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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการจัดการอาหาร ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท จ านวน 85 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรนิยมเลี้ยงแพะแบบผสมผสานระหว่างยืนคอกและไล่ทุ่งมากที่สุด 50 ราย รองลงมาคือ
แบบไล่ทุ่งจ านวน 30 รายและแบบยืนคอกจ านวน 5 รายตามล าดับ ข้อมูลทั่วไปทั้งสามรูปแบบมีความคล้ายคลึง
กันโดยส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 51-60 ปี มีประสบการณ์เลี้ยงต่ ากว่า 5 ปี ทั้งหมดนับถือ
ศาสนาพุทธ เกษตรกรอยู่ในระดับประถมศึกษา จ านวนสมาชิก 4 คน เป็นแรงงานได้ 2 คน ส่วนใหญ่ถือครองที่ดิน
ของตนเฉลี่ย 1-5 ไร่ เกษตรกรมีพืชอาหารสัตว์เพียงพอส าหรับเลี้ยงแพะตลอดทั้งปี ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดชัยนาท
อยู่ในเขตชลประทานท าให้มีความสมบูรณ์ของพืชต่างๆตามแหล่งสาธารณะ อีกทั้งยังมีวัตดุเศษเหลือตามท้องถิ่นที่
สามารถน ามาเลี้ยงแพะได้อีกด้วย ด้านต้นทุนการผลิตพบว่าการเลี้ยงแบบยืนคอกมีต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวสูงสุดคือ 
1,029 บาทต่อตัวต่อเดือน รองลงมาคือการเลี้ยงแบบผสมผสานและไล่ทุ่งเฉลี่ย 286 และ 83 บาทต่อตัวต่อเดือน 
อย่างไรก็ตามเมื่อท าการขายแพะกลับพบว่าการเลี้ยงทั้งสามรูปแบบท าให้เกษตรกรมีก าไรใกล้เคียงกัน โดยการ
เลี้ยงแบบผสมผสานมีก าไรมากที่สุดเฉลี่ย 484 บาทต่อตัวต่อเดือน รองลงมาคือไล่ทุ่งและแบบยืนคอกเฉลี่ย 442 
และ 389 บาทต่อตัวต่อเดือนตามล าดับ ปัญหาด้านอาหารสัตว์แบบยืนคอกและแบบผสมผสานส่วนใหญ่คือ 
อาหารข้น/อาหารส าเร็จมีราคาแพง ส่วนการเลี้ยงแบบไล่ทุ่งคือ ไม่มีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ปัญหาด้านการเลี้ยง
ของทั้งสามรูปแบบเหมือนกันคือขาดวัคซีนและเวชภัณฑ์  
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The study on feed management system cost and economic return of meat goat 
in the Chai Nat province 

Vachiravit Pichawong1/   Supaluck Harrison2/   Autsawin Saichuer3/ 

Abstract 

 The objectives of this research were to study on feed Management System, Cost and 
Compensation of Meat Goat in the Chai Nat Province.  The number of 85  goat farmers was 
structural questionnaire by interview. The statistics used for data analysis were percentage and 
means values. The result revealed most of interviewed distribute 3 inform farming as 1. Free-
range system (30 farmer) 2. Cage system (5 farmer) and 3. Integrate system ( 5 0  farmer) . The 
information of farmers were male 51-60 years of age. They were experience below 5 years and 
almost were Buddhist. The several farmers were graduated in primary education and were family 
number average 4 men that were labor average 2 men. They were goat farming to main career 
and secondary were rice farming. The several farmers were own land to farm had average 1-5 
RAI. The farmer still had feeding all the year because of chai Nat province in irrigation so they had 
feed in public and remnant raw material. The cost of production show that he cage system 
several high invest 1 , 0 2 9  bath/head/month Secondary were Integrate system 286 
bath/had/month Finally were Free-range system 83 bath/had/month.  But when selling the tree 
system farmer had equal profit that Integrate system had higher profit 484  bath/had/month 
secondary were cage system 44 2  bath/had/month and finally were Free-range system 3 8 9 
bath/had/month. The first feed management problem of cage system and Integrate system were 
high price of concentrate and commercial feed. The tree system were on area for planting. The 
first production problem of all three system were sufficient Vaccine and Medical.                 
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ค าน า 

แพะเนื้อถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความส าคัญของประเทศไทยไม่แพ้ปศุสัตว์อ่ืนๆ เนื่องจาก ความต้องการ
บริโภคมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันแพะเนื้อเป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงทั่วทุกภาค จากข้อมูลของงานแพะแห่งชาติครั้ง
ที่ 10  (ส านักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, 2556) พบว่า ประชากรแพะเนื้อในประเทศมี 461,814 ตัว มี
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 47,467 ครัวเรือน โดยการเลี้ยงแพะจะหนาแน่นในภาคใต้เนื่องจากเป็นแหล่งบริโภคใหญ่ 
ส าหรับเขตภาคกลางถือว่าเป็นแหล่งผลิตแพะพันธุ์ดี ประชากรแพะประมาณ 60,735 ตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 
1,674 ครัวเรือน โดยเลี้ยงมากที่จังหวัด นครสวรรค์ ลพบุรี และสระบุรีเป็นต้น ส าหรับจังหวัดชัยนาทเริ่มมี
แนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้น เกษตรกรให้ความสนใจเลี้ยงเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันมีประชากรแพะเนื้อประมาณ 10,147 ตัว
และมีเกษตรกร 85 ราย (ส านักงานปศุสัตว์ชัยนาท, 2557) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประชากรแพะต่อภาคกลาง 16.71 
เปอร์เซ็นต์และเกษตรกร 5.32 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดชัยนาทมีความพร้อมในการส่งเสริมและขยายอาชีพการเลี้ยง
แพะ อันประกอบด้วยหน่วยผสมเทียมของกรมปศุสัตว์ 9 หน่วย โรงฆ่าสัตว์ใหญ่ 1 แห่ง ซึ่งมีก าลังผลิต 50-60 ตัว
ต่อวัน โรงฆ่าสัตว์เล็ก 4 แห่งและสถานที่กักกันสัตว์มาตรฐาน 1 แห่งถือได้ว่าจังหวัดชัยนาทมีความพร้อมด้านจุด
ยุทธศาสตร์ในด้านการผลิตและขนส่ง พร้อมเป็นแหล่งผลิตแพะเนื้อต้นน้ าส่งไปยังภาคกลางและภาคใต้อย่างเต็มที่
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านปศุสัตว์ 4 ปี ปีงบประมาณ 2556-2559  ด้านการตลาดพบว่าผู้บริโภคยังคงมี
ความต้องการเนื้อแพะอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดรับซื้อยังขยายทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ถือเป็นโอกาสดีที่
จะท าการการส่งเสริมการผลิตแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท อย่างไรก็ตามการพัฒนาหรือการส่งเสริมการเลี้ยงแพะใน
จังหวัดชัยนาทจ าเป็นต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานด้านระบบการเลี้ยงและการจัดการอาหาร ต้นทุนและผลตอบแทนในการ
เลี้ยงแพะ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการเลี้ยงสัตว์ให้ประสบผลส าเร็จ  ดังนั้นการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลเพ่ือน าไปใช้
ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อตลอดจนใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกรใน
จังหวัดชัยนาทท าให้เกิดความม่ันคงแบบยั่งยืนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended 
Question) ส าหรับส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป การจัดการด้านอาหารสัตว์และปัญหาอุปสรรค ส่วนแบบสอบถาม 
แบบปลายเปิด (Open-ended Question) ใช้ส ารวจข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้
เลี้ยงแพะเนื้อ 85 รายในจังหวัดชัยนาท ระยะเวลาด าเนินการ เดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ข้อมูลทั่วไป รูปแบบการเลี้ยง การจัดการด้านอาหารสัตว์ ต้นทุน

และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ผู้วิจัยใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) มีจ านวนประชากร 85 ราย จากนั้นท าการออกแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเลี้ยง การจัดการอาหารสัตว์  
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรในการเลี้ยงแพะเนื้อ 
          ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ 
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 น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้มาปรับปรุงโดยปรึกษาการสร้างแบบสัมภาษณ์ของผู้วิจัย  กับที่ปรึกษาด้าน
สังคมศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือทดสอบความเที่ยงตรงและความถูกต้องของแบบสัมภาษณ์ ก่อนน าไปทดสอบ
กับเกษตรกร  
 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ค้นคว้าและรวบรวมจากรายงานการศึกษาเอกสารและข้อมูลของ
หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ สถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น 

การวิเคราะห์สถิติ 
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกร 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ 
จากการส ารวจเกษตรกรผู้ เลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาทสามารถแบ่งรูปแบบการเลี้ ยงได้เป็น  

3 รูปแบบ โดยรูปแบบที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดคือแบบผสมผสานมีจ านวน 50 รายรองลงมาคือการเลี้ยงแบบไล่ทุ่งมี
จ านวน 30 รายและสุดท้ายคือรูปแบบยืนคอกมีจ านวน 5 ราย  

การเลี้ยงแบบผสมผสานหมายถึงการเลี้ยงแพะที่ เกษตรกรจะปล่อยไล่ทุ่งบ้างและขังคอกบ้างตามความ
สะดวกของเกษตรกร เช่นในฤดูเพาะปลูกข้าวเกษตรกรก็จะงดปล่อยแพะไล่ทุ่งให้ยืนคอกแทน เพราะนอกจากแพะ
จะท าให้แปลงข้าวของเกษตรกรท่านอ่ืนเสียหายแล้ว แพะยังอาจกินหญ้าที่ปนเปื้อนยาก าจัดวัชพืชอีกด้วย 
เกษตรกรมีการตัดหญ้าสด กระถินสดเสริมให้แพะกินตอนเย็นหลังจากต้อนแพะกลับคอก ส่วนมากมีการปลูกหญ้า
เอง มีการใช้วัสดุเศษเหลือบ้างตามแต่จะหาได้ในท้องถิ่น 

การเลี้ยงแบบไล่ทุ่งหรือการเลี้ยงแบบปล่อย เกษตรกรมักปล่อยแพะให้ออกหากินอาหารในเวลากลางวัน
โดยเจ้าของจะคอยดูแลตลอดเวลาหรือเป็นบางเวลาเท่านั้น การเลี้ยงแบบนี้ที่นิยมเลี้ยงกันมากในบ้านเราเพราะ
เป็นการเลี้ยงที่ประหยัด ต้องระมัดระวังอย่าให้แพะเที่ยวท าความเสียหายให้แก่พืชเกษตรกรเพาะปลูก ทั้งนี้เพราะ
แพะกินพืชได้หลายชนิด การปล่อยแพะออกหากินอาหารกินไม่ควรปล่อยเวลาที่แดดร้อนจัดหรือฝนตก เพราะ
แพะอาจจะเจ็บป่วยได้ โดยปกติเกษตรกรมักปล่อยแพะหากินอาหารตอนสายแล้วไล่ต้อนกลับเข้าคอกตอนเที่ยง 
หรือปล่อยแพะออกหากินอาหารกินตอนบ่ายแล้วไล่ต้อนกลับเข้าคอกตอนเย็น หากพ้ืนที่มีหญ้าอุดมสมบูรณ์แพะ
จะกินอาหารเพียง 1-2 ชั่วโมงก็เพียงพอแล้ว 

การเลี้ยงแบบยืนคอก คือเกษตรกรขังแพะไว้ในคอกตลอด โดยเกษตรกรมีหน้าที่หาอาหารมาเลี้ยงแพะที่
คอก รูปแบบนี้ส่วนมากเกษตรกรจะขุนแพะเพ่ือจ าหน่าย เกษตรกรมีการปลูกหญ้าเอง เช่น หญ้าเนเปียร์หรือแพง
โกลา คอกต้องมีน้ าและเสริมอาหารข้นตลอดเพ่ือเร่งการเจริญเติบโต การเลี้ยงวิธีนี้ประหยัดพ้ืนที่และแรงงานใน
การดูแลแพะ แต่ต้องลงทุนสูง (วินัย, 2538) 

ข้อมูลทั่วไปของแบบผสมผสานพบว่าเป็นเพศชาย (ร้อยละ 64.00) มีอายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 
36.00) ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาอยู่ในชั้นประถม (ร้อยละ 36.00) เกษตรกรมีประสบการณ์เลี้ยง
ต่ ากว่า 5 ปี (ร้อยละ 62.00) มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน (ร้อยละ 36.00) ส่วนใหญ่เป็นแรงงานได้ 2 คน 
(ร้อยละ 44.00) อาชีพหลักของเกษตรกรคือเลี้ยงแพะ (ร้อยละ 44.00) ที่ดินที่ถือครองเพ่ือการเลี้ยงแพะเป็นของ
ตนเอง (ร้อยละ 98.00)  เฉลี่ย 1-5 ไร ่(ร้อยละ 68.00) เกษตรกรไม่ได้กู้เงินเพื่อมาลงทุนเลี้ยงแพะ (ร้อยละ 84.00) 

ข้อมูลทั่วไปของแบบไล่ทุ่งพบว่าเป็นเพศชาย (ร้อยละ 66.66)  มีอายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 33.33) 
ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาอยู่ในชั้นประถม (ร้อยละ 50.00) เกษตรกรส่วนมากมีประสบการณ์
เลี้ยงไม่เกิน 5 ปี (ร้อยละ 56.67) มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน (ร้อยละ 30.00) ส่วนใหญ่เป็นแรงงานได้  
2 คน (ร้อยละ 60.00) อาชีพหลักของเกษตรกรคือเลี้ยงแพะ (ร้อยละ 50.00) รองลงมาประกอบอาชีพท านา  
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(ร้อยละ 43.33) ที่ดินที่ถือครองเพ่ือการเลี้ยงแพะทั้งหมดเป็นของตนเองเฉลี่ยประมาณ 1-5 ไร่ (ร้อยละ 86.67) 
เกษตรกรไมไ่ด้กู้เงินเพื่อมาลงทุนเลี้ยงแพะ (ร้อยละ 63.33)  

ข้อมูลทั่วไปของแบบยืนคอกพบว่าเกษตรกรทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 60.00) 
ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาอยู่ในชั้นประถมและมัธยมต้น (ร้อยละ 40.00) เท่ากัน เกษตรกรมี
ประสบการณ์เลี้ยงไม่เกิน 5 ปี (ร้อยละ 80.00) มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน (ร้อยละ 60.00) ส่วนใหญ่เป็น
แรงงานได้ 2 คน (ร้อยละ 40.00) อาชีพหลักของเกษตรกรคือเลี้ยงแพะ (ร้อยละ 60.00) รองลงมาประกอบอาชีพ
ท านา (ร้อยละ 40.00) ที่ดินที่ถือครองเพ่ือการเลี้ยงแพะเป็นของตนเองเฉลี่ยประมาณ 1-5 ไร่ (ร้อยละ 80.00ป 
เกษตรกรไม่ได้กู้เงินเพื่อมาลงทุนเลี้ยงแพะ (ร้อยละ 60.00)  

จากผลการส ารวจจะเห็นได้ว่าเกษตรกรผู้ลี้ยงแพะมีอายุไม่เกิน 30 ปีมีจ านวนอยู่ในอันดับสอง เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับหลายปีที่ผ่านมา นั้นแสดงว่าอาชีพการเลี้ยงแพะเป็นที่นิยมเลี้ยงเพ่ิมขึ้นในหมู่เกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งพร้อม
ยอมรับความรู้และเทคโนโลยีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนถ่ายทอดให้ สอดคล้องกับ ขมพรรษ (2557) ท า
การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมการค้าแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาทจ านวน 66 ฟาร์มพบว่าส่วนมากเกษตรกรมีอายุ
ตั้งแต่ 20 ถึง 72 ปี เฉลี่ย 48.83 ปี มีประสบการณ์ระหว่าง 0.25 ถึง 12 ปี ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ 2 ใน 3 ของ
เกษตรกรเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริม เกษตรกรเลี้ยงแพะในบริเวณที่อยู่อาศัย ร้อยละ 84.2 เลี้ยงแพะเพ่ือผลิตแพะ
พันธุ์และแพะขุนร่วมกัน และร้อยละ 10.5 เลี้ยงเพ่ือผลิตแพะขุนเพียงอย่างเดียว  

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมลูพื้นฐานทั่วไปของเกษตร 

รายการ 
ผสมผสาน  ไล่ทุ่ง ยืนคอก  

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
เพศ       

ชาย 31 64.00 20 66.66 5 100.00 
หญิง 19 38.00 10 50.00   

อายุ       
ต่ ากว่า 30 ปี 14 28.00 8 26.67 1 20.00 
31 – 40 ปี 12 24.00 4 13.33 1 20.00 
41 – 50 ปี 2 4.00 5 16.67 3 60.00 
51 – 60 ปี 18 36.00 10 33.33   
61 ปีขึ้นไป 4 8.00 3 10.00   

ศาสนา       
พุทธ 50 100 30 100 5 100 

การศึกษา       
ประถม 18 36.00 15 50.00 2 40 
มัธยมศึกษาตอนต้น 11 22.00 5 16.67 2 40 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 12 24.00 4 13.33 1 20 
ปวส./อนุปริญญา 5 10.00 4 13.33 - - 
ปริญญาตรี 4 4.00 2 6.67 - - 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

รายการ 
ผสมผสาน  ไล่ทุ่ง ยืนคอก  

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
ประสบการณ์ในการเลี้ยง       
         ไม่เกิน 5 ปี 31 62.00 17 56.67 4 80.00 
         5 - 10 ปี 11 22.0 8 26.67 1 20.00 
         11 – 15 ปี 5 10.00 2 6.67 - - 
         16 – 20 ปี 1 2.00 3 10.00 - - 
         20 ปีขึ้นไป 2 4.00 - - - - 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน       

2 คน 5 10 7 23.33 - - 
3 คน 6 12 4 13.33 1 20 
4 คน 18 36 9 30.00 3 60 
5 คน 15 30 4 13.33 1 20 
6 คน ขึ้นไป 6 12 6 20.00 - - 

จ านวนสมาชิกที่เป็นแรงงาน       
1 คน 10 20.00 51 16.67 2 40.00 
2 คน 22 44.00 18 60.00 2 40.00 
3 คน 11 22.00 2 6.67 - - 
4 คน 7 14.00 5 16.67 1 20.00 

อาชีพหลัก       
ท านา 16 32.00 13 43.33 2 40.00 
ค้าขาย 2 4.00 - - - - 
ท าฟาร์มแพะ 22 44.00 15 50.00 3 60.00 
รับราชการ 3 6.00 1 3.33 - - 
พนักงานบริษัท/เอกชน 6 12.00 - - - - 
อื่นๆ 1 2.00 1 3.33 - - 

การถือครองที่ดินเพื่อการเลี้ยงแพะ       
ของตนเอง 49 98.00 30 100 4 80.00 
เช่า 1 2.00   1 20.00 

จ านวนพื้นที่เลี้ยงแพะ       
1-5 ไร่ 34 68.00 26 86.67 4 80.00 
6-10 ไร่ - - - - 1 20.00 
11-15 ไร่ 8 16.00 2 6.67 - - 
16-20 ไร่ 2 4.00 1 3.33 - - 
21 ไร่ขึ้นไป 5 10.00 1 3.33 - - 

การกู้เงินเพื่อลงทุนเลี้ยงแพะ       
ไม่กู้ 42 84.00 19 63.33 3 60.00 
กู้ 8 16.00 11 36.67 2 40.00 
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ข้อมูลการจัดการด้านอาหารสัตวแ์ละรูปแบบการเลี้ยง 
 การเลี้ยงแบบผสมผสานพบว่าเป็นการเลี้ยงเพ่ือผลิตทั้งลูกแพะและแพะขุนเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.00) 
วิธีการจ าหน่ายส่วนมากชั่งน้ าหนักตัวขาย (ร้อยละ 68.49) ด้านการจัดการอาหารสัตว์พบว่าเกษตรกรมีน้ าเพียงพอ
ส าหรับการเลี้ยงแพะระดับดี (ร้อยละ 66.00) แหล่งน้ าที่ใช้เลี้ยงแพะมาจากน้ าประปา (ร้อยละ 75.44) เกษตรกร
ส่วนใหญ่ใช้หญ้าสดเสริมด้วยอาหารข้น/อาหารส าเร็จ (ร้อยละ 88.00) มีการเสริมแร่ธาตุ (ร้อยละ 84.00) การให้
อาหารแพะเกษตรกรจะพิจารณาอาหารจากความชอบของแพะ (ร้อยละ 40.32) รองลงมาคือคุณภาพของอาหาร
เป็นหลัก (ร้อยละ 30.65) แหล่งที่ได้มาส่วนมากเกษตรกรปลูกหญ้าเอง (ร้อยละ 90.20) เกษตรกรมีพืชอาหารสัตว์
ที่ใช้เลี้ยงแพะตลอดทั้งปี (ร้อยละ 74.00) ส่วนมากได้รับพันธุ์พืชอาหารสัตว์จากหน่วยงานรัฐ (ร้อยละ 50.00) 
พันธุ์พืชส่วนใหญ่ที่เกษตรกรปลูกคือหญ้าเนเปียร์ (ร้อยละ 56.00) รองลงมาคือแพงโกลา (ร้อยละ 30.00) มีการ
ปลูกตามค าแนะน า (ร้อยละ 92.00) ใส่ปุ๋ยบ้าง (ร้อยละ 92.00) มีการให้น้ าบ้างเป็น (ร้อยละ 92.00) เกษตรกร
ทั้งหมดมีการใช้เศษเหลือทางการเกษตรเพ่ือน ามาเลี้ยงแพะ มีการถ่ายพยาธิส่วนมาก 2 ครั้งต่อปีคิดเป็น  (ร้อยละ 
32.00) 
 การเลี้ยงแบบไล่ทุ่งเป็นรูปแบบดั้งเดิม เป็นการเลี้ยงเพ่ือผลิตลูกแพะเพ่ือจ าหน่ายเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
70.00) วิธีการจ าหน่ายส่วนมากชั่งน้ าหนักตัวขาย (ร้อยละ 76.47) บุคคลที่รับซื้อคือเกษตรกรที่เลี้ยงด้วยกันเอง
และผันตัวเองเป็นพ่อค้าด้วย ด้านการจัดการอาหารสัตว์พบว่าเกษตรกรไม่มีปัญหาเรื่องน้ าในการน ามาเลี้ยงแพะ 
(ร้อยละ 60.00) โดยแหล่งน้ าที่เกษตรกรใช้เลี้ยงแพะมาจากน้ าประปา (ร้อยละ 66.67) ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (2553) รายงานว่าจังหวัดชัยนาทมีพ้ืนที่ถือครองเพ่ือเกษตรกรรมประมาณ 1,238,638 ไร  (ร้อยละ 
80.24) ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นการท านา 837,603 ไร (ร้อยละ 67.62) ของพื้นที่ถือครองเพ่ือการเกษตรที่
เหลือร้อยละ 32.38 เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชไร ไมผล พืชผัก ไมดอก ทุ่งหญ้าอาหารสัตว์และอ่ืนๆ พ้ืนที่นอกเขต
ชลประทานอีกร้อยละ 40 ต้องอาศัยน้ าฝนและน้ าที่กักเก็บไว้เพ่ือการเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้หญ้าสดเลี้ยง
แพะเพียงอย่างเดียว (ร้อยละ 63.33) มีเสริมกระถินสดในเวลาเย็นเข้าคอก มีการเสริมแร่ธาตุเล็กน้อย (ร้อยละ 
20.00) การให้อาหารแพะเกษตรกรจะพิจารณาอาหารที่ให้คือหาได้ง่ายตามท้องถิ่นเป็นหลัก (ร้อยละ 50.00) 
รองลงมาคือพิจารณาคุณภาพและความชอบกินตามล าดับ แหล่งที่ได้มาส่วนมากเกษตรกรยังหาจากพ้ืนที่
สาธารณะ (ร้อยละ 83.33) ปลูกหญ้าเองบ้าง (ร้อยละ 16.67) เกษตรกรมีพืชอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงแพะตลอดทั้งปี 
(ร้อยละ 73.33) ส่วนมากได้รับพันธุ์พืชอาหารสัตว์จากหน่วยงานรัฐ (ร้อยละ 75.00) พันธุ์พืชส่วนใหญ่ที่เกษตรกร
ปลูกคือหญ้าเนเปียร์ (ร้อยละ 13.33) ด้านการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์เกษตรกร ส่วนใหญ่มีการปลูกตาม
ค าแนะน า (ร้อยละ 16.67) ใส่ปุ๋ยบ้าง (ร้อยละ 10.00) มีการให้น้ าบ้าง (ร้อยละ 16.67) ไม่มีการถนอมอาหารไว้ใช้ 
มีการใช้เศษเหลือทางการเกษตรเพ่ือน ามาเลี้ยงแพะ (ร้อยละ 66.67) มีการถ่ายพยาธิส่วนมาก 2 ครั้งต่อปี (ร้อยละ 
37.84) 
 การเลี้ยงแบบยืนคอกพบว่าการเลี้ยงแพะขุนเป็นส่วนใหญ่ (เป็นร้อยละ 60.00) วิธีการจ าหน่ายส่วนมาก
ชั่งน้ าหนักตัวขาย (ร้อยละ 80.00) ด้านการจัดการอาหารสัตว์พบว่าเกษตรกรมีน้ าเพียงพอส าหรับการเลี้ยงแพะ
ระดับดี (ร้อยละ 60.00) แหล่งน้ าที่ใช้เลี้ยงแพะมาจากน้ าประปา (ร้อยละ 80.00) เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้หญ้าสด
เสริมด้วยอาหารข้น/อาหารส าเร็จ (ร้อยละ 60.00) มีการเสริมแร่ธาตุทั้งหมด การให้อาหารแพะเกษตรกรจะ
พิจารณาอาหารจากคุณภาพของอาหารเป็นหลัก (ร้อยละ 80.00) รองลงมาคือและความชอบ แหล่งที่ได้มา
ส่วนมากเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์เอง (ร้อยละ 80.00) เกษตรกรมีพืชอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงแพะตลอดทั้งปี 
(ร้อยละ 80.00) ส่วนมากได้รับพันธุ์พืชอาหารสัตว์จากหน่วยงานรัฐ (ร้อยละ 60.00) พันธุ์พืชส่วนใหญ่ที่เกษตรกร
ปลูกคือหญ้าเนเปียร์ (ร้อยละ 60) และแพงโกลา (ร้อยละ 40.00) เท่ากัน มีการปลูกตามค าแนะน า (ร้อยละ 
40.00) ใส่ปุ๋ยบ้าง (ร้อยละ 40.00) มีการให้น้ าบ้าง (ร้อยละ 40.00) ไมม่ีการถนอมอาหารไว้ใช้ เกษตรกรทั้งหมดมี
การใช้เศษเหลือทางการเกษตรเพื่อน ามาเลี้ยงแพะ มีการถ่ายพยาธิส่วนมาก 2 ครั้งต่อปี (ร้อยละ 60.00)  
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ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลการผลิต รูปแบบการเลี้ยงและการจัดการอาหารสัตว์ 

รายการ 
ผสมผสาน ไล่ทุ่ง  ยืนคอก  

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
ระบบการผลิตของฟาร์ม       

ผลิตลูกแพะจ าหน่าย 12 12.00 21 70.00 - - 
ผลิตแพะขุน 1 2.00 - - 3 60.00 
ผลิตลูกและขุน (ผสมผสาน) 37 74.00 9 30.00 2 40.00 

วิธีการจ าหน่ายแพะ       
ขายเหมาเป็นตัว 23 31.51 8 23.53 1 20.00 
ชั่งน้ าหนักตัว 50 68.49 26 76.47 4 80.00 

ข้อมูลการจัดการด้านอาหารสัตว์       
 ระบบน้ าเพียงพอส าหรับเลี้ยงแพะ       

ดี (น้ าเพียงพอตลอดปี) 33 66.00 12 40.00 3 60.00 
ปานกลาง ( ฤดูแล้งขาด) 15 30.00 18 60.00 1 20.00 
ไม่ดี (ไม่ค่อยมีน้ าใช้) 2 4.00 - - 1 20.00 

แหล่งน้ าที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ       
น้ าบาดาล 12 21.05 10 33.33 1 20.00 
น้ าประปา 43 75.44 20 66.67 4 80.00 
อ่ืนๆ 2 3.51 - - - - 

รูปแบบการให้อาหาร       
เลี้ยงด้วยหญ้าสดอย่างเดียว - - 28 93.33 - - 
เสริมวัตถุดิบอาหารข้น/อาหารส าเร็จ 44 88.00 - - 3 60.00 
เสริมวัสดุเศษเหลือ 6 12.00 2 6.67 2 40.00 

การให้อาหารเสริมแก่แพะ       
แร่ธาตุ 42 84.00 10 20.00 5 100.00 
ไม่เสริม - - - - - - 

การเลือกชนิดอาหารแพะพิจารณาจาก       
คุณภาพของอาหาร 19 30.65 9 30.00 4 80.00 
ความชอบกินของแพะ 25 40.32 6 20.00 1 20.00 
หาได้ตามท้องถิ่น 18 29.03 15 50.00 - - 

แหล่งที่ได้อาหารหยาบมา       
เกษตรกรปลูกหญ้าเอง 46 90.20 5 16.67 4 80.00 

- แหล่งพันธุ์พืชอาหารสัตว์       
เกษตรกรใกล้เคียง 19 38.00 - - 1 20.00 
ชมรม/สมาคม 2 4.00 2 25.00 1 20.00 
หน่วยงานราชการ 25 50.00 6 75.00 3 60.00 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

รายการ 
ผสมผสาน ไล่ทุ่ง  ยืนคอก  

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
- พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกรปลูก       

หญ้าเนเปียร์ 28 56.00 4 13.33 3 60.00 
หญ้าแพงโกลา 15 30.00 - - 2 40.00 
อ่ืนๆ 3 6.00 1 3.33   

- วิธีการปลูก/การจัดการ       
ปลูกตามค าแนะน า 46 92.00 5 16.67 2 40 
ปลูกเหมือนปลูกพืชไร่ทั่วไป - - - - - - 

- การใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอกในแปลงหญ้า       
ใส่ปุ๋ยบ้าง 46 92.00 3 10.00 2 40.00 
ไม่ได้ใส่ปุ๋ย - - 2 6.67 - - 

- โปรแกรมวางแผนให้น้ าแปลงหญ้า       
ใช้บ้าง 46 92.00 5 16.67 2 40.00 
ไม่ใช้ 4 8.00 - - - - 

- การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์       
มี 2 4.00 - - - - 
ไม่มี 44 88.00 5 16.67 2 40.00 

พ้ืนที่สาธารณะ 4 7.84 25 83.33 1 20.00 
พืชอาหารสัตว์มีเพียงพอตลอดท้ังปี       

เพียงพอ 37 74.00 22 73.33 4 80.00 
ไม่เพียงพอ 13 26.00 8 26.67 1 20.00 

การใช้เศษเหลือทางการเกษตร       
ไม่มี - - 10 33.33 - - 
มี 50 100 20 66.67 30 100 

การถ่ายพยาธิครั้งต่อปี       
1 – 3 ครั้ง 32 64.00 28 93.33 3 60.00 
4 - 6 ครั้ง 18 36.00 2 6.67 2 40.00 

 
ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรในการเลี้ยงแพะ 

การเลี้ยงแบบผสมผสานระยะเวลาในการเลี้ยงต่อรุ่นเฉลี่ย 3 เดือน ผลิตแพะจ าหน่ายเฉลี่ย 25 ตัวต่อรุ่น 
มีทั้งแพะหลังหย่านม แพะขุนและแพะสาวขึ้นอยู่กับเกษตรกร มีการคัดแพะขึ้นมาขุนเองให้ถึงน้ าหนักเฉลี่ย 22 
กิโลกรัม ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 239 บาทต่อตัวต่อเดือน ส่วนมากจะเป็นค่าอาหารส าเร็จรูปและค่าวัตถุดิบอาหารข้น
เฉลี่ย 62 และ 57 บาทต่อตัวต่อเดือน ตามล าดับ ต้นทุนคงที่คิดค่าเสื่อมเฉลี่ย 47 บาทต่อตัวต่อเดือน รวมต้นทุน
ทั้งหมดเฉลี่ย 239 บาทต่อตัวต่อเดือน เมื่อท าการขายแพะแล้วเกษตรกรมีผลตอบแทนเฉลี่ย 770 บาทต่อตัวต่อ
เดือน เกษตรกรมีก าไรเฉลี่ย 484 บาทต่อตัวต่อเดือน  
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การเลี้ยงแบบไล่ทุ่งมีระยะเวลาในการเลี้ยงต่อรุ่นเฉลี่ย 3 เดือน ผลิตแพะจ าหน่ายเฉลี่ย 20 ตัว ส่วนมาก
เป็นแพะหลังหย่านมน้ าหนักเฉลี่ย 15 กิโลกรัม มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 72 บาทต่อตัวต่อเดือน ส่วนมากจะเป็นค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 25 บาทต่อตัวต่อเดือน มีต้นทุนคงที่คิดค่าเสื่อมเฉลี่ย 83 บาทต่อตัวต่อเดือน รวมต้นทุน
ทั้งหมด 83 บาทต่อตัวต่อเดือน เมื่อท าการขายแพะแล้วเกษตรกรมีผลตอบแทนเฉลี่ย 525 บาทต่อตัวต่อเดือน 
เกษตรกรมีก าไรเฉลี่ย 444 บาทต่อตัวต่อเดือน  
 การเลี้ยงแบบยืนคอกเป็นวิธีการเลี้ยงที่ลงทุนสูง โดยจะรับซื้อแพะหลังหย่านมน้ าหนักเฉลี่ย 15 กิโลกรัม
จากเกษตรกรในแบบไล่ทุ่งและแบบผสมผสาน จากนั้นน ามาขุนต่ออีกประมาณ 2.5 เดือน โดยให้อาหารส าเร็จ
และอาหารข้นเป็นหลัก ผลิตแพะจ าหน่ายเฉลี่ย 40 ตัวต่อรุ่น เมื่อขุนแพะมีน้ าหนักเฉลี่ย 27 กิโลกรัมจึงส่งต่อไปยัง
โรงช าแหละหรือขายต่อไปยังพ่อค้าภาคกลางและภาคใต้ มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 976 บาทต่อตัวต่อเดือน ส่วนมาก
จะเป็นค่าพันธุ์แพะที่ซื้อเข้ามาขุนเฉลี่ย 630 บาทต่อตัวต่อเดือน มีต้นทุนคงที่คิดค่าเสื่อมเฉลี่ย 53 บาทต่อตัวต่อ
เดือน รวมต้นทุนทั้งหมด 1029 บาทต่อตัวต่อเดือน เมื่อท าการขายแพะแล้วเกษตรกรมีผลตอบแทนเฉลี่ย 1,418 
บาทต่อตัวต่อเดือน เกษตรกรมีก าไรเฉลี่ย 389 บาทต่อตัวต่อเดือน (ดังตารางที ่3) 

ตารางท่ี 3 แสดงต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรในการเลี้ยงแพะเนื้อ 

รายการ ผสมผสาน ไล่ทุ่ง ยืนคอก 
ระยะเวลาเลี้ยงต่อรุ่น (เดือน) 3.0 3.0 2.5 
ปริมาณแพะที่จ าหน่ายต่อรุ่น (ตัว) 25 20 40 
น้ าหนักแพะเฉลี่ย (กก./ตัว) 22 15 27 
ต้นทุนแปรผัน (บาท/ตัว/เดือน)    

ค่าพันธุ์แพะ - - 630 
ค่าอาหารส าเร็จรูป 62 - 135 
ค่าวัตถุดิบอาหารข้น/วัสดุเศษเหลือ 57 - 80 
ค่าวัคซีน/ยาปฏิชีวนะ 37 20 13 
ค่าแรงงาน 6 8 3 
ค่าไฟฟ้า 12 5 25 
ค่าน้ า 5 4 10 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 40 25 50 
ค่าซ่อมแซมโรงเรือน 20 10 30 
รวมต้นทุนผันแปร (บาท/ตัว/เดือน) 239 72 976 

ต้นทุนคงท่ี (ค่าเสื่อม1/)    
ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ (บาท/ตัว/เดือน) 20.42 22.53 - 
ค่าเสื่อมก่อสร้างโรงเรือน (บาท/เดือน) 555.55 169.79 1,111.11 
ค่าเสื่อมรั้วรอบฟาร์ม (บาท/เดือน) 277.77 9.03 555.55 
ค่าเสื่อมอุปกรณ์เครื่องสับหญ้า (บาท/เดือน) 140.11 - 166.67 
ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเลี้ยง (บาท/เดือน) 12.91 8.33 25.94 
ค่าเสื่อมติดตั้งระบบไฟฟ้า (บาท/เดือน) 166.67 5.55 277.78 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

รายการ ผสมผสาน ไล่ทุ่ง ยืนคอก 
รวมค่าเสื่อม (บาท/ตัว/เดือน) 47 11 53 

 รวมต้นทุนทั้งหมด (บาท/ตัว/เดือน)  286 83 1,029 
 รายได้จากการขายแพะ (บาท/ตัว/เดือน) 770 525 1,418 
ก าไร (บาท/ตัว/เดือน) 484 442 389 

หมายเหตุ: - ราคาแพะเนื้อปี ม.ค. – เม.ย. พ.ศ. 2560 เฉลี่ย 105 บาท/กิโลกรัมน้ าหนักมีชีวิต 
   1 /ค่าเสื่อม =  ค่าเสื่อมพันธุ์แพะ /ระยะเวลาใช้งาน (60 เดือน)   
  - ค่าก่อสร้างโรงเรือน ค่ารั้วรอบฟาร์ม ค่าอุปกรณ์การเลี้ยงและค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า)/ระยะเวลาใช้งาน (180 เดือน)  

  
  สอดคล้อง ภมรินทร์และกฤษณพร (2550) ศึกษาต้นทุนการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
ของประเทศไทยพบว่าระบบการจ าหน่ายแพะเนื้อเป็นแบบค้าปีกและค้าส่ง โดยการรวบรวมแพะภายในจังหวัด ซึ่ง
ผู้ซื้อเป็นพ่อค้าในท้องถิ่นหรือในอ าเภอ อายุแพะที่เหมาะสมจ าหน่ายคืออายุ 12 เดือน น้ าหนักอยู่ระหว่าง 17-25 
กิโลกรมั แพะพันธุ์ลูกผสมขายดีที่สุด การจ าหน่ายนิยมใช้วิธีชั่งน้ าหนัก ผู้ซื้อและผู้ขายต่อรองราคากันเองตามราคา
ตลาด ปราโมทย์ แพงค า (2555) กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนของเกษตรกรขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละฟาร์มคือทุน
หมุนเวียนที่แตกต่างกันท าให้มีขนาดฟาร์มและการบริหารจัดการซื้อขายที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (2553) รายงานว่านโยบายของจังหวัดชัยนาทเร่งส่งเสริมให้ปลูกหญ้าเนปียร์ ไว้ใช้เลี้ยงแพะ
โดยหญ้าเนเปียร์ 1 ไร่ (ไม่รวมพ้ืนที่คอก) ใช้เลี้ยงแพะเฉลี่ยได้ 30 ตัว (เลี้ยงแบบขังคอก) ผลิตลูกแพะปีละ 2 ครั้ง
อัตราการให้ลูกแฝด เฉลี่ยได้ 90 ตัวต่อปี ขายลูกแพะอายุ 3 เดือน ตัวผู้ตัวละ 2,200 บาท (น้ าหนัก 20 กิโลกรัมๆ
ละ 110 บาท) ลูกแพะตัวเมียเฉลี่ยตัวละ 3,500 บาท ถือได้การปลูกแปลงหญ้าเองสามารถลดต้นทุนและเพ่ิมก าไร
แก่เกษตรกรได้ ซึ่งจากผลการส ารวจเห็นได้ว่าเกษตรกรมีการจัดการแปลงหญ้าที่ค่อนข้างต่ า ทั้งที่ได้รับค าแนะน า
จากเจ้าหน้าที่รัฐและเกษตรกรด้วยกันเอง ท าให้ผลผลิตที่ได้ต่ าและไม่สม่ าเสมอทั้งในเรื่องคุณภาพและปริมาณ 
อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยพ้ืนที่ส่วนมากอยู่ในเขตชลประทานและมีพืชอาหารสัตว์ในที่สาธารณะที่มีอยู่มากจึงท าให้มี
หญ้าพอเพียงส าหรับการเลี้ยงแพะ ซึ่ง โสภณ (2559) รายงานว่าการปล่อยเลี้ยงตามที่สาธารณะ เป็นวิธีเลี้ยงแพะ
แบบดั้งเดิมเกษตรกรจะปล่อยแพะเป็นฝูงให้หากินหญ้าเองตามเส้นทางที่คนเลี้ยงต้อนไป และคอยต้อนไม่ให้แพะ
หลุดไปกินพืชผลของคนอ่ืน การเลี้ยงในสภาพแวดล้อมปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิม ผู้เลี้ยงต้องออกไปส ารวจหา
เส้นทางเลี้ยงแพะก่อนว่าบริเวณใดฉีดยาฆ่าหญ้าบ้าง จะต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางไปทางอ่ืนแทน ถึงแม้ว่าหญ้า
ธรรมชาติจะมีคุณภาพต่ าแต่เนื่องจากมีพ้ืนที่เลี้ยงกว้างพอแพะจึงมีโอกาสเลือกกินส่วนยอดอ่อนๆของหญ้า
ธรรมชาติได้ แพะจึงได้รับคุณค่าทางโภชนะเพียงพอ ผู้เลี้ยงต้องลงทุนถ่ายพยาธิให้แพะมากกว่าการเลี้ยงแบบขัง
คอกประมาณ 4-6 ครั้งต่อปีและหากคิดค่าแรงในการต้อนแพะทั้งวัน และความสูญเสียแพะระหว่างการเลี้ยงด้วยก็
จะมีต้นทุนที่สูงเหมือนกัน 

ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 
 การเลี้ยงแบบผสมผสานพบปัญหาด้านการจัดการอาหารสัตว์อันดับแรกคือราคาอาหารข้น/ส าเร็จมีราคา
แพง (ร้อยละ 23.56) รองลงมาคือขาดแรงงานออกไปหาพืชอาหารสัตว์ (ร้อยละ 15.60) ด้านปัญหาในระบบการ
เลี้ยงอันดับแรกคือขาดวัคซีนและเวชภัณฑ์ (ร้อยละ 23.11) รองลงมาคือปัญหาแรงงาน (ร้อยละ 11.26) 
 การเลี้ยงแบบไล่ทุ่งพบปัญหาในการจัดการด้านอาหารสัตว์อันดับแรกคือไม่มีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
(ร้อยละ 24.02) ส่วนมากปลูกแถวขอบรั้วในฟาร์ม ปลูกแบบปล่อยทิ้งไว้ ไม่มีการจัดการที่ดี รองลงมาคือขาด
แคลนพืชอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง (ร้อยละ 16.96) ด้านปัญหาในระบบการเลี้ยงอันดับแรกคือขาดวัคซีนและเวชภัณฑ์ 
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(ร้อยละ 22.54) รองลงมาคือ คุณภาพลูกแพะที่ได้ต่ า (ร้อยละ 12.32) ทั้งนี้อาจมาจากการปล่อยเลี้ยง แพะได้รับ
อาหารไม่เพียงพอโดยเฉพาะฤดูแล้ง อีกท้ังยังมีการถ่ายพยาธิเพียง 2 ครั้งต่อปีซึ่งไม่เพียงพอ  
 การเลี้ยงแบบยืนคอกพบปัญหาด้านการจัดการอาหารสัตว์อันดับแรกคือราคาอาหารข้น/ส าเร็จมีราคา
แพง (ร้อยละ 30.99) รองลงมาคือขาดแรงงานออกไปหาพืชอาหารสัตว์ (ร้อยละ 23.94) ด้านปัญหาในระบบการ
เลี้ยงอันดับแรกคือขาดวัคซีนและเวชภัณฑ์ (ร้อยละ 21.88) รองลงมาคือปัญหาแรงงาน (ร้อยละ 12.50) ดังแสดง
ในตารางที่ 4 
 ชูตา (2558) รายงานว่าส่วนมากการเลี้ยงแพะจะมีปัญหาขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ช่วงฤดูแล้ง เช่นกระถิน 
เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมักใช้กระถินเลี้ยงแพะเป็นหลัก กระถินตามตามที่สาธารณะเริ่มจะไม่พอเพียงกับ
ความต้องการ ผลผลิตของกระถินในช่วงฤดูแล้งลดลงตามฤดูกาลและยังมีผลกระทบจากการท าลายของเพลี้ยอีก
ส่วนหนึ่ง ส่งผลต่อความต้องการกระถินที่มากข้ึน เกษตรกรเองต้องเดินทางไปตัดห่างจากฟาร์มมากขึ้น  ส าหรับ
ปัญหาด้านการผลิต วินัย (2538) รายงานว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการเลี้ยงแพะ แต่บางรายมีปัญหาใน
ด้านพันธุ์ ด้านอาหารและการให้อาหารด้านโรคและการสุขาภิบาล และด้านโรงเรือนตามล าดับ เกษตรกรผู้เลี้ยง
แพะส่วนใหญ่ขาดการวางแผนปรับปรุงแพะที่ชัดเจน มักปล่อยให้แพะผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติ เพียงเพ่ือให้
ได้ลูกแพะตัวใหม่น ามาจ าหน่ายเป็นรายได้อย่างต่อเนื่องอีกท้ังเกษตรกรผู้เลี้ยงขาดความรู้ทางวิชาการด้านการผสม
พันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการท าให้เกิดการผสมเลือดชิดในฝูง แพะแคระแกรน สุขภาพไม่ดี รวมถึงการขาด
พ่อแม่พันธุ์ที่ด ี  

ตารางท่ี 4 แสดงปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 

รายการ 
ผสมผสาน 

ร้อยละ 
ไล่ทุ่ง 
ร้อยละ 

ยืนคอก 
ร้อยละ 

ปัญหาในด้านการจัดการด้านอาหารสัตว์    
ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง 15.60 16.96 15.49 
ไม่มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 18.25 24.02 9.86 
ราคาอาหารส าเร็จ อาหารข้น แพง 23.56 16.57 30.99 
ขาดความรู้ในการจัดการอาหารสัตว์  10.45 11.08 7.04 
ขาดแรงงานในการออกไปหาพืชอาหารสัตว์ 13.26 13.33 23.94 
คุณภาพอาหารหยาบที่น ามาเลี้ยงแพะต่ า  0.78 0.69 0.00 
พื้นที่สาธารณะลดลง 11.86 11.47 11.27 
ขาดการส่งเสริมจากภาครัฐ กรมปศุสัตว์ 6.24 5.88 1.41 

ปัญหาในด้านระบบการเลี้ยง    
พันธุ์แพะ 0.58 0.35 10.94 
คุณภาพลูกแพะต่ า 9.13 12.32 0.00 
เงินลงทุนต่ า 4.27 5.63 14.06 
ขาดวัคซีนและเวชภัณฑ์ 23.11 22.54 21.88 
ปัญหาแรงงาน 11.26 8.45 12.50 
ขาดความรู้ การส่งเสริม ในระบบการเลี้ยง 11.07 8.88 7.81 
ช่องทางในการจ าหน่ายแพะ 7.57 9.86 12.50 
ปัญหาในเรื่องโรงเรือนและอุปกรณ์ 10.87 7.75 4.69 
ปัญหาในเรื่องสุขภิบาลและการป้องกันโรค 9.32 2.11 1.59 
ระยะเวลาในกรจ าหน่าย 1.17 3.52 6.25 
ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา 6.02 9.51 6.25 
ปัญหาในเรื่องกลิ่นมูลแพะ 3.30 0.35 1.56 
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สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาระบบการจัดการอาหาร ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ใน
จังหวัดชัยนาทสามารถจัดกลุ่มได้ 3 รูปแบบคือ ผสมผสาน ไล่ทุ่ง และยืนคอก สรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านข้อมูลทั่วไปของการเลี้ยงทั้งสามรูปแบบมีความคล้ายคลึงกันโดยส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นเพศชาย 
อายุระหว่าง 51-60 ปี มีประสบการณ์เลี้ยงต่ ากว่า 5 ปี ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ เกษตรกรอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา จ านวนสมาชิก 4 คน เป็นแรงงานได้ 2 คน ส่วนใหญ่ถือครองที่ดินของตนเฉลี่ย 1-5 ไร่  

2. ทั้งสามรูปแบบมีการจัดการด้านอาหารสัตว์อยู่ในระดับปานกลางเช่น การใส่ปุ๋ยบ้าง การให้น้ าบ้างและ
ไม่มีการถนอมอาหารสัตว์ก็ตาม แต่เกษตรกรยังคงมีพืชอาหารสัตว์เพียงพอส าหรับเลี้ยงแพะตลอดทั้งปี ทั้งนี้
เนื่องจากจังหวัดชัยนาทอยู่ในเขตชลประทานท าให้มีความสมบูรณ์ของพืชต่างๆตามแหล่งสาธารณะ อีกทั้งยังมีวัต
ดุเศษเหลือตามท้องถิ่นท่ีสามารถน ามาเลี้ยงแพะได้อีกด้วย  

3. การเลี้ยงแบบผสมผสานสามารถท าให้เกษตรกรมีก าไรสูงสุดเฉลี่ย 484 บาทต่อตัวต่อเดือน รองลงมา
คือการเลี้ยงแบบไล่ทุ่งและยืนคอกเฉลี่ย 442 และ 389 บาทต่อตัวต่อเดือน  

4. การเลี้ยงแบบยืนคอกและแบบผสมผสานพบปัญหาด้านอาหารสัตว์คือราคาอาหารข้น/อาหารส าเร็จมี
ราคาแพง ส่วนการเลี้ยงแบบไล่ทุ่งคือไม่มีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ด้านปัญหาระบบการเลี้ยงของทั้งสามรูปแบบ
ส่วนใหญ่คือขาดวัคซีนและเวชภัณฑ์ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องการจัดการแปลงหญ้าให้มีประสิทธิภาพ การเตรียมดิน การ
ปลูกและโดยเฉพาะการดูแลรักษา การหมุนเวียนให้มีใช้เลี้ยงแพะตลอดทั้งปี  รวมถึงจัดท าปฏิทินพืชอาหารสัตว์
ส าหรับแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท 

2. ควรส่งเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีการถนอมอาหารไว้ใช้เลี้ยงแพะเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ในฤดู
แล้ง เช่นการท าหญ้าแห้ง การหมัก รวมถึงส่งเสริมพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะแก่การท าหมักเช่น หญ้าเนเปียร์  
ข้าวโพด ใบกระถิน ใบมันส าปะหลัง เป็นต้น   

3. เนื่องจากเกษตรกรยังคงมีรูปแบบการไล่ทุ่งและใช้พืชอาหารสัตว์ตามที่สาธารณะเป็นหลัก ดังนั้นควรมี
การอบรมให้ความรู้และมีมาตรการช่วยเรื่องในด้านป้องกันโรคระบาดและยาถ่ายพยาธิ 
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