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นรินทร์  ค ำตำ1 

บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษำรูปแบบกำรเลี้ยงและกำรตลำดแพะเนื้อของเกษตรกรโครงกำร
แพะ-แกะล้ำนนำ จ ำนวน 220 รำย ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน และล ำปำง โดยใช้แบบสัมภำษณ์และกำร
แสดงควำมคิดเห็นของเกษตรกร วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรผู้เลี้ยง
แพะส่วนใหญ่เป็นเพศชำย ร้อยละ 76.40 มีอำยุเฉลี่ย 51.10 ปี จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  
ร้อยละ 25.90 เกษตรกรเลี้ยงแพะเพ่ือจ ำหน่ำย ร้อยละ 96.40 เป็นกำรเลี้ยงแพะเนื้ออย่ำงเดียวถึงร้อยละ 
94.10 มีที่ดินในกำรเลี้ยงแพะ จ ำนวน 1-5 ไร่ ร้อยละ 50.50 มีที่ดินเฉลี่ย 7.84 ไร่ มีโรงเรือนในกำรเลี้ยงแพะ 
จ ำนวน 1 โรงเรือน ร้อยละ 86.80 สำมำรถเลี้ยงแพะได้ 50 ตัว มีรูปแบบกำรเลี้ยงแบบขังคอก ร้อยละ 63.4 
เลี้ยงแบบผสมผสำมกับกำรปลูกพืชสวน ร้อยละ 33.20 ใช้วิธีผสมพันธุ์แบบใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง ร้อยละ 99.00 
กำรจัดกำรเลี้ยงดูลูกแพะจะปล่อยให้ลูกอยู่กับแม่จนอำยุ 2 เดือนถึงหย่ำนม ร้อยละ 34.50 มีกำรท ำวัคซีน
ป้องกันโรคถึงร้อยละ 88.20 และใช้ยำปฏิชีวนะในฟำร์ม ร้อยละ 85.00 ด้ำนกำรจัดกำรอำหำรส ำหรับเลี้ยง
แพะ เกษตรกรใช้อำหำรหยำบในกำรเลี้ยงแพะมำกที่สุดถึงร้อยละ 95.80 โดยแหล่งอำหำรหยำบเป็นแปลง
หญ้ำของตนเอง จ ำนวน 1-3 ไร่ ร้อยละ 66.80 เฉลี่ยรำยละ 3.68 ไร่ พืชอำหำรสัตว์ที่ปลูก ได้แก่ หญ้ำเนเปียร์ 
หญ้ำแพงโกลำ เกษตรกรใช้อำหำรข้นเสริมเลี้ยงแพะ ร้อยละ 50.00 กำรจ ำหน่ำยแพะของเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรฯ เนื่องจำกเป็นช่วงเริ่มต้นเลี้ยงและก ำลังขยำยฟำร์มให้มีจ ำนวนแพะที่มำกขึ้น เกษตรกรส่วนใหญ่จึง
ยังไม่จ ำหน่ำยแพะออกไป มีจ ำหน่ำยออกไป ร้อยละ 22.60 เป็นกำรจ ำหน่ำยในจังหวัดและนอกจังหวัด     
ร้อยละ 19.10, 11.8 ตำมล ำดับ ในรำคำ 110 บำทต่อกิโลกรัม เกษตรกรมีกำรจ ำหน่ำยแพะหน้ำฟำร์มเป็นตัว
ในรำคำ 2,500-5,000 บำท ตำมขนำดและช่วงอำยุ และจ ำหน่ำยแบบชั่งน้ ำหนักในรำคำกิโลกรัมละ 100-110 
บำท โดยช่วงเดือนพฤศจิกำยน-ธันวำคม ซึ่งเป็นช่วงเทศกำลต่ำงๆ ของศำสนำอิสลำมเกษตรกรจ ำหน่ำยแพะ
เนื้อได้สูงสุดมีตลำดรองรับทั้งในและต่ำงประเทศ จำกกำรแสดงควำมคิดเห็นของเกษตรกรพบว่ำ เกษตรกรมี
ควำมพึงพอใจมำกต่อโครงกำรแพะล้ำนนำและมีควำมมั่นใจที่จะสำมำรถช ำระเงินคืนกองทุนสงเครำะห์
เกษตรกรได้ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมีควำมรู้ในด้ำนกำรใช้แหล่งอำหำรในท้องถิ่นที่มีควำม
หลำกหลำย เพ่ือน ำมำใช้และกำรผลิตอำหำรทำงเลือกใช้เองภำยในฟำร์ม ส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่ม
กันเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ ตั้งแต่กำรผลิต กำรจัดกำรจนถึงกำรจัดจ ำหน่ำย กำรมีส่วนร่วมของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยน ควำมรู้และประสบกำรณ์ เพ่ือให้เกิดกำรเลี้ยงแพะที่มั่นคงและ
ยั่งยืน 

ค าส าคัญ :  รูปแบบกำรเลี้ยง, กำรตลำดแพะเนื้อ, โครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ 
เลขทะเบียนวิชำกำร :   64(2)-0216(5)-069 
1 ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 5  เลขที่ 170 หมู่ 1 ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
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The study of raising system and marketing of meat goat in Lanna goat- sheep project 
 

Narin Khamta1 

Abstract 
The research studies are aimed to study the raising and marketing of 220 farmers' meat 

goats, goat-sheep Lanna project in Chiang Mai, Lamphun, and Lampang provinces. Using 
interview form and farmers' opinions. Data were analyzed using descriptive statistics. The 
results of the study showed that most of the goat farmers are 76.40% male, average age 51.10 
years old, 25.90% graduated from high school, 96.40% of farmers raise goats for distribution, 
94.10% raise meat goat only. The farmer had 50.50% land for raising goats in the amount of 
1-5 rai, an average land area of 7.84 rai, 1 house for raising goats, 86.80% can raise 50 goats. 
There was a pattern of 63.40% raising in stall, 33.20% mixed farming with horticultural crops. 
Using a breeding method by 99.00% of a male breeder in herd control. Kid-raising 
management, 34.50% free with their nanny 2 months - weaned, 88.20% were vaccinated 
against the disease, and 85.00% used antibiotics on the farm. Feed management for raising 
goats, farmers used roughages to raise goats the most 95.80%, with roughages sources being 
their own grass fields, amount 1-3 rai, 66.80%, an average of 3.68 rai/person. The forage crops 
cultivated were Napier grass, Pangola grass. 50.00% of farmers raise goat by supplemented 
concentrate diet. Selling the goats of farmers participating in this project, since it is the 
beginning of raising and expanding the farm to increase more goats, so most farmers have not 
yet sold their goats. It is sold 22.60% to provincial and non-provincial sales 19.10% and 11.80%, 
respectively at the price of 110 baht/kg. Farmers sell goats in front of the farm for 2,500-5,000 
baht/1 goat according to the size and age range and sell a weighing model at a price of 100-
110 baht/kg. During November - December which is during various festivals of Islam, farmers 
sell the highest price of meat goat and market to support both domestic and foreign from the 
opinions of farmers, it was found that farmers are very satisfied with the Lanna goats project 
and confident that they will be able to repay the farmer aid fund. Should be educated for 
goat farmers in use diverse local feed sources. For the use and production of alternative feed 
on the farm, encourage farmers in form groups to support various fields, beginning the 
production, management till selling. Involvement of relevant agencies for exchange 
knowledge and experience to achieve stable and sustainable goat farming. 

 

 

Keywords: raising system, marketing of meat goat, Lanna goat-sheep project 
Academic registration number:   64(2)-0216(5)-069 

1 Office of Regional Livestock 5, No. 170 Moo 1, Chang Phueak Subdistrict, Mueang District, 
Chiang Mai Province 50300. 
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 ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำท่ีส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 5 
เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน และล ำปำง ท่ีได้ให้กำรสนับสนุนกำรศึกษำใน
ครั้งนี้ส ำเร็จไปด้วยดี รวมถึงเกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ ผู้ตอบแบบสอบถำมทุก
ท่ำน ที่ได้ให้ข้อมูลต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัยคร้ังนี้ 

 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผลงำนวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเลี้ยงแพะเนื้อใน
พื้นท่ีปศุสัตว์เขต 5 และเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมพัฒนำองค์ควำมรู้ให้กับเกษตรกรต่อไป 

 
        นรินทร์  ค ำตำ 
                ผู้วิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 

สารบัญ 
หน้า 

 บทคัดย่อภำษำไทย               ก 
 บทคัดย่อภำษำอังกฤษ               ข 
 กิตติกรรมประกำศ            ค 
 สำรบัญ              ง 
 สำรบัญตำรำง                ฉ 
 สำรบัญภำพ                ช 
 บทที่ 1 บทน ำ                1 
  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ            1 
  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ             2 
  ขอบเขตกำรศึกษำ              2 
  นิยำมศัพท์เฉพำะ               2 
  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ             3 
  กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ              4 
 บทที่ 2 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง             6 
  ควำมส ำคัญของกำรเลี้ยงแพะ          7 
  ข้อดีในกำรเลี้ยงแพะ           7 
  พฤติกรรมที่แตกต่ำงระหว่ำงแพะกับแกะ         8 
  พฤติกรรมกำรกินเมื่อปล่อยแทะเล็ม         8 
  ลักษณะวิธีกำรเลี้ยงแพะ           8 
  โรงเรือนและอุปกรณ์ในกำรเลี้ยงแพะ         9 
  พันธุ์แพะ            9. 
  พันธุ์แพะเนื้อที่กมปศุสัตว์ใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์       10 
  อำหำรและกำรให้อำหำรแพะ         11 
  กำรดูแลสุขภำพของแพะ          11 
  กำรตลำดแพะ           12 
  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง          12 
 บทที่ 3 วิธีด ำเนินกำรศึกษำวิจัย          15   
  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง         15 
  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล          15 
  กำรวิเครำะห์ข้อมูล          16 
  สถำนที่ด ำเนินกำร          17 
  เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย         17 



จ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 บทที่ 4 ผลและวิเครำะห์ผล             18    
  ข้อมูลทั่วไป                 18 
  กำรจัดกำรและกำรเลี้ยงแพะ            20 
  กำรตลำดและกำรจัดจ ำหน่ำย               28 
  ปัญหำและอุปสรรคในกำรเลี้ยงแพะ              30 
  กำรศึกษำรูปแบบกำรเลี้ยงและกำรตลำดแพะเนื้อโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ    32 
  โดยใช้กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion)            
 บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ                34 
  สรุปผล               34 
  ข้อเสนอแนะ           36 
 เอกสำรอ้ำงอิง            37 
 ภำคผนวก            38 
  แบบสัมภำษณ์           39 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 
 

สารบัญตาราง 
หน้า 

 ตำรำงที่ 1  แสดงจ ำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและจ ำนวนประชำกรแพะ     6 
      เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย               
 ตำรำงที่ 2  แสดงจ ำนวนเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ     15 
 ตำรำงที่ 3  แสดงจ ำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร      18 
 ตำรำงที่ 4  แสดงจ ำนวน ร้อยละ ของกำรจัดกำรและกำรเลี้ยงแพะ     22 
 ตำรำงที่ 5  แสดงจ ำนวน ร้อยละ ของกำรตลำดและกำรจัดจ ำหน่ำย     29 
 ตำรำงที่ 6  แสดงจ ำนวน ร้อยละ ของปัญหำอุปสรรคในกำรเลี้ยงแพะ     30 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 
 

สารบัญภาพ 
หน้า 

 ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ         4 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เกษตรกรให้ควำมสนใจ และได้รับควำมนิยมเลี้ยง เนื่องจำกเป็นสัตว์ที่

เลี้ยงและดูแลง่ำย สำมำรถกินอำหำรได้หลำกหลำยไม่ว่ำจะเป็นหญ้ำ ไม้พุ่ม ไม้ เลื้อย วัชพืช วัสดุเศษเหลือจำก
กำรเกษตร และสำมำรถปล่อยแทะเล็มในทุ่งหญ้ำสำธำรณะ ท ำให้มีต้นทุนค่ำอำหำรต่ ำ อีกทั้งเป็นสัตว์ที่
ทนทำนต่อสภำพแวดล้อมต่ำงๆ และปรับตัวให้เข้ำกับสภำวะนั้นๆ ได้เป็นอย่ำงดี แพะมีขนำดตัวไม่ใหญ่มำกนัก 
เหมำะส ำหรับกำรเลี้ยงได้ทั่วไป กินอำหำรได้เกือบทุกอย่ำง แม่แพะมักจะมีลูกแฝดครั้งละ 2 ตัว และ 
นอกจำกนี้แพะยังเป็นอำหำรที่บริโภคได้ทั้งชำวไทยพุทธและ มุสลิม (สมเกียรติ สำยธนู , 2528) แพะ เป็นสัตว์
เคี้ยวเอื้องขนำดเล็ก มีควำมแข็งแรง อดทน กำรเลี้ยงดูแพะสำมำรถปล่อยให้หำกินหญ้ำ วัชพืชใบไม้ในสวนยำง 
สวนปำล์มน้ ำมัน หรือสวนผลไม้ เป็นต้น จึงมีต้นทุนกำรเลี้ยงที่ต่ ำ ผสมพันธุ์ได้เร็ว มักให้ลูกแฝด ท ำให้ได้
ผลตอบแทนคืนทุนเร็ว แพะจึงมีสมญำว่ำ “โคของคนยำกจน” (Poor Man, s Cow) (กรมปศุสัตว์, 2562) เนื้อ
แพะสำมำรถน ำมำใช้ท ำอำหำรได้หลำกหลำยชนิดเช่น ข้ำวหมกแพะ ซุปเนื้อแพะ คั่วกลิ้งเนื้อแพะ สตูเนื้อแพะ 
ข้ำวอบเนื้อแพะ เนื้อแพะตุ๋น และเนื้อแพะแดดเดียว เป็นต้น (สุภิญญำ และ คณะ, 2562) เนื้อแพะ เป็นอำหำร
ทำงเลือกเพ่ือสุขภำพที่ดี อุดมด้วยสำรอำหำรโปรตีนมำถึงร้อยละ 21 เป็นแหล่งกรดอะมิโนจ ำเป็นต่อร่ำงกำร  
มีควำมส ำคัญในกำรสร้ำงเซลล์กล้ำมเนื้อและเนื้อเยื่อต่ำงๆ ในร่ำงกำย ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ สร้ำงเม็ด
เลือด ฮอร์โมน สำรภูมิคุ้มกัน และสำรเคมีอีกมำกมำยที่ช่วยให้ร่ำงกำรท ำงำนได้เป็นปกติ เนื้อแพะเหมำะกับ
คนที่รักษำสุขภำพและต้องกำรควบคุมปริมำณไขมันจำกอำหำร เนื่องจำกเนื้อแพะมีไขมันต่ ำเพียง 2 กรัม 
ไขมันอ่ิมตัว 0.7 กรัม คอเลสเตอรอล 57 มิลลิกรัม และให้พลังงำนในเกณฑ์ต่ ำเพียง 109 กิโลแคลอรี่ต่อ      
เนื้อแพะ 100 กรัม (เนตรนภิส และ วำสนำ, 2559) 

แพะเป็นที่นิยมทั้งคนจีน คนมุสลิม  มีควำมเชื่อว่ำกำรรับประทำนเนื้อแพะ โดยเฉพำะแพะสีดำจะ
ท ำให้ร่ำงกำยแข็งแรง และคนไทยมุสลิมน ำเนื้อแพะไปใช้ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ เช่น ถ้ำมีลูกชำยจะนิยม
เชือดแพะ 2 ตัว เพ่ือแจกจ่ำยให้กับคนยำกคนจน ถ้ำมีลูกสำวจะเชือดแพะเพียง 1 ตัว หรือกำรเข้ำพิธีสุนัตของ
เด็กชำยมีกำรท ำอำหำรประเภทแกงแพะ แพะจึงมีควำมสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชำวมุสลิม นอกจำกนั้นในกลุ่ม 
ผู้ชำยไทยมักจะเชื่อว่ำแพะเป็นสัตว์ที่มีพลังทำงเพศสูงมำก คนจึงนิยมน ำอวัยวะของแพะมำท ำยำดอง        
เพ่ือรับประทำน (ชูตำ แก้วละเอียด, 2558) 

อำชีพกำรเลี้ยงแพะในประเทศไทยก ำลังได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก ทั้งนี้เนื่องจำกผลผลิตจำก
แพะเป็นที่ต้องกำรทั้งตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ท ำให้กำรเลี้ยงแพะมี แนวโน้มที่จะขยำยกำรเลี้ยง
กันมำกขึ้น ประกอบกับแพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนำดเล็กที่มีวิธีกำรเลี้ยงและกำรจัดกำรที่ง่ำย ลงทุนต่ ำ และ
ผลผลิตที่ได้รับมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว จึงควรสงเสริมใหเกษตรกรมีกำรเลี้ยงกันเป็นอำชีพ เพ่ือเพ่ิมรำยได้ 
แต่ในปจจุบันเกษตรกรยังขำดควำมรูและควำม เขำใจในด้ำนกำรเลี้ยงแพะอย่ำงถูกตองตำมหลักวิชำกำร      
จึงท ำใหประสิทธิภำพกำรผลิตในด้ำนปริมำณและคุณภำพยังด้อยอยู่ หำกเกษตรกรได้ รับกำรสนับสนุนให
สำมำรถพัฒนำกำรเลี้ยงแพะของตนเองมำกขึ้น จะท ำใหเกษตรกรมีควำมรู และควำมเขำใจในด้ำนกำรเลี้ยง
แพะ และระบบกำรจัดกำรฟำร์มอย่ำงถูกตองตำมหลักวิชำกำร ประกอบกับด ำเนินกำรตอไปในรูปแบบกลุ่ม
เกษตรกรผู้เเลี้ยงแพะที่ต่อเนื่อง ควบคูไปกับกำรด ำเนินกำรตลำดใหมีรำยได้เพ่ิมขึ้น ก็จะสำมำรถพัฒนำกลุมที่
เขมแข็งและสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้  จะท ำใหอำชีพกำรเลี้ยงแพะได้รับกำรพัฒนำเป็นอำชีพหลักได้ตอไป 
และจำกนโนบำยภำครัฐในกำรปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิตของเกษตรกรให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ เพ่ือสร้ำง
ควำมยั่งยืนในอำชีพให้แก่เกษตรกร โดยกำรปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมำะสมกับพ้ืนที่และตรงกับควำมต้องกำร
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ของตลำด หรือปรับเปลี่ยนมำเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น ไก่พ้ืนเมือง โคเนื้อ แพะ เป็นต้น รวมถึงนโยบำยภำครัฐสงเสริม
กำรปรับเปลี่ยนอำชีพในกำรกำรเลี้ยงแพะ เป็นทำงเลือกและทดแทนพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ไม่เหมำะสมและ
รำคำผลผลิตตกต่ ำ 

ในพ้ืนที่ภำคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน และล ำปำง ได้มีกำรส่งเสริมโครงกำรแพะ – แกะ 
ล้ำนนำ ของกรมปศุสัตว์ ด้วยภูมิสังคมและภูมิประเทศของภำคเหนือตอนบนมีปัจจัยที่เอ้ือต่อกำรเลี้ยงแพะ  
ทั้งในเรื่องพืชอำหำรสัตว์ ช่องทำงกำรตลำดที่เชื่อมโยงสู่ประเทศภูมิภำคอำเซียนและประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ที่มีควำมต้องกำรบริโภคเนื้อแพะในปริมำณที่มำก จึงเป็นโอกำสทำงเลือกอำชีพให้กับเกษตรกร
ภำคเหนือสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกอำชีพกำรเลี้ยงแพะ เพ่ือสร้ำงอำชีพที่สร้ำงรำยได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร 
ปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวมำเป็นกำรท ำเกษตรผสมผสำนตำมศำสตร์พระรำชำ แก้ไขปัญหำกำรปลูกพืช
ในพ้ืนที่ป่ำ โดยกำรปลูกไผ่ร่วมกับไม้ อ่ืนๆ ในพ้ืนที่ของเกษตรกรที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ป่ำ พร้อมท ำปศุสัตว์ไป
ด้วยกัน (กองส่งเริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2562) ซึ่งในพ้ืนที่ทั้งสำมจังหวัด มีศักยภำพในกำร
ส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะ เนื่องจำกพืชอำหำรสัตว์หลำกหลำย และวัสดุเหลือใช้จำกทำงกำรเกษตรที่สำมำรถน ำมำ
เป็นอำหำรเลี้ยงแพะ ร่วมถึงหำกได้รับกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงที่ถูกต้อง จะสำมำรถเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตให้
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค และสร้ำงรำยได้ ให้กับเกษตรกรมั่งคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นกำร
ป้องกันโรคระบำดต่ำงๆ ได้  

ปัญหำและข้อเสนอแนะของเกษตรกร คือ ขำดควำมรู้ในกำรเลี้ยงแพะ ในด้ำนอำหำรแพะ      
กำรจัดกำรเลี้ยงแพะในระบบเกษตรกรรมต่ำงๆ  โรคและกำรป้องกันโรค สำเหตุมำจำกกำรน ำแพะจำกภำคอ่ืน
มำในพื้นที่ ผลิตแพะไม่เพียงพอกับตลำด ขำดพ่อพันธุ์ ขำดข้อมูลข่ำวสำร (เฉลิมศักดิ์ รัตนะ และ คณะ, 2554)    

ดังนั้น กำรศึกษำรูปแบบกำรเลี้ยงและกำรตลำดของแพะเนื้อโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ จึงมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพ่ือจะได้ทรำบถึงข้อมูลพ้ืนฐำนทำงสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ สภำพกำรเลี้ย งและปัญหำ
ในกำรเลี้ยงแพะ กำรตลำด ตลอดจนควำมต้องกำรกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะที่ตรงกับควำมต้องของเกษตรกร 
ประกำรส ำคัญอำชีพกำรเลี้ยงแพะถือว่ำเป็นอำชีพที่ใหม่ของเกษตรกรในเขตภำคเหนือ ร้อยละแปดสิบ ที่ไม่มี
ประสบกำรณ์เลี้ยงแพะ หรือมีประสบกำรณ์น้อย  จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องศึกษำวิจัยในบริบท         
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำมำรถใช้เป็นข้อมูลแนวทำงที่สำมำรถเ พ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและเพ่ิมจ ำนวนแพะให้
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคในพื้นที่ ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพ่ือศึกษำรูปแบบกำรเลี้ยงและกำรตลำดของแพะเนื้อของเกษตรกรโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ   

ขอบเขตการศึกษา 
  เป็นกำรศึกษำข้อมูลทั่วไปพ้ืนฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจบำงประกำร ศึกษำสภำพกำรเลี้ยงแพะ
เนื้อ กำรป้องกันและรักษำโรค กำรตลำดและผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจจำกกำรเลี้ยงแพะของเกษตรกรที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ จ ำนวน 220 รำย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
สภาพการเลี้ยงแพะ หมำยถึง ชนิดและพันธุแพะ จ ำนวนแพะที่เลี้ยง แหล่งที่มำของพอ-แม่พันธุ

แพะ กำรใหอำหำรและลักษณะกำรเลี้ยงแพะ และกำรปองกันโรคในกำรเลี้ยงแพะ ตลอดจนปญหำอุปสรรค
จำกกำรเลี้ยงของสมำชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ ในจังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน และ
ล ำปำง 
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สภาพการตลาด หมำยถึง รำคำผลผลิต กำรด ำเนินกำรจัดหำตลำด ผลผลิตและลักษณะกำร
จ ำหน่ำย และวิธีกำรกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ของสมำชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในโครงกำรแพะ-แกะ 
ล้ำนนำ ในจังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน และล ำปำง 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ หมำยถึง เกษตรกรทีเ่ป็นสมำชิกของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในโครงกำร
แพะ-แกะล้ำนนำ ในจังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน และล ำปำง 

สภาพการรวมกลุม หมำยถึง กำรด ำรงต ำแหน่งของสมำชิกในกลุ่มเกษตรกร วัตถุประสงคของกลุ่ม
เกษตรกร กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร และทุนของกลุ่มเกษตรกร 

สภาพเครือข่าย หมำยถึง กลุมคนที่มีควำมสนใจในสิ่งเดียวกัน และมีกำรปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำงกลุ่ม
ในดำนควำมคิดเห็นของเกษตรกรตอกำรกอตั้ง ดำนองคประกอบที่ส ำคัญและปญหำกำรสร้ำงเครือข่ำย และ
ด้ำนแหล่งควำมรูเรื่องกลุ่มและเครือข่ำยของเกษตรกรในกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

เครือข่ายการเลี้ยงแพะ หมำยถึง กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอำชีพกำรเลี้ยงแพะ ที่รวมตัวกัน และ
เชื่อมโยงกัน โดยมีกำรประกอบกิจกรรมเพื่อใหเกิดกำรพัฒนำอำชีพทำงด้ำนกำรเลี้ยงแพะ 

แนวทางการพัฒนากลุ่มและเครือข่าย หมำยถึง กำรพัฒนำกลุม ได้แก กำรมีสมำชิก กำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิก กำรร่วมกันท ำกิจกรรม และกำรร่วมกันรับประโยชนที่ได้รับ และกำรสร้ำง
เครือข่ำย ได้แก กลุมเขำร่วมเป็นสมำชิก กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มและองคกรที่เกี่ยวของกำรท ำ
กิจกรรมร่วมกัน กำรแบงปันผลประโยชน์ 

คู่มือโครงการ หมำยถึง คู่มือกำรด ำเนินโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  - ด้ำนผลผลิต (Output) ท ำให้ทรำบข้อมูลทั่วไปในสภำพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร สภำพกำร
เลี้ยง กำรปรับปรุงพันธุ์  กำรควำมคุมป้องกันโรค วิถีกำรตลำด รวมทั้งควำมต้องกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะ 
ปัญหำและอุปสรรคของเกษตรกรในโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ 
 - ด้ำนผลลัพธ์ (Outcome) สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรท ำวิจัยไปวำงแผนส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะให้มี
ประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน และกำรแก้ไขปัญหำกำรเลี้ยงแพะให้ตรงกับควำมต้องกำรของเกษตรกร 
       - Impact ประชำกรแพะในจังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน และล ำปำง เพ่ิมมำกขึ้น เกษตรกรมีอำชีพที่      
มั่งคงและมีรำยได้เพ่ิมข้ึน/ควำมส ำเร็จในโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ  
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กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 

   ตัวแปรอิสระ(Independent Variables)                  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
  

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ(Independent Variables) 
1. ลักษณะพ้ืนฐำนบำงประกำรทำงสังคม ได้แก่ เพศ อำยุระดับกำรศึกษำ จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน 

อำชีพหลัก สถำนภำพทำงสังคม แรงงำนใช้เลี้ยงแพะ และแหล่งควำมรู้ในกำรเลี้ยงแพะเนื้อ  
2. ลักษณะพ้ืนฐำนบำงประกำรทำงด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่ จ ำนวนพื้นที่ถือครองทำงกำรเกษตร กำรเช่ำ

ที่ดิน จ ำนวนแพะ แหล่งเงินทุนและมูลค่ำของแพะที่เลี้ยง  
3. สภำพกำรเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกร ได้แก่ พันธุ์แพะที่เลี้ยง ระยะเวลำกำรเลี้ยง  จุดประสงค์ใน

กำรเลี้ยง แหล่งอำหำรหยำบ กำรเลี้ยงและกำรให้อำหำร กำรผสมพันธุ์ กำรเจ็บป่วยและกำรตำยในรอบปี   
กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบำด กำรจ ำหน่ำย กำรเคยเข้ำรับกำรฝึกอบรม หน่วยงำนที่ให้บริกำรส่งเสริมกำร
เลี้ยงแพะ กำรบันทึกข้อมูลฟำร์มและกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรกำรเลี้ยงแพะ  

4. ปัญหำกำรเลี้ยงแพะ ได้แก่ ด้ำนกำรผลิต พ้ืนที่เลี้ยง แรงงำน อำหำรสัตว์ กำรผสมพันธุ์ โรคระบำด
และสุขภำพสัตว์ เจ้ำหน้ำที่และกำรส่งเสริม  

5. กำรตลำด ได้แก่ ลักษณะกำรจ ำหน่ำย วัตถุประสงค์เพ่ือกำรจ ำหน่ำย และรูปแบบในกำรจ ำหน่ำย 
รำคำและควำมต้องกำรของตลำด 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
ตัวแปรตำม ได้แก่ควำมต้องกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะของเกษตรกร ดังนี้  
1. ควำมต้องกำรด้ำนควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงแพะ ได้แก่ พันธุ์แพะ กำรจัดกำร  ฟำร์ม วิธีจัดกำรและ

เลี้ยงดูแพะระยะต่ำงๆ กำรผสมพันธุ์ อำหำรแพะ ยำและวิธีกำรใช้ยำรักษำโรค กำรจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ    
กำรจัดท ำมำตรฐำนฟำร์ม กำรจ ำหน่ำยแพะและโรงฆ่ำสัตว์ 

2. ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิคและวิธีกำรส่งเสริม ได้แก่ กำรฝึกอบรม สถำนที่ ศึกษำดูงำน วิทยำกร 
วิธีกำรฝึกอบรม เอกสำรที่ต้องกำร กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร บุคคลที่น ำหรือ  แจ้งข่ำวสำรและรูปแบบกำร
ส่งเสริม  

3. ควำมต้องกำรด้ำนกำรสนับสนุนจำกองค์กรภำครัฐ ได้แก่ กำรปรับปรุงพันธุ์แพะ เช่น กำรขอซื้อพ่อ
พันธุ์แม่พันธุ์ดีจำกทำงรำชกำร กำรขอยืมแพะพ่อพันธุ์คุมฝูง เรื่องปัจจัยกำรผลิต เช่น ชนิดเมล็ดพันธุ์หญ้ำที่

1. ลักษณะพ้ืนฐำนบำงประกำรทำงสังคม 
2. ลักษณะพ้ืนฐำนบำงประกำรทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
3. สภำพกำรเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกร 
4. ปัญหำ/อุปสรรคกำรเลี้ยงแพะ/อำหำรแพะ 
5. กลไก ระบบกำรตลำด 

 

1. ควำมต้องกำรด้ำนควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงแพะ  
2. ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิคและวิธีกำรส่งเสริม 
3. ควำมต้องกำรด้ำนกำรสนับสนุนจำกองค์กรภำครัฐ 
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ต้องกำร เรื่องอำหำรสัตว์ เช่น กำรจัดท ำแปลงหญ้ำสำธำรณะในหมู่บ้ำน กำรจัดท ำแปลงหญ้ำสำธิต           
กำรส่งเสริมปลูกหญ้ำเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ เรื่องกำรป้องกันโรคและพัฒนำสุขภำพสัตว์ เช่น กำรบริกำรฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคที่ส ำคัญ กำรตรวจหำโรคแท้งติดต่อ กำรสนับสนุนยำก ำจัดพยำธิภำยใน ภำยนอก และกำร
สนับสนุนแร่ธำตุก้อน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กรมปศุสัตว์ ได้จัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์รำยชนิดสัตว์ ยุทธศำสตร์แพะ พ.ศ. 2560–2564 มีวิสัยทัศน์ 
เพ่ือพัฒนำอำชีพกำรเลี้ยงแพะให้ยั่งยืน มีผลผลิตที่มีคุณภำพเพียงพอต่อกำรบริโภค และพัฒนำสู่อุตสำหกรรมฮำลำล      
เพ่ือกำรส่งออก โดยกำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเลี้ยงที่เหมำะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและคุณภำพในกำรผลิตแพะ 
ภำยใต้นโยบำยลดต้นทุนและเพ่ิมโอกำสกำรแข่งขัน สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเกษตรกร โดยกำรรวมกลุ่ มเป็น
เครือข่ำย วิสำหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ รวมทั้งกำรรวมตัวในเชิงธุรกิจตลำดต่ำงประเทศ พัฒนำและเพ่ิมจ ำนวนเขียง
จ ำหน่ำยและโรงฆ่ำแพะให้ได้มำตรฐำน ส่งเสริมกำรบริโภคผลิตภัณฑ์จำกแพะภำยในประเทศให้มำกขึ้น และเพ่ิม
ปริมำณของผลิตภัณฑ์จำกแพะและให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด รวมถึงกำรศึกษำศักยภำพกำรผลิตและ
ปัจจัยสภำพแวดล้อมที่มีผลต่อกำรผลลิตและกำรตลำด ตลอดจน รัฐมีนโยบำยสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยใหเขมแข็ง 
เชน วิสำหกิจชุมชน สหกรณ เพ่ือยกระดับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะใหมีรำยได้ที่มั่นคง  และสร้ำงควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืน
ในสำขำปศุสัตว์ ด้วยควำมภำคภูมิใจในอำชีพ  ตำมยุทธศำสตร์ควำมเข็มแข็งภำคเกษตรกร  ควำมมั่นคงของอำหำร
และพลังงำน  เน้นให้เกิดกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนปศุสัตว์ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  และเพียงพอต่อควำม
ต้องกำรกำรของผู้บริโภค (กองส่งเริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2560) 

ในป 2563 ประเทศไทย มีจ ำนวนแพะ ทั้งหมด 900,964 ตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ทั้งหมด 68,509 รำย 
โดยมีกำรเลี้ยงในพ้ืนที่ปศุสัตว์ทั้ง 9 เขต ตำมตำรำงที่ 1  
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ และจ านานประชากรแพะ เรียงล าดับจากมากไปน้อย 

ล ำดับที ่ พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ (รำย) จ ำนวนแพะ (ตัว) % ของกำรเลี้ยงแพะ 
1 ปศุสัตว์เขต 9 43,632 244,788 27.17 
2 ปศุสัตว์เขต 8 7,669 137,315 15.24 
3 ปศุสัตว์เขต 7 4,403 170,547 18.93 
4 ปศุสัตว์เขต 1 3,671 112,394 12.47 
5 ปศุสัตว์เขต 3 3,393 87,146 9.67 
6 ปศุสัตว์เขต 6 2,343 78,789 8.74 
7 ปศุสัตว์เขต 4 1,857 38,958 4.32 
8 ปศุสัตว์เขต 2 813 20,180 2.24 
9 ปศุสัตว์เขต 5 728 10,847 1.20 

รวมทั้งประเทศ 68,509 900,964 100 

ที่มำ : ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมปศุสัตว์, มีนำคม 2563 

ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 5 ประกอบด้วยจังหวัด 8 จังหวัดภำคเหนือตอนบน มีกำรเลี้ยงแพะน้อยที่สุด จ ำนวน 
10,847 ตัว    มีเกษตรกรผู้เลี้ยง จ ำนวน 728 รำย โดยจังหวัดล ำปำง มีแพะจ ำนวน 2,219 ตัว เกษตรกร 80 รำย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแพะจ ำนวน 2,137 ตัว เกษตรกร 185 รำย จังหวัดเชียงรำย มีแพะจ ำนวน 1,920 รำย 
เกษตรกร 109 รำย จังหวัดน่ำน มีแพะจ ำนวน 1,683 ตัว เกษตรกร 216 รำย จังหวัดเชียงใหม่ มีแพะจ ำนวน 1,605 
ตัว เกษตรกรผู้ จ ำนวน 66 รำย จังหวัดล ำพูน มีแพะจ ำนวน 739 ตัว เกษตรกร 35 รำย จังหวัดพะเยำ มีแพะ
จ ำนวน 392 ตัว เกษตรกร 29 รำย และจังหวัดแพร่ มีแพะจ ำนวน 152 ตัว เกษตรกร 8 รำย (ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมปศุสัตว์, มีนำคม 2563) 
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 แพะ เป็นชื่อสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนำดเล็ก มีชื่อวิทยำศำสตร์ Capra aegagrus hircus ในวงศ์ Bovidae      เป็น
สัตว์กีบคู่ขนำดกลำง มีควำมอดทนแข็งแรงและทนทำนต่อโรคได้ดีกว่ำสัตว์กีบคู่ชนิดอ่ืนๆ สำมำรถปีนป่ำยที่สูง
โดยเฉพำะโขดหินหรือภูเขำได้ดี ขนหยำบสีด ำ ขำว หรือน้ ำตำล มีเขำ 1 คู่ ตัวผู้มีเครำ หำงสั้น (กรมปศุสัตว์, 2564) 
แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนำดเล็กสำมำรถกินได้ทั้งหญ้ำ ใบไม้ ได้หลำกหลำยชนิดและวัสดุเหลือใช้จำกกำรเกษตร 
ท ำให้สำมำรถเลี้ยงผสมผสำนกับพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น ในสวนยำงพำรำ สวนปำล์ม เป็นต้น แพะสำมำรถผสมพันธุ์
ได้เมื่ออำยุ 7-8 เดือน มักให้ลูกแฝด ท ำให้มีต้นทุนกำรเลี้ยงต่ ำและให้ผลตอบแทนเร็ว นอกจำกนี้ เนื้อและน้ ำนม
แพะมีคุณค่ำทำงอำหำรสูง เป็นแหล่งอำหำรโปรตีนที่ดีในครอบครัวและท้องถิ่น สำมำรถน ำไปท ำผลิตภัณฑ์ทั้ง
น้ ำนม เนื้อ หนัง และเขำ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำและสร้ำงรำยได้สูงขึ้น อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรมักเข้ำใจว่ำแพะเป็นสัตว์ 
เลี้ยงง่ำย ปล่อยให้แพะหำกินเองตำมที่สำธำรณะ ทุ่งหญ้ำธรรมชำติ บำงครั้งอำจพบว่ำแพะอำจกินเศษผ้ำ เชือก 
ถุงพลำสติก หรือพวงมำลัย ท ำให้อุดตันล ำไส้ได้ เนื่องจำกแพะมีนิสัยอยำกรู้อยำกเห็นและอำจลองกินสิ่งแปลกๆ 
ดังนั้น ผู้เลี้ยงจึงควรระวังป้องกันสิ่งที่เป็นอันตรำยเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว ซึ่งควำมจริงแล้วแพะเป็นสัตว์ที่
ช่ำงเลือกกิน หำกมีพืชอำหำรให้เลือกมันจะเลือกกินส่วนใบและยอดอ่อน แต่จะไม่กินส่วนก้ำน ทั้งนี้ผู้เลี้ยงควรสนใจ
กำรจัดกำรฟำร์ม กำรคัดเลือกพันธุ์ กำรให้อำหำร กำรรักษำควำมสะอำดคอกโรงเรือน และสุขภำพของแพะ จะท ำ
ให้ผลที่ได้รับคือ แม่แพะให้ลูกแฝด ลูกสมบูรณ์ โตเร็ว อัตรำกำรรอดของลูกแพะสูง ในทำงตรงข้ำม หำกผู้เลี้ยงไม่
เอำใจใส่ปรับปรุงกำรเลี้ยงให้ถูกต้อง ผลตอบแทนจำกแพะจะน้องลงเป็นเงำตำมตัว เช่น สุขภำพไม่สมบูรณ์ ให้ลูก
ตัวเดียว อ่อนแอ และอัตรำกำรตำยของลูกแพะสูง (สุวิทย์, 2562)  

ความส าคัญของการเลี้ยงแพะ 
แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนำดเล็ก มีควำมแข็งแรง อดทน กำรเลี้ยงดูแพะสำมำรถปล่อยให้หำกินหญ้ำ 

วัชพืช ใบไม้ในสวนยำงพำรำ สำวนปำล์มน้ ำมัน หรือสวนผลไม้ เป็นต้น จึงมีต้นทุนกำรเลี้ยงที่ต่ ำ ผสมพันธุ์ได้เร็ว   
มักให้ลูกแฝด ท ำให้ได้ผลตอบแทนคืนทุนเร็ว แพะมีสมญำว่ำ “โคของคนยำกจน” (Poor Man’s Cow) 

ข้อดีในการเลี้ยงแพะ มีดังนี้ 
1. แพะกินพืชทั่วไปเป็นอำหำรได้ สำมำรถใช้เศษวัตถุดิบทำงกำรเกษตรหลำยชนิดเป็นอำหำร แพะกิน

ใบไม้ได้หลำกหลำยชนิดที่โค กระบือ หรือแกะ ไม่สำมำรถกินเป็นอำหำรได้ ท ำให้แพะมีต้นทุนกำรเลี้ยงที่ต่ ำ 
2. แพะใช้พ้ืนที่ในกำรเลี้ยงน้อยกว่ำเนื่องจำกแพะมีขนำดเล็ก และยังใช้เวลำในกำรกินอำหำรน้อยเพียง  

2-3 ชั่วโมง ก็อ่ิมแล้ว ท ำให้ประหยัดทั้งพ้ืนที่เลี้ยงและเวลำในกำรเลี้ยง 
3.  แพะมีอำยุเป็นหนุ่มสำวเร็วและตั้งท้องสั้น จึงขยำยพันธุ์ได้รวดเร็ว แพะเป็นสัตว์ที่มีควำมสมบูรณ์

พันธุ์สูง สำมำรถผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อำยุ 7-8 เดือน และท้องที่สองมักจะให้ลูกแฝด 
4.  แพะมีควำมทนทำนต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมได้ดี สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพ

ภูมิอำกำศที่แปรปวนได้ง่ำยโดยเฉพำะสภำพอำกำศร้อน กำรที่แพะปรับตัวเข้ำกับสภำพภูมิอำกำศได้ทุกสภำวะท ำ
ให้แพะทนทำนต่อโรคภัย แม้เวลำเจ็บป่วยจะมีควำมอดทนสูง ไม่ค่อยเจ็บป่วยเหมือนสัตว์ชนิดอ่ืน 
   5. แพะมีขนำดที่เล็กเป็นมิตรและเชื่อง ท ำให้ใช้แรงงำนเด็กหรือผู้หญิงเลี้ยงดูฝูงแพะได้ และแพะมีขนำด
เล็กท ำให้เคลื่อนย้ำยหรือดูแลแพะเวลำเจ็บป่วยได้ง่ำย และค่ำใช้จ่ำยขนย้ำยน้อยกว่ำโค กระบือ 
   6. แพะสำมำรถให้ผลผลิตที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์และผู้เลี้ยงหลำยอย่ำง ดังนี้ 

- เนื้อแพะ ใช้เป็นอำหำรที่ให้โปรตีน มีไขมันต่ ำ รสชำติอร่อยเป็นที่นิยมทั่วไป 
- น้ ำนมแพะ มีขนำดไขมันเล็กกว่ำน้ ำนมโคท ำให้ย่อย น ำไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่ำ 
- ขนแพะโมแฮร์ (Mohair) มีเส้นใยขนที่มีคุณภำพ ได้จำกแพะพันธุ์แองโกรำ (Angork) ขนแคช

เมียร์ (Cashmere) หรือขนแพชมิน่ำ (Pasmina) ได้จำกแพะพันธุ์แคชเมียร์ 
- หนังแพะ ใช้ท ำผลิตภัณฑ์เครื่องหนังคุณภำพดีมำก เขำแพะใช้ประดับตกแต่งบ้ำน มูลแพะใช้เป็นปุ๋ยคอก 
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พฤติกรรมที่แตกต่างระหว่างแพะกับแกะ 
1. แพะสำมำรถอยู่ในพ้ืนที่ชุ่มชื่นและร้อนได้ดีกว่ำแกะ 
2. แพะชอบปีนขึ้นต้นไม้เพ่ือกินใบไม้พุ่ม ต่ำงจำกแกะชอบกินหญ้ำในทุ่งโล่ง 
3. แพะสำมำรถปีน กระโดดข้ำม หรือแม้แต่กำรขุดดินมุดรั้วได้ ซึ่งแกะท ำไม่ได้ 
4. แพะจะฉลำดกว่ำแกะ หันหน้ำสู้ศัตรู ขณะที่แกะวิ่งหนี และมักอยู่รวมเป็นฝูง 
5. แพะตัวผู้จะดึงดูดควำมสนใจจำกตัวเมียโดยปัสสำวะรดที่ขำหน้ำ ท้อง และเครำ แต่แกะจะมีกลิ่นตัว

ฉุนรุนแรงเพ่ิมขึ้นในระยะผสมพันธุ์ 

พฤติกรรมการกินเม่ือเลี้ยงปล่อยแทะเล็ม 
1. แพะจะเดินหำกินอำหำรได้ไกลถึงวันละ 6-8 กิโลเมตร 
2. ปรมิำณกินได้ (น้ ำหนักสด) 6-10% ของน้ ำหนักตัว เช่น แพะหนัก 110 กิโลกรัม จะกินหญ้ำสดวันละ 

0.6-1.0 กิโลกรัม/ตัว 
3. แพะชอบเลือกกินใบไม้พุ่ม 72% หญ้ำ 28% ขณะที่แกะเลือกกินหญ้ำ 70% ไม้พุ่ม 30% 
4. ถ้ำเลี้ยงขังแพะจะกินน้ ำวันละ 0.7 ลิตร/ตัว เลี้ยงแบบปล่อยจะกินน้ ำวันละ 2 ลิตร/ตัว 
5. แพะใช้เวลำกินอำหำร 30% เคี้ยวเอ้ือง 12% เดินทำงหำอำหำร 12% และพักผ่อน 46% (สุวิทย์, 

2562)  

ลักษณะวิธีการเลี้ยงแพะ และสามารถแบ่งได้เป็น 4 แบบ  คือ 
1. กำรเลี้ยงแบบผูกล่ำม กำรเลี้ยงแบบนี้ใช้เชือกผูกล่ำมที่คอแพะแล้วน ำไปผูกให้แพะหำกินรอบบริเวณ   

ที่ผูก โดยปกติเชือกที่ผูกล่ำมแพะมักมีควำมยำวประมำณ 5-10 เมตร กำรเลี้ยงแบบนี้ผู้เลี้ยงจะต้องมีน้ ำและอำหำร
แร่ธำตุไว้ให้แพะกินเป็นประจ ำด้วย ในเวลำกลำงคืนก็ต้องน ำแพะกลับไปเลี้ยงไว้ในคอกหรือเพิงที่มีที่หลบฝน     
กำรผูกล่ำมแพะควรเลือกพ้ืนที่มีร่มเงำที่แพะสำมำรถหลบแดดหรือฝนได้ หำกจะให้ดีเมื่อเกิดฝนตกควรน ำแพะกลับ
เข้ำเลี้ยงในคอก 

2. กำรเลี้ยงแบบปล่อย กำรเลี้ยงแบบนี้เกษตรกรมักปล่อยแพะให้ออกหำอำหำรกินในเวลำกลำงวัน      โดย
เจ้ำของแพะจะคอยดูแลตลอดเวลำหรือเป็นบำงเวลำเท่ำนั้น ลักษณะกำรเลี้ยงแบบนี้เป็นที่นิยมเลี้ยงกันมำกใน
ภำคใต้ เพรำะเป็นกำรเลี้ยงที่ประหยัด เกษตรกรไม่ต้องตัดหญ้ำมำเลี้ยงแพะ กำรปล่อยแพะหำอำหำรกินเองอำจ
ปล่อยในแปลงผักหลังเก็บเกี่ยว หรือปล่อยให้กินหญ้ำในสวนยำงพำรำ แต่จะต้องระมัดระวังอย่ำให้แพะท ำควำม
เสียหำยให้แก่พืชที่เกษตรกรปลูกไว้ ทั้งนี้เพรำะแพะกินพืชได้หลำยชนิด กำรปล่อยแพะออกหำอำหำรกินไม่ควร
ปล่อยในเวลำที่แดดร้อนจัดหรือฝนตก เพรำะแพะอำจเจ็บป่วยได้ โดยปกติเกษตรกรมักปล่อยแพะหำอำหำรกินตอน
สำยแล้วไล่ต้อนกลับเข้ำคอกตอนเที่ยง หรือปล่อยแพะออกหำกินตอนบ่ำยแล้วไล่ต้อนกลับเข้ำคอกตอนเย็น      
หำกพ้ืนที่ที่มีหญ้ำอุดมสมบูรณ์แพะจะกินอำหำรเพียง 1-2 ชั่วโมงก็เพียงพอแล้ว 

3. กำรเลี้ยงแบบขังคอก กำรเลี้ยงแบบนี้เกษตรกรขังแพะไว้ในคอก รอบๆ คอกอำจมีแปลงหญ้ำและรั้วรอบ
แปลงหญ้ำเพ่ือให้แพะได้ออกกินหญ้ำในแปลง บำงครั้งเกษตรกรต้องตัดหญ้ำเนเปียร์ หรือกินนีให้แพะกินบ้ำง      
ในคอกต้องมีน้ ำและอำหำรข้นให้กิน กำรเลี้ยงวิธีนี้ประหยัดพ้ืนที่และแรงงำนในกำรดูแลแพะ แต่ต้องลงทุนสูง
เกษตรกรจึงไม่นิยมเลี้ยงกัน 

4. กำรเลี้ยงแบบผสมผสำนกับกำรปลูกพืช กำรเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงได้ 3 ลักษณะที่กล่ำวข้ำงต้น แต่กำรเลี้ยง
ลักษณะนี้ เกษตรกรจะเลี้ยงแพะร่วมไปกับกำรปลูกพืช เช่น ปลูกยำงพำรำ ปลูกปำล์มน้ ำมัน และปลูกมะพร้ำว    
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ในภำคใต้ของประเทศไทยมีเกษตรกรจ ำนวนมำกที่ท ำกำรเลี้ยงแพะควบคู่ไปกับกำรท ำสวนยำงพำรำ โดยให้แพะหำ
กินหญ้ำใต้ต้นยำงที่มีขนำดโตพอสมควร กำรเลี้ยงแบบนี้ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมมำกขึ้นกว่ำกำรปลูกพืชอย่ำงเดียว 

โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงแพะ  
 แพะก็เหมือนสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ คือ จะต้องมีสถำนที่ หรือโรงเรือนส ำหรับแพะได้พักอำศัยหลบแดดหลบฝน 
หรือเป็นที่ส ำหรับนอนในเวลำกลำงคืน ซึ่งกำรสร้ำงโรงเรือนส ำหรับแพะควรยึดหลัก ดังต่อไปนี้ 

  1. พ้ืนที่ตั้งของคอก คอกแพะควรอยู่ในที่เนิน น้ ำไม่ท่วมขัง แต่ถ้ำหำกพ้ืนที่ที่ท ำกำรเลี้ยงแพะมีน้ ำท่วมขัง
เวลำฝนตก ก็ควรสร้ำงโรงเรือนแพะให้สูงจำกพ้ืนดินตำมควำมเหมำะสม แต่ทำงเดินส ำหรับแพะขึ้นลงไม่ควรมีควำม
ลำดสูงกว่ำ 45 องศำ เพรำะหำกสูงมำกแพะจะไม่ค่อยกล้ำขึ้นลง พ้ืนคอกท่ียกระดับจำกพ้ืนดินควรท ำเป็นช่อง   
โดยใช้ไม้ขนำดหนำ 1 นิ้ว กว้ำง 2 นิ้ว ปูพื้นคอกแพะด้วยสแลนที่ปูพ้ืนคอกสุกรก็ได้ พ้ืนที่เป็นช่องนี้จะท ำให้มูลของ
แพะตกลงข้ำงล่ำง พ้ืนคอกจะแห้งและสะอำดอยู่เสมอ 
 2. ผนังคอก ผนังคอกแพะควรสร้ำงให้โปร่ง เพ่ือให้อำกำศถ่ำยเทได้ดี ผนังคอกควรมีควำมสูงไม่ต่ ำกว่ำ   
1.5 เมตร ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้แพะกระโดดหรือปืนข้ำมออกไปได้ 

3. หลังคำโรงเรือน แบบของหลังคำโรงเรือนเลี้ยงแพะมีหลำยแบบ เช่น เพิงหมำแหงน หรือแบบหน้ำจั่ว 
เกษตรกรที่จะสร้ำงควรเลือกแบบที่คิดว่ำเหมำะสมกับสภำพภูมิอำกำศ และทุนทรัพย์ หลังคำโดยปกติมักจะสร้ำงให้
สูงจำกพ้ืนคอกประมำณ 2 เมตร ไม่ควรสร้ำงโรงเรือนให้หลังคำต่ ำเกินไป เพรำะอำจท ำให้ร้อน และอำกำศถ่ำยเท 
ไมด่ี ส ำหรับวัสดุที่ใช้มุงหลังคำจะใช้จำก หรือแฝก หรือสังกะสี ก็ได้ 

  4. ควำมต้องกำรพ้ืนที่ของแพะ แพะมีควำมต้องกำรพ้ืนที่ในกำรอยู่อำศัยในโรงเรือนประมำณตัวละ          
1 ตำรำงเมตร ส่วนใหญ่ผู้เลี้ยงมักแบ่งภำยในโรงเรือนออกเป็นคอกๆ แต่ละคอก ขังแพะรวมฝูงกันประมำณ 10 ตัว 
โดยคัดขนำดของแพะให้ใกล้เคียงกันขังรวมฝูงกัน แต่ถ้ำหำกเห็นว่ำสิ้นเปลืองค่ำก่อสร้ำงก็อำจขังแพะรวมกันเป็นฝูง
ใหญ่ในโรงเรือนเดียวกัน โดยไม่แบ่งเป็นคอกๆ ก็ได้ 

5. รั้วคอกแพะ เกษตรกรบำงรำยเลี้ยงแพะไว้ในโรงเรือนและมีบริเวณส ำหรับให้แพะเดินเล่นรอบโรงเรือน 
บริเวณเหล่ำนี้จะท ำรั้วล้อมรอบป้องกันไม่ให้แพะออกไปภำยนอกได้ รั้วที่ล้อมรอบโรงเรือนแพะไม่ควรใช้ลวดหนำม
เป็นวัสดุ เพรำะแพะเป็นสัตว์ซุกซน อำจได้รับอันตรำยจำกลวดหนำมได้ รั้วควรสร้ำงด้วยไม้ไผ่หรือลวดตำข่ำยทุก
ระยะ 3--4 เมตร จะมีเสำปักเพ่ือยึดให้รั้วแข็งแรง หำกจะสร้ำงรั้วให้ประหยัดอำจใช้กระถินปลูกเป็นแนวรั้วปนกับ
กำรใช้รั้วไม้ไผ่ก็จะท ำให้รั้วไม้ไผ่คงทนและใช้งำนได้นำน โดยระยะแรกสร้ำงรั้วไม้ไผ่แล้วปลูกกระถินเป็นแนวข้ำงรั้ว
ไม้ไผ่เมื่อกระถินโตขึ้นก็จะเป็นรั้วทดแทนต่อไป 

พันธุ์แพะ ส ำหรับพันธุ์แพะที่มีกำรเลี้ยงในประเทศไทยสำมำรถจ ำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 กลุ่ม คือ 
1. แพะพ้ืนเมืองในประเทศไทย มีหลำยพันธุ์ด้วยกัน เช่น แพะทำงแถบตะวันตก เช่น ที่จังหวัดตำก จังหวัด

กำญจนบุรี เป็นแพะที่มำจำกแถบประเทศอินเดียหรือปำกีสถำน มีรูปร่ำงสูงใหญ่กว่ำแพะทำงใต้ ส่วนแพะทำงใต้
ของประเทศไทยมีขนำดเล็ก เข้ำใจกันว่ำมีสำยพันธุ์เดียวกับแพะพ้ืนเมืองของมำเลเซีย คือ พันธุ์แกมบิงกัตจัง    แพะ
พ้ืนเมืองทำงใต้มีควำมสูงประมำณ 60 เซนติเมตร มีน้ ำหนักประมำณ 20--25 กิโลกรัม ให้ผลผลิตทั้งเนื้อและนมต่ ำ 

2. แพะพันธุ์ต่ำงประเทศ เนื่องจำกแพะพ้ืนเมืองของประเทศไทยมีขนำดเล็ก ให้ผลผลิตต่ ำ กรมปศุสัตว์   
จึงมีเป้ำหมำยที่จะปรับปรุงพันธุ์แพะของประเทศไทยให้มีคุณภำพสูงขึ้น ให้แพะเป็นสัตว์ที่ให้ผลผลิตทั้งเนื้อและนม 
ดังนั้น จึงได้น ำแพะพันธุ์ต่ำงประเทศเข้ำมำเลี้ยงและขยำยพันธุ์ให้เกษตรกรน ำไปผสมพันธุ์กับแพะพ้ืนเมืองเพ่ือให้
คุณภำพของแพะดีขึ้น แพะพันธุ์ต่ำงประเทศที่กรมปศุสัตว์น ำเข้ำมำขยำยพันธุ์ ได้แก่ 

2.1 แพะพันธุ์ชำแนน เป็นแพะนมที่มีขนำดใหญ่ ให้ผลผลิตนมสูงกว่ำแพะพันธุ์อ่ืนๆ แพะพันธุ์นี้มีขนำด 
ขนสั้น ดั้งจมูกและใบหน้ำมีลักษณะตรง ใบหูเล็กและตั้งชี้ไปข้ำงหน้ำ ปกติจะไม่มีเขำทั้งในเพศผู้และเพศเมีย       
แต่เนื่องจำกมีแพะกระเทยในแพะพันธุ์นี้มำก จึงควรคัดเฉพำะแพะที่มีเขำไว้เป็นพ่อพันธุ์  เพรำะมีรำยงำนว่ำ 
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ลักษณะกระเทยมีควำมสัมพันธ์ทำงพันธุกรรมกับลักษณะของกำรไม่มีเขำ แพะพันธุ์นี้มีสีขำว  สีครีม หรือสีน้ ำตำล
อ่อนๆ น้ ำหนักโตเต็มที่ประมำณ 60 กิโลกรัม สูงประมำณ 70 -- 90 เซนติเมตร ให้น้ ำนมประมำณวันละ 2 ลิตร 
ระยะเวลำกำรให้นมนำนถึง 200 วัน มีหลำยประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เลี้ยงแพะพันธุ์นี้อยู่มำก เช่น 
มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย แต่ก็มักมีปัญหำที่ว่ำ แพะพันธุ์นี้ปรับตัวเข้ำกับภูมิอำกำศในแถบนี้ไม่ค่อยดี
นัก แต่ถ้ำหำกเลี้ยงแพะพันธุ์นี้ไว้ในลักษณะขังคอกตลอดเวลำ ก็จะท ำให้ปัญหำเรื่องกำรเจ็บป่วยลดลงและให้
ผลผลิตด ี

2.2 แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน แพะพันธุ์นี้มีขนำดใหญ่ น้ ำหนักตัวเมื่อโตเต็มที่ประมำณ 75 กิโลกรัม       
ดั้งจมูกมีลักษณะโด่งและงุ้ม ใบหูยำวและปำนกลำง ปกติแพะพันธุ์นี้จะไม่มีเขำ แต่ถ้ำหำกมีเขำเขำจะสั้น และเอน
แนบติดกับหนังหัว ขนสั้นละเอียดเป็นมัน มีขำยำว ซึ่งช่วยให้เต้ำนมอยู่สูงกว่ำระดับพ้ืนมำก และท ำให้ง่ำยต่อกำร
รีดนม และยังช่วยให้เต้ำนมไม่ได้รับบำดเจ็บเนื่องจำกหนำมวัชพืชเกี่ยว แพะพันธุ์นี้มีหลำยสี เช่น ด ำ เทำ ครีม 
น้ ำตำล น้ ำตำลแดง และอำจมีจุดหรือด่ำงขนำดต่ำงๆ ได้ผลผลิตน้ ำนมประมำณ 1.5 ลิตรต่อวัน ระยะเวลำให้น้ ำนม
ประมำณ 165 วัน 

2.3 แพะพันธุ์บอร์ กรมปศุสัตว์น ำเข้ำมำจำกประเทศแอฟริกำใต้เมื่อปี พ.ศ.2539 เป็นแพะขนำดใหญ่ ตัวผู้
โตเต็มที่หนักประมำณ 90 กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมำณ 65 กิโลกรัม (สุรชน, 2546) 

พันธุ์แพะเนื้อที่กรมปศุสัตว์ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์  
 1. แพะพันธุ์พ้ืนเมือง (Thai native goat) แพะพ้ืนเมืองภำคเหนือ คำดว่ำเป็นแพะที่มำจำกบังคลำเทศหรือ
อินเดีย และผ่ำนมำยังทำงสหภำพเมียนม่ำร์ ลักษณะประจ ำพันธุ์ มีรูปร่ำงขนำดกลำง มีสีหลำกหลำย ใบหูยำวปรก 
ข้อสังเกตมีขนยำวที่บันท้ำย แพะพ้ืนเมืองภำคใต้  มีลักษณะคล้ำยกับแพะแกมบิงกัตจัง ของประเทศมำเลเซีย ขนำด
เล็ก มีสีหลำกหลำย เช่น สีด ำ น้ ำตำลหรือน้ ำตำลสลับด ำ มีขำวหรือเหลืองปนบ้ำง ใบหูเล็กตั้ง แพะพ้ืนเมือง      
ผสมพันธุ์ได้ทั้งปี ให้ลูกแฝดสูง ทนต่อภูมิอำกำศร้อนชื้นและพยำธิ 
 2. แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน (Anglo Nubian) เป็นแพะพันธุ์ที่ให้ทั้งเนื้อและนม มีสีที่หลำย ทั้งสีเดียวในตัว 
หรือมีสีด่ำง สันจมูกโค้งสูง ใบหูยำวปรกลง กรมปศุสัตว์น ำเข้ำในปี 2526 เพ่ือปรับปรุงพันธุ์แพะพ้ืนเมืองให้มีขนำด
ใหญ่ขึ้น 
 3. แพะพันธุ์บอร์ (Boer) เป็นแพะเนื้อขนำดใหญ่ โตเร็ว มีควำมแข็งแกร่ง ทนทำน หำกินเก่ง ลักษณะเด่น
คือมีล ำตัวสีขำว หน้ำและคอสีแดง สันจมูกโค้งนูน ใบหูยำวปรก กรมปศุสัตว์น ำเข้ำในปี 2539  จำกประเทศ
แอฟริกำใต้ 
 4. แพะพันธุ์แบลคเบงกอล (Black Bengal) เป็นแพะพ้ืนเมืองขนำดเล็ก ถิ่นก ำเนิดบังคลำเทศ ลักษณะมี  
สีด ำ ใบหูมีขนำดเล็กสั้นและตั้ง จัดเป็นแพะที่มีเนื้อรสชำติดี และหนังแพะมีคุณภำพสูง 
 5. แพะพันธุ์จัมนำปำรี (Jamnapari) แพะจัมนำปำรี จัดเป็นแพะพันธุ์ที่สูงและสวยที่สุดของอินเดีย      
เป็นพันธุ์กึ่งเนื้อและนม มีสีหลำกหลำย ขนล ำตัวสั้นแต่จะมีขนยำวที่ส่วนท้ำย มีใบหูกว้ำงและยำวปรกลง มีขนยำว
ที่บั้นท้ำย 
 6. แพะเนื้อสำยพันธุ์ กปศ. 3 กรมปศุสัตว์ พัฒนำแพะเนื้อพันธุ์ กปศ. 3 โดยส ำนักงำนวิจัยพัฒนำกำร
เกษตร (สกว.) สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือสร้ำงแพะเนื้อไทยส ำหรับใช้เลี้ยงเชิงพำณิชย์ มีกำรเจริญเติบโตที่ดี เหมำะกับ
สภำพแวดล้อมในพ้ืนที่ภำคใต้ เป็นกำรผสมข้ำมสำมสำยพันธุ์ (50% บอร์ 25% แองโกลนูเบียน 25% พ้ืนเมือง) 
และรักษำระดับสำยเลือดเดียวกัน (inter se mating) โดยกำรคัดเลือกแพะเพศผู้และเพศเมียมำผสมกันภำยในรุ่น 
ทดสอบควำมแปรปวนแต่ละชั่วอำยุ จนถึงชั่วอำยุที่ 5 – 7 (ปัจจุบันอยู่ในชั่วอำยุที่ 3) 
 7. แพะพันธุ์แดงสุรำษฎร์ กรมปศุสัตว์ พัฒนำแพะพันธุ์แดงสุรำษฎร์ มีกำรเจริญที่ดีในเขตร้อนชื้น         ให้
ผลผลิตเนื้อสูง และให้นมดีต่อกำรเลี้ยงลูกแฝด เป็นกำรผสมข้ำมสำมสำยพันธุ์ (50% คำลำฮำรีเรด 25% ทอกเกร
เบอร์ 25% พ้ืนเมือง) มีสีแดง ใบหูยำวปรก (ปัจจุบันอยู่ในชั่วอำยุที่ 1) (สุวิทย์, 2562) 
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อาหารและการให้อาหารแพะ  
แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองคล้ำยโค แพะมีกระเพำะหมัก ซึ่งอำศัยจุลินทรีย์ที่อยู่ภำยในช่วยย่อยอำหำรและ

สังเครำะห์ไวตำมิน ดังนั้น กำรให้อำหำรข้นเสริมก็ควรจะระมัดระวังอย่ำให้อำหำรที่มีสำรต้ำนหรือท ำลำยจุลินทรีย์ 
โดยเฉพำะอำหำรส ำหรับสุกรมักมีสำรดังกล่ำวอยู่ ในปัจจุบันกำรผสมอำหำรข้นส ำหรับ แพะ – แกะ จ ำหน่ำยยังไม่
แพร่หลำย เกษตรกรอำจใช้อำหำรโคนมผสมส ำเร็จที่มีขำยอยู่ทั่วไปเลี้ยงแพะแทนอำหำรข้นส ำหรับแพะได้ หรือหำก
ต้องกำรผสมอำหำรข้นเลี้ยงแพะเองก็สำมำรถท ำได้ ปกติแพะมีควำมต้องกำรอำหำรหยำบ เช่น หญ้ำสดต่ำงๆ      
ในปริมำณวันละประมำณร้อยละ 10 ของน้ ำหนักตัวแพะ และต้องกำรอำหำรข้นประมำณวันละ 0.5--1.0 กิโลกรัม 
นอกจำกนั้นแพะยังต้องกำรน้ ำและแร่ธำตุเสริมเป็นประจ ำอีกด้วย แพะต้องกำรน้ ำกินวันละประมำณ 5--9 ลิตร 
ควำมต้องกำรน้ ำมำกน้อยขึ้นอยู่กับสภำพตัวแพะและภูมิอำกำศ เกษตรกรที่เลี้ยงแพะแบบพ้ืนบ้ำนมักไม่ค่อย
ค ำนึงถึงเรื่องกำรจัดหำน้ ำให้แพะกิน จึงท ำให้มีปัญหำแพะเจ็บป่วยอยู่เสมอ ส ำหรับแร่ธำตุที่ให้แพะกิน ผู้เลี้ยงจะให้
แร่ธำตุก้อนส ำเร็จรูปที่มีขำยอยู่ให้แพะกินก็ได้ แต่ควรค ำนึงด้วยว่ำแร่ธำตุก้อนนั้นไม่ควรแข็งเกินไป ทั้งนี้เพรำะลิ้น
ของแพะสั้นกว่ำลิ้นของโค กำรเลียแร่ธำตุแต่ละครั้งจึงได้ปริมำณที่น้อย หำกจะมีกำรผสมแร่ธำตุส ำหรับเลี้ยงแพะ
เองก็สำมำรถท ำได้ (สุรชน, 2546) 

การดูแลสุขภาพของแพะ  
ปัญหำที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรเลี้ยงแพะก็คือ แพะมักมีสุขภำพไม่ดี เจ็บป่วยและตำย ท ำให้ผู้เลี้ยงเสียหำย 

ทำงหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหำนี้ก็คือ ผู้เลี้ยงต้องหมั่นเอำใจใส่และดูแลในเรื่องสุขภำพของแพะดังต่อไปนี้ 
1. ก ำจัดพยำธิภำยนอก พยำธิภำยนอกที่ส ำคัญของแพะ ได้แก่ พวกเห็บ เหำ หมัด และไร ซึ่งนอกจำกจะ

ท ำควำมรำคำญให้แก่แพะแล้ว อำจท ำให้ขนแพะหลุดเป็นหย่อมๆ หรือเป็นโรคเรื้อนตำมมำ หำกแพะถูกรบกวนด้วย
พยำธิภำยนอกดังกล่ำว ก็จะท ำให้สุภำพไม่ดี ให้ผลผลิตต่ ำ กำรก ำจัดพยำธิภำยนอกนี้ ท ำได้โดยกำรหมั่นอำบน้ ำ 
และฉีดพ่นบริเวณล ำตัวด้วยยำก ำจัดพยำธิภำยนอก 

2. ก ำจัดพยำธิภำยใน พยำธิภำยในที่ส ำคัญของแพะ ได้แก่ พยำธิตัวกลม พยำธิตัวตืด และพยำธิใบไม้ใน
ตับ ซึ่งพยำธิเหล่ำนี้จะท ำให้แพะซูบผอม เบื่ออำหำร อ่อนเพลีย ขนและผิวหนังหยำบกร้ำน กำรให้น้ ำนมลดลง     
ถ้ำเป็นรุนแรงท ำให้แพะมีอำกำรโลหิตจำงและตำย กำรก ำจัดพยำธิภำยใน ท ำได้โดยกำรถ่ำยพยำธิเมื่อแพะมีอำยุได้ 
3 เดือน และท ำสม่ ำเสมอประมำณ 2-3 เดือนต่อครั้ง ปัจจุบันมียำถ่ำยพยำธิที่สำมำรถถ่ำยพยำธิทั้ง 3 ชนิดในครั้ง
เดียวได้ จงึท ำให้กำรถ่ำยพยำธิสะดวกขึ้นมำก 

3. กำรป้องกันโรคระบำดในแพะ โรคระบำดที่ส ำคัญในแพะ และกรมปศุสัตว์สำมำรถผลิตวัคซีนเพ่ือ
ป้องกันโรคได้ มีอยู่ 2 โรคด้วยกัน คือ 

3.1. โรคปำกและเท้ำเปื่อยในแพะ โรคนี้เป็นกับสัตว์กีบคู่ทุกชนิด เมื่อเป็นแล้วท ำให้เกิดควำมเสียหำยและ
ระบำดแพร่หลำยอย่ำงรวดเร็ว ผู้เลี้ยงแพะควรท ำกำรฉีดวัคซีนนี้ให้แก่แพะที่เลี้ยงอยู่เสมอ โดยครั้งแรกท ำกำรฉีด
เมื่อแพะอำยุได้ 3 เดือน และฉีดครั้งต่อไปเว้นระยะทุก 4--6 เดือน 

3.2. โรคเฮโมรำยิกเซพติกซีเมีย แพะมักป่วยเป็นโรคนี้ในฤดูฝน โรคนี้อำจท ำให้แพะตำย และสำมำรถแพร่
โรคไปสู่แพะตัวอ่ืนได้ กำรป้องกันโรคนี้สำมำรถท ำได้โดยกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ตั้งแต่แพะอำยุได้ 3 เดือน และ
ฉีดซ้ ำทุก 6 เดือน (สุรชน, 2546) 

 

 

การตลาดแพะ ลักษณะตลาดแพะเนื้อแบ่งเป็น 3 ระดับ  
 1. ตลำดระดับหมู่บ้ำนหรือต ำบล ตลำดระดับนี้จะมีพ่อค้ำระดับต ำบลหรือหมู่บ้ำน ออกลำดตระเวนหำซื้อ
แพะตำมฟำร์มต่ำงๆ ในหมู่บ้ำนหรือต ำบลในท้องที่ของตนเอง จะมีกำรติดต่อกับเกษตรกรโดยตรง โดยดูลักษณะ
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ภำยนอกของแพะว่ำมีลักษณะที่สมบูรณ์ไม่ผอมแคระแกร็นจนเกินไป โดยจะใช้วิธีกำรประมำณน้ ำหนักแพะด้วย
สำยตำ และก ำหนดรำคำซื้อขำยกันระหว่ำงเกษตรกรและพ่อค้ำ ปริมำณกำรซื้อขำยแพะแต่ละครั้งมีปริมำณไม่   
มำกนัก เฉลี่ยครั้งละ 10 -- 20 ตัว โดยช ำระเป็นเงินสด ซึ่งพ่อค้ำในหมู่บ้ำนหรือต ำบลนี้จะส่งต่อให้กับผู้บริโภค
โดยตรงและขำยต่อให้กับพ่อค้ำระดับอ ำเภอและจังหวัดต่อไป 
 2. ตลำดระดับอ ำเภอ เป็นตลำดที่รับซื้อแพะมีชีวิตจำกตลำดระดับหมู่บ้ำนหรือต ำบลต่ำงๆ ในจังหวัดนั้น 
เนื่องจำกเกษตรกรมีกำรเลี้ยงแบบกระจำยอยู่ทั่วไป ท ำให้พ่อค้ำในอ ำเภอไม่สำมำรถเดินทำงตระเวนหำซื้อแพะตำม
ฟำร์มในหมู่บ้ำนหรือต ำบลที่เกษตรกรอยู่ได้โดยตรง พ่อค้ำระดับอ ำเภอจะรวบรวมแพะจำกพ่อค้ำระดับหมู่บ้ำนหรือ
ต ำบล ปริมำณกำรซื้อขำยโดยเฉลี่ยแต่ละครั้งเท่ำกับ 50 -- 60 ตัว โดยช ำระเป็นเงินสด 
 3. ตลำดระดับจังหวัด ตลำดพ่อค้ำระดับจังหวัดต้องมีกำรสั่งซื้อก่อน โดยจะมีกำรสั่งซื้อกับพ่อค้ำระดับ
หมู่บ้ำน ต ำบลหรือระดับอ ำเภอไว้ล่วงหน้ำ เมื่อได้แพะมีชีวิตตำมจ ำนวนที่ต้องกำรแล้วก็จะขำยส่งให้กับผู้บริโภค
หรือพ่อค้ำจำกต่ำงจังหวัดต่อไป (ส ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2557) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จันทนำ และ วำณี (2544) ศึกษำสภำพกำรเลี้ยงและวิถีกำรตลำดแพะในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ 

เกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นิยมเลี้ยงแพะเนื้อลูกผสม โดยวิธีเลี้ยงแบบขังสลับปล่อย มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำร
จ ำหน่ำย โดยจ ำหน่ำยตลำดภำยในจังหวัดเป็นหลัก ส่วนฟำร์มขนำดกลำงนั้นจ ำหน่ำยทั้งตลำดภำยในจังหวัดและ
ต่ำงจังหวัด แต่ฟำร์มขนำดใหญ่พบว่ำจ ำหน่ำยตลำดต่ำงจังหวัดมำกกว่ำ  กำรซื้อขำยแพะเนื้อส่วนใหญ่ ใช้วิธีกำรชั่ง
น้ ำหนักและจ ำหน่ำยผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง คือผู้รวบรวมในท้องถิ่นมีเฉพำะฟำร์มขนำดกลำงเท่ำนั้นที่จ ำหน่ำยให้กับผู้
รวบรวมท้องถิ่นโดยตรง  ปัญหำอุปสรรคจำกกำรประกอบอำชีพกำรเลี้ยงแพะเนื้อ พบว่ำ เกษตรกรมีปัญหำมำก
ที่สุด ด้ำนกำรตลำด จ ำหน่ำยผลผลิตและรำคำที่ไม่แน่นอน เนื่องจำกสภำวะตลำด ขึ้นอยู่กับอุปสงค์–อุปทำนของ
ผู้บริโภค  รองมำคือ ปัญหำด้ำนสุขภำพสัตว์ โรคและพยำธินอกจำกนี้ยัง มีปัญหำด้ำนขำดแคลนพ่อแม่พันธุ์ที่ดี  
เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์ ตลอดจนปัญหำด้ำนขำดแคลนอำหำรหยำบในฤดูแล้ง และปัญหำด้ำนประสิทธิภำพ  
กำรผลิต ขำดควำมรู้ ด้ำนกำรเลี้ยง กำรจัดกำรและกำรป้องกันโรค-พยำธิและสุขภำพสัตว์ 

นิรุจน์ และ พิสมัย (2561) ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรขยำยตัวของกำรเลี้ยงแพะในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
รำยงำนว่ำ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย ร้อยละ 65.00 อำยุเฉลี่ย 43.00 ปี 
กำรศึกษำสูงสุดร้อยละ 44.00 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น-ตอน ปลำย อำชีพที่ท ำรำยได้สูงสุดให้แก่เกษตรกร ร้อย
ละ 58.00  คือท ำนำ เคยเข้ำรับกำรอบรมกำรเลี้ยงแพะกับส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร้อยละ 88.00 โดยเข้ำ
รับกำรอบรมอย่ำงน้อย 2 ครั้ง/รำย รูปแบบกำรเลี้ยงแพะร้อยละ 55.00 เป็นสมำชิกกลุ่ม แพะที่เลี้ยงส่วนใหญ่อยู่
ระหว่ำง 8 - 49 ตัว มีพ้ืนที่ในกำรเลี้ยงแพะ 2.44 ไร่ ลักษณะกำรเลี้ยงแบบขังคอกสลับปล่อยในแปลงหญ้ำ ใช้พ่อ
พันธุ์ในกำรผสมพันธุ์ ร้อยละ 100  มีรำยได้จำกกำรเลี้ยงแพะ 22,911.76 บำท/ปี รำคำแพะเฉลี่ย 107.21 บำท/ 
กิโลกรัม จ ำหน่ำยพ่อพันธุ์รำคำเฉลี่ย 15,000 บำท/ตัว แม่พันธุ์รำคำ 5,500 บำท/ตัว กำรจ ำหน่ำยแพะ ร้อยละ 70 
จะจ ำหน่ำยผ่ำนกลุ่มหรือสหกรณ์ เกษตรกรมีประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงแพะ 2.42 ปี 

วำณี และ ประทุม (2559)  ศึกษำกำรประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะภำยใต้โครงกำรอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูสภำพป่ำสงวนแห่งชำติป่ำกุยบุรี อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พบว่ำปัญหำและอุปสรรคที่เกษตรกรพบ
มำกที่สุดใน 3  ล ำดับแรกคือ 1) ไม่มีพ้ืนที่ส ำหรับเลี้ยงแพะ 2) อ่ืนๆ (เช่น ไม่ถนัด/มีอำชีพอ่ืนที่สร้ำงรำยได้มำกกว่ำ/
ไม่ซื่อสัตย์/ทุนหมด/ขำดแคลนน้ ำหน้ำแล้ง/ไม่มีเวลำ เป็นต้น) และ 3) เกษตรกรมีอำยุมำกไม่เหมำะสมกับกำรประกอบ
อำชีพเลี้ยงแพะ 

ส ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร (2557) ได้ศึกษำกำรตลำดแพะเนื้อ พบว่ำลักษณะโครงสร้ำงตลำดแพะเนื้อ  
มีชีวิต เป็นลักษณะตลำดผู้ขำยมำกรำย และผู้ซื้อมำกรำย วิถีกำรตลำดแพะเนื้อ พบว่ำ วิถีกำรตลำดแพะเนื้อเริ่มจำก
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เกษตรกรที่ต้องกำรจะขำยแพะเนื้อ โดยจะขำยแพะเนื้อมีชีวิตให้เกษตรกรด้วยกันเองเพ่ือไปขยำยพันธุ์หรือขุนต่อ    
ขำยให้กับผู้บริโภคโดยตรง และขำยให้พ่อค้ำขำยปลีกเนื้อแพะช ำแหละ นอกจำกนั้นก็จะขำยให้กับพ่อค้ำรวบรวม
ท้องถิ่น โดยพ่อค้ำจะมำรับซื้อจำกเกษตรกรในหมู่บ้ำน หลังจำกนั้นพ่อค้ำรวบรวมแพะเนื้อมีชีวิตก็จะขำยแพะเนื้อมี
ชีวิตต่อให้กับผู้บริโภคเกษตรกร และพ่อค้ำขำยปลีกเนื้อแพะช ำแหละต่อไป โดยส่วนใหญ่จะขำยเนื้อแพะช ำแหละ
ให้กับร้ำนอำหำรภัตตำคำร/โรงแรม ส่วนเหลื่อมกำรตลำดและต้นทุนกำรตลำดของพ่อค้ำในระดับต่ำงๆ ในตลำดแพะ
เนื้อ พบว่ำส่วนเหลื่อมกำรตลำดแพะเนื้อมีชีวิตจนกระท่ังขำยปลีกเป็นเนื้อแพะช ำแหละเท่ำกับ 106.32 บำทต่อ
กิโลกรัมโดยสำมำรถแยกเป็นต้นทุนกำรตลำดทั้งหมด 89.51 บำทต่อกิโลกรัม และก ำไรทั้งหมดของพ่อค้ำคนกลำง
เท่ำกับ 16.81 บำทต่อกิโลกรัม เมื่อพิจำรณำถึงต้นทุนกำรตลำด พ่อค้ำขำยปลีกเนื้อแพะช ำแหละมีต้นทุนกำรตลำด
มำกที่สุดเท่ำกับ 84.40 บำทต่อกิโลกรัม ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของมูลค่ำสูญเสียน้ ำหนักในกำรฆ่ำ 43.93บำทต่อกิโลกรัม 
ส่วนพ่อค้ำรวบรวมแพะเนื้อมีชีวิตมีต้นทุนกำรตลำดเท่ำกับ 5.11 บำทต่อกิโลกรัม โดยส่วนใหญ่เป็นค่ำขนส่ง 2.46 บำท
ต่อกิโลกรัม ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเหลื่อมกำรตลำด คือ รำคำแพะเนื้อ ปริมำณแพะเนื้อและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด        
ส่วนประสิทธิภำพกำรตลำดมีค่ำเท่ำกับ 261.54 ซึ่งมีค่ำสูง แสดงว่ำตลำดแพะเนื้อมีประสิทธิภำพ 

 กรมปศุสัตว์ (2548) ได้ศึกษำกำรผลิตและกำรตลำดแพะเนื้อภำคกลำง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำสภำพ
ทั่วไปของกำรผลิตแพะเนื้อภำคกลำง ศึกษำต้นทุนกำรเลี้ยงแพะเนื้อภำคกลำง ศึกษำกำรตลำดและวิถีกำรตลำดแพะ
เนื้อภำคกลำงและปัญหำอุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะในกำรเลี้ยงแพะเนื้อ ผลกำรศึกษำพบว่ำเกษตรกรมีลักษณะกำร
เลี้ยงแพะเป็นแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยหำกินเองตำมธรรมชำติ โดยปล่อยออกจำกคอกในช่วงเช้ำและเย็น ต้นทุนกำรเลี้ยง
แพะเนื้อภำคกลำง พบว่ำพ้ืนที่ส ำนักสุขศำสตร์และสุขอนำมัยที่ 1 ต้นทุนลูกแพะแรกคลอดเฉลี่ยตัวละ 217.98 บำท 
และเลี้ยงจนอำยุ 6 เดือน จะมีต้นทุนกำรผลิตตัวละ 520.25 บำท รำคำแพะเนื้อที่เกษตรกรขำยได้เฉลี่ยตัวละ 1,363.00 
บำท เกษตรกรจึงมีผลตอบแทนเฉลี่ยตัวละ 842.75 บำท และในส ำนักสุขศำสตร์และสุขอนำมัยที่ 7 ต้นทุนลูกแพะแรก
คลอดเฉลี่ยตัวละ 220.20 บำท และเลี้ยงจนอำยุ6 เดือน จะมีต้นทุนกำรผลิตตัวละ 519.28 บำท รำคำแพะเนื้อที่
เกษตรกรขำยได้เฉลี่ยตัวละ 1,268.75 บำทเกษตรกรจึงมีผลตอบแทนเฉลี่ยตัวละ 749.47 บำท ซึ่งแพะเนื้อในภำคกลำง
นอกจำกจะใช้บริโภคในครัวเรือนแล้ว ผลผลิตที่เหลือยังสำมำรถจ ำหน่ำยให้กับเพ่ือนบ้ำนหรือตลำด เกษตรกรทั่วไป
และพ่อค้ำในตลำดระดับหมู่บ้ำนหรือต ำบล ตลำดระดับอ ำเภอ และตลำดระดับจังหวัดต่อไป เกษตรกรมีปัญหำในด้ำน
กำรขำดแคลนพันธุ์แพะที่มีคุณภำพดี ขำดแคลนอำหำรสัตว์ ขำดควำมรู้ในกำรจัดกำรด้ำนอำหำร และไม่สำมำรถ
จ ำหน่ำยให้แก่ผู้บริโภคได้โดยตรง ต้องซื้อขำยผ่ำนพ่อค้ำคนกลำงท ำให้ขำดอ ำนำจกำรต่อรองด้ำนรำคำ 

 ปริญญำ เฉิดโฉม และคณะ (2558) ได้ศึกษำแนวโน้มกำรบริโภคเนื้อแพะและแกะ ผู้บริโภคกลุ่ม
ตัวอย่ำงนิยมบริโภคเนื้อแพะ ร้อยละ 63.33 รองลงมำบริโภคทั้งเนื้อแพะและแกะ ร้อยละ 34.39 และบริโภค
เนื้อแกะเพียงอย่ำงเดียว ร้อยละ 2.28 ส่วนใหญ่นิยมซื้อเนื้อแพะและแกะแบบเป็นตัวมีชีวิต เพศผู้              
พันธุ์พ้ืนเมือง อำยุ 2-3 ปี มีน้ ำหนักเฉลี่ย 20-25.9 กิโลกรัมต่อตัว โดยซื้อจำกฟำร์มในท้องถิ่น ช ำแหละโดยคน
ไทยมุสลิม วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำเป็นหลัก ควำมถี่ในกำรบริโภคเนื้อแพะ 2-3 ครั้ง
ต่อปี และเนื้อแกะ 1 ครั้งต่อปี ปัจจัยกำรตลำดด้ำนสถำนที่จ ำหน่ำย และรำคำมีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภค
เนื้อแพะและแกะ ส่วนปัจจัยด้ำนอำยุ อำชีพหลัก รำยได้ต่อครัวเรือน และกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร มีอิทธิพลต่อ
ปริมำณกำรบริโภคเนื้อแกะอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ที่ α = 0.05 ส ำหรับแนวโน้มกำรบริโภคเนื้อแพะและ
แกะเพ่ิมขึ้น 1.52 และ 2.03 เท่ำ ตำมล ำดับ ส ำหรับปัญหำ อุปสรรคในกำรบริโภคเนื้อแพะและแกะ ได้แก่ 
แหล่งจ ำหน่ำยมีน้อย รำคำสูง และผลิตภัณฑ์ไม่มีควำมหลำกหลำย ดังนั้นภำครัฐบำลควรส่งเสริมให้เกษตรกร
เลี้ยงแพะและแกะเชิงพำณิชย์ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน  
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการศึกษาวิจัย 

 กำรศึกษำรูปแบบกำรเลี้ยงและกำรตลำดแพะเนื้อโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ล ำพูน และล ำปำง โดยผู้วิจัยได้ก ำหนดวิธีด ำเนินกำรวิจัย ดังนี้ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กำรวิจัยครั้งนี้ มีประชำกร (Population) และกลุ่มตัวอย่ำง (Sample) ดังนี้ 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ประชำกร ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
กลุ่มท่ี 1 เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ ในจังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน และล ำปำง 

จ ำนวน 220 รำย  
กลุ่มท่ี 2 ผู้ค้ำระดับต่ำงๆ ที่เกษตรกรจ ำหน่ำยแพะ และด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลและสัมภำษณ์เจำะลึก

กับกลุ่มพ่อค้ำเพ่ือหำควำมสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จำกเกษตรกรและพ่อค้ำในระดับต่ำงๆ จนเชื่อมโยงเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้น 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแพะ-แกะล้านนา   

ล ำดับที่ จังหวัด จ ำนวนเกษตรกร (รำย) 

1 เชียงใหม่ 68 

2 ล ำพูน 42 

3 ล ำปำง 110 

รวมทั้งสิ้น 220 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรวิจัยครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในกำรศึกษำเพ่ือให้เข้ำถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นสำระส ำคัญ โดยใช้

แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรวิจัยกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง ทั้งนี้ผู้วิจัย ได้ท ำกำรสร้ำงแบบสอบถำม
แบบมีโครงร่ำงชัดเจนชนิดเปิดเผย เพ่ือให้เหมำะกับกลุ่มตัวอย่ำงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
และได้มีกำรน ำไปท ำกำรทดลองใช้ เพ่ือทดสอบควำมน่ำเชื่อถือของเครื่องมือ ได้ท ำกำรทดสอบควำมเที่ยงของ
แบบสอบถำมและประเด็นค ำถำมโดยกำรให้ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยอ่ำนและให้ค ำแนะน ำ และน ำมำปรับปรุง
จนกระทั่งได้ฉบับที่สมบูรณ์ครบทุกประเด็นตำมวัตถุประสงค์ก่อนน ำไปใช้เก็บข้อมูลจริง รำยละเอียดของ
แบบสอบถำมประกอบด้วย ส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐำนทั่วไปของผู้ตอบ (กลุ่มตัวอย่ำง) มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) 
ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ศำสนำ อำชีพหลัก อำชีพรอง และ จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนมีจ ำนวน 8 ข้อ
ค ำถำม 

ส่วนที่ 2 สภำพกำรเลี้ยงกำรผลิตแพะของเกษตรกรในโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ล ำพูน และล ำปำง ได้แก่ จ ำนวนแรงงำนที่ใช้เลี้ยงแพะ พ้ืนที่เลี้ยงแพะทั้งหมด จ ำนวนแพะที่เลี้ยงทั้งหมด 
ประเภทของแพะที่เลี้ยง ประสบกำรณ์กำรเลี้ยงแพะวัตถุประสงค์กำรเลี้ยงแพะ พันธุ์แพะที่เลี้ยง แหล่งที่มำของ
แม่พันธุ์แพะ แหล่งที่มำของพ่อพันธุ์แพะ ลักษณะโรงเรือนแพะ วิธีกำรเลี้ยงแพะ กำรดูแลสุขภำพแพะ แหล่ง
อำหำรและกำรรวมกลุ่ม จ ำนวน 36 ข้อค ำถำม 
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ส่วนที่ 3 กำรตลำดและกำรจัดจ ำหน่ำยแพะเนื้อของเกษตรกรในโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ ในจังหวัด
เชียงใหม่ ล ำพูน และล ำปำง ได้แก่ กำรขำย กำรก ำหนดรำคำ วิธีกำรจ ำหน่ำยและลักษณะกำรจ ำหน่ำย จ ำนวน 
11 ข้อค ำถำม 

ส่วนที่ 4 ปัญหำและอุปสรรคในกำรเลี้ยงแพะของเกษตรกรในโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ ในจังหวัด
เชียงใหม่ ล ำพูน และล ำปำง มีลักษณะเป็นค ำถำมแบบปลำยเปิด (Open end question) และแบบเลือกตอบ 
(Checklist) มีจ ำนวน 15  ข้อค ำถำม 

ส่วนที่ 5 กำรแสดงควำมคิดเห็น (Focus Group) และข้อเสนอแนะในกำรเลี้ยงแพะของเกษตรกรใน
โครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ ในจังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน และล ำปำง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
งำนวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำและเชิงปริมำณมีรำยละเอียด ดังนี้ 
2.1 กำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ (Descriptive analysis) 

(ก) ใช้สถิติพ้ืนฐำน ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำสัดส่วน และค่ำร้อยละ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ คือ เพื่อ
ศึกษำรูปแบบกำรเลี้ยงและกำรตลำดแพะเนื้อของเกษตรกรโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ ในด้ำนข้อมูลทั่วไปของ
กำรจัดกำรกำรผลิตแพะเนื้อของเกษตรกรและกำรตลำดแพะในโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ล ำพูน และล ำปำง 

  (ข) ใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content analysis) ในประเด็นต่ำงๆเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ 
2.2 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ (Quantitative analysis) 

ใช้หลักกำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลตอบแทน โดยข้อสมมุติในกำรศึกษำที่ว่ำ กำรจัดกำรด้ำน
กำรผลิตแพะที่แตกต่ำงกันจะท ำให้ต้นทุนและผลตอบแทนไม่เท่ำกัน อย่ำงไรก็ตำม งำนวิจัยนี้ต้นทุนและ
ผลตอบแทนที่ได้เกิดจำกรูปแบบกำรเลี้ยงแพะและกำรจ ำหน่ำยแพะ โดยน ำข้อมูลจำกกำรสอบถำมเกษตรกรที่
ได้มำค ำนวณหำทุน 

กำรวิเครำะห์วิถีตลำดและส่วนเหลื่อมกำรตลำด ส ำหรับส่วนเหลื่อมทำงกำรตลำดแพะเนื้อ 
เป็นกำรศึกษำส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำที่ผู้บริโภคจ่ำยกับรำคำที่เกษตรกรได้รับ หรือค่ำใช้จ่ำยรวมที่เกิดจำกกำร
ท ำหน้ำที่ทำงกำรตลำดของผู้ค้ำระดับต่ำงๆ เพ่ือให้สินค้ำไปถึงมือผู้บริโภค หรือค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด หรือ
ค่ำตอบแทนของผู้ค้ำ (รำคำที่เกษตรกรได้รับ + ส่วนเหลื่อมกำรตลำด = รำคำที่ผู้บริโภคจ่ำย) 

ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำด้ำนต้นทุนและผลตอบแทนมีดังนี้   
1. ต้นทุนกำรผลิต แบ่งได้เป็น    

1.1 ต้นทุนผันแปรประกอบด้วยค่ำพันธุ์แพะที่ซื้อมำ ค่ำแรงงำน ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ ำอำหำร
ค่ำอำหำรเสริม ค่ำเวชภัณฑ์ และค่ำวัคซีน  

1.2 ต้นทุนคงที่ประกอบด้วย ค่ำเสื่อมโรงเรือน ค่ำเสื่อมสำธำรณูปโภค ค่ำเสียโอกำสกำรใช้ที่ดิน   
ค่ำเช่ำที่ดิน และดอกเบี้ยเงินลงทุนเริ่มแรก  

(2) ผลตอบแทน ประกอบด้วยรำคำจ ำหน่ำยแพะมีชีวิต และรำคำมูลแพะ 

สถานที่ด าเนินการ  
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 ฟำร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ ในจังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน และล ำปำง 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ แบบสอบถำมแบบมีโครงสร้ำง (interview schedule) มี ลักษณะ

ค ำถำมปลำยปิด (close-ended question) และปลำยเปิด (open-ended question) ประกอบด้วย 5 ส่วน
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไปของเกษตรกร 
ส่วนที่ 2 สภำพกำรเลี้ยงกำรผลิตแพะของเกษตรกร 
ส่วนที่ 3 กำรตลำดและกำรจัดจ ำหน่ำยแพะเนื้อของเกษตรกร 
ส่วนที่ 4 ปัญหำและอุปสรรคในกำรเลี้ยงแพะของเกษตรกร 

 ส่วนที่ 5 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกเวทีแสดงควำมคิดเห็น/กำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
ผลและวิจารณ์ผล 

 กำรศึกษำเรื่อง กำรศึกษำรูปแบบกำรเลี้ยงและกำรตลำดแพะเนื้อโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ ผู้วิจัย
ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลจำกเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร แพะ-แกะล้ำนนำ จ ำนวนทั้งสิ้น 220 รำย เก็บรวบรวม
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ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ำมำวิเครำะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของ
กำรศึกษำ มีผลกำรศึกษำดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไป  
 จำกกำรศึกษำ พบว่ำ เกษตรกรเป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 76.4 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 23.6  
มีอำยุเฉลี่ย 50.1 ปี โดยมีอำยุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมำคือ อำยุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.5 
มีอำยุน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.4 และมีอำยุ มำกกว่ำ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.5 
อำยุสูงที่สุด คือ 73 ปี อำยุต่ ำที่สุด คือ 22 ปี  
 ด้ำนระดับกำรศึกษำ พบว่ำ เกษตรกรมีกำรศึกษำระดับ มัธยมศึกษำตอนปลำย คิดเป็นร้อยละ 25.9 
รองลงมำ คือ ประถมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 23.6 ปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 19.1 มัธยมศึกษำตอนต้น คิดเป็น
ร้อยละ 15.0 ปวส./อนุปริญญำ คิดเป็นร้อยละ 13.6 และปริญญำโท คิดเป็นร้อยละ 2.7 
 ด้ำนศำสนำ พบว่ำ ร้อยละ 99.1 เกษตรกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ และร้อยละ 0.9 นับถือศำสนำ
คริสต์ เกษตรกรมีสมำชิกในครอบครัว 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมำคือ มีสมำชิกในครอบครัว 1-2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.2 และมีสมำชิกในครอบครัว ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.8 โดยมีสมำชิกใน
ครอบครัวเฉลี่ย 3.45 คน จ ำนวนสมำชิกในครอบครัวมำกที่สุด 7 คน จ ำนวนสมำชิกในครอบครัวน้อยที่สุด    1 
คน สำมำรถช่วยงำนฟำร์มได้  2 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมำคือ สำมำรถช่วยงำนได้ 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.3 และสำมำรถช่วยงำนได้ 3 คนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 28.2  
 ด้ำนอำชีพ พบว่ำ เกษตรกรมีอำชีพหลัก คือ ท ำฟำร์มเลี้ยงแพะ คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมำคือ    
มีอำชีพท ำสวน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ประกอบอำชีพอ่ืนๆ เช่น ท ำนำ รับจ้ำงทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 13.6 อำชีพ
ค้ำขำย คิดเป็นร้อยละ 7.3 อำชีพรับรำชกำร คิดเป็นรอ้ยละ 4.1 และอำชีพพนักงำนบริษัทหรือเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 3.6 
 เกษตรกรมีอำชีพรอง คือ ท ำฟำร์มเลี้ยงแพะ คิดเป็นร้อยละ 68.6 รองลงมำคือ ท ำสวน คิดเป็นร้อยละ 
15.9 อำชีพอ่ืนๆ เช่น รับจ้ำงทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 11.8 อำชีพค้ำขำย คิดเป็นร้อยละ 2.7 และอำชีพพนักงำน
บริษัทหรือเอกชน คิดเป็นร้อยละ 0.9    
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร                                                (n=220)  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
   ชำย 168 76.4 
   หญิง 52 23.6 
2. อายุ (ปี)   
  น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 40 ปี  36 16.4 
  อำยุ 41-50 ปี 67 30.5 
  อำยุ 51-60 ปี 85 38.6 
  มำกกว่ำ 60 ปีขึ้นไป 32 14.5 
  ต่ ำสุด 22 ปี  สูงสุด 73 ปี   

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร (ต่อ)                                               (n=220) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
  เฉลี่ย 50.10 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 10.48   
3. ระดับการศึกษา   



19 
 

  ประถมศึกษำ 52 23.6 
  มัธยมศึกษำตอนต้น 33 15.0 
  มัธยมศึกษำตอนปลำย 57 25.9 
  ปวส./อนุปริญญำ 30 13.6 
  ปริญญำตรี 42 19.1 
  ปริญญำโท 6 2.7 
4. ศาสนา   
  พุทธ 218 99.1 
  คริสต์ 2 0.9 
5. จ านวนสมาชิกในครอบครัว (คน)   
  1-2 คน 60 27.2 
  3-4 คน 110 50.0 
  ตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป 50 22.8 
  ต่ ำสุด 1 ปี  สูงสุด 7 ปี   
  เฉลี่ย 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 1.43   
6. จ านวนสมาชิกที่สามารถช่วยงานได้ (คน)   
  1 คน 71 32.3 
  2 คน 87 39.5 
  ตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 62 28.2 
  สูงสุด 1 คน  ต่ ำสุด 5 คน   
  เฉลี่ย 2.06 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.97   
7. อาชีพหลัก   
  ท ำสวน 76 34.5 
  ค้ำขำย 16 7.3 
  ท ำฟำร์มเลี้ยงแพะ 81 36.8 
  รับรำชกำร 9 4.1 
  พนักงำนบริษัทหรือเอกชน 8 3.6 
  อ่ืนๆ (ท ำนำ,รับจ้ำงทั่วไป) 30 13.6 
8. อาชีพรอง   
  ท ำสวน 35 15.9 
  ค้ำขำย 6 2.7 
  ท ำฟำร์มเลี้ยงแพะ 151 68.6 
  พนักงำนบริษัทหรือเอกชน 2 0.9 
  อ่ืนๆ (รับจ้ำงทั่วไป) 26 11.8 

 
การจัดการและการเลี้ยงแพะ 
 จำกกำรศึกษำ พบว่ำ เกษตรกรมีประสบกำรณ์เลี้ยงแพะ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 77.3 รองลงมำคือ       
มีประสบกำรณ์เลี้ยงแพะ 2-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.00 มีประสบกำรณ์เลี้ยงแพะ 4 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7.7   
โดยมีประสบกำรณ์เลี้ยงแพะเฉลี่ย 1.56 ปี ประสบกำรณ์สูงสุด 8 ปี ต่ ำสุด 1 ปี มีจ ำนวนแพะที่เลี้ยง 1 รุ่น   
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คิดเป็นร้อยละ 81.7 รองลงมำคือ เลี้ยงแพะจ ำนวน 2-3 รุ่น คิดเป็นร้อยละ 8.2  เลี้ยงแพะจ ำนวน 4-5 รุ่น   
คิดเป็นร้อยละ 5.4 และเลี้ยงแพะจ ำนวน ตั้งแต่ 6 รุ่นขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.7 มีกำรเลี้ยงแพะเฉลี่ย 1.63 รุ่น 
สูงสุดจ ำนวน 12 รุ่น ต่ ำสุดจ ำนวน 1 รุ่น 
 วัตถุประสงค์ในกำรเลี้ยงแพะของเกษตรกร พบว่ำ เลี้ยงเพ่ือจ ำหน่ำย คิดเป็นร้อยละ 96.4 รองลงมำ
คือ เลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.3 และเลี้ยงเพ่ือต้องกำรมูลแพะเป็นปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 1.3   
โดยประเภทแพะที่เกษตรเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นแพะเนื้อ คิดเป็นร้อยละ 94.1 เลี้ยงทั้งแพะเนื้อและแพะนม คิดเป็น
ร้อยละ 5.9 ส่วนใหญ่ฟำร์มของเกษตรกรผลิตแพะแบบผสมผสำนควบคู่กันไป มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.2 
รองลงมำคือ เลี้ยงเพ่ือผลิตลูกแพะ คิดเป็นร้อยละ 31.8 เลี้ยงแพะขุน คิดเป็นร้อยละ 14.1 และเลี้ยงเพ่ือ
จ ำหน่ำยพ่อแม่พันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 0.9   
 ด้ำนที่ดินถือครองในกำรเลี้ยงแพะของเกษตรกร พบว่ำ เป็นที่ดินของตัวเอง จ ำนวน 1-5 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 50.5 รองลงมำคือ มีที่ดินจ ำนวน 6-10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.3 ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 
11.8 มีที่ดินจ ำนวน 16-20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.5 และมีที่ดินตั้งแต่ 21 ไร่ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.5 โดยมีที่ดิน
เป็นของตนเองเฉลี่ย 7.84 ไร่ สูงสุดจ ำนวน 200 ไร่ ต่ ำสุดจ ำนวน 1 ไร่ และในส่วนที่ดินเช่ำหรับเลี้ยงแพะ
จ ำนวน 1-2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.8 เช่ำที่ดินจ ำนวน 3-4 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.1 เช่ำที่ดินตั้งแต่ 5 ไร่ขึ้นไป     คิด
เป็นร้อยละ 2.2 และไม่ได้เช่ำที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 85.9 เกษตรกรเช่ำที่ดินเฉลี่ย 0.50 ไร่ สูงสุดจ ำนวน 10 ไร่ 
ต่ ำสุดจ ำนวน 1 ไร่ โดยเกษตรกรที่เช่ำที่ดินมีอัตรำค่ำเช่ำที่ดิน น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 2,000 บำทต่อปี       คิด
เป็นร้อยละ 4.5 ค่ำเช่ำที่ดินจ ำนวน 2,001-5,000 บำทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 5.5 และค่ำเช่ำที่ดินมำกกว่ำ 5,000 
บำทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 4.1 โดยมีค่ำเช่ำที่ดินเฉลี่ย 627.72 บำทต่อปี สูงสุดเท่ำกับ 12,000 บำทต่อปี ต่ ำสุด
เท่ำกับ 500 บำทต่อปี 
   ด้ำนขนำดฟำร์มแพะ เกษตรกรมีแพะที่เลี้ยงไว้ 21-30 ตัว คิดเป็นร้อยละ 64.1 รองลงมำคือ 31-40 
ตัว คิดเป็นร้อยละ 14.1 จ ำนวน 51 ตัวขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7.3  จ ำนวน 1-20 ตัว คิดเป็นร้อยละ 9.0 และ
จ ำนวน 41-50 ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.5 มีจ ำนวนแพะเฉลี่ย 30.46 ตัว โดยมีจ ำนวนสูงสุด 221 ตัว ต่ ำสุด 3 ตัว 
โดยมีพ่อพันธุ์จ ำนวน 1 ตัว คิดเป็นร้อยละ 82.7 มีพ่อพันธุ์จ ำนวน 2 ตัว คิดเป็นร้อยละ 13.6 และพ่อพันธุ์
ตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 3.7 มีพ่อพันธุ์เฉลี่ย 1.28 ตัว จ ำนวนสูงสุด เท่ำกับ 10 ตัว และจ ำนวนต่ ำสุด 
เท่ำกับ 1 ตัว เกษตรกรมีจ ำนวนแม่พันธุ์ 11-20 ตัว คิดเป็นร้อยละ 78.7 มำกกว่ำ 30 ตัวขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
10 จ ำนวน 21-30 ตัว คิดเป็นร้อยละ 6.8 และ 1-10 ตัว คิดเป็นร้อยละ 4.5 มีแม่พันธุ์เฉลี่ย 23.35 ตัว สูงสุด
จ ำนวน 200 ตัว ต่ ำสุดจ ำนวน 1 ตัว ในส่วนของแพะขุน เกษตรกรเลี้ยงแพะขุน จ ำนวน 1-5 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
12.3 มำกกว่ำ 10 ตัวขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตั้งแต่ 6-10 ตัว คิดเป็นร้อยละ 2.3 และเกษตรกรไม่มีแพะขุน 
คิดเป็นร้อยละ 80.9 มีแพะขุนเฉลี่ย 1.77 ตัว สูงสุดจ ำนวน 110 ตัว ต่ ำสุดจ ำนวน 1 ตัว ส่วนของแพะทดแทน 
เกษตรกรมีแพะทดแทน จ ำนวน 1-5 ตัว คิดเป็นร้อยละ 1.8 มำกกว่ำ 10 ตัวขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.0 เลี้ยง
แพะจ ำนวน 6-10 ตัว คิดเป็นร้อยละ 1.0 และเกษตรไม่มีแพะทดแทน คิดเป็นร้อยละ 96.2 มีแพะทดแทน
เฉลี่ย 0.35 ตัว สูงสุดจ ำนวน 30 ตัว ต่ ำสุดจ ำนวน 1 ตัว และส่วนของลูกแพะ เกษตรกรเลี้ยงลูกแพะ จ ำนวน 
1-5 ตัว คิดเป็นร้อยละ 38.2 จ ำนวน 6-10 ตัว คิดเป็นร้อยละ 18.6 จ ำนวน 11-15 ตัว คิดเป็นร้อยละ 6.4 
จ ำนวน 16-20 ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.9 จ ำนวนมำกกว่ำ 20 ตัวขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.1 และเกษตรกรไม่มีลูก
แพะ ร้อยละ 26.8 มีลูกแพะเฉลี่ย 5.56 ตัว จ ำนวนสูงสุด 32 ตัว และจ ำนวนต่ ำสุด 1 ตัว 
 ด้ำนสำยพันธุ์แพะที่เลี้ยง เกษตรกรเลี้ยงแพะลูกผสมมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.8 รองลงมำคือ             
สำยพันธุ์บอร์ คิดเป็นร้อยละ 18.6 สำยพันธุ์แองโกลนูเบียน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และสำยพันธุ์พ้ืนเมือง คิดเป็น
ร้อยละ 1.8 โดยร้อยละ 99 มีวิธีกำรผสมพันธุ์แบบใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง และร้อยละ 1 ใช้ทั้งพ่อพันธุ์คุมฝูงและผสม
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เทียม มีรูปแบบกำรเลี้ยงแบบขังคอก มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.70 รองลงมำคือ เลี้ยงแบบผสมผสำนกับกำร
ปลูกพืชสวน คิดเป็นร้อยละ 33.2 และเลี้ยงแบบปล่อย คิดเป็นร้อยละ 30.50  

 ส่วนของโรงเรือน เกษตรกรมีโรงเรือนเลี้ยงแพะจ ำนวน 1 โรงเรือน คิดเป็นร้อยละ 86.8 และจ ำนวน
มำกกว่ำ 1 โรงเรือน คิดเป็นร้อยละ 13.2 มีโรงเรือนสูงสุดจ ำนวน 4 โรงเรือน ต่ ำสุดจ ำนวน 1 โรงเรือน 
สำมำรถบรรจุแพะได้จ ำนวนน้อยกว่ำ 50 ตัว คิดเป็นร้อยละ 65.5 จ ำนวน 51-100 ตัว คิดเป็นร้อยละ 25.9 
และจ ำนวนมำกกว่ำ 100 ตัวขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8.6 บรรจุแพะได้เฉลี่ย 61.32 ตัว บรรจุไดสู้งสุดจ ำนวน 200 
ตัว ต่ ำสุดจ ำนวน 10 ตัว ใช้ทุนในกำรสร้ำงโรงเรือน จ ำนวน 50,001-100,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 81.4 ใช้ทุน
มำกกว่ำ 100,000 บำทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.4 และใช้ทุนต่ ำกว่ำ 50,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 7.3 ใช้ทุน
เฉลี่ย 83,259.09 บำท สูงสุดจ ำนวน 500,000 บำท ต่ ำสุดจ ำนวน 5,000 บำท เกษตรกรร้อยละ 96.3           
มีลักษณะของโรงเรือนสร้ำงเป็นแบบโรงเรือนยกระดับสูงจำกพ้ืนดิน อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก และร้อยละ 2.7
เป็นโรงเรือนวำงบนพ้ืนดินมีผนังกั้น อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก แบบโรงเรือนบนพ้ืนดินมีรั้วกั้นกันแพะกระโดด      
คิดเป็นร้อยละ 1 มีลักษณะกำรจัดแบ่งพ้ืนที่ในคอกเลี้ยงแพะ  แบบโรงเรือนแบบแยกเป็นคอกย่อยตำมอำยุ
และเพศ คิดเป็นร้อยละ 65.9 และแบบโรงเรือนแบบไม่แบ่งเป็นคอกย่อย คิดเป็นร้อยละ 34.1 
 ด้ำนกำรจัดกำรเลี้ยงดูลูกแพะ แบบปล่อยให้ลูกอยู่กับแม่จนอำยุ 3 เดือนจึงหย่ำนม คิดเป็นร้อยละ 
41.4 และแบบปล่อยให้ลูกอยู่กับแม่จนอำยุ 2 เดือนจึงหย่ำนม คิดเป็นร้อยละ 34.5 แบบให้ลูกแพะอยู่กับแม่
แพะไปเรื่อยๆ จนกว่ำแม่แพะจะต้ังท้องใหม่ และแบบหลังจำกลูกแพะกินนมน้ ำเหลืองแล้วให้ลูกแพะอยู่กับแม่
น้อยที่สุด เพ่ือให้แม่ผสมพันธุ์ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ส่วนกำรท ำวัคซีน เกษตรกรมีกำรท ำวัคซีน คิดเป็น   ร้อย
ละ 88.2 และไม่ได้ท ำวัคซีน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และมีกำรใช้ยำปฏิชีวนะในฟำร์ม คิดเป็นร้อยละ 85 และร้อย
ละ 15 ไมม่ีกำรได้ใช้ยำปฏิชีวนะ 
 ในส่วนของกำรให้อำหำร เกษตรกรมีกำรน ำเอำสมุนไพรในท้องถิ่นมำใช้เป็นอำหำร ได้แก่ กระถิน   
คิดเป็นร้อยละ 71.4 และไม่ได้น ำมำใช้เป็นอำหำร คิดเปน็ร้อยละ 28.6 ส่วนประเภทอำหำรของแพะ เกษตรกร
ใช้อำหำรหยำบ คิดเป็นร้อยละ 95.8 รองลงมำคอือำหำรข้น คิดเป็นร้อยละ 2.8 และแร่ธำตุ คิดเป็นร้อยละ 1.4 
ในส่วนของแหล่งอำหำรหยำบ เกษตรกรมีแปลงหญ้ำของตัวเอง จ ำนวน 1-3 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมำ
คือ จ ำนวน  4-6 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.5 จ ำนวน 7-10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.6 จ ำนวนมำกกว่ำ 10 ไร่ขึ้นไป   
คิดเป็นร้อยละ 3.6 และไม่มีแปลงหญ้ำของตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 5.5 มีแปลงหญ้ำเฉลี่ย 3.68 ไร่ สูงสุดจ ำนวน 
60 ไร่ ต่ ำสุดจ ำนวน 1 ไร่ ซึ่งมีพันธุ์พืชอำหำรสัตว์ ได้แก่ หญ้ำเนเปียร์ ปำกช่อง 1 หญ้ำแพงโกลำ เป็นต้น 
จัดกำรแปลงหญ้ำโดยวิธี ตัดให้กิน และปล่อยแทะเล็ม และมีแหล่งน้ ำที่ใช้ในแปลงหญ้ำส่วนใหญ่จำกน้ ำประปำ 
น้ ำบำดำล สระ บ่อ และน้ ำฝนธรรมชำติ  
 เกษตรกรมีปริมำณอำหำรหยำบส ำหรับเลี้ยงแพะ ดี (เพียงพอตลอดปี) คิดเป็นร้อยละ 70 มีปริมำณ
อำหำรหยำบปำนกลำง (มีใช้แต่ต้องใช้อย่ำงประหยัด) คิดเป็นร้อยละ 28.2 ปริมำณอำหำรหยำบไม่ดี  (ไม่
เพียงพอ) คิดเป็นร้อยละ 1.8 เกษตรกรให้แพะกินอำหำรหยำบต่อวัน แบบให้กินเต็มท่ี คิดเป็นร้อยละ 65 แบบ
ให้กินทุกวันแต่จ ำกัดปริมำณ คิดเป็นร้อยละ 31.8 และแบบให้กินบำงวัน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ส่วนกำรส ำรอง
เสบียงสัตว์ใช้ในฟำร์ม เกษตรกรมีกำรส ำรองเสบียงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 83.2 และร้อยละ 16.8 ไม่ได้ส ำรอง
เสบียงสัตว์ไว้ 
 ส ำหรับอำหำรข้นที่น ำมำเลี้ยงแพะ เกษตรกรมีกำรผสมอำหำรข้นใช้เองในฟำร์ม คิดเป็นร้อยละ 21.8 
และไม่ได้ผสมอำหำรข้นใช้ในฟำร์ม คิดเป็นร้อยละ 78.2 เกษตรกรใช้วัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรมำเป็นอำหำร
สัตว์ คิดเป็นร้อยละ 44.1 และไม่ได้ใช้ คิดเป็นร้อยละ 55.9 เกษตรกรใช้อำหำรข้นในกำรเลี้ยงแพะ คิดเป็น 
ร้อยละ 50 และไม่ได้ใช้อำหำรข้นในกำรเลี้ยงแพะ คิดเป็นร้อยละ 50 โดยมีรูปแบบกำรให้อำหำรข้น แบบให้
อำหำรข้นและปล่อยแทะเล็ม คิดเป็นร้อยละ 30.5 แบบแยกให้อำหำรข้นและตัดหญ้ำให้กิน คิดเป็นร้อยละ 
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10.9 และแบบให้อำหำรผสมส ำเร็จ (TMR) คิดเป็นร้อยละ 8.6 โดยอำหำรข้นที่ใช้เลี้ยงแพะมีระดับโปรตีน 16-
18% ส ำหรับแม่แพะ และ 18-20% ส ำหรับลูกแพะ คิดเป็นร้อยละ 9.1 ระดับโปรตีน 16-18% ส ำหรับแพะทุก
ขนำด คิดเป็นร้อยละ 9.1 ระดับโปรตีน 18-20% ส ำหรับแพะทุกขนำด คิดเป็นร้อยละ 6.8 และไม่ทรำบ
ปริมำณโปรตีน คิดเป็นร้อยละ 25 และร้อยละ 50 ไม่ได้ใช้อำหำรข้นเลี้ยงแพะ 
 ส่วนแหล่งน้ ำที่ใช้เลี้ยงแพะ เกษตรกรมีแหล่งน้ ำที่ใช้จำกน้ ำประปำ คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมำคือ 
สระ/บ่อ คิดเป็นร้อยละ 22.3 น้ ำบำดำล คิดเป็นร้อยละ 15.9 และจำกน้ ำฝนธรรมชำติ คิดเป็นร้อยละ 4.5 
ส่วนใหญ่มีแหล่งน้ ำเพียงพอตลอดทั้งปี ร้อยละ 87.7 และไม่เพียงพอ ร้อยละ 12.3 
 ส่วนกำรรวมกลุ่ม เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มเลี้ยงแพะ คิดเป็นร้อยละ 100 ส ำหรับเครื่องจักรกลที่ใช้ใน
ฟำร์ม เกษตรกรมีเครื่องจักรกลทีใช้ในฟำร์ม คือเครื่องตัดหญ้ำ คิดเป็นร้อยละ 66.4 มีเครื่องสับหญ้ำ คิดเป็น
ร้อยละ 50.9 รถไถเดินตำม คิดเป็นร้อยละ 29.5 และไมม่ีเครื่องจักรกลฟำร์ม คิดเป็นร้อยละ 11.4            ส่วน
เครื่องจักรกลกำรเกษตรที่เกษตรกรต้องกำรน ำมำใช้ในฟำร์ม คือ เครื่องอัดหญ้ำก้อน คิดเป็นร้อยละ 81.8 รถ
ไถเดินตำม คิดเป็นร้อยละ 70.5 เครื่องสับหญ้ำ คิดเป็นร้อยละ 49.1 และเครื่องตัดหญ้ำ คิดเป็นร้อยละ 33.6   
 ส ำหรับกำรจัดกำรโรงเรือน เกษตรกรมีคอกพักแพะป่วยแยกออกจำกโรงเรือน คิดเป็นร้อยละ 81.8 
และไม่มีคอกพักแพะป่วย คิดเป็นร้อยละ 18.2 และร้อยละ 61.8 เกษตรกรมีคอกกักแพะก่อนน ำแพะใหม่เข้ำ
ฟำร์ม และร้อยละ 38.2 ไม่มีคอกกัก  

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน ร้อยละ ของการจัดการและการเลี้ยงแพะ                                      (n=220) 

การจัดการและการเลี้ยงแพะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ประสบการณ์การเลี้ยงแพะ (ปี)   
     1 ปี 170 77.3 
     2-3 ปี 33 15.0 
     มำกกว่ำ 3 ปีขึ้นไป 17 7.7 
     สูงสุด 8 ปี  ต่ ำสุด 1 ปี   
     เฉลี่ย 1.56 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 1.29    
2. จ านวนการเลี้ยงแพะ (รุ่น)   
     1 รุ่น 180 81.7 
     2-3 รุ่น 18 8.2 
     4-5 รุ่น 12 5.4 
     มำกกว่ำ 5 รุ่นขึ้นไป 10 4.7 
     สูงสุด 1 ปี  ต่ ำสุด 12 ปี   
     เฉลี่ย 1.63 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 1.73    
3. วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงแพะ   
     เพ่ือจ ำหน่ำย 212 96.4 
     เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 5 2.3 
     เพ่ือต้องกำรมูลแพะเป็นปุ๋ย 3 1.3 

 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน ร้อยละ ของการจัดการและการเลี้ยงแพะ(ต่อ)                               (n=220) 

การจัดการและการเลี้ยงแพะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
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4. ประเภทของแพะท่ีเลี้ยง   
     แพะเนื้อ 207 94.1 
     ทั้งแพะเนื้อและแพะนม 13 5.9 
5. ฟาร์มของท่านผลิตแพะประเภทใด   
     เลี้ยงเพ่ือผลิตลูกแพะ 70 31.8 
     เลี้ยงแพะขุน 31 14.1 
     จ ำหน่ำยพ่อแม่พันธุ์ 2 .9 
     ผสมผสำนควบคู่กันไป 117 53.2 
6. การถือครองที่ดินในการเลี้ยงแพะ *   
     ของตนเอง 194 88.2 
     เช่ำ 31 14.1 
6.1 จ านวนที่ดินของตนเอง (ไร่)   
     ไม่มีที่ดินของตนเอง 26 11.8 
     1-5 ไร่ 111 50.5 
     6-10 ไร่ 49 22.3 
     11-15 ไร่ 14 6.4 
     16-20 ไร่ 10 4.5 
     มำกกว่ำ 20 ไร่ขึ้นไป 10 4.5 
     สูงสุด 200 ไร่  ต่ ำสุด 1 ไร่   
     เฉลี่ย 7.84 ไร่ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 18.90    
6.2 จ านวนที่ดินเช่า (ไร่)   
     ไม่ได้เช่ำที่ดิน 189 85.9 
     1-2 ไร่ 15 6.8 
     3-4 ไร่ 9 4.1 
     ตั้งแต่ 5 ไร่ขึ้นไป 7 2.2 
     สูงสุด 10 ไร่  ต่ ำสุด 1 ไร่   
     เฉลี่ย .50 ไร่ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 1.65    
6.3 อัตราค่าเช่าที่ดิน (บาท)   
     ไม่ได้เช่ำที่ดิน 189 85.9 
     ตั้งแต่ 2,000 บำทลงมำ 10 4.5 
     2,001-5,000 บำท 12 5.5 
     มำกกว่ำ 5,000 บำทข้ึนไป 9 4.1 
     สูงสุด 12,000 บำท  ต่ ำสุด 500 บำท   
     เฉลี่ย 627.72 บำท ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 2,062.84    

 

 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน ร้อยละ ของการจัดการและการเลี้ยงแพะ(ต่อ)                               (n=220) 

การจัดการและการเลี้ยงแพะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
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7. ขนาดฟาร์ม (จ านวนตัวแพะ)   
     1-20 ตัว 20 9.0 
     21-30 ตัว 141 64.1 
     31-40 ตัว 31 14.1 
     41-50 ตัว 12 5.5 
     มำกกว่ำ 50 ตัวขึ้นไป 16 7.2 
     สูงสุด 221 ตัว  ต่ ำสุด 3 ตัว   
     เฉลี่ย 30.46 ตัว ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 21.23    
7.1 จ านวนพ่อพันธุ์ (ตัว)   
     1 ตัว 182 82.7 
     2 ตัว 30 13.6 
     ตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป 8 3.7 
     สูงสุด 10 ตัว  ต่ ำสุด 1 ตัว   
     เฉลี่ย 1.28 ตัว ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 1.01    
7.2 จ านวนแม่พันธุ์ (ตัว)   
     1-10 ตัว 10 4.5 
     11-20 ตัว 173 78.7 
     21-30 ตัว 15 6.8 
     มำกกว่ำ 30 ตัวขึ้นไป 22 10.0 
     สูงสุด 200 ตัว  ต่ ำสุด 1 ตัว   
     เฉลี่ย 23.35 ตัว ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 20.39    
7.3 จ านวนแพะขุน (ตัว)   
     ไม่มีแพะขุน 178 80.9 
     1-5 ตัว 27 12.3 
     6-10 ตัว 5 2.3 
     มำกกว่ำ 10 ตัวขึ้นไป 10 4.5 
     สูงสุด 110 ตัว  ต่ ำสุด 1 ตัว   
     เฉลี่ย 1.77 ตัว ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 8.11    
7.4 จ านวนแพะทดแทน (ตัว)   
     ไม่มีแพะทดแทน 212 96.4 
     1-5 ตัว 4 1.8 
     6-10 ตัว 2 .9 
     มำกกว่ำ 10 ตัวขึ้นไป 2 .9 
     สูงสุด 30 ตัว  ต่ ำสุด 2 ตัว   
     เฉลี่ย 0.35 ตัว ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 2.58    

 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน ร้อยละ ของการจัดการและการเลี้ยงแพะ (ต่อ)                               (n=220) 

การจัดการและการเลี้ยงแพะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
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7.5 จ านวนลูกแพะ (ตัว)   
     ไม่มีลูกแพะ 59 26.8 
     1-5 ตัว 84 38.2 
     6-10 ตัว 41 18.6 
     11-15 ตัว 14 6.4 
     16-20 ตัว 13 5.9 
     มำกกว่ำ 20 ตัวขึ้นไป 9 4.1 
     สูงสุด 32 ตัว  ต่ ำสุด 1 ตัว   
     เฉลี่ย 5.56 ตัว ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 6.55    
8. สายพันธุ์ที่เลี้ยง   
     พ้ืนเมือง 4 1.8 
     แองโกลนูเบียน 4 1.8 
     บอร ์ 41 18.6 
     ลูกผสม 171 77.8 
9. วิธีการผสมพันธุ์   
     ใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง 218 99.1 
     ทั้งใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงและผสมเทียม 2 0.9 
10. รูปแบบการเลี้ยงแพะ   
     เลี้ยงแบบปล่อย 66 30.5 
     เลี้ยงแบบผสมผสำนกับกำรปลูกพืชสวน 73 33.1 
     เลี้ยงแบบขังคอก 80 36.4 
     แบบอ่ืนๆ - - 
11. จ านวนโรงเรือน (โรงเรือน)   
     1 โรงเรือน 191 86.8 
     มำกกว่ำ 1 โรงเรือน 29 13.2 
     สูงสุด 4 โรงเรือน  ต่ ำสุด 1 โรงเรือน   
     เฉลี่ย 1.16 โรงเรือน ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน .46    
12. บรรจุแพะได้ (ตัว)   
     ตั้งแต่ 50 ตัวลงมำ 144 65.5 
     51-100 ตัว 57 25.9 
     มำกกว่ำ 100 ตัวขึ้นไป 19 8.6 
     สูงสุด 200 ตัว  ต่ ำสุด 10 ตัว   
     เฉลี่ย 61.32 ตัว ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 40.74    
13. ทุนในการสร้างโรงเรือน (บาท)   
     ตั้งแต่ 50,000 บำทลงมำ 16 7.3 
     50,001-100,000 บำท 179 81.4 

 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน ร้อยละ ของการจัดการและการเลี้ยงแพะ (ต่อ)                               (n=220) 
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การจัดการและการเลี้ยงแพะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
     มำกกว่ำ 100,000 บำทข้ึนไป 25 11.4 
     สูงสุด 500,000 บำท  ต่ ำสุด 5,000 บำท   
     เฉลี่ย 83,259.09 ตัว ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 56,462.14    
14. ลักษณะของโรงเรือน   
     เป็นแบบโรงเรือนยกระดับสูงจำกพ้ืนดิน อำกำศถ่ำยเทได้
สะดวก 

212 96.3 

     เป็นโรงเรือนว่ำงบนพ้ืนดินมีผนังกั้น อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก  6 2.7 
     เป็นโรงเรือนบนพื้นดินมีรั้วกั้นกันแพะกระโดด 2 1.0 
15. ลักษณะการจัดแบ่งพื้นที่ในคอกเลี้ยงแพะ   
     โรงเรือนแบบแยกเป็นคอกย่อยตำมอำยุและเพศ 145 65.9 
     โรงเรือนแบบไม่แบ่งเป็นคอกย่อย 75 34.1 
16. การจัดการเลี้ยงดูลูกแพะ   
     แบบหลังจำกลูกแพะกินนมน้ ำเหลืองแล้วให้ลูกแพะอยู่กับแม่น้อย 
ที่สุดเพื่อให้แม่ผสมพันธุ์ใหม่  

15 6.8 

     แบบปล่อยให้ลูกอยู่กับแม่จนอำยุ 2 เดือนจึงหย่ำนม 76 34.5 
     แบบปล่อยให้ลูกอยู่กับแม่จนอำยุ 3 เดือนจึงหย่ำนม  91 41.4 
     แบบให้ลูกแพะอยู่กับแม่แพะไปเรื่อยๆ จนกว่ำแม่แพะจะท้องใหม่ 38 17.3 
17. โปรแกรมท าวัคซีน   
     มี 194 88.2 
     ไม่มี 26 11.8 
18. การใช้ยาปฏิชีวนะ   
     มี 187 85.0 
     ไม่มี 33 15.0 
19. การน าเอาสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้เป็นอาหารแพะ   
     มี 157 71.4 
     ไม่มี 63 28.6 
20. แหล่งอาหารหยาบ (แปลงหญ้าของตนเอง)   
     ไม่มีแปลงหญ้ำของตนเอง 12 5.5 
     1-3 ไร่ 147 66.8 
     4-6 ไร่ 34 15.5 
     7-10 ไร่ 19 8.6 
     มำกกว่ำ 10 ไร่ขึ้นไป 8 3.6 
     สูงสุด 60 ไร่  ต่ ำสุด 1 ไร่   
     เฉลี่ย 3.68 ไร่ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 5.43    

 

 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน ร้อยละ ของการจัดการและการเลี้ยงแพะ (ต่อ)                               (n=220) 
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การจัดการและการเลี้ยงแพะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
21. หญ้าหรือแหล่งอาหารหยาบเพียงพอหรือไม่   
     ดี (เพียงพอตลอดปี) 154 70.0 
     ปำนกลำง (มีใช้แต่ต้องใช้อย่ำงประหยัด) 62 28.2 
     ไม่ดี (ไม่เพียงพอ) 4 1.8 
22. แพะกินอาหารหยาบต่อวัน   
     ให้กินเต็มท่ี 143 65.0 
     ให้กินบำงวัน 7 3.2 
     ใหก้ินทุกวันแต่จ ำกัดปริมำณ 70 31.8 
23. การส ารองเสบียงสัตว์ใช้ในฟาร์ม   
     มี 183 83.2 
     ไม่มี 37 16.8 
24. การผสมอาหารข้นใช้เองในฟาร์ม   
     มี 48 21.8 
     ไม่มี 172 78.2 
25. การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นอาหารสัตว์   
     ใช้ 97 44.1 
     ไม่ใช ้ 123 55.9 
26. การใช้อาหารข้นเลี้ยงแพะ   
     ใช้ 110 50.0 
     ไม่ใช ้ 110 50.0 
27. รูปแบบการให้กินอาหารข้น   
     ไม่ได้ให้อำหำรข้น 110 50.0 
     ให้อำหำรผสมส ำเร็จ (TMR) 19 8.6 
     แยกให้อำหำรข้นและตัดหญ้ำให้กิน 24 10.9 
     ให้อำหำรข้นและปล่อยแทะเล็ม 67 30.5 
28. ระดับโปรตีนในอาหารข้น   
     ไม่ได้ใช้อำหำรข้น 110 50.0 
     16-18%  ส ำหรับแม่แพะและ 18-20% ส ำหรับลูกแพะ 20 9.1 
     16-18%  ส ำหรับแพะทุกขนำด 20 9.1 
     18-20%  ส ำหรับแพะทุกขนำด 15 6.8 
     ไม่ทรำบปริมำณโปรตีน 55 25.0 
29. แหล่งน้ าในการเลี้ยงแพะ   
     น้ ำประปำ 126 57.3 
     น้ ำฝน 10 4.5 
     น้ ำบำดำล 35 15.9 
     สระ/บ่อ 49 22.3 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน ร้อยละ ของการจัดการและการเลี้ยงแพะ (ต่อ)                               (n=220) 
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การจัดการและการเลี้ยงแพะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
30. แหล่งน้ าเพียงพอตลอดท้ังปีหรือไม่   
     เพียงพอ 193 87.7 
     ไม่เพียงพอ 27 12.3 
31. การรวมกลุ่มเกษตรกร   
     มี 220 100 
     ไม่มี - - 
32. เครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในฟาร์ม*   
     เครื่องตัดหญ้ำ 146 66.4 
     เครื่องสับหญ้ำ 112 50.9 
     รถไถเดินตำม 65 21.5 
     ไม่มีเครื่องจักรกล 25 11.4 
33. เครื่องจักรกลการเกษตรที่ต้องการน ามาใช้ในฟาร์ม*   
     เครื่องตัดหญ้ำ 74 33.6 
     เครื่องสับหญ้ำ 108 49.1 
     เครื่องอัดหญ้ำก้อน 180 81.8 
     รถไถเดินตำม 155 70.4 
34. คอกแพะพักป่วยแยกออกจากฟาร์ม   
     มี 180 81.8 
     ไม่มี 40 18.2 
35. คอกกักแพะก่อนน าแพะใหม่เข้าฟาร์ม   
     มี 136 61.8 
     ไม่มี 84 38.2 

หมายเหตุ : * ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ 

การตลาดและการจัดจ าหน่าย 
 ด้ำนกำรตลำดและจัดจ ำหน่ำยแพะ พบว่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่เริ่มต้นเลี้ยงแพะ จึงยังไม่มีกำรจ ำหน่ำย
แพะ คิดเป็นร้อยละ 77.4 ส่วนที่มีกำรจ ำหน่ำย คิดเป็นร้อยละ 22.6 โดยจ ำหน่ำยภำยในจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 
19.1 และจ ำหน่ำยนอกจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 11.8 โดยจ ำหน่ำยได้รำคำ 110 บำทต่อกิโลกรัม กำรก ำหนด
รำคำโดย ผู้ซื้อและผู้ขำยตกลงรำคำร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 22.6 และโดยเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 12.3 
 ส่วนวิธีจ ำหน่ำยแพะ พบว่ำ เกษตรกรมีกำรจ ำหน่ำยแพะเป็นตัว คิดเป็นร้อยละ 8.6 โดยจ ำหน่ำยตัว
ละ 2,500-5,000 บำท และจ ำหน่ำยแบบกำรชั่งน้ ำหนัก คิดเป็นร้อยละ 22.6 จ ำหน่ำยในรำคำ 100-110 บำท
ต่อกิโลกรัม ลักษณะกำรจ ำหน่ำยแพะ เกษตรกรจ ำหน่ำยทั้งสองแบบทั้งโดยตรงและพ่อค้ำคนกลำง คิดเป็น
ร้อยละ 22.6 รำคำแพะที่จ ำหน่ำยกรณีชั่งเป็นกิโลกรัมๆละ 110 บำท คิดเป็นร้อยละ 18.2 และจ ำหน่ำย
กิโลกรัมละ 100 บำท คิดเป็นร้อยละ 4.55 
 กำรก ำหนดรำคำเนื้อแพะ พบว่ำ เกษตรกรทุกคนให้ข้อมูลเห็นด้วยว่ำรำคำจะขึ้นลงตำมฤดูกำล      
คิดเป็นร้อยละ 22.6 โดยช่วงเวลำที่แพะมีรำคำสูง ประมำณเดือนพฤศจิกำยน ถึงเดือนธันวำคม และช่วงที่เนื้อ
แพะรำคำต่ ำอยู่ช่วงประมำณ เดือนมีนำคม ถึงเดือนเมษำยน  
 ส่วนกำรจ ำหน่ำยแพะ พบว่ำ เกษตรกรจ ำหน่ำยพ่อแม่พันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 4.1 โดยพ่อพันธุ์จ ำหน่ำย
ในรำคำ 8,000-10,000 บำท มีช่วงอำยุที่จ ำหน่ำยประมำณ 2 ปี ส่วนแม่พันธุ์ จ ำหน่ำยในรำคำ 5,000-6,000 
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บำท  ช่วงอำยุจ ำหน่ำยประมำณ 1 ปี กำรจ ำหน่ำยแพะเนื้อขุน เกษตรกรจ ำหน่ำยแพะเนื้อขุน คิดเป็นร้อยละ 
20.45 โดยจ ำหน่ำยแพะขุนตัวผู้ รำคำกิโลกรัมละ 110 บำท ช่วงอำยุจ ำหน่ำยประมำณ 6-8 เดือน กำร
จ ำหน่ำยพ่อแม่พันธุ์แพะเนื้อปลดระวำง เกษตรกรจ ำหน่ำย คิดเป็นร้อยละ 5 โดยพ่อพันธุ์ปลดระวำง รำคำ
จ ำหน่ำย กิโลกรัมละ 70-80 บำท แม่พันธุ์ปลดระวำง รำคำจ ำหน่ำย กิโลกรัมละ 60 บำท อำยุที่จ ำหน่ำยเกิน 
5 ปี และกำรจ ำหน่ำยลูกแพะ เกษตรกรจ ำหน่ำยลูกแพะ คิดเป็นร้อยละ 14.5 ลูกแพะเพศผู้และลูกแพะเพศ
เมียจ ำหน่ำยกิโลกรัมละ 100 บำท โดยช่วงอำยุที่จ ำหน่ำยประมำณ 3-4 เดือน 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน ร้อยละ ของการตลาดและการจัดจ าหน่าย                                   (n=220) 

การตลาดและการจัดจ าหน่าย จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. การจ าหน่ายแพะ*   
     ยังไม่ได้จ ำหน่ำยแพะ 170 77.4 
     จ ำหน่ำยแพะภำยในจังหวัด 42 19.1 
     จ ำหน่ำยแพะภำยนอกจังหวัด 26 11.8 
2. ผู้ที่ก าหนดราคาแพะ*   
     ยังไม่ได้จ ำหน่ำยแพะ 170 77.4 
     เกษตรกร 27 12.3 
     ผู้ซื้อ/ผู้ขำยตกลงร่วมกัน 50 22.6 
3. วิธีการจ าหน่ายแพะ*   
     ยังไม่ได้จ ำหน่ำยแพะ 170 77.4 
     ขำยเป็นตัว 19 8.6 
     ชั่งน้ ำหนัก 50 22.6 
4. ลักษณะการจ าหน่ายแพะ   
     ยังไม่ได้จ ำหน่ำยแพะ 170 77.4 
     จ ำหน่ำยทั้งโดยตรงและพ่อค้ำคนกลำง 50 22.6 
5. ราคาแพะท่ีจ าหน่ายต่อกิโลกรัม   
     ยังไม่ได้จ ำหน่ำยแพะ 170 77.4 
     100 บำท 10 4.4 
     110 บำท 40 18.2 
6. ราคาแพะข้ึนลงตามฤดูกาลใช่หรือไม่   
     ยังไม่ได้จ ำหน่ำยแพะ 170 77.4 
     ใช่ 50 22.6 
7. การจ าหน่ายพ่อแม่พันธุ์   
     จ ำหน่ำยพ่อแม่พันธุ์ 9 4.1 
     ไม่ได้จ ำหน่ำยพ่อแม่พันธุ์ 211 95.9 

 

 

 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน ร้อยละ ของการตลาดและการจัดจ าหน่าย (ต่อ)                                  (n=220) 
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การตลาดและการจัดจ าหน่าย จ านวน (คน) ร้อยละ 
8. การจ าหน่ายแพะเนื้อขุน   
     จ ำหน่ำยแพะเนื้อขุน 45 20.4 
     ไม่ได้จ ำหน่ำยแพะเนื้อขุน 175 79.6 
9. การจ าหน่ายพ่อแม่พันธุ์แพะเนื้อปลดระวาง   
     จ ำหน่ำยพ่อแม่พันธุ์แพะเนื้อปลดระวำง 11 5.0 
     ไม่ได้จ ำหน่ำยพ่อแม่พันธุ์แพะเนื้อปลดระวำง 209 95.0 
10. การจ าหน่ายลูกแพะเนื้อ   
     จ ำหน่ำยลูกแพะเนื้อ 32 14.5 
     ไม่ได้จ ำหน่ำยลูกแพะเนื้อ 188 85.5 

หมายเหตุ : * ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ 

ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงแพะ 
 ในส่วนของปัญหำอุปสรรคในกำรเลี้ยงแพะ พบว่ำ เกษตรกรประสบปัญหำด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ ปัญหำ
ด้ำนกำรเลี้ยงและกำรจัดกำรแพะ คิดเป็นร้อยละ 53.2 ปัญหำด้ำนพันธุ์แพะ คิดเป็นร้อยละ 30 ปัญหำด้ำน
คุณภำพ ปริมำณอำหำรของแพะ คิดเป็นร้อยละ 33.6 ปัญหำด้ำนรำคำของอำหำรเลี้ยงแพะ ประสบปัญหำ
เรื่องรำคำอำหำรแพง คิดเป็นร้อยละ 31.4 ปัญหำด้ำนกำรขำดองค์ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรอำหำรเลี้ยงแพะ   
คิดเป็นร้อยละ 56.8 ปัญหำด้ำนรำคำแพะ คิดเป็นร้อยละ 38.6 ปัญหำด้ำนเงินลงทุนในกำรเลี้ยงแพะ คิดเป็น  
ร้อยละ 75 ปัญหำด้ำนคุณภำพวัคซีนและเวชภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 26.4 ปัญหำด้ำนโรงเรือนและอุปกรณ์กำร
เลี้ยงแพะ คิดเป็นร้อยละ 32.3 ปัญหำด้ำนกำรสุขำภิบำลและกำรป้องกันโรค  คิดเป็นร้อยละ 29.1 ปัญหำด้ำน
แรงงำนส ำหรับงำนฟำร์ม คิดเป็นร้อยละ 16.8 ปัญหำด้ำนระยะเวลำกำรจ ำหน่ำยแพะ คิดเป็นร้อยละ 15.5 
ปัญหำด้ำนกลิ่นมูลแพะไปรบกวนชุมชนที่อยู่ใกล้ฟำร์ม คิดเป็นร้อยละ 0.5 และปัญหำด้ำนช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยแพะ คิดเป็นร้อยละ 19.1  

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน ร้อยละ ของปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงแพะ                                 (n=220) 

ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงแพะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ปัญหาด้านการเลี้ยงและการจัดการแพะ   
     มี 177 53.2 
     ไม่มี 103 46.8 
2. ปัญหาด้านพันธุ์แพะ   
     มี 66 30.0 
     ไม่มี 154 70.0 
3. ปัญหาด้านคุณภาพ ปริมาณ อาหารของแพะ   
     มี 74 33.6 
     ไม่มี 146 66.4 
4. ปัญหาด้านราคาของอาหารเลี้ยงแพะ   
     มี 69 31.4 
     ไม่มี 151 68.6 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน ร้อยละ ของปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงแพะ (ต่อ)                                 (n=220) 
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ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงแพะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. ปัญหาด้านการขาดองค์ความรู้เรื่องการจัดการอาหารเลี้ยงแพะ   
     มี 125 56.8 
     ไม่มี 95 43.2 
6. ปัญหาด้านราคาแพะ   
     มี 85 38.6 
     ไม่มี 135 61.4 
7. ปัญหาด้านเงินลงทุนในการเลี้ยงแพะ   
     มี 165 75.0 
     ไม่มี 55 25.0 
8. ปัญหาด้านคุณภาพวัคซีนและเวชภัณฑ์   
     มี 58 26.4 
     ไม่มี 162 73.6 
9. ปัญหาด้านโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงแพะ   
     มี 71 32.3 
     ไม่มี 149 67.7 
10. ปัญหาด้านการสุขาภิบาลและการป้องกันโรค   
     มี 64 29.1 
     ไม่มี 156 70.9 
11. ปัญหาด้านแรงงานส าหรับงานฟาร์ม   
     มี 37 16.8 
     ไม่มี 183 83.2 
12. ปัญหาด้านระยะเวลาการจ าหน่ายแพะ   
     มี 34 15.5 
     ไม่มี 186 84.5 
13. ปัญหาด้านกลิ่นมูลแพะไปรบกวนชุมชนที่อยู่ใกล้ฟาร์ม   
     มี 1 .5 
     ไม่มี 219 95.5 
14. ปัญหาด้านช่องทางการจ าหน่ายแพะ   
     มี 42 19.1 
     ไม่มี 178 80.9 

 

 

 

การศึกษารปูแบบการเลี้ยงและการตลาดแพะเนื้อโครงการแพะ-แกะล้านนา โดยใช้การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) 
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 กำรจัดสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยกำรสนทนำกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ ในแต่ละจังหวัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูนและล ำปำง โดยผู้วิจัยจะเริ่มต้นชี้แจง
ถึงขั้นตอน และวัตถุประสงค์ของกำรสนทนำกลุ่ม ร่วมถึงผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรสนทนำกลุ่ม โดยให้
ผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที ่ผลของกำรสนทนำกลุ่ม ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการด าเนินงานโครงการแพะ-แกะล้านนา และการช าระเงินคืนกองทุน
ส่งเคราะห์เกษตรกร 
 จำกกำรสนทนำและกำรแสดงควำมคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรมีควำมพึงพอใจมำก
ต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ กำรเลี้ยงแพะเนื้อในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน ล ำปำง เป็นสัตว์
เศรษฐกิจตัวใหม่ที่ยังไม่มีผู้เลี้ยงมำกรำย ท ำให้ได้รับควำมสนใจจำกเกษตรกรทั่วไปและผู้บริโภค มีกำรติดต่อ
เข้ำมำซื้อแพะเพ่ือน ำไปบริโภคและน ำไปเลี้ยงเป็นอำชีพเสริมของเกษตรกรรำยอ่ืนๆ ท ำให้มีรำยได้จำกกำร
จ ำหน่ำยแพะ และจ ำหน่ำยมูลแพะให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกพืชไร่ พืชสวน ในรำคำ 35 บำทต่อกระสอบ ท ำ
ให้มีรำยได้เข้ำมำในฟำร์ม สร้ำงควำมมั่นใจที่จะสำมำรถจะช ำระเงินคืนกองทุนสงเครำะห์เกษตรกรได้ตำม
เงื่อนไขของโครงกำรฯ ร่วมถึงเกษตรกรบำงกลุ่มได้ร่วมตัวกันท ำโครงกำรกู้เงินจำกธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ
สหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เพ่ิมเติม เพ่ือน ำเงินมำซื้อแพะเพ่ิมเติม และขยำยก ำลังให้เพียงพอกับควำมต้องกำรขอตลำด 
ร่วมถึงก่อสร้ำงโรงเรือนเพ่ิมรองรับกับจ ำนวนแพะที่จะเพ่ิมขึ้นในอนำคต 
2. การจัดการด้านอาหารเลี้ยงแพะ 
 จำกกำรสนทนำและกำรแสดงควำมคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรทุกคนมีแปลงหญ้ำ
เป็นของตัวเอง โดยมีกำรปลูกหญ้ำแพงโกลำ เนเปียร์ และปลูกกระถินไว้บำงส่วน เพ่ือเป็นอำหำรเสริมให้กับ
แพะ ร่วมทั้งกำรใช้วัสดุเหลือใช้จำกกำรเกษตร เช่น ต้นข้ำวโพดหวำน เปลือกข้ำวโพดแห้ง ผิวถั่ วเหลือง 
ข้ำวโพดหน้ำโม่ เป็นต้น น ำมำเสริมให้กับแพะ เนื่องจำกปริมำณอำหำรหยำบที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ประสบปัญหำ
กำรขำดแคลนในช่วงฤดูแล้ง และมีคุณภำพต่ ำ เกษตรกรไม่ได้มีกำรเก็บส ำรองเสบียงอำหำรสัตว์ไว้ใช้ในยำมท่ี
ขำดแคลน ต้องหำอำหำรหยำบจำกพ้ืนที่สำธำรณะ โดยจะเป็นหญ้ำและกระถินเป็นหลัก 
3. รูปแบบการตลาดแพะเนื้อของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแพะ-แกะล้านนา 
 จำกกำรสนทนำและกำรแสดงควำมคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรเลี้ยงเพ่ือจ ำหน่ำย
เป็นหลัก ซึ่งในช่วงที่ผ่ำนมำมีจ ำหน่ำยออกไปไม่มำก เนื่องจำกเป็นช่วงเริ่มต้นโครงกำรฯ และเกษตรกรต้องกำร
ที่จะคัดเลือกแพะไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนแพะในฟำร์มให้มำกขึ้น ส่วนแพะที่จ ำหน่ำยมีทั้งพ่อแม่พันธุ์ 
แพะขุน ลูกแพะ และแพะปลดระวำง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นแพะที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ก่อนที่จะเข้ำร่วมโครงกำร โดย
เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ในอ ำเภอฝำงและอ ำเภอไชยปรำกำร สำมำรถจ ำหน่ำยแพะเนื้อได้ในรำคำ 
150 บำทต่อกิโลกรัม ให้กับคนมุสลิมและคนจีนในพ้ืนที่ นิยมซื้อแพะเพศผู้ขนำดใหญ่ เพ่ือน ำไปประกอบ
อำหำรและประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ ส่วนกลุ่มเกษตรกรในอ ำเภอสันป่ำตอง ดอยหล่อ จอมทอง และแม่
แจ่ม จ ำหน่ำยให้กับกลุ่มชนเผ่ำ ในรำคำ 3,000 บำท ขนำดน้ ำหนัก 10-15 กิโลกรัม เพ่ือใช้ในกำรประกอบ
พิธีกรรมต่ำงๆ ส่วนกำรช ำแหละแพะเพ่ือจ ำหน่ำยในพ้ืนที่ ยังไม่เขียงจ ำหน่ำยเนื้อแพะที่ชัดเจน  
 กำรจ ำหน่ำยแพะส่วนใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน และล ำปำง เป็นกำรจ ำหน่ำยแพะให้กับพ่อค้ำ
ในพ้ืนที่และต่ำงพ้ืนที่ เป็นกำรจ ำหน่ำยแพะมีชีวิตในขนำดน้ ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม รำคำ 130-135 บำทต่อ
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กิโลกรัม ขนำดน้ ำหนักเกิน 30 กิโลกรัมข้ึนไป รำคำ 80-100 บำทต่อกิโลกรัม ตำมสถำพของแพะ ส ำหรับแพะ
ปลดระวำง เป็นแพะที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ก่อนที่จะเข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำหน่ำยได้ในรำคำ 80 บำทต่อกิโลกรัม 

2. ความต้องการรับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ 
 จำกกำรสนทนำกับกลุ่มเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน ล ำปำง ถึงควำมต้องกำรรับกำร
สนับสนุนปัจจัยต่ำงๆ จำกหน่วยงำนภำครัฐ สรุปได้ดังนี้ 

1. ต้องกำรฝึกอบรม เรื่อง กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำร์มแพะ กำรจัดกำรด้ำนสุขภำพแพะ และ
กำรจัดกำรด้ำนอำหำรเลี้ยงแพะ และกำรลดต้นทุนในกำรเลี้ยงแพะ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่
มีควำมหลำกหลำย เช่น กระถิน ใบหน่อน วัสดุเหลือใช้จำกกำรเกษตร เป็นต้น น ำมำเลี้ยงแพะ
และผสมอำหำรใช้เองในฟำร์ม 

2. ขอรับกำรสนับสนุนพ่อพันธุ์สำยพันธุ์แท้ เพ่ือยกระดับสำยเลือดภำยในฟำร์ม 
3. ขอรับกำรสนับสนุนเครื่องจักรกล เช่น เครื่องอัดหญ้ำ เครื่องสับหญ้ำ เครื่องผสมอำหำร ทีเอ็ม

อำร์ (TMR) เป็นต้น 
4. ควำมต้องกำรเสบียงอำหำรสัตว์ เนื่องจำกเข้ำช่วงฤดูแล้ง พืชอำหำรสัตว์ที่จะน ำมำเลี้ยงแพะไม่

เพียงพอและไม่มีคุณภำพ 
5. กำรสนับสนุนยำและเวชภัณฑ์ ในกำรจัดกำรด้ำนสุขภำพแพะ หรือกำรจัดตั้งกองทุนยำสัตว์ 

เพ่ือลดต้นทุนในกำรผลิต 

 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
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สรุปผล  
กำรศึกษำเรื่อง กำรศึกษำรูปแบบกำรเลี้ยงและกำรตลำดแพะเนื้อโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ โดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำรูปแบบกำรเลี้ยงและกำรตลำดของแพะเนื้อของเกษตรกรโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ ใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน ในกำรวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ เป็น
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ จ ำนวน 220 รำย โดยใช้แบบสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งสร้ำงขึ้นตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย กำรวิเครำะห์ข้อมูล ใช้ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำสูงสุด 
ค่ำต่ ำสุด ค่ำเฉลี่ย ผลกำรวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

ด้านข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
จำกกำรศึกษำข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ พบว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่

เป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 76.40 มีอำยุเฉลี่ย 50.10 ปี จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย คิดเป็น
ร้อยละ 25.90 เกษตรกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.10 โดยมีสมำชิกในครอบครับ 3-4 คน 
ร้อยละ 50.00 สำมำรถช่วยงำนในฟำร์มแพะได้ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 อำชีพหลักของเกษตรกรคือ ท ำ
ฟำร์มเลี้ยงแพะ คิดเป็นร้อยละ 36.80 รองลงมำคือ ท ำสวน ร้อยละ 34.50  

ด้านการจัดการและการเลี้ยงแพะ  
จำกกำรศึกษำด้ำนกำรจัดกำรและกำรเลี้ยงแพะ พบว่ำเกษตรกรมีประสบกำรณ์เลี้ยงแพะ 1 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 77.3 โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรเลี้ยงเพ่ือจ ำหน่ำยถึงร้อยละ 96.40 เป็นกำรเลี้ยงแพะเนื้อถึงร้อยละ 
94.10 เป็นกำรเลี้ยงแบบผสมผสำน คิดเป็นร้อยละ 53.20 โดยเลี้ยงเพ่ือผลิตลูก ขุนขำย และเลี้ยงเพื่อจ ำหน่ำย
พันธุ์แพะ มีกำรถือครองที่ดินของตนเอง 1-5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.50 เฉลี่ยคนละ 7.84 ไร่  

ฟำร์มแพะของเกษตร พบว่ำ เกษตรกรมีแพะที่เลี้ยงไว้ จ ำนวน 21-30 ตัว มำกที่สุดถึงร้อยละ 64.10 
เลี้ยงแพะเฉลี่ย 30.46 ตัว มีพ่อพันธุ์ จ ำนวน 1 ตัว คิดเป็นร้อยละ 82.70 มีพ่อพันธุ์เฉลี่ย 1.28 ตัว มีแม่พันธุ์
จ ำนวน 11-20 ตัว คิดเป็นร้อยละ 78.70 มีแม่พันธุ์เฉลี่ย 23.35 ตัว ในส่วนของกำรเลี้ยงแพะขุน เฉลี่ย 1.77 
ตัว ไม่มีกำรเลี้ยงแพะขุนถึงร้อยละ 80.90 เนื่องจำกแพะที่รับจำกโครงกำรเริ่มคลอด เกษตรกรมีกำรเลี้ยงลูก
แพะ จ ำนวน 1-5 ตัว คิดเป็นร้อยละ 38.20 มีมำกกว่ำ 20 ตัวขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.10 เฉลี่ยเกษตรกรมีเลี้ยง
ลูกแพะในฟำร์ม จ ำนวน 5.56 ตัว และเกษตรกรยังไม่มีแพะทดแทนถึงร้อยละ 96.20 สำยพันธุ์แพะที่เกษตรกร
เลี้ยงเป็นสำยพันธุ์ลูกผสม คิดเป็นร้อยละ 77.8 สำยพันธุ์บอร์ คิดเป็นร้อยละ 18.60 แองโกลนูเบียน คิดเป็น
ร้อยละ 1.80 และสำยพันธุ์พื้นเมือง คิดเป็นร้อยละ 1.88 ใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง คิดเป็นร้อยละ 99.00 โดยมีรูปแบบ
กำรเลี้ยงแบบขังคอก คิดเป็นร้อยละ 36.40 แบบผสมผสำนกับกำรปลูกพืชสวน คิดเป็นร้อยละะ 33.2 และกำร
เลี้ยงปล่อย คิดเป็นร้อยละ 23.20 

ในส่วนของโรงเรือนเลี้ยงแพะ เกษตรกรมีโรงเรือนเลี้ยงแพะ จ ำนวน 1 โรงเรือน คิดเป็นร้อยละ 86.8 
เกษตรกรมีโรงเรือนสูงสุด จ ำนวน 4 โรงเรือน สำมำรถเลี้ยงแพะได้ต่ ำกว่ำ 50 ตัว คิดเป็นร้อยละ 65.50 เฉลี่ย
โรงเรือนละ 61.32 ตัว ใช้ทุนในกำรก่อสร้ำงโรงเรือน จ ำนวน 50,000-100,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 81.40 
ใช้ทุนในกำรก่อสร้ำงโรงเรือนเฉลี่ย 83,259.09 บำท เป็นโรงเรือนแบบยกระดับสูงจำกพ้ืนดิน อำกำศ
ถ่ำยเทได้สะดวก คิดเป็นร้อยละ 96.30  ซึ่งเป็นโรงเรือนแบบแยกเป็นคอกแบ่งตำมอำยุและเพศ คิดเป็น
ร้อยละ 65.90 ส่วนกำรเลี้ยงดูลูกแพะจะเป็นแบบปล่อยให้ลูกอยู่กับแม่จนอำยุ 3 เดือน จึงหย่ำนม คิด
เป็นร้อยละ 41.40 เกษตรกรมีกำรท ำวัคซีนป้องกันโรค คิดเป็นร้อยละ 88.20 มีกำรสร้ำงคอกแพะป่วย
แยกออกจำกโรงเรือน คิดเป็นร้อยละ 81.80 และมีคอกพักสัตว์ก่อนน ำแพะให้เข้ำมำเลี้ยงในฟำร์ม คิดเป็น
ร้อยละ 61.80 โดยแหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรเลี้ยงแพะมีปริมำณเพียงพอตลอดทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 87.70 เป็นกำร
ใช้น้ ำประปำมำกที่สุดร้อยละ 57.30 รองลงมำได้แก่ สระและบ่อน้ ำ น้ ำบำดำล และน้ ำฝนตำมธรรมชำติ  
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กำรจัดกำรด้ำนอำหำรเลี้ยงแพะเนื้อ เกษตรกรมีกำรน ำกระถินให้แพะกิน คิดเป็นร้อยละ 71.40   
เป็นกำรให้อำหำรหยำบมำกกว่ำอำหำรข้น คิดเป็นร้อยละ 95.80 โดยแหล่งอำหำรหยำบจะเป็นแปลง
ปลูกหญ้ำของตนเอง จ ำนวน 1-3 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.80 เกษตรกรมีแปลงหญ้ำเฉลี่ย 3.68 ไร่ ซึ่งพืช
อำหำรสัตว์ที่ปลูกได้แก่ หญ้ำเนเปียร์ ปำกช่อง 1 หญ้ำแพรงโกล่ำ เป็นต้น กำรจัดกำรแปลงหญ้ำใชว้ธิตีดั
ให้กิน และปล่อยแทะเล็ม แหล่งน้ ำที่ใช้ในกำรจัดกำรแปลงหญ้ำมำจำกน้ ำประปำ น้ ำบำดำล สระน้ ำ บ่อ
น้ ำ และน้ ำฝนธรรมชำติ เกษตรกรมีปริมำณอำหำรหยำบที่ให้ส ำหรับเลี้ยงแพะเพียงพอตลอดทั้งปี คิด
เป็นร้อยละ 70.00 ให้แพะกินอำหำรหยำบต่อวันแบบเต็มที่ คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีกำรเก็บส ำรอง
เสบียงอำหำรสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 83.20 และมีกำรน ำวัสดุเหลือให้ทำงกำรเกษตรเป็นอำหำรสัตว์ คิด
เป็นร้อยละ 44.10 ในส่วนของอำหำรข้น เกษตรกรผสมอำหำรข้นใช้เอง คิดเป็นร้อยละ 21.80 เป็นกำร
ใช้อำหำรข้นเลี้ยงแพะ คิดเป็นร้อยละ 50.00 โดยมีรูปแบบกำรให้อำหำรข้นและปล่อยแทะเล็ม คิดเป็น
ร้อยละ 30.50 แบบแยกให้อำหำรข้นและตัดหญ้ำให้กิน คิดเป็นร้อยละ 10.90 และแบบให้อำหำรผสม
ส ำเร็จรูป (TMR) คิดเป็นร้อยละ 8.60 ส ำหรับอำหำรข้นมีให้ระดับโปรตีน 16-18%  ใช้ส ำหรับเลี้ยงแม่
แพะ ระดับโปรตีน 18-20% ส ำหรับลูกแพะ คิดเป็นร้อยละ 9.10 ระดับโปรตีน 16-18% ส ำหรับแพะ
ทุกขนำด คิดเป็นร้อยละ 9.10 ระดับโปรตีน 18-20% ส ำหรับแพะทุกขนำด คิดเป็นร้อยละ 6.8 และไม่
ทรำบระดับโปรตีน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และร้อยละ 50.00 ไม่มีกำรใช้อำหำรข้นในกำรเลี้ยงแพะ 

เกษตรกรมีกำรรว่มกลุ่มกนัเลีย้งแพะ มีกำรใช้เครื่องจักรกลในฟำร์ม ได้แก่ เครื่องตัดหญำ้     คิด
เป็นร้อยละ 66.4 เครื่องสับหญ้ำ คิดเป็นร้อยละ 50.9 รถไถเดินตำม คิดเป็นร้อยละ 29.50 ส่วน
เครื่องจักรที่เกษตรกรมีควำมต้องกำรน ำมำใช้ในฟำร์มมำกที่สุด คือ เครื่องอัดหญ้ำก้อน คิดเป็นร้อยละ
81.80 รถไถเดินตำม คิดเป็นร้อยละ 75.50 เครื่องสับหญ้ำ คิดเป็นร้อยละ 49.10 และเครื่องตัดหญ้ำ  
คิดเป็นร้อยละ 33.60 

การตลาดและการจัดจ าหน่ายแพะเนื้อ 
ในส่วนของกำรตลำดและกำรจัดจ ำหน่ำยแพะเนื้อ ในโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ ของเกษตรกรที่

เข้ำร่วมโครงกำรฯ เนื่องจำกเป็นช่วงเริ่มต้นเลี้ยงและก ำลังขยำยฟำร์ม เพ่ือให้มีจ ำนวนแพะที่มำกขึ้น 
เกษตรกรส่วนใหญ่จึงยังไม่จ ำหน่ำยแพะออกไป มีจ ำหน่ำยออกไป คิดเป็นร้อยละ 22.60 เป็นกำร
จ ำหน่ำยในจังหวัดและนอกจังหวัด ร้อยละ 19.10, 11.8 ตำมล ำดับ ในรำคำ 110 บำทต่อกิโลกรัม    
โดยเป็นกำรตกลงรำคำร่วมกันระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย คิดเป็นร้อยละ 22.60 และเกษตรกรก ำหนดรำคำ
เอง คิดเป็นร้อยละ 12.30 

วิธีกำรจ ำหน่ำยแพะ เกษตรกรมีกำรจ ำหน่ำยแพะหน้ำฟำร์มเป็นตัวในรำคำ 2,500-5,000 บำท 
ตำมขนำดและช่วงอำยุ คิดเป็นร้อยละ 8.60 กำรจ ำหน่ำยแบบชั่งน้ ำหนักในรำคำกิโลกรัมละ 100-110 
บำทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 22.60 และมีกำรจ ำหน่ำยทั้งสองรูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 22.60 โดย
จ ำหน่ำยได้รำคำ 110 บำทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 18.20 จ ำหน่ำยได้ 100 บำทต่อกิโลกรัม คิดเป็น
ร้อยละ 4.55 เกษตรกรมีกำรจ ำหน่ำยพ่อแม่พันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 4.10 โดยพ่อพันธุ์ที่จ ำหน่ำยอำยุ
ประมำณ 2 ปี ในรำคำ 8,000-10,000 บำท และแม่พันธุ์อำยุประมำณ 1 ปี ในรำคำ 6,000 บำท  
เกษตรกรมีกำรจ ำหน่ำยพ่อพันธุ์ปลดระวำงจะจ ำหน่ำยในรำคำ 70-80 บำทต่อกิโลกรัม แม่พันธุ์ปลด
ระวำงในรำคำ 60 บำทต่อกิโลกรัม ในอำยุที่เกิน 5 ปีขึ้นไป ส่วนแพะขุน เกษตรกรจ ำหน่ำยในรำคำ 110 
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บำทต่อกิโลกรัม เป็นแพะเพศผู้ อำยุประมำณ 6-8 เดือน และจ ำหน่ำยลูกแพะทั้งเพศผู้และเพศเมีย อำยุ
ประมำณ 3-4 เดือน ในรำคำ 100 บำทต่อกิโลกรัม 

ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงแพะเนื้อ 
เกษตรกรประสบปัญหำด้ำนเงินลงทุนในกำรเลี้ยงแพะ คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมำเป็น

ปัญหำด้ำนกำรขำดองค์ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรอำหำรเลี้ยงแพะ คิดเป็นร้อยละ 56.80 ด้ำนกำรเลี้ยงและ
กำรจัดกำรแพะ คิดเป็นร้อยละ 53.20 ด้ำนรำคำแพะ คิดเป็นร้อยละ 38.60 ด้ำนคุณภำพ ปริมำณ ของ
อำหำรเลี้ยงแพะ คิดเป็นร้อยละ 33.60 ด้ำนโรงเรือนและอุปกรณ์กำรเลี้ยงแพะ คิดเป็นร้อยละ 32.30 
ด้ำนรำคำอำหำรเลี้ยงแพะ เนื่องจำกรำคำอำหำรแพง คิดเป็นร้อยละ 31.40 ด้ำนพันธุ์แพะ คิดเป็นร้อย
ละ 30.00 ด้ำนกำรสุขำภิบำลและกำรป้องกันโรค คิดเป็นร้อยละ 29.10 ด้ำนคุณภำพวัคซีนและ
เวชภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 26.40 ปัญหำเรื่องช่องทำงกำรจ ำหน่ำยแพะ คิดเป็นร้อยละ 19.10 ด้ำน
แรงงำนส ำหรับงำนฟำร์ม คิดเป็นร้อยละ 16.80 ด้ำนระยะเวลำกำรจ ำหน่ำยแพะ คิดเป็นร้อยละ 15.50 
และด้ำนกลิ่มมูลแพะไปรบกวนชุมชนที่อยู่ใกล้ฟำร์ม คิดเป็นร้อยละ 0.50 

ข้อเสนอแนะ 
กำรศึกษำเรื่อง กำรศึกษำรูปแบบกำรเลี้ยงและกำรตลำดแพะเนื้อโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ ผู้วิจัยจึง

มีข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรเลี้ยงและกำรตลำดแพะเนื้อของเกษตรกร ดังนี้ 
1. อบรมทบทวนองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงแพะทั้งระบบ ศึกษำดูงำนจำกฟำร์มที่ประสบผลส ำเร็จ  
2. ควรส่งเสริมและพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนกำรผลิตให้กับเกษตรกร เช่น ส่งเสริมกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์

ให้เพียงพอและมีคุณภำพที่ดี ส่งเสริมกำรน ำวัตถุดิบและวัสดุเหลือใช้จำกกำรเกษตรในท้องถิ่นมำท ำอำหำร
เลี้ยงแพะเพ่ือลดต้นทุน กำรส ำรองเสบียงพืชอำหำรสัตว์ไว้ใช้ในยำมขำดแคลน และกำรส่ งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในฟำร์มแพะ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตให้กับเกษตรกร ได้แก่ เครื่องผสมอำหำรทีเอ็ม
อำร์ (TMR) เครื่องอัดหญ้ำก้อน เครื่องหันสับอำหำรหยำบ เทคนิคกำรผสมเทียม เป็นต้น 

3. ควรมีกำรผลักดันให้เกษตรกรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี  (Good 
Agricultural Practices: GAP) และกำรขอรับรองเป็นฟำร์มปลอดโรคบรูเซลล่ำในแพะ เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำร
แข่งขันและสร้ำงควำมม่ันใจให้กับผู้บริโภค ร่วมถึงลดควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นกับฟำร์มของเกษตรกรเอง 

4. ส่งเสริมกำรร่วมกลุ่มกันจ ำหน่ำยแพะ เพ่ือก ำหนดรำคำกลำงและเพ่ิมอ ำนำจในกำรต่อรอง 
5. ส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกแพะให้มีควำมหลำกหลำย เป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำและรำยได้ให้กับ

เกษตรกร 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป  
 1. กำรศึกษำต้นทุนในกำรผลิตแพะเนื้อในโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จต่อกำรด ำเนินโครงกำรแพะ-แกะล้ำนนำ 

 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
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การศึกษารูปแบบการเลี้ยงและวิถีการตลาดแพะเนื้อโครงการแพะ-แกะ ล้านนา  

 
        เลขที่แบบสอบถำม......................
        วันที่สัมภำษณ์............................. 

 แบบส ำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ำรวจกำรเลี้ยงแพะและกำรตลำดแพะโครงกำรแพะ-แกะ 
ล้ำนนำ ระยะที่ 1 และใช้ข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์สภำพกำรผลิตและกำรตลำดแพะโครงกำรแพะ-แกะ 
ล้ำนนำ  

ชื่อ-สกุลของเจ้ำของฟำร์ม 

............................................................... ................................................................................................. 

บ้ำนเลขท่ี....................หมู่ที่...............ต ำบล.........................อ ำเภอ..............................จังหวัด.. ............. 

หมำยเลขโทรศัพท์......................................................................................................... 

Email............................................................................................................................ 

(Facebook, Line)...................................................................................................... ........... 

ที่ตั้งของฟำร์ม 

............................................................................................................................. ................................... 

ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ 

................................................................................................................................................................ 

 

แบบสอบถำมนี้ประกอบด้วย 5 ส่วนดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 ส่วนที่ 2 สภำพกำรเลี้ยงกำรผลิตแพะ 

 ส่วนที่ 3 กำรตลำดและกำรจัดจ ำหน่ำย 

 ส่วนที่ 4 ปัญหำอุปสรรคในกำรเลี้ยงแพะ 

 ส่วนที่ 5 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้าน 



40 
 

     1.   อำยุ..............................ปี  

     2.   เพศ  (  ) 1. ชำย (  ) 2. หญิง  

     3.   ระดับกำรศึกษำ 
 (  ) 1. ประถมศึกษำ  (  ) 2. มัธยมศึกษำตอนต้น   (  ) 3. มัธยมศึกษำตอนปลำย 
 (  ) 4. ปวส./อนุปริญญำ (  ) 5. ปริญญำตรี  (  ) 6. ปริญญำโท   (  ) 7. อ่ืนๆ (ระบุ)............ 

     4.   ศำสนำ 
 (  ) 1. พุทธ     (  ) 2. อิสลำม     (  ) 3. คริสต์      (  ) 4. อ่ืนๆ (ระบุ)............................. 

     5.   จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว...........................คนสำมำรถช่วยงำนได้.........................คน 

     6.   อำชีพหลัก (ตอบเพียงข้อเดียว) 
 (  ) 1. ท ำสวน ระบุ...............  (  ) 2. ค้ำขำย   (  ) 3. ท ำฟำร์มเลี้ยงแพะ   (  ) 4. รับรำชกำร 
 (  ) 5. พนักงำนบริษัทหรือเอกชน   (  ) 6.อ่ืนๆ (ระบุ).......................... 

     7.   อำชีพรอง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 (  ) 1. ท ำสวน ระบุ.................... (  ) 2. ค้ำขำย  (  ) 3.ท ำฟำร์มเลี้ยงแพะ  (  ) 4. รับรำชกำร 
 (  ) 5. พนักงำนบริษัทหรือเอกชน    (  ) 6.อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

ตอนที่ 2 การจัดการและการเลี้ยงแพะ 

     1.   ปีที่เริ่มด ำเนินกำรเลี้ยงแพะคือ.................................................................................. 

     2.   ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงแพะทั้งหมด.......................ปี (จ ำนวนรุ่น).......................... 

     3.   วัตถุประสงค์ในกำรเลี้ยงแพะ (เรียงล ำดับควำมส ำคัญ) 

  (  ) 1. เพ่ือจ ำหน่ำย    (  ) 2. เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (  ) 3. เพ่ือประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ (  ) 4. เพ่ือต้องกำรมูลแพะเป็นปุ๋ย 
 (  ) 5. อ่ืนๆระบุ………………………………………………………………..……………………… 

     4.   ประเภทของแพะที่ท่ำนเลี้ยง 
  (  ) 1. แพะเนื้อ  (  ) 2. แพะนม  (  ) 3. ทั้งสอง 

     5.   ฟำร์มของท่ำนผลิตแพะประเภทใดเป็นส่วนใหญ่ 
 (  ) 1. เลี้ยงเพ่ือผลิตลูกแพะ  (  ) 2. เลี้ยงแพะขุน 
  (  ) 3.จ ำหน่ำยพ่อแม่พันธุ์   (  ) 4. ผสมผสำนควบคู่กันไป 
  (  ) 5. อ่ืนๆ  ระบุ.......................................... 
     6.   กำรถือครองที่ดินเพ่ือกำรเลี้ยงแพะ 
 (  ) 1. ของตนเองจ ำนวน (ระบุ)......................................................... (ไร่)  
 (  ) 2. เช่ำจ ำนวน (ระบุ).................................................................... (ไร่)  
 อัตรำค่ำเช่ำ................................บำทต่อ (เดือน/ปี) 

      

     7.   ขนำดของฟำร์ม (ปัจจุบันมีแพะจ ำนวน)............................ตวั  
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(   ) 1. พ่อพันธุ์..................ตัว (   ) 2. แม่พันธุ์...............ตัว  (   ) 3. แพะขุน...............ตัว 
(   ) 4. แพะทดแทน..................ตัว (   ) 5. ลูกแพะ........................ตัว 

     8.   สำยพันธุ์ที่ท่ำนเลี้ยง 
  (  ) 1. พ้ืนเมือง  (  ) 2. แองโกลนูเบียน  (  ) 3. บอร ์
  (  ) 4. ลูกผสมสำยพันธุ์.................................................... (  ) 5. อ่ืนๆ............................. 

     9.   ท่ำนใช้วิธีกำรผสมพันธุ์แบบใด 
 (  ) 1. ผสมเทียม  (  ) 2. ใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง  (  ) 3. ทั้งสองแบบ 

     10. ท่ำนมีพ่อพันธุ์..............................ตัว 
 สำยพันธุ์ใดบ้ำง................................................................อำยุ.................................... 

     11. ท่ำนมีแม่พันธุ์........................................ตัว 
 สำยพันธุ์ใดบ้ำง.................................................... .................อำยุ................................ 

     12. รูปแบบกำรเลี้ยงแพะของท่ำน 
 (  ) 1. เลี้ยงแบบผูกล่ำม 
 (  ) 2. เลี้ยงแบบปล่อย 
 (  ) 3. กำรเลี้ยงแบบผสมผสำนกับกำรปลูกพืชสวน   ระบุ................................... 
 (  ) 4. เลี้ยงแบบขังคอก 
 (  ) 5. อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................  

     13. มีโรงเรือน  จ ำนวน................................หลัง ขนำด...................................................................   
 สำมำรถบรรจุแพะได้...............ตัว 

     14. ทุนในกำรสร้ำงโรงเรือนประมำณ........................................................บำท 

     15. ลักษณะของโรงเรือนเป็นแบบใด 
 (  ) 1. เป็นโรงเรือนยกระดับสูงจำกพ้ืนดิน อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก  (สูง........................เมตร) 
 (  ) 2. เป็นโรงเรือนว่ำงบนพ้ืนดินมีผนังก้ัน อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก 
 (  ) 3. เป็นโรงเรือนบนพื้นดินมีรั้วกั้นกันแพะกระโดด  
 (  ) 4. ไม่มีโรงเรือน/คอก 
 (  ) 5. อ่ืนๆ............................................................................................................................  
     16. ลักษณะกำรจัดแบ่งพ้ืนที่ในคอกเลี้ยงแพะ 
 (  ) 1. โรงเรือนแบบแยกเป็นคอกย่อยตำมอำยุและเพศ 
 (  ) 2. โรงเรือนแบบไม่แบ่งเป็นคอกย่อย 
 (  ) 3. อ่ืนๆ........................................................................................................................ .... 

     

 

 

 

     17. กำรจัดกำรเลี้ยงดูลูกแพะ    
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 (  ) 1. หลังจำกลูกแพะกินนมน้ ำเหลืองแลว้ ให้ลูกแพะอยู่กับแม่น้อยที่สุดเพ่ือให้แม่ผสมพันธุ์ใหม่ 
 (  ) 2. ปล่อยให้ลูกอยู่กับแม่จนอำยุ 2 เดือน จึงหย่ำนม 
 (  ) 3. ปล่อยให้ลูกอยู่กับแม่จนอำยุ 3 เดือน จึงหย่ำนม 
 (  ) 4. ให้ลูกแพะอยู่กับแม่แพะไปเรื่อยๆ จนกว่ำแม่แพะจะท้องใหม่ 
 (  ) 5. อ่ืน............................................................................... 

     18. ท่ำนมีโปรแกรมในกำรท ำวัคซีนหรือไม่ 
  (  ) 1. มี  (  ) 2. ไม่มี 
 ได้แก่......................................................................................  

     19. กำรใช้ยำปฏิชีวนะ 
 (  ) 1. มี  (  ) 2. ไม่มี ได้แก่………………………………………………………….. 

     20. ท่ำนมีกำรน ำเอำสมุนไพรในท้องถิ่นมำใช้เป็นอำหำรแพะหรือไม่ 
  (  ) 1. มี  (  ) 2. ไม่มี ได้แก่................................................................... 

     21. ท่ำนให้อำหำรประเภทใดเป็นอำหำรหลักของแพะ 
  (  ) 1. อำหำรหยำบ (  ) 2. อำหำรข้น  (  ) 3. อำหำรแร่ธำตุ 
  (  ) 4. อ่ืนๆ................................................................................................................ . 

     22. แหล่งอำหำรหยำบของท่ำนมำจำกที่ใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 (  ) 1. มีแปลงหญ้ำของตัวเอง จ ำนวน................ไร่  

- ชนิดของพันธุ์พืชอำหำรสัตว์ ระบุ........................................................................... 
- กำรจัดกำรแปลงพืชอำหำรสัตว์ (   ) ตัดให้กิน (   ) ปล่อยแทะเล็ม (   ) ผสมผสำน 
- แหล่งน้ ำที่น้ ำมำใช้ในแปลงพืชอำหำรสัตว์ ระบุ.......................................................... 
- วิธีกำรให้น้ ำในแปลงพืชอำหำรสัตว์.......................................................................... 

 (  ) 2. ผลพลอยได้ทำงกำรเกษตร  
2.1 ........................................... ชว่งเวลำที่ใช้ ........................................................................ 

รูปแบบที่ให้กิน..........................................รำคำ........................แหล่งที่มำ....................... 
2.2 ........................................... ชว่งเวลำที่ใช้........................................................................ 

รูปแบบที่ให้กิน..........................................รำคำ........................แหล่งที่มำ.......................    
 (  ) 3. ผลพลอยได้จำกอุตสำหกรรมกำรเกษตร  ระบุ ช่วงเวลำที่ใช้  วิธีรูปแบบ  รำคำ  แหล่งที่มำ 

3.1 ........................................... ชว่งเวลำที่ใช้................................................................... ..... 
รูปแบบที่ให้กิน..........................................รำคำ........................แหล่งที่มำ..... .................. 

3.2 ........................................... ชว่งเวลำที่ใช้........................................................................ 
รูปแบบที่ให้กิน..........................................รำคำ........................แหล่งที่มำ........... ............    

 (  ) 4. อ่ืนๆ ...ระบุ .................................................................................................................. 
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     23. ท่ำนมีหญ้ำหรือแหล่งอำหำรหยำบพอส ำหรับกำรเลี้ยงแพะหรือไม่ 
 (  ) 1. ดี (เพียงพอตลอดปี) (  ) 2. ปำนกลำง ( มีใช้แต่ต้องใช้อย่ำงประหยัด) 
  (  ) 3. ไม่ดี (ไม่เพียงพอ)   (  ) 4. อ่ืนๆ........................................................................ 

     24. ท่ำนให้แพะกินอำหำรหยำบต่อวันมีปริมำณเท่ำใด 
 (  ) 1. ให้กินเต็มท่ี 
 (  ) 2. ให้กินบ้ำงวัน  
 (  ) 3. ให้กินทุกวันแต่จำกัดปริมำณ 
 (  ) 4. อ่ืนๆ........................................................................................................................ .... 

     25. ท่ำนมีกำรส ำรองเสบียงสัตว์ใช้ในฟำร์มหรือไม่ 
  (  ) 1. มี (  ) 2. ไม่มี เช่น อะไรบ้ำง ระบุ  ........................................................ 

     26. ท่ำนมีกำรผสมอำหำรข้นใช้เองท่ีฟำร์มหรือไม่ 
 (  ) 1. มี  (  ) 2. ไม่มี เช่นอะไรบ้ำง  
- อำหำรข้นสูตร........................ชื่อสูตรอำหำรข้น............................... ....................................................
ช่วงเวลำที่ให้...............................................รำคำ..............................ใช้ส ำหรับ..................... ................. 
- อำหำรข้นสูตร........................ชื่อสูตรอำหำรข้น...................................................................................
ช่วงเวลำที่ให้...............................................รำคำ..............................ใช้ส ำหรับ..................... ................. 

     27. ท่ำนมีกำรใช้วัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรมำเป็นอำหำรสัตว์หรือไม่ 
 (  ) 1. ใช้ (  ) 2. ไม่ใช้ เช่นอะไรบ้ำง ระบุ   

- ช่วงเวลำที่ใช้..................................รำคำ.....................................แหล่งที่มำ..........................  
- ช่วงเวลำที่ใช้..................................รำคำ.....................................แหล่งที่มำ.......................... 
- ช่วงเวลำที่ใช้..................................รำคำ.....................................แหล่งที่มำ.......................... . 

     28. ท่ำนมีกำรใช้อำหำรข้นเลี้ยงแพะหรือไม่  
(   ) 1. ใช ้ (   ) 2. ไม่ใช้ 
ปริมำณกำรให้อำหำรข้นในกำรเลี้ยงแพะ ระบุ 

 - พ่อแม่พันธุ์ ปริมำณที่ให้กิน.................ตวั/กก.      - แพะรุ่น ปริมำณที่ให้กิน...........ตัว/กก. 
 - แพะขุน ปริมำณที่ให้กิน......................ตัว/กก. - ลูกแพะ ปริมำณท่ีให้กิน..........ตัว/กก. 
 รูปแบบหำรให้กินอำหำรข้น 
 (   ) ให้อำหำรผสมส ำเร็จ (TMR)  (   ) แยกให้อำหำรข้นและตัดหญ้ำให้กิน 
 (   ) ให้อำหำรข้นและปล่อยแทะเล็ม 

     29. อำหำรข้นที่ท่ำนใช้เลี้ยงแพะมีระดับโปรตีนเท่ำใด ตอบได้หลำยข้อ 
 (  ) 1. 16-18% ส ำหรับแม่แพะ และ 18-20% ส ำหรับลูกแพะ 
 (  ) 2. 16-18% ส ำหรับแพะทุกขนำด  
 (  ) 3. 18-20% ส ำหรับแพะทุกขนำด 
  (  ) 4. ไม่ทรำบปริมำณโปรตีน 
 (  ) 5. อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 
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     30. ท่ำนใช้น้ ำจำกแหล่งใดเลี้ยงแพะ 
 (  ) 1. น้ ำประปำ   (  ) 2. น้ ำฝน  

(  ) 3. น้ ำบำดำล ระบุ ขนำดปั๊ม.................................. ควำมลึก............................................. 
  (  ) 4. สระ/บ่อ ขนำด...................ลบ.เมตร (  ) 5. อ่ืนๆ  ระบุ................................... 

     31. แหล่งน้ ำเพียงพอตลอดทั้งปีหรือไม่  
 (  ) 1. เพียงพอ   (  ) 2. ไม่เพียงพอ 

     32. ท่ำนมีกำรรวมกลุ่มเกษตรกรหรือไม่ 
  (  ) 1. มี    (  ) 2. ไม่มี 
 คือ กลุ่ม..ระบ.ุ............................................................................................................  

    33. เครื่องจักรกลกำรเกษตรที่ใช้ในฟำร์ม   
1. ชนิดเครื่องจักรกล................................................รำคำ.......................................................  
2. ชนิดเครื่องจักรกล................................................รำคำ................. ...................................... 
3. ชนิดเครื่องจักรกล................................................รำคำ.......................................................  

    34. เครื่องจักรกลกำรเกษตรที่ต้องกำรน ำมำใช้ภำพในฟำร์ม   
1. ชนิดเครื่องจักรกล................................................รำคำ........................................................ 
2. ชนิดเครื่องจักรกล................................................รำคำ........................................................  
3. ชนิดเครื่องจักรกล................................................รำคำ........................................................  

     35. ท่ำนมีคอกพักแพะป่วยแยกออกมำจำกโรงเรือนหรือไม่ 
 (  ) 1. มี    (  ) 2. ไม่มี 

     36. ท่ำนมีคอกกักแพะก่อนน ำแพะใหม่เข้ำฟำร์มหรือไม่ 
 (  ) 1. มี    (  ) 2. ไม่มี 
ตอนที่ 3 การตลาดและการจัดจ าหน่าย 
     1. กำรขำยแพะของท่ำน   
 (  ) 1. ขำยภำยในจังหวัด ระบุ.............................จ ำนวน............................รำคำ..................... 
 (  ) 2. ขำยภำยนอกจังหวัด ระบุ..........................จ ำนวน............................รำคำ.................... 
 (  ) 3. อ่ืนๆ.......................................................................... ............................... 

     2. ผู้ที่ก ำหนดรำคำแพะ 
 (  ) 1. เกษตรกร   (  ) 2. ผู้ซื้อ/ผู้ขำยตกลงรำคำร่วมกัน 
 (  ) 3. พ่อค้ำ/ผู้ซื้อ  (  ) 4. อ่ืนๆระบุ.......................... 

     3. วิธีจ ำหน่ำยแพะ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 (  ) 1. ขำยเป็นตัว รำคำ...................บำท (  ) 2. เหมำยกฝูง รำคำ.........................บำท 
 (  ) 3. ชั่งน้ ำหนัก รำคำ.....................บำท (  ) 4. อ่ืนๆระบ…ุ……………รำคำ............บำท 
 โดยแพะที่ขำยเป็น (  ) พ่อแม่พันธุ์  (  ) แพะขุน  (  ) ลูกแพะ 

     4. ลักษณะกำรจ ำหน่ำยแพะ 
 (  ) 1. จ ำหน่ำยกับลูกค้ำโดยตรง  (  ) 2. จ ำหน่ำยพ่อค้ำคนกลำง 
 (  ) 3. จ ำหน่ำยโดยตรงหรือคนกลำง 
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     5. รำคำแพะที่จ ำหน่ำยต่อกิโลกรัม (กรณีจ ำหน่ำยโดยชั่งน้ ำหนัก)……….../…...…....บำทต่อกิโลกรัม 

     6. รำคำเนื้อแพะขึ้นลงตำมฤดูกำลใช่หรือไม่ 
 (  ) 1. ใช่  (  ) 2. ไม่ใช่ 

     7. ช่วงใดรำคำของเนื้อแพะมีรำคำสูง...................................................................... . 
         และเดือนใดรำคำของเนื้อแพะมีรำคำต่ ำ............................................................. 

     8. ท่ำนจ ำหน่ำยพ่อแม่พันธุ์แพะเนื้อหรือไม่ 
 (  ) 1. ใช่  (  ) 2. ไม่ใช่ 
 พ่อพันธุ์ รำคำจ ำหน่ำย................................................ช่วงอำยุที่จ ำหน่ำย................................. 
 แม่พันธุ์ รำคำจ ำหน่ำย................................................ช่วงอำยุที่จ ำหน่ำย.................................  

     9. ท่ำนจ ำหน่ำยแพะเนื้อขุนหรือไม่ 
 (  ) 1. ใช่  (  ) 2. ไม่ใช่ 
 ตัวผู้ รำคำจ ำหน่ำย................................................ช่วงอำยุที่จ ำหน่ำย......................................  
 ตัวเมีย รำคำจ ำหน่ำย............................................ช่วงอำยุที่จ ำหน่ำย......................................  

     10. ท่ำนจ ำหน่ำยพ่อแม่พันธุ์แพะเนื้อปลดระวำงหรือไม่ 
 (  ) 1. ใช่  (  ) 2. ไม่ใช่ 
 พ่อพันธุ์ปลดระวำง รำคำจ ำหน่ำย................................................ช่วงอำยุที่จ ำหน่ำย............... 
 แม่พันธุ์ปลดระวำง รำคำจ ำหน่ำย................................................ช่วงอำยุที่จ ำหน่ำย................ 
     11. ท่ำนจ ำหน่ำยลูกแพะเนื้อหรือไม่ 
 (  ) 1. ใช่  (  ) 2. ไม่ใช่ 
 ลูกแพะเพศผู้ รำคำจ ำหน่ำย................................................ชว่งอำยุที่จ ำหน่ำย........................  
 ลูกแพะเพศเมีย รำคำจ ำหน่ำย.............................................ช่วงอำยุที่จ ำหน่ำย........................ 
 
ตอนที ่4 ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงแพะ 
     1. ท่ำนมีปัญหำในด้ำนกำรเลี้ยงกำรจัดกำรแพะหรือไม่ 
 (  ) 1. ไม่มี  (  ) 2. มี   
 โปรดระบุ.................................................................. ...................................... 

     2. ท่ำนมีปัญหำในเรื่องของพันธุ์แพะหรือไม่ 
 (  ) 1. ไม่มี  (  ) 2. มี 
 โปรดระบุ............................................................ ............................................ 

     3. ท่ำนมีปัญหำในเรื่องของคุณภำพ  ปริมำณ อำหำรของแพะหรือไม่  
 (  ) 1. ไม่มี  (  ) 2. มี 
 โปรดระบุ........................................................................................................ . 

     4. ท่ำนมีปัญหำเรื่องรำคำขออำหำรเลี้ยงแพะหรือไม่ 
 (   ) 1. ไม่มี  (   ) 2. มี 
 โปรดระบุ.........................................................................................................  
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      5. ท่ำนมีปัญหำเรื่องกำรขำดองค์ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรอำหำรเลี้ยงแพะหรือไม่ 
 (   ) 1. ไม่มี  (   ) 2. มี 
 โปรดระบุ.........................................................................................................  

     6. ท่ำนมีปัญหำในเรื่องของรำคำแพะหรือไม่ 
 (  ) 1. ไม่มี  (  ) 2. มี 
 โปรดระบุ.................................................................................. ........................ 

     7. ท่ำนมีปัญหำในเรื่องของเงินลงทุนในกำรเลี้ยงแพะหรือไม่ 
 (  ) 1. ไม่มี  (  ) 2. มี 
 โปรดระบุ..........................................................................................................  
     8. ท่ำนมีปัญหำในเรื่องของคุณภำพวัคซีนและเวชภัณฑ์หรือไม่ 
 (  ) 1. ไม่มี  (  ) 2. มี 
 โปรดระบุ................................................................................................... ........ 

     9. ท่ำนมีปัญหำในเรื่องของโรงเรือนและอุปกรณ์กำรเลี้ยงแพะหรือไม่ 
 (  ) 1. ไม่มี  (  ) 2. มี โปรดระบุ..................................................... 

     10. ท่ำนมีปัญหำในเรื่องของกำรสุขำภิบำลและกำรป้องกันโรคหรือไม่ 
 (  ) 1. ไม่มี (  ) 2. มี 
 โปรดระบุ......................................................................... .... 

     11. ท่ำนมีปัญหำในเรื่องของแรงงำนส ำหรับงำนฟำร์มหรือไม่  
 (  ) 1. ไม่มี (  ) 2. มี  
 โปรดระบุ.......................................................................... ...  

     12. ท่ำนมีปัญหำเกี่ยวกับระยะเวลำในกำรจ ำหน่ำยแพะหรือไม่  
 (  ) 1. ไม่มี (  ) 2. มี  
 โปรดระบุ............................................................................. .   

     13. ท่ำนมีปัญหำในเรื่องของกลิ่นมูลแพะไปรบกวนชุมชนที่อยู่ใกล้ฟำร์มหรือไม่   
 (  ) 1. ไม่มี (  ) 2. มี  
  โปรดระบุ..............................................................................   

     14. ท่ำนมีปัญหำในเรื่องของช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยแพะหรือไม่  
 (  ) 1. ไม่มี (  ) 2. มี 
 โปรดระบุ............................................................................. ..  

     15. ปัญหำและอุปสรรคอื่นๆ (โปรดระบุ)  

      ................................................................................................. ................................................. 
     ............................................................................................ ...................................................... 
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ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในระดับจังหวัดและระดับอ ำเภอ 

 ................................................................................................. ................................................
 ............................................................................................................................................... ..
 ............................................................. ................................................................... ..................
 ............................................................................................................................. ..................... 

  

2. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 .................................................................... .............................................................................
 ............................................................................................................... ...................................
 ..................................................................................................................................................  

 

☺☺☺ ขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมครับ ☺☺☺ 

 


