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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาข้อมูลสภาพพื้ นฐานส่ วนบุ ค คล สภาพการเลี้ ยง
ช่ องทางการตลาดแพะเนื้ อและปั ญหาอุปสรรคในการเลี้ ยงแพะเนื้ อของเกษตรกรในจังหวัดสิ งห์บุรี
โดยใช้แบบสอบถามเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อจานวน 60 ราย สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อ มูล คื อ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS
ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 51-60 ปี
ร้อยละ 53.33 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 46.67 มีประสบการณ์เลี้ยงแพะ 1-5 ปี
ร้อย
ละ 48.33 นิ ยมเลี้ยงแพะเนื้ อลูกผสมใช้พ่อพันธุ์แพะคุมฝูง ร้อยละ 95 โรงเรื อนเลี้ยงแพะเป็ นแบบ ยก
พื้นสู ง ร้อยละ 98.33 ไม่มีการทาแปลงพืชอาหารสัตว์ ร้อยละ 66.67 จาหน่ายและติดต่อพ่อค้ารับซื้ อ
แพะด้วยตัวเอง จาหน่ายออกต่างจังหวัดเป็ นส่ วนใหญ่ ไม่มีการแปรรู ปเนื้อแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า มีปัญหา
อุปสรรคในการเลี้ ยงแพะเนื้ อมากที่สุดคือขาดแหล่งเงิ นทุนในการปรับปรุ งระบบฟาร์ ม อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.75
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Study on Meat Goat Raising and Marketing Channel in Sing Buri Province
Pipat Petcharat1/ Pradit Chaihankhwa2/

Abstract
The this study aimed to study the individual fundamental information, raising states,
marketing channels, problems and obstacles in meat goat raising in Sing Buri Province. The data was
collected by questionnaires from 60 farmers and analysis by using the SPSS program in terms of
frequency, percentage and mean.
The result found that most of the farmers was female 53.33 %, age 51-60 years old 43.33%,
graduated from primary school 46.67%, experienced 1-5 years in goat raising 48.33%. Mixed breed
meat goat with the male control the herd were the popular pattern of raising 95%. The house were
heigh -lift floor 98.33%. The farmers did not have animal feed field 66.67%. They trade the goat or
contact the broker by themselves and mostly sell to other provinces without furthering process for
value added. The main problems and obstacles are lack of funding source for developing the meat
goat raising system x 3.75.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
แพะเป็ นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญและน่ำสนใจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย มีกำรเลี้ยงเพิ่มขึ้น
อย่ำงแพร่ หลำย เนื่องจำกแพะเป็ นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีขนำดเล็ก กินอำหำรได้หลำกหลำยชนิ ด เลี้ยงง่ำย
มีควำมสมบูรณ์ พนั ธุ์สูง เจริ ญเติบโตไวให้ผลตอบแทนเร็ ว ประกอบกับควำมต้องกำรของตลำด
มีมำกขึ้น จำนวนแพะยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของตลำด ขณะที่กรมปศุสัตว์ได้กำหนด
กรอบนโยบำยที่ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำอำชีพกำรเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรำยย่อย คือยุทธศำสตร์
พัฒนำเกษตรกรรำยย่อย ปี 2554 กำรขับเคลื่ อนยุทธศำสตร์ แพะปี 2554 – 2559 สำนักส่ งเสริ มและ
พัฒนำกำรปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนิ นกำรโครงกำรพัฒนำเครื อข่ำยกำรผลิตและกำรตลำดแพะ
เพื่อขยำยกำรผลิตแพะ ทำให้เกษตรกรมีกำรตื่นตัวในกำรเลี้ยงแพะมำกขึ้น
ปั จจุบนั เกษตรกรในภำคกลำงมี กำรเลี้ ยงแพะเพิ่ มขึ้ นเป็ นลำดับ เนื่ องจำกมีตลำดมี ควำม
ต้องกำรเพิ่ ม มำกขึ้ น จัง หวัดสิ ง ห์ บุ รีเป็ นจังหวัดหนึ่ งในเขตภำคกลำงที่ มี เกษตรกรเลี้ ยงแพะเนื้ อ
ประกอบกับได้รับงบประมำณจำกงบกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน 2 ในกำรส่ งเสริ มกำรเลี้ ยงแพะ
ทำให้มีแนวโน้มว่ำเกษตรกรในจังหวัดสิ งห์ บุรีจะเลี้ ยงแพะเนื้ อเพิ่มขึ้ น แต่จำกกำรปฏิบตั ิงำนด้ำน
ส่ งเสริ มกำรเลี้ ยงแพะในพื้นที่ พบว่ำกำรเลี้ ยงแพะในจังหวัดสิ งห์บุ รีเป็ นกำรเลี้ ยงแบบเกษตรกร
รำยย่อย เกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั ขำดควำมรู ้ดำ้ นกำรเลี้ยง กำรจัดกำรฟำร์ ม ตำมหลักวิชำกำร มีปัญหำ
อุปสรรคในกำรเลี้ยงและช่องทำงกำรจำหน่ำยแพะเนื้อที่แตกต่ำงกัน
ดัง นั้น กำรศึ ก ษำเรื่ อ งสภำพกำรเลี้ ย งและช่ อ งทำงกำรตลำดแพะเนื้ อ ในจัง หวัดสิ ง ห์ บุ รี
จึงมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง เพื่อจะได้ทรำบถึงข้อมูลสภำพพื้นฐำนส่ วนบุคคลของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะ
สภำพกำรเลี้ยง ช่องทำงกำรตลำดแพะเนื้ อของเกษตรกรในจังหวัดสิ งห์บุรีตลอดจนปั ญหำอุปสรรค
ในกำรประกอบอำชี พ เลี้ ยงแพะเนื้ อ เพื่อนำผลกำรศึ กษำมำใช้เป็ นข้อมูลในกำรกำหนดแนวทำง
ในกำรส่ งเสริ มและถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เหมำะสมสำหรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัดสิ งห์บุรี
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วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษำสภำพพื้นฐำนส่ วนบุคคลของเกษตรกร
2. เพื่อศึกษำสภำพกำรเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษำช่องทำงกำรตลำดแพะเนื้อของเกษตรกร
4. เพื่อศึกษำปัญหำอุปสรรคในกำรประกอบอำชีพเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกร
กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ปั จจุบนั จังหวัดสิ งห์บุรี มีเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้ อเพิ่มมำกขึ้น เนื่องจำกตลำดมีควำมต้องกำร
สู ง ทำให้จำนวนแพะเนื้ อเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ ว แต่เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรรำยย่อย ยังไม่มี
ประสบกำรณ์ มำกนัก และพบว่ำเกษตรกรยังมี รูปแบบกำรเลี้ ยง ช่ องทำงกำรจำหน่ ำย และปั ญหำ
อุปสรรคในกำรเลี้ยงแพะเนื้ อที่แตกต่ำงกันไป ดังนั้นจึงควรมีกำรศึกษำสภำพกำรเลี้ยงและช่ องทำง
กำรตลำดแพะเนื้ อในจังหวัดสิ งห์บุรี เพื่อรวบรวมข้อมูลมำวิเครำะห์เพื่อประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผน
ก ำหนดแนวทำงส่ ง เสริ ม และถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยี ที่ เ หมำะสมส ำหรั บ เกษตรกรผูเ้ ลี้ ย งแพะเนื้ อ
ในจังหวัดสิ งห์บุรี
ผลประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
ผลผลิ ต ( Output ) ได้ท รำบถึ ง สภำพพื้ น ฐำนส่ ว นบุ ค คล สภำพกำรเลี้ ย งแพะ ช่ อ งทำง
กำรตลำดแพะเนื้อและปั ญหำอุปสรรคจำกกำรประกอบอำชีพกำรเลี้ยงแพะเนื้ อ
ผลลัพธ์ ( Outcome ) นำข้อมูลมำใช้ในกำรกำหนดแนวทำงในกำรส่ ง เสริ มและถ่ ำ ยทอด
เทคโนโลยีสำหรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้อ
ผลกระทบ ( Impact ) เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้อได้รับกำรส่ งเสริ มและได้รับกำรแก้ปัญหำตรง
ตำมควำมต้องกำรของเกษตรกร
ขอบเขตของกำรวิจัย
เป็ นกำรศึกษำข้อมูลสภำพพื้นฐำนส่ วนบุคคล สภำพกำรเลี้ยงแพะเนื้อ ช่องทำงกำรจำหน่ำย
แพะเนื้อและปั ญหำอุปสรรคในกำรประกอบอำชีพเลี้ยงแพะเนื้อ โดยเป็ นกำรศึกษำเฉพำะเกษตรกร
ผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัดสิ งห์บุรี ที่เข้ำร่ วมโครงกำรส่ งเสริ มกำรผลิตด้ำนปศุสัตว์สู่มำตรฐำนของ
สำนักงำนปศุสัตว์จงั หวัดสิ งห์บุรี ปี งบประมำณ 2559 จำนวน 60 รำย
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บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กำรศึกษำครั้งนี้ ผูศ้ ึกษำได้ศึกษำค้นคว้ำผลงำนวิจยั ที่เกี่ ยวข้องมำประมวลผล เพื่อนำมำใช้
เป็ นแนวทำงในกำรตอบวัตถุประสงค์ของผลกำรศึกษำดังนี้
จันทนำ บุญศิริ และวำณี ศิลประสำทเอก (2548) รำยงำนผลกำรศึกษำสภำพกำรเลี้ ยงและ
วิถีตลำดแพะเนื้ อในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่ำส่ วนใหญ่เกษตรกรเลี้ยงแพะเป็ นอำชี พเสริ มและ
ใช้แรงงำนในครอบครัวเป็ นส่ วนมำกในกำรเลี้ ยงแพะ เกษตรกรนิ ยมเลี้ ยงแพะลูกผสมโดยวิธีเลี้ยง
แบบขังสลับปล่อย มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรจำหน่ ำย โดยจำหน่ำยตลำดภำยในจังหวัดเป็ นหลัก ส่ วน
ฟำร์ มขนำดกลำงจำหน่ ำยทั้งภำยในและต่ำงจังหวัด แต่ฟำร์ มขนำดใหญ่พบว่ำจำหน่ ำยต่ำงจังหวัด
มำกกว่ำ กำรซื้ อขำยแพะเนื้ อส่ วนใหญ่ใช้วิธีชงั่ น้ ำหนักและจำหน่ ำยผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง ส่ วนปั ญหำ
อุ ป สรรคจำกกำรประกอบอำชี พ เลี้ ย งแพะเนื้ อ พบว่ำ เกษตรกรมี ปั ญ หำมำกที่ สุ ด ด้ำ นกำรตลำด
จ ำหน่ ำ ยผลผลิ ต และรำคำไม่ แ น่ น อน รองลงมำคื อ ปั ญ หำด้ำ นสุ ข ภำพสั ต ว์ โรคและโรคพยำธิ
นอกจำกนี้ ยงั มีปัญหำด้ำนขำดแคลนพ่อแม่พนั ธุ์ดี ตลอดจนปั ญหำด้ำนขำดแคลนอำหำรหยำบในฤดู
แล้งและปัญหำด้ำนประสิ ทธิภำพกำรผลิต
พัชรำภรณ์ แก้วน้ ำใส และพัชนี ขนิษฐวงษ์ (2553)ได้รำยงำนผลกำรศึกษำกำรใช้เทคโนโลยี
เลี้ยงแพะของเกษตรกรในจังหวัดอ่ำงทอง ผลกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชำย ส่ วน
ใหญ่จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ มีรำยได้จำกกำรขำยแพะในปี ที่ผ่ำนมำเฉลี่ ย 27,894.40 บำท
เกษตรกรส่ วนใหญ่มีกำรพบปะกับเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์มำกที่สุดและส่ วนใหญ่ได้รับข่ำวสำรควำมรู ้ จำก
สื่ อเอกสำรสิ่ งพิมพ์ เกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่เคยเข้ำรับกำรฝึ กอบรมและไปทัศนะศึกษำดูงำน เกษตรกร
มีควำมรู้ดำ้ นกำรจัดกำรฟำร์ ม ด้ำนพันธุ์และกำรผสมพันธุ์ ยกเว้นเรื่ องควำมต้องกำรอำหำรหยำบ
อำหำรข้นของแพะต่อวัน เกษตรกรใช้เทคโนโลยีเลี้ยงแพะเพียงบำงส่ วนหรื อไม่มีกำรใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีที่เกษตรกรใช้มำกที่ สุดคื อ ด้ำนสุ ขำภิ บำลและกำรป้ องกันโรค เกษตรกรส่ วนน้อยพบ
ปั ญหำในกำรเลี้ยงแพะ ได้แก่ ไม่มีเงินทุน พ่อพันธุ์มีจำนวนน้อยทำให้เกิดปั ญหำเลือดชิ ด ขำดแคลน
หญ้ำสดในฤดูแล้ง อำหำรข้นมีรำคำแพงและปัญหำเรื่ องพยำธิ
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
รู ปแบบกำรวิจัย
กำรศึกษำสภำพกำรเลี้ยงและช่องทำงกำรตลำดแพะเนื้ อในจังหวัดสิ งห์บุรี เป็ นกำรศึกษำวิจยั
ทำงสัง คมศำสตร์ เพื่ อให้ท รำบถึ ง ข้อมูล ที่ เป็ นจริ งและเป็ นปั จ จุ บนั สำมำรถนำผลกำรศึ ก ษำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรกำหนดแนวทำงส่ งเสริ มและถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะในจังหวัด
สิ งห์บุรี ผูศ้ ึกษำได้ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. กำรศึ ก ษำค้นคว้ำ เอกสำรโดยศึ ก ษำรวบรวมข้อมู ล แนวคิ ด ทฤษฎี และผลงำนวิช ำกำร
ที่เกี่ยวข้องจำกงำนเอกสำรต่ำงๆ
2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม กำรศึ กษำสภำพกำรเลี้ ยงและช่ องทำงตลำด
แพะเนื้อในจังหวัดสิ งห์บุรี โดยใช้วธิ ี กำรสอบถำมเกษตรกร
ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ทำกำรศึกษำ คือเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะในจังหวัดสิ งห์บุรี ที่ได้รับ
คัดเลื อกเข้ำร่ วมโครงกำรส่ งเสริ มกำรผลิ ตด้ำนปศุ สัตว์สู่มำตรฐำนของสำนักงำนปศุสัตว์จงั หวัด
สิ งห์บุรี ปี งบประมำณ 2559 จำนวน 60 รำย
เครื่องมือทีใ่ ช้
เครื่ องมือที่ใช้ทำกำรศึกษำวิจยั เป็ นแบบสอบถำมที่ผศู ้ ึกษำสร้ำงและพัฒนำขึ้นโดยกำหนด
กรอบแนวคิดและกำหนดผังกำรสร้ ำงแบบสอบถำม จำกเนื้ อหำ ทฤษฎี และผลงำนวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
แล้วนำไปปรึ กษำผูท้ ี่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรออกแบบสอบถำมทำงสังคมศำสตร์ ตรวจสอบ แก้ไข
แบบสอบถำม พร้อมทั้งผ่ำนกำรทดสอบกับเกษตรกรนอกเหนื อจำกกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 20 รำยแล้ว
นำมำหำค่ำควำมเชื่ อถือได้ จำกนั้นนำไปเก็บข้อมูล โดยกำรสอบถำมเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้ อที่อยู่ใน
กลุ่มตัวอย่ำงที่จะใช้ศึกษำ ซึ่ งประกอบด้วยคำถำมปลำยปิ ดและปลำยเปิ ดโดยแบ่งเนื้ อหำออกเป็ น
4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สภำพพื้นฐำนส่ วนบุคคลของเกษตรกร
ตอนที่ 2 สภำพกำรเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกร
ตอนที่ 3 ช่องทำงกำรตลำดแพะเนื้อของเกษตรกร
ตอนที่ 4 ปัญหำอุปสรรคในกำรประกอบอำชีพเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกร

5

แบบสอบถำมปัญหำอุปสรรคในกำรประกอบอำชีพเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกร
แบบสอบถำมเป็ นแบบปลำยปิ ดใช้มำตรประมำณค่ำ Rating scale ( สุ พกั ตร์ พิบูลย์, 2542 ) มีคำตอบ
ให้เลือก 5 คำตอบโดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถำมเลือกตอบเพียงข้อเดียว มีเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้
มีปัญหำอุปสรรคมำกที่สุด
มีค่ำเท่ำกับ 5 คะแนน
มีปัญหำอุปสรรคมำก
มีค่ำเท่ำกับ 4 คะแนน
มีปัญหำอุปสรรคปำนกลำง
มีค่ำเท่ำกับ 3 คะแนน
มีปัญหำอุปสรรคน้อย
มีค่ำเท่ำกับ 2 คะแนน
มีปัญหำอุปสรรคน้อยที่สุด
มีค่ำเท่ำกับ 1 คะแนน
กำรแปลควำมหมำยระดับปัญหำอุปสรรคในกำรเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกรใช้วธิ ี นำค่ำเฉลี่ย
ของน้ ำหนักควำมคิดเห็นมำเปรี ยบเทียบเกณฑ์ ดังนี้
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 คะแนน
หมำยถึง มีปัญหำอุปสรรคมำกที่สุด
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 คะแนน
หมำยถึง มีปัญหำอุปสรรคมำก
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 คะแนน
หมำยถึง มีปัญหำอุปสรรคปำนกลำง
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 คะแนน
หมำยถึง มีปัญหำอุปสรรคน้อย
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 คะแนน
หมำยถึง มีปัญหำอุปสรรคน้อยที่สุด
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บข้อมูลโดยกำรให้เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะในจังหวัดสิ งห์บุรีที่เข้ำร่ วมโครงกำรส่ งเสริ มกำร
ผลิ ตด้ำ นปศุ สั ตว์สู่ ม ำตรฐำนของส ำนัก งำนปศุ สัต ว์จงั หวัดสิ ง ห์ บุ รี ปี งบประมำณ 2559 จำนวน
60 รำย ตอบแบบสอบถำมโดยผูท้ ำกำรศึ ก ษำชี้ แจงรำยละเอี ย ดของข้อมูล แบบสอบถำมแล้ว ให้
เกษตรกรในกลุ่มตัวอย่ำงตอบแบบสอบถำมตำมที่กำหนดและตรวจสอบควำมถูกต้องควำมสมบูรณ์
ของแบบสอบถำมแต่ละชุด
ระยะเวลำดำเนินกำร
ธันวำคม 2558 –กรกฎำคม 2559
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
แบบสอบถำมที่รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ ของข้อมูลแล้วนำมำ
วิเครำะห์ ผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็ จรู ป SPSS สถิ ติที่ใช้วิเครำะห์ โดยกำร
วิเครำะห์ ข ้อมู ล สภำพพื้ นฐำนส่ วนบุ ค คลเกษตรกรแสดงผลโดยใช้ค่ ำ สถิ ติค วำมถี่ ( Frequencies)
และค่ ำ ร้ อ ยละ (Percentage ) กำรวิเ ครำะห์ ข้อ มู ล สภำพกำรเลี้ ย ง ช่ อ งทำงกำรตลำดและปั ญ หำ
อุปสรรคในกำรประกอบอำชีพเลี้ยงแพะของเกษตรกร แสดงผลโดยใช้ค่ำสถิติควำมถี่ (Frequencies)
และค่ำเฉลี่ย ( Arithmetic mean) แล้วรำยงำนผลและเผยแพร่ ผลกำรศึกษำ
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บทที่ 4
ผลและวิจำรณ์ ผล
จำกกำรศึ ก ษำสภำพกำรเลี้ ยงและช่ อ งทำงกำรตลำดแพะเนื้ อในจั ง หวัด สิ งห์ บุ รี
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำสภำพพื้นฐำนส่ วนบุ คคล สภำพกำรเลี้ ยงแพะเนื้ อ ช่ องทำงกำรตลำดและ
ปั ญหำอุปสรรคในกำรเลี้ ยงแพะเนื้ อของเกษตรกร ผลกำรศึกษำปรำกฏตำมตำรำงและรำยละเอียด
ดังนี้
ตอนที่ 1 สภำพพื้นฐำนส่ วนบุคคลของเกษตรกร
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลสภำพพื้นฐำนส่ วนบุคคลของเกษตรกร
n=60
_______________________________________________________________________________
รำยกำร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
_______________________________________________________________________________
1. เพศ
ชำย
28
46.67
หญิง
32
53.33
2. สถำนภำพ
โสด
5
8.34
สมรส
47
78.33
หม้ำย/หย่ำร้ำง
8
13.33
3. อำยุ
20-30 ปี
4
6.67
31-40 ปี
8
13.33
41-50 ปี
15
25.00
51-60 ปี
26
43.33
60 ปี ขึ้นไป
7
11.67
4. ศำสนำ
พุทธ
59
98.33
อิสลำม
1
1.67
_______________________________________________________________________________
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ตำรำงที่ 1 ข้อมูลสภำพพื้นฐำนส่ วนบุคคลของเกษตรกร (ต่อ)
n=60
_______________________________________________________________________________
รำยกำร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
_______________________________________________________________________________
5. ระดับกำรศึกษำ
ต่ำกว่ำประถมศึกษำ
4
6.67
ประถมศึกษำ
28
46.67
มัธยมศึกษำตอนต้น/ตอนปลำย
17
28.33
อำชีวะศึกษำ ปวช./ปวส.
9
15.00
ปริ ญญำตรี
2
3.33
6. กำรเลี้ยงแพะเป็ นอำชีพ
อำชีพหลัก
24
40.00
อำชีพเสริ ม
36
60.00
7. ประสบกำรณ์เลี้ยงแพะ
ต่ำกว่ำ 1 ปี
6
10.00
1-5 ปี
29
48.33
6-10 ปี
20
33.33
10 ปี ขึ้นไป
5
8.34
8. กำรเข้ำรับกำรฝึ กอบรม/ศึกษำดูงำนในปี ที่ผำ่ นมำ
เคย
55
91.67
ไม่เคย
5
8.33
9. กำรเป็ นสมำชิกกลุ่มผูเ้ ลี้ยงแพะ/ชมรมผูเ้ ลี้ยงแพะ
เป็ น
50
83.33
ไม่เป็ น
10
16.67
_______________________________________________________________________________
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จำกตำรำงที่ 1 ผลกำรศึกษำข้อมูลสภำพพื้นฐำนส่ วนบุคคลของเกษตรกร พบว่ำ
1.เพศ ผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 53.33 รองลงมำเป็ นเพศชำย
คิดเป็ นร้อยละ 46.67
2. สถำนะภำพ ส่ วนใหญ่มีสถำนะภำพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 78.33 รองลงมำมีสถำนะภำพ
หม้ำย/หย่ำร้ำง คิดเป็ นร้อยละ13.33 และมีสถำนะภำพโสด คิดเป็ นร้อยละ 8.34
3. อำยุ ส่ วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 51-60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 43.33 มีอำยุระหว่ำง 41-50 ปี คิดเป็ น
ร้ อยละ 25 มี อำยุระหว่ำง 31-40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 13.33 มี อำยุมำกกว่ำ 60 ปี คิดเป็ นร้ อยละ11.67
และมีอำยุ 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 6.67
4. ศำสนำ ส่ วนใหญ่นับถื อศำสนำพุทธ คิดเป็ นร้ อยละ 98.33 และนับถื อศำสนำอิ ส ลำม
คิดเป็ นร้อยละ 1.67
5. ระดับ กำรศึ ก ษำ ส่ ว นใหญ่ จ บกำรศึ ก ษำระดับ ประถมศึ ก ษำ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 46.67
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษำ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 28.33 ระดับ อำชี ว ะศึ ก ษำ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ15 ต่ ำ กว่ ำ ระดับ
ประถมศึกษำ คิดเป็ นร้อยละ 6.67 และจบกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี คิดเป็ นร้อยละ 3.33
6. กำรเลี้ ยงแพะเป็ นอำชี พ ส่ วนใหญ่เลี้ ยงแพะเป็ นอำชี พเสริ ม คิดเป็ นร้อยละ 60 และเลี้ ยง
แพะเป็ นอำชีพหลัก คิดเป็ นร้อยละ 40
7. ประสบกำรณ์ ในกำรเลี้ ยงแพะ ส่ วนใหญ่มีประสบกำรณ์ เลี้ ยงแพะเนื้ ออยู่ระหว่ำง 1-5 ปี
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 48.33 มี ป ระสบกำรณ์ เ ลี้ ยงแพะเนื้ อ อยู่ ร ะหว่ ำ ง 6-10 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 33.33
มีประสบกำรณ์เลี้ยงแพะเนื้ อต่ำกว่ำ 1 ปี คิดเป็ นร้อยละ10 และมีประสบกำรณ์เลี้ยงแพะเนื้ อมำกกว่ำ
10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 8.34
8. กำรเข้ำรับกำรฝึ กอบรม/ศึกษำดูงำนในปี ที่ผำ่ นมำ ส่ วนใหญ่เคยเข้ำรับกำรฝึ กอบรม/ศึกษำ
ดูงำน คิดเป็ นร้อยละ 91.67 และไม่เคยเข้ำรับกำรฝึ กอบรม/ศึกษำดูงำน คิดเป็ นร้อยละ 8.33
9. กำรเป็ นสมำชิ กกลุ่ มเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะ/ชมรมผูเ้ ลี้ ยงแพะ ส่ วนใหญ่เป็ นสมำชิ ก กลุ่ม
เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะ/ชมรมผูเ้ ลี้ ยงแพะ คิดเป็ นร้ อยละ 83.33 และไม่ได้เป็ นสมำชิ กกลุ่ มเกษตรกร
ผูเ้ ลี้ยงแพะ/ชมรมผูเ้ ลี้ยงแพะ คิดเป็ นร้อยละ 16.67
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ตอนที่ 2 สภำพกำรเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกร
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลสภำพกำรเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกร
n=60
_______________________________________________________________________________
รำยกำร
จำนวน (คน)
ร้ อยละ
_______________________________________________________________________________
1. แรงงำนที่ใช้ในกำรเลี้ยงแพะ
ใช้แรงงำนในครอบครัว
59
98.33
ใช้แรงงำนในครอบครัวและจ้ำงแรงงำนภำยนอก 1
1.67
2. สำยพันธุ์แพะเนื้อที่เลี้ยงในฟำร์ ม
แพะลูกผสม
52
86.67
แพะสำยพันธุ์แท้และลูกผสม
6
10.00
แพะสำยพันธุ์แท้
2
3.33
3. วิธีกำรผสมพันธุ์แพะในฟำร์ม
ใช้พอ่ พันธุ์แพะคุมฝูง
57
95.00
ใช้วธิ ีผสมเทียม
2
3.33
ใช้พอ่ พันธุ์ผสมและใช้วธิ ีผสมเทียม
1
1.67
4. วิธีกำรเลี้ยง
เลี้ยงแบบขังคอกสลับปล่อยไล่เลี้ยง
31
51.67
เลี้ยงแบบไล่เลี้ยง
21
35.00
เลี้ยงแบบขังคอก
8
13.33
5. ลักษณะโรงเรื อน
โรงเรื อนยกพื้นสู ง
59
98.33
โรงเรื อนไม่ยกพื้น
1
1.67
6. รั้วล้อมบริ เวณลำนปล่อย
มี
49
81.67
ไม่มี
11
18.33
7. กำรให้อำหำรแพะ
ให้อำหำรหยำบเพียงอย่ำงเดียว
31
51.67
ให้อำหำรหยำบและเสริ มอำหำรข้น
29
48.33
_______________________________________________________________________________
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ตำรำงที่ 2 ข้อมูลสภำพกำรเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกร(ต่อ)
n=60
_______________________________________________________________________________
รำยกำร
จำนวน(คน)
ร้ อยละ
_______________________________________________________________________________
8. แปลงพืชอำหำรสัตว์เลี้ยงแพะ
ไม่มีกำรทำแปลงพืชอำหำรสัตว์เลี้ยงแพะ
40
66.67
มีกำรทำแปลงพืชอำหำรสัตว์เลี้ยงแพะ
20
33.33
9. กำรสำรองพืชอำหำรสัตว์
มีกำรสำรองพืชอำหำรสัตว์
36
60.00
ไม่มีกำรสำรองพืชอำหำรสัตว์
24
40.00
10. กำรให้แร่ ธำตุกอ้ นเสริ ม
มีกำรให้แร่ ธำตุกอ้ นเสริ มให้แพะกิน
60
100.00
ไม่มีกำรให้แร่ ธำตุกอ้ นเสริ มให้แพะกิน
0
0.00
11. กำรถ่ำยพยำธิ แพะ
มีกำรถ่ำยพยำธิแพะเป็ นประจำ
60
100.00
ไม่มีกำรถ่ำยพยำธิ
0
0.00
12. กำรเจำะตรวจเลือดโรคแท้งติดต่อ
มีกำรเจำะเลือดตรวจโรคแท้งติดต่อ
60
100.00
ไม่มีกำรเจำะเลือดตรวจโรคแท้งติดต่อ
0
0.00
13. กำรฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคปำกและเท้ำเปื่ อย
มีกำรฉีดวัคซีน
60
100.00
ไม่มีกำรฉี ดวัคซี น
0
0.00
14. กำรติดเบอร์หูประจำตัวแพะ
มีกำรติดเบอร์หูประจำตัวแพะ
60
100.00
ไม่มีกำรติดเบอร์ หูประจำตัวแพะ
0
0.00
_______________________________________________________________________________
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จำกตำรำงที่ 2 ผลกำรศึกษำสภำพกำรเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกร พบว่ำ
1. แรงงำนที่ใช้ในกำรเลี้ยงแพะเนื้ อ ส่ วนใหญ่ใช้แรงงำนในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 98.33
ใช้แรงงำนในครอบครัวและจ้ำงแรงงำนภำยนอกช่วยเลี้ยง คิดเป็ นร้อยละ 1.67
2. สำยพัน ธุ์ แ พะเนื้ อ ที่ เ ลี้ ย งในฟำร์ ม ส่ ว นใหญ่ เ ลี้ ย งแพะลู ก ผสม คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 86.67
เลี้ยงแพะทั้งพันธุ์แท้และลูกผสม คิดเป็ นร้อยละ10 และเลี้ยงแพะสำยพันธุ์แท้ คิดเป็ นร้อยละ 3.33
3. วิธีกำรผสมพันธุ์แพะเนื้อในฟำร์ ม ส่ วนใหญ่ใช้พอ่ พันธุ์คุมฝูงอย่ำงเดียว คิดเป็ นร้อยละ 95
ใช้วิธี ผสมเที ย มอย่ำ งเดี ย ว คิ ดเป็ นร้ อยละ 3.33 และใช้พ่อพันธุ์ ผ สมร่ วมกับ กำรใช้วิธี ผ สมเที ย ม
คิดเป็ นร้อยละ 1.67
4. วิธีกำรเลี้ยง ส่ วนใหญ่เลี้ยงแบบขังคอกสลับปล่อยไล่เลี้ยง คิดเป็ นร้อยละ 51.67 เลี้ยงแบบ
ปล่อยไล่เลี้ยงอย่ำงเดียว คิดเป็ นร้อยละ 35 และเลี้ยงแบบขังคอกอย่ำงเดียว คิดเป็ นร้อยละ 13.33
5. ลักษณะของโรงเรื อน ส่ วนใหญ่สร้ำงโรงเรื อนเลี้ยงแพะเนื้อแบบยกพื้นสู ง คิดเป็ นร้อยละ
98.33 และสร้ำงโรงเรื อนแพะแบบไม่ยกพื้น คิดเป็ นร้อยละ 1.67
6. รั้วล้อมบริ เวณลำนปล่อย ส่ วนใหญ่มีลำนปล่อยและมีกำรสร้ำงรั้วล้อมบริ เวณลำนปล่อย
คิดเป็ นร้อยละ 81.67 ไม่มีลำนปล่อยและไม่มีกำรสร้ำงรั้วล้อม คิดเป็ นร้อยละ 18.33
7. กำรให้อำหำรแพะ ส่ วนใหญ่ใช้อำหำรหยำบเลี้ ยงแพะเพีย งอย่ำงเดี ยว คิดเป็ นร้ อยละ
51.67 ให้อำหำรหยำบและเสริ มอำหำรข้น คิดเป็ นร้อยละ 48.33
8. แปลงพื ช อำหำรสัต ว์เลี้ ย งแพะ ส่ วนใหญ่ ไ ม่ มี ก ำรท ำแปลงพื ช อำหำรสั ตว์เลี้ ย งแพะ
คิดเป็ นร้อยละ 66.67 และมีกำรทำแปลงพืชอำหำรสัตว์เลี้ยงแพะ คิดเป็ นร้อยละ 33.33
9. กำรส ำรองพื ช อำหำรสั ต ว์ ส่ ว นใหญ่ มี ก ำรส ำรองพื ช อำหำรสั ต ว์ส ำหรั บ เลี้ ย งแพะ
คิดเป็ นร้อยละ 60 และไม่มีกำรสำรองพืชอำหำรสัตว์ คิดเป็ นร้อยละ 40
10. กำรให้แร่ ธำตุเสริ ม มีกำรเสริ มแร่ ธำตุกอ้ นให้แพะกิน คิดเป็ นร้อยละ 100
11. กำรถ่ำยพยำธิ แพะเนื้อ มีกำรถ่ำยพยำธิ แพะเป็ นประจำ คิดเป็ นร้อยละ 100
12. กำรเจำะเลื อดตรวจโรคแท้งติ ดต่อ มีกำรเจำะเลื อดแพะเนื้ อ ตรวจโรคแท้งติ ดต่อเป็ น
ประจำทุกปี คิดเป็ นร้อยละ 100
13. กำรฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคปำกและเท้ำเปื่ อย มีกำรฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคปำกและเท้ำเปื่ อย
เป็ นประจำปี ละ 2 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 100
14. กำรติ ด เบอร์ หู ป ระจ ำตัว แพะเนื้ อ มี ก ำรติ ด เบอร์ หู ป ระจ ำตัว แพะในฟำร์ ม คิ ด เป็ น
ร้อยละ 100
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ตอนที่ 3 ช่องทำงกำรตลำดแพะเนื้อของเกษตรกร
ตำรำงที่ 3 ข้อมูลช่องทำงกำรตลำดแพะเนื้อของเกษตรกร
n=60
_______________________________________________________________________________
รำยกำร
จำนวน(คน)
ร้ อยละ
_______________________________________________________________________________
1.วัตถุประสงค์ของกำรเลี้ยงแพะเนื้อ
เลี้ยงเพื่อจำหน่ำยเพียงอย่ำงเดียว
57
95.00
เลี้ยงเพื่อบริ โภคและจำหน่ำย
3
5.00
เลี้ยงเพื่อพิธีศำสนำ/อื่นๆ
0
0.00
2. ลักษณะกำรจำหน่ำย
จำหน่ำยเอง
55
91.67
รวมกลุ่มจำหน่ำย
5
8.33
3. กำรติดต่อพ่อค้ำรับซื้ อแพะเนื้อ
ติดต่อเอง
35
58.33
ติดต่อเองและติดต่อผ่ำนคนอื่น
20
33.33
ติดต่อผ่ำนคนอื่น
5
8.33
4. แหล่งจำหน่ำยแพะเนื้อ
ต่ำงจังหวัด
29
48.33
ในจังหวัดและต่ำงจังหวัด
27
45.00
ในจังหวัด
4
6.67
5. วิธีกำรจำหน่ำย
ชัง่ น้ ำหนัก
40
66.66
ชัง่ น้ ำหนักและเหมำเป็ นตัว
19
31.67
เหมำเป็ นตัว
1
1.67
6. ขนำดแพะที่จำหน่ำย
จำหน่ำยทั้ง 2 ขนำด
32
53.33
มำกกว่ำ 25 ก.ก.
23
38.33
ต่ำกว่ำ 25 ก.ก.
5
8.34
7. กำรแปรรู ปแพะเพื่อเพิม่ มูลค่ำ
ไม่มีกำรแปรรู ป
60
100.00
มีกำรแปรรู ป
0
0.00
______________________________________________________________________________

13

ตำรำงที่ 3 ข้อมูลช่องทำงกำรตลำดแพะเนื้อของเกษตรกร (ต่อ)
n=60
_______________________________________________________________________________
รำยกำร
จำนวน (คน)
ร้ อยละ
_______________________________________________________________________________
8. กำรจำหน่ำยมูลแพะ
มีกำรจำหน่ำยมูลแพะ
51
85.00
ไม่มีกำรจำหน่ำยมูลแพะ
9
15.00
_______________________________________________________________________________
จำกตำรำงที่ 3 กำรศึกษำช่องทำงกำรตลำดแพะเนื้อของเกษตรกร พบว่ำ
1. วัต ถุ ป ระสงค์ข องกำรเลี้ ย งแพะเนื้ อ ส่ ว นใหญ่ เ ลี้ ย งเพื่ อ จ ำหน่ ำ ย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 95
เลี้ยงเพื่อบริ โภคและจำหน่ำย คิดเป็ นร้อยละ 5
2. ลักษณะกำรจำหน่ ำยแพะเนื้ อ ส่ วนใหญ่จำหน่ ำยเอง คิดเป็ นร้อยละ 91.67 รวมกลุ่มกัน
จำหน่ำย คิดเป็ นร้อยละ 8.33
3. กำรติดต่อพ่อค้ำรับซื้ อแพะเนื้ อ ส่ วนใหญ่ติดต่อพ่อค้ำด้วยตัวเอง คิดเป็ นร้ อยละ 58.33
ติ ดต่ อพ่อค้ำ ด้วยตนเองและติ ดต่ อ ผ่ำ นคนอื่ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 33.33 ติ ดต่ อพ่อค้ำ โดยผ่ำ นคนอื่ น
คิดเป็ นร้อยละ 8.34
4. แหล่งจำหน่ำยแพะเนื้ อ ส่ วนใหญ่จำหน่ำยแพะเนื้ อออกต่ำงจังหวัด คิดเป็ นร้อยละ 48.33
จำหน่ ำ ยทั้ง ภำยในจัง หวัดและออกต่ ำ งจัง หวัด คิ ดเป็ นร้ อยละ 45 จำหน่ ำ ยเฉพำะภำยในจังหวัด
คิดเป็ นร้อยละ 6.67
5. วิธีกำรจำหน่ ำย ส่ วนใหญ่จำหน่ ำยโดยวิธีกำรชัง่ น้ ำหนัก คิดเป็ นร้อยละ 66.66 จำหน่ ำย
โดยชัง่ น้ ำหนักและเหมำเป็ นตัว คิดเป็ นร้อยละ 31.67 จำหน่ำยแบบเหมำเป็ นตัว คิดเป็ นร้อยละ 1.67
6. ขนำดแพะที่จำหน่ ำย ส่ วนใหญ่จำหน่ำยแพะทั้งขนำดน้อยกว่ำ 25 กิโลกรัมและมำกกว่ำ
25 กิ โลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 53.33 จำหน่ ำยแพะที่มีขนำดมำกกว่ำ 25 กิ โลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 38.33
จำหน่ำยแพะน้ ำหนักต่ำกว่ำ 25 กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 6.67
7. กำรแปรรู ป แพะเนื้ อ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ ำ ทั้ง หมดไม่ มี ก ำรแปรรู ป แพะเนื้ อ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ ำ
คิดเป็ นร้อยละ 100
8. กำรจำหน่ ำยมูลแพะ ส่ วนใหญ่มีกำรจำหน่ ำยมูลแพะ คิดเป็ นร้ อยละ 85 และไม่มีกำร
จำหน่ำยมูลแพะ คิดเป็ นร้อยละ 15
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ตอนที่ 4 ปั ญหำอุปสรรคในกำรประกอบอำชีพเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกร
ตำรำงที่ 4 ข้อมูลปัญหำอุปสรรคในกำรประกอบอำชีพเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกร
n=60
_______________________________________________________________________________
รำยกำร
ระดับปัญหำอุปสรรค
_______________________________________________________________________________
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด
ค่ำเฉลี่ย
แปลผล
__________________________________________________________________________________________

1.พันธุ์แพะเนื้อ
ในฟำร์มมีเลือดชิด
2. พ่อพันธุ์/แม่พนั ธุ์
แพะเนื้อมีรำคำแพง
3 .หำซื้ อพ่อแม่พนั ธุ์
แพะไม่ได้
4. ขำดควำมรู้ดำ้ น
ปรับปรุ งพันธุ์แพะเนื้อ
5. ขำดแคลนอำหำร
หยำบช่วงฤดูแล้ง
6. ขำดพื้นที่สำธำรณะ
ในกำรเลี้ยงแพะเนื้ อ
7. ขำดควำมรู้ดำ้ น
ปลูกพืชอำหำรสัตว์
8. มีปัญหำเรื่ องโรค
แพะ/พยำธิ ในฟำร์ม
9. ขำดแคลนวัคซีน
ป้ องกันโรคแพะ
10. ขำดควำมรู้ดำ้ นโรค
และกำรรักษำโรค
แพะเบื้องต้น
11. ขำดแหล่งเงินทุน
ในกำรปรับระบบ
กำรเลี้ยงแพะเนื้อ

1

1

12

10

36

1.65

ปัญหำน้อยที่สุด

3

6

33

6

12

2.70

ปัญหำปำนกลำง

0

3

15

17

25

1.93

ปัญหำน้อย

1

2

22

9

16

2.21

ปัญหำน้อย

5

12

20

14

9

2.83

ปัญหำปำนกลำง

4

5

25

22

4

2.71

ปัญหำปำนกลำง

1

4

14

24

17

2.13

ปัญหำน้อย

0

2

5

18

35

1.55

ปัญหำน้อยที่สุด

0

2

5

9

44

1.41

ปัญหำน้อยที่สุด

2

2

13

22

21

2.03

ปัญหำน้อย

15

22

18

3

2

3.75

ปัญหำมำก

__________________________________________________________________________________________
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ตำรำงที่ 4 ข้อมูลปั ญหำอุปสรรคในกำรประกอบอำชีพเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกร( ต่อ )
n=60
______________________________________________________________________________
รำยกำร
ระดับปัญหำอุปสรรค
__________________________________________________________________________________________
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด ค่ำเฉลี่ย
แปลผล
__________________________________________________________________________________________

12. จำหน่ำยแพะเนื้ อไม่ได้ 1
0
6
10 43
1.43 ปัญหำน้อยที่สุด
13. พ่อค้ำรับซื้ อแพะ
1
2 17
19 21
2.05 ปัญหำน้อย
กดรำคำ
14.ไม่ได้รับควำมสะดวก 0
2 6
10
42
1.46 ปัญหำน้อยที่สุด
ในกำรติดต่อ/รับบริ กำร
จำกเจ้ำหน้ำที่
_______________________________________________________________________________
จำกตำรำงที่ 4 ข้อมูลปั ญหำอุปสรรคในกำรประกอบอำชี พลี้ยงแพะเนื้ อของเกษตรกร พบว่ำมีปัญหำ
อุปสรรคในกำรประกอบอำชีพเลี้ยงแพะเนื้อเรี ยงลำดับจำกมำกไปหำน้อยดังนี้
1. ขำดแหล่งเงินทุนในกำรปรับปรุ งระบบกำรเลี้ยงแพะเนื้อ อยูใ่ นระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.75
2. ขำดแคลนอำหำรหยำบช่วงฤดูแล้ง อยูใ่ นระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 2.83
3. ขำดแคลนพื้นที่สำธำรณะในกำรเลี้ยงแพะเนื้อ อยูใ่ นระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 2.71
4. พ่อแม่พนั ธุ์แพะเนื้อมีรำคำแพง อยูใ่ นระดับปำนกลำง ค่ำเฉลี่ย 2.70
5. ขำดควำมรู้ดำ้ นปรับปรุ งพันธุ์แพะเนื้อ อยูใ่ นระดับน้อย ค่ำเฉลี่ย 2.21
6. ขำดควำมรู ้ดำ้ นปลูกพืชอำหำรสัตว์ อยูใ่ นระดับน้อย ค่ำเฉลี่ย 2.13
7. ถูกพ่อค้ำรับซื้ อแพะกดรำคำ อยูใ่ นระดับน้อย ค่ำเฉลี่ย 2.05
8. ขำดควำมรู ้ดำ้ นโรคและกำรรักษำโรคแพะเบื้องต้น อยูใ่ นระดับน้อย ค่ำเฉลี่ย 2.03
9. หำซื้ อพ่อแม่พนั ธุ์แพะเนื้อไม่ได้ อยูใ่ นระดับน้อย ค่ำเฉลี่ย 1.93
10. แพะในฟำร์ มมีปัญหำเลือดชิด อยูใ่ นระดับน้อย ค่ำเฉลี่ย 1.65
11. มีปัญหำเรื่ องโรค/พยำธิ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ค่ำเฉลี่ย 1.55
12. ไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรติดต่อ/รับบริ กำรจำกเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์ อยูใ่ นระดับน้อยมำก
ค่ำเฉลี่ย 1.46
13. จำหน่ำยแพะเนื้อไม่ได้ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ค่ำเฉลี่ย 1.43
14. ขำดแคลนวัคซี นป้ องกันโรคแพะ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ค่ำเฉลี่ย 1.41
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บทที่ 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
กำรศึกษำสภำพกำรเลี้ยงและช่องทำงกำรตลำดแพะเนื้อในจังหวัดสิ งห์บุรีสรุ ปได้ดงั นี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลสภำพพืน้ ฐำนส่ วนบุคคลของเกษตรกร
เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สถำนะภำพสมรส มีอำยุระหว่ำง 51-60 ปี
นับถื อศำสนำพุทธ จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ เลี้ ยงแพะเป็ นอำชีพเสริ ม มีประสบกำรณ์ เลี้ยง
แพะ 1-5 ปี ในปี ที่ผ่ำนมำเคยเข้ำรับกำรฝึ กอบรม/ศึกษำงำน เกี่ ยวกับกำรเลี้ ยงแพะและเป็ นสมำชิ ก
กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะ/ชมรมผูเ้ ลี้ยงแพะ
ตอนที่ 2 ข้ อมูลสภำพกำรเลีย้ งแพะเนือ้ ของเกษตรกร
เกษตรกรส่ วนใหญ่ ใช้แรงงำนในครอบครัว ในกำรเลี้ ยงแพะ นิ ยมเลี้ ยงแพะลูกผสม ใช้วิธี
ผสมพันธุ์โดยใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง เลี้ยงแพะแบบขังคอกสลับปล่อยไล่เลี้ยง ลักษณะโรงเรื อนเป็ นแบบ
ยกพื้นสู ง มีกำรล้อมรั้วบริ เวณลำนปล่อย ใช้อำหำรหยำบเลี้ยงแพะเพียงอย่ำงเดียว ไม่มีกำรทำแปลง
พืชอำหำรสัตว์ไว้เลี้ยงแพะ แต่มีกำรสำรองพืชอำหำรสัตว์ไว้ใช้ยำมขำดแคลน มีกำรเสริ มแร่ ธำตุให้
แพะกิ น ถ่ ำยพยำธิ แพะเป็ นประจำ เจำะเลื อดตรวจโรคแท้งติ ดต่อทุ กปี ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคปำก
และเท้ำเปื่ อยทุก 6 เดือน และมีกำรติดเบอร์หูประจำตัวแพะ
ตอนที่ 3 ข้ อมูลช่ องทำงตลำดแพะเนือ้ ของเกษตร
เกษตรกรส่ วนใหญ่เลี้ ยงแพะเพื่อจำหน่ ำย ติดต่อพ่อค้ำรับซื้ อแพะด้วยตัวเอง จำหน่ ำยแพะ
ออกต่ำงจังหวัดเป็ นส่ วนใหญ่ วิธีจำหน่ ำยโดยกำรชัง่ น้ ำหนัก ขนำดแพะที่จำหน่ ำยมีท้ งั ต่ ำกว่ำและ
มำกกว่ำ 25 กิโลกรัม ไม่มีกำรแปรรู ปแพะเพื่อเพิ่มมูลค่ำ แต่มีกำรจำหน่ำยมูลแพะ
ตอนที่ 4 ด้ ำนปัญหำอุปสรรคในกำรเลีย้ งแพะเนือ้ ของเกษตรกร
เกษตรกรมีปัญหำมำกเพียงปั ญหำเดียว คือขำดแคลนแหล่งเงินทุนในกำรปรับปรุ งระบบกำร
เลี้ยงแพะอยูใ่ นระดับมำก มีปัญหำปำนกลำง คือขำดแคลนอำหำรหยำบช่วงฤดูแล้ง ขำดแคลนพื้นที่
สำธำรณะในกำรเลี้ยงแพะเนื้ อ พ่อพันธุ์/แม่พนั ธุ์แพะเนื้ อมีรำคำแพง มีปัญหำน้อย คือหำซื้ อพ่อแม่
พัน ธุ์ แ พะไม่ ไ ด้ ขำดควำมรู ้ ด้ำ นปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ แ พะเนื้ อ ขำดควำมรู ้ ด้ำ นปลู ก พื ช อำหำรสั ต ว์
ขำดควำมรู ้ดำ้ นโรคและกำรรักษำโรคแพะเบื้องต้น พ่อค้ำรับซื้ อแพะกดรำคำ และมีปัญหำน้อยที่สุด
คือพันธุ์แพะเนื้อในฟำร์ มมีเลือดชิ ด ปั ญหำเรื่ องโรคแพะ/พยำธิ ในฟำร์ ม ขำดแคลนวัคซี นป้ องกันโรค
แพะ จำหน่ำยแพะเนื้อไม่ได้ ไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรติดต่อ/รับบริ กำรจำกเจ้ำหน้ำที่
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ข้ อเสนอแนะ
1. เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะมีอำยุมำก มีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ซึ่ งไม่มีควำมรู ้เฉพำะด้ำน
ตำมหลักวิชำกำร ดังนั้นควรเข้ำไปส่ งเสริ มควำมรู ้ดำ้ นวิชำกำรที่จำเป็ นให้แก่เกษตรกร เพื่อสำมำรถ
นำควำมรู ้ไปปรับใช้ในกำรเลี้ยงแพะของตนเองได้
2. เกษตรกรส่ วนใหญ่มีปัญหำด้ำนขำดแหล่ งเงิ นทุ นในกำรปรั บปรุ ง ระบบกำรเลี้ ย งแพะ
ให้ได้มำตรฐำน หน่ วยงำนภำครั ฐหรื อผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้อง ควรเข้ำไปส่ งเสริ มแนะนำแหล่ งเงิ นทุ น
ให้กบั เกษตรกร เช่น กำรจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ กำรจัดตั้งกลุ่มวิสำหกิจชุมชน
3. เกษตรกรขำดแคลนอำหำรหยำบช่วงฤดูแล้ง ควรแนะนำให้เกษตรกรมีกำรสำรองอำหำร
สัตว์ มีกำรฝึ กอบรมกำรถนอมอำหำรสัตว์ไว้ใช้ยำมขำดแคลน เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถทำได้ดว้ ย
ตัวเอง
4. เกษตรกรขำดแคลนพื้นที่สำธำรณะในกำรเลี้ ยงแพะ ควรมีกำรส่ งเสริ มให้เกษตรกรทำ
แปลงพืชอำหำรสัตว์ไว้เลี้ยงแพะ โดยตัดพืชอำหำรสัตว์มำให้แพะกินเสริ มในคอกร่ วมกับกำรปล่อย
ไล่เลี้ยง และควรแนะนำให้เกษตรกรเลี้ยงแพะปรับระบบกำรเลี้ยงเป็ นแบบประณี ต โดยกำรเลี้ยงขัง
คอก และตัดพืชอำหำรสัตว์มำให้แพะกินแทนกำรปล่อยไล่เลี้ยง
5. พ่อพันธุ์/แม่พนั ธุ์แพะเนื้ อ มีรำคำแพง ควรแนะนำให้เกษตรกรใช้บริ กำรผสมเทียมแพะ
ของกรมปศุสัตว์หรื อฝึ กผสมเทียมแพะด้วยตัวเองและใช้น้ ำเชื้ อแพะพันธุ์ดี เพื่อคัดเลือกลูกแพะที่เกิด
จำกกำรผสมเทียมไว้เป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ทดแทน
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