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บทคัดย่อ 

แพะไดรั้บการคาดหวงัให้เป็นสัตวเ์ศรษฐกิจที สําคญัชนิดหนึ งในภาคใต ้ในปัจจุบนั 
ได้มีความพยายามในการส่งเสริมให้มีการขยายการเลี, ยงแพะเพิ มมากขึ, นผ่านโครงการต่าง ๆ       
ของรัฐบาลโดยมีเป้าหมายทั,งการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก สถานการณ์ของการเลี,ยง
แพะในประเทศไทยไม่ต่างกบัการเกษตรอื น ๆ คือผูเ้ลี, ยงแพะส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย     
แบบครอบครัวมีกิจกรรมการเกษตรที หลากหลายในฟาร์ม งานวิจัยนี, จึงมีวตัถุประสงค์เพื อ            
ทาํความเขา้ใจความซับซ้อนของการเกษตรในระดบัครัวเรือนในพื,นที ตาํบลท่าแพ อาํเภอท่าแพ 
จงัหวดัสตูล จากการศึกษาโครงสร้างทางการเกษตรของครัวเรือนจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน           
245 ครัวเรือน ศึกษาบทบาทของการเลี, ยงแพะในวิถีชีวิตของชาวมุสลิม การจาํแนกประเภทของ
ระบบการทาํฟาร์มที มีการเลี, ยงแพะเป็นกิจกรรมเกษตรหนึ งในระบบการทาํฟาร์มโดยการศึกษา
เจาะลึกระบบการทาํฟาร์มจาํนวน 12 ฟาร์มระหวา่งปี พ.ศ. 2555 - 2556 ใน 3 หมู่บา้นที ตั,งอยูใ่นเขต
นิเวศเกษตรหลกั ๆ ของพื,นที ซึ งได้มีการจาํแนกก่อนมีการคดัเลือกหมู่บา้นและกลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษาครั, งนี,  

ผลการศึกษาพบว่าครัวเรือนเกษตรที มีการเลี, ยงแพะควบคู่ไปกับการเกษตรอื น            
มีจาํนวนร้อยละ 28.9 ของครัวเรือนทั,งหมดในพื,นที ศึกษา โดยมีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนอยู่
ระหวา่ง 3-6 คน มีแรงงานที ทาํเกษตรส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 1-2 คน รายไดข้องครัวเรือนส่วนใหญ่
เป็นรายไดที้ เกิดจากภาคเกษตร โดยมีพื,นที ทาํการเกษตรต่อครัวเรือนเฉลี ยจาํนวน 12.59 ไร่ พื,นที  
ทาํการเกษตรเฉลี ยต่อครัวเรือนเรียงตามลาํดบัคือสวนยาง 9.04 ไร่ นาขา้วเฉลี ย 1.82 ไร่ ส่วนพื,นที ทาํ
เกษตรอื น ๆ ต่อครัวเรือนมีไมม่ากนกัคือเฉลี ยไมเ่กิน 1 ไร่ ไดแ้ก่ ไมผ้ล ปาลม์นํ,ามนั เป็นตน้ ทั,งนี,   
ผูเ้ลี, ยงแพะจาํนวนร้อยละ 22.5 ที มีการปลูกขา้วโพดหวานเพื อจาํหน่ายฝักสดและมีการนาํเศษเหลือ
มาเป็นอาหารแพะ ความตอ้งการแพะในพื,นที มีความเกี ยวโยงกบัวฒันธรรมชาวมุสลิมอยา่งใกลชิ้ด
สาํหรับการศึกษาเจาะลึกจาํนวน 12 ครัวเรือน พบระบบการปลูกพืชจาํนวน      14 ระบบ ในจาํนวน
นี, มี 10 ระบบที มีฐานการปลูกไมย้ืนตน้เศรษฐกิจคือยางพารา ปาล์มนํ, ามนั และ ไมผ้ล โดยมีพืชอื น
แซม เช่น ขา้วโพดหวาน หญา้อาหารสัตว ์กลว้ย ผกั ไมย้นืตน้ผสมผสาน เป็นตน้ ที เหลืออีก 4 ระบบ 
เป็นการปลูกพืชลม้ลุกทั,งที ปลูกแบบเชิงเดี ยวและการปลูกพืชแซม              ระบบการปลูกพืชที มี
รายไดสุ้ทธิต่อวนัทาํงานมากที สุด คือ ระบบการปลูกขา้วโพดหวานเชิงเดี ยว ส่วนที มีรายไดสุ้ทธิต่อ
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานสูงสุด คือ การปลูกขา้วโพดหวานเชิงเดี ยว และ ระบบการปลูกขา้วโพด
หวานร่วมกบัยางพารา    
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สําหรับการเลี,ยงแพะสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 4 รูปแบบ จากมากไปหานอ้ยคือ แบบกึ ง
ขงักึ งปล่อย แบบลอ้มรั, วให้ขึ,นคอกเอง แบบขงัคอกตลอดเวลา และแบบปล่อยหรือผกูล่ามโดยไม่มี
คอก จาํนวนร้อยละ 70.4, 18.3, 5.6 และ 5.6 เทา่กนัตามลาํดบั  

ส่วนระบบการทาํฟาร์มที มีการเลี, ยงแพะควบคู่กบักิจกรรมการเกษตรอื น ๆ จาํแนก
ออกไดเ้ป็น 6 ประเภทคือ ประเภทที� 1  ฟาร์มที มีการเลี,ยงแพะนมเชิงพาณิชยค์วบคู่กบักิจกรรม
เกษตรอื น ประเภทที� 2 ฟาร์มที มีการเลี, ยงแพะเนื,อเชิงพาณิชยค์วบคู่กบัการปลูกพืชยืนต้นเชิง
เศรษฐกิจ ประเภทที� 3 ฟาร์มที เนน้หนกัการปลูกพืชยนืตน้เชิงพาณิชยเ์สริมดว้ยการเลี,ยงแพะจาํนวน
นอ้ย ประเภทที� 4 ฟาร์มที มีพื,นที ทาํเกษตรต่อคนนอ้ย ปลูกยางพาราเป็นหลกั เสริมดว้ยขา้วโพดและ
หญา้ในสวนยาง มีการเลี,ยงแพะจาํนวนนอ้ย ประเภทที� 5 ฟาร์มที มีพื,นที ทาํเกษตรต่อคนนอ้ย ไม่มี
พื,นที ปลูกพืชยนืตน้เชิงเศรษฐกิจ เลี, ยงแพะเสริมจาํนวนนอ้ย และประเภทที� 6 ฟาร์มที มีการปลูกพืช
ยนืตน้ควบคูก่บัการปลูกขา้วโพดแบบเขม้ขน้และเลี,ยงแพะเสริมจาํนวนนอ้ย  

ลกัษณะร่วมกนัที ควรพฒันาในการเลี,ยงแพะเพื อความมั นคงในอนาคตของระบบการ
ผลิตไดแ้ก่การพฒันาดา้นการจดัการพืชอาหารแพะทั,งในแง่การบูรณาการกบักิจกรรมการผลิตต่าง ๆ 
ในฟาร์มเองและการจดัการแหล่งอาหารที มีอยูต่ามธรรมชาติ ทั,งนี,การจะพฒันาระบบพืชอาหารแพะ
แบบใดนั,นควรใหมี้ความเหมาะสมกบัฟาร์มแต่ละประเภทดว้ย 
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ABSTRACT 

 Goat has been expected to be an economically important livestock in the south of 
Thailand. Presently the Royal Thai Government promotes household to raise goats via various 
extension projects targeting for domestic consumption and export opportunity. Basically, goat 
raising in Thailand is not different in practices from other types of agriculture in terms of its 
small-scale household owned and diversifies activities. This research aims at understanding the 
complexities of household level agriculture by investigating its core structure, study of goat 
raising in the Muslim culture, and classifying types of goat raisings in combination with other 
agricultural activities. A sample consisting of 245 farming household was selected for interviews, 
and an in-depth study of 12 farming systems was conducted in three villages situated in the area’s 
dominant agro-ecosystems that were a priori classified during 2012-2013. 
 The results from this study revealed that there were 28.9 percent of the sampled 
household practicing goat raising alongside with other agriculture. There were 3-6 members in a 
household with 1-2 members involved in agriculture. household income was mainly from 
agriculture on an average land area of 12.59 rais, comprising of 9.04 rais of rubber plantation, 
1.82 rais of paddy land, and other purposes area such as oil palm, fruit trees of almost one rai.  
About 22.5 percent of goat raising farmers cultivated sweet corn for sale as fresh bunch while 
corn waste was used as feed for goats. Demand on goat related closely with Thai Muslim culture.  
The results from the in-depth study of 12 household showed that there were 14 farming systems 
existing in the area. Out of these, there were ten farming systems that had para rubber, oil palm 
and fruit trees as their base crops, intercropping with sweet corn, forage crops, banana, vegetables 
and other standing trees. The other four systems had annual crops as supplementary, cultivated as 
mono-cultivation and intercropping. The system that exhibited the highest net revenue per day 
was the system with mono-cultivated sweet corn. This system and the system with mono-
cultivated sweet corn intercropped with para rubber had the highest ratio of net revenue and 
operating costs.  
 There were four types of goat raising, from the most to least frequently practiced: semi-
intensive grazing (70.4 percent), fencing with free steps to cage (18.3 percent), cut and carry (5.6 
percent), and tethering (5.6 percent). For the farming systems with goat raising and other 
agricultural activities, there were classified into six types. Type 1 was the farming system that 
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raised commercial dairy goats alongside with other agriculture. Type 2 was commercial goats 
with economic perennial trees. Type 3 was emphasized on cultivating economic perennial trees 
supplemented by a few goats. Type 4 was the farming system with less land per capita and 
cultivated para rubber as a main crop supplemented by sweet corn, forage grass in rubber rows 
and a few goats. Type 5 was the farming system with less land per capita, no land for economic 
standing trees and a few goats. Type 6 was the farming system that cultivated economic standing 
trees alongside with intensive sweet corn and a few goats.  

Common characteristics that should be considered and developed with respect to goat 
raising for secured production systems in the future are goats’ forage crop management. This 
management must be integrated with other agricultural production activities both inside the farms 
and from the natural sources. Such management must be compatible with different types of the 
identified farming systems. 
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บทที� 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญและที�มาของการวจัิย 

 เกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือเรียกว่าฟาร์มแบบครอบครัว 
(family farming) ซึ+ งเน้นการใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลกั กิจกรรมการผลิตทางการเกษตรมี
ลกัษณะหลากหลายและส่วนมากมีการปลูกพืชและเลี7ยงสัตวค์วบคู่กนัไป  สําหรับในชุมชนมุสลิม
ภาคใตน้อกจากโคแล้ว สัตวที์+เลี7 ยงมากได้แก่ แพะ เนื+องจากมีความสอดคล้องกบัประเพณีและ
วฒันธรรมโดยเฉพาะอยา่งยิ+งชาวไทยมุสลิม  แพะเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจหนึ+งของประเทศไทย การเลี7ยง
แพะมีกระจายอยู่ทั+วไปในทุกภาคโดยในปี พ.ศ. 2556 ภาคใต้มีจาํนวนแพะสูงสุด 235,631 ตัว 
รองลงมาคือภาคกลางมีจาํนวน 157,112 ตวั  การเลี7ยงแพะของเกษตรกรในภาคใตส่้วนใหญ่ทาํเป็น
อาชีพเสริมจากกิจกรรมเกษตรหลกั (กรมปศุสัตว,์ 2556 ; ปราโมทย ์  แกว้วงศศ์รี, 2549) ทาํให้
เกษตรกรสามารถใช้พื7นที+ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแบบอยา่งของการเพิ+มรายไดท้ั7งโดยตรง
และโดยออ้ม   
 การเลี7ยงแพะในภาคใตส่้วนใหญ่เป็นแพะพื7นเมือง วิธีการเลี7ยงเป็นแบบดั7งเดิม คือ ให้
แพะหากินเอง ในทุ่งนาหลงัเก็บเกี+ยวขา้ว หรือในบริเวณที+วา่งของสวนยางพารา สวนไมผ้ล หรือ
บริเวณอื+น ๆ ลักษณะการเลี7 ยงเป็นแบบรายบุคคลไม่นิยมเลี7 ยงแบบรวมกลุ่ม โดยทั+วไปเลี7 ยง
ครอบครัวละ 2-20  ตวั ถา้มีจาํนวนนอ้ยกวา่ 5 ตวั ส่วนใหญ่ใชว้ิธีผกูล่ามในสวนยางพารา สวนไม้
ผล หรือพื7นที+รอบบริเวณบา้น ไม่มีการสร้างโรงเรือน วตัถุประสงค์สําคญัในการเลี7 ยงแพะ เพื+อ
บริโภคเนื7อ นม และเพื+อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม โดยมีสองพิธีกรรมที+สําคญัคือ 1) พิธี
อากีเกาะฮ ์คือ การรับขวญัเด็กที+เกิดใหม่และแสดงความศรัทธาต่อพระเจา้ โดยจะเชือดแพะจาํนวน 
2 ตวั หากมีลูกชาย และจาํนวน 1 ตวั หากมีลูกสาว  และ 2) พิธีกุรบ่าน คือการแสดงความเสียสละ
และศรัทธาต่อพระผูเ้ป็นเจา้ ดว้ยการเชือดสัตวแ์ลว้นาํเนื7อมาทาํทานดว้ยการจดัเลี7 ยงอาหารที+ปรุง 
หรือแจกจ่ายเนื7อไปยงัเพื+อนบา้นโดยเฉพาะผูที้+มีฐานะยากจนสําหรับสัตวที์+ใชเ้ชือดถา้เป็นแพะที+ใช้
ในพิธีตอ้งมีอายคุรบ 1 ปีขึ7นไปและมีความสมบูรณ์ นาํมาทาํกุรบา่น 1 ตวัต่อ 1 คน   
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 นอกจากนี7 ยงันิยมใช้แพะในพิธีการพิเศษอื+น ๆ เช่น การขึ7นบา้นใหม่ การแต่งงาน 
หรือการทาํบุญงานศพ  (ยะห์ยาบานิ อลัมะห์มูดี, 2551; http://islam-encyclopaedia. blogspot.com,  
16 ธ.ค. 54) ในปัจจุบนัมีการส่งเสริมการเลี7ยงแพะมากขึ7นจึงมีลกัษณะของการเลี7ยงในเชิงกึ+งธุรกิจ
เพิ+มจากที+เคยเลี7 ยงแบบดั7 งเดิม กล่าวคือ เกษตรกรบางคนหันมาเลี7 ยงในลักษณะของการสร้าง
โรงเรือน การทาํแปลงพืชอาหารสัตวแ์ละการใชปั้จจยัการผลิตอื+น ๆ เขา้เสริม (ปศุสัตวจ์งัหวดัสตูล, 
2554) 
 จังหวัดสตูลมีพื7นที+ทั7 งหมด 1,754,701ไร่  โดยมีพื7นที+ ถือครองเพื+อการเกษตร     
595,960 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 33.96 ของพื7นที+ทั7งหมด  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อาํเภอ          
36 ตาํบล 279 หมู่บา้น พืชเศรษฐกิจที+สําคญัในจงัหวดัสตูลไดแ้ก่ 1) ยางพารา พื7นที+ปลูกรวม 
385,422 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.67 ของพื7นที+ทาํการเกษตรทั7งหมดกระจายอยูทุ่กอาํเภอ  2) ขา้วนาปี 
พื7นที+ปลูกเป็นอนัดบัสองรองจากยางพารา คือมี 73,669 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.36 ของพื7นที+
การเกษตรทั7งหมด พื7นที+ปลูกส่วนใหญ่จะอยู่ในพื7นที+อาํเภอละงู อาํเภอเมืองสตูล และอาํเภอ      
ควนโดนตามลาํดบั 3) ปาล์มนํ7 ามนั มีพื7นที+ 101,895 ไร่ พื7นที+ให้ผล 96,836 ไร่ ปลูกกระจายใน     
ทุกอาํเภอ โดยอาํเภอควนกาหลงมีพื7นที+ปลูกมากที+สุด รองลงมาอาํเภอมะนงั และอาํเภอควนโดน 
ตามลาํดบั  4) สวนไมผ้ลในจงัหวดัสตูล เป็นสวนรายยอ่ยที+มีพื7นที+สวนขนาดเล็ก 1-5 ไร่ พื7นที+ปลูก
รวม 29,195 ไร่ กระจายอยูท่ ั+วไปทุกอาํเภอเช่นกนั ชนิดไมผ้ลที+นิยมปลูกไดแ้ก่ เงาะ ลองกอง มงัคุด 
ทุเรียน ส้มโอ เป็นตน้ (สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสตูล, 2553)  
 การเลี7 ยงแพะนับ เป็นวัฒนธรรมและวิ ถีการดํารง ชีวิตของชาวจังหวัดสตูล               
โดยในปี 2556  มีแพะจาํนวน 27,770 ตวั กระจายตวัในทุกอาํเภอเพราะเป็นการเลี7ยงสืบกนัมาจาก
บรรพบุรุษ และการส่งเสริมของกรมปศุสัตว ์โดยพบมากที+สุดในอาํเภอละงูจาํนวน 8,365  ตวั 
รองลงมา คือ อาํเภอท่าแพจาํนวน 6,427 ตวั (กรมปศุสัตว,์ 2556) เกษตรกรบางรายมีการเลี7ยงแพะ
ในสวนยางพารา สวนปาล์มนํ7 ามนั และสวนไมผ้ล แตกต่างกนัขึ7นอยูก่บักรรมสิทธิa ของพื7นที+ใน
ครอบครองและการเลือกพืชเพาะปลูกของแต่ละราย  ขณะเดียวกนัเมื+อประชากรในพื7นที+เพิ+มขึ7น
เป็นจาํนวนมาก  จึงใช้พื7นที+สําหรับสร้างที+อยูอ่าศยัเพิ+มขึ7น ทาํให้พื7นที+การเลี7 ยงแพะลดลง  ดงันั7น
การนาํแพะเขา้มาเลี7ยงร่วมในสวนดงักล่าว จึงเป็นแนวทางหนึ+งในการเพิ+มประสิทธิภาพการใชพ้ื7นที+
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เกษตรกรบางรายมีการสร้างโรงเรือนภายในสวน และปล่อยแพะ             
ใหแ้ทะเล็ม  บางรายนาํแพะมาปล่อยในสวนแลว้นาํกลบัโรงเรือนซึ+งอยูห่่างจากพื7นที+สวน 
 สําหรับพื7นที+ศึกษาคือตาํบลท่าแพ มีประชากรทั7งหมด 9,911 คน เป็นชายจาํนวน             
4,940 คน หญิงจาํนวน 4,971 คน มีความหนาแน่นเฉลี+ย 134 คน/ตารางกิโลเมตร ประชากร       
ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม สภาพทางเศรษฐกิจในตาํบลท่าแพ มีอาชีพหลกัคือทาํการเกษตร 
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โดยพบวา่มีการประกอบอาชีพทาํนา ปาล์มนํ7 ามนั  สวนยางพารา ไมผ้ล และไร่ขา้วโพดกระจายตวั
ทุกหมู่บา้น  นอกจากนี7 ยงัมีการเลี7 ยงสัตว์ เช่น โค  แพะ  เป็ด ไก่ ฯลฯ โดยมีมากในหมู่ที+  5           
และ 8 ส่วนประมงดา้นการเลี7ยงสัตวน์ํ7 ากร่อย  ในหมู่ที+ 1, 5 และ 6 (สํานกังานส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ+นอาํเภอทา่แพ, 2556)  
 กิจกรรมการเลี7 ยงแพะมีมานานแลว้ แต่เป็นการเลี7ยงแบบครัวเรือน ไม่มีการรวมกลุ่ม 
ต่อมาในปี 2548 ไดเ้กิดการพฒันากลุ่มและเครือข่ายผูเ้ลี7 ยงแพะขึ7น  เนื+องจากการเลี7 ยงแพะนบัเป็น
อาชีพเสริมที+สามารถทาํควบคูก่บักิจกรรมทางการเกษตรอื+นในชุมชนได ้จนทาํให้พื7นที+นี7 เกิดแหล่ง
เรียนรู้ที+สาํคญัเกี+ยวกบักลุ่มผูเ้ลี7ยงแพะ  (นิติภูมิ หลงเก, 2553) นอกจากนี7พื7นที+ตาํบลท่าแพไดรั้บการ
สนบัสนุนการเลี7 ยงแพะจากรัฐบาลในปีงบประมาณ 2553 จาํนวน 2 โครงการคือโครงการพฒันา
ศกัยภาพการเลี7ยงแพะเนื7อเพื+อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาลและโครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
การเลี7ยงแพะในพื7นที+ชายแดนภาคใต ้ 
 จากที+ไดก้ล่าวแลว้วา่  การเลี7ยงแพะเป็นกิจกรรมที+มีศกัยภาพในจงัหวดัสตูล อยา่งไรก็
ตามเกษตรกรที+เลี7 ยงแพะก็ไม่ไดเ้ลี7 ยงแพะเพียงกิจกรรมเดียวในฟาร์ม แต่มกัจะทาํร่วมกบักิจกรรม
เกษตรอื+น ๆ เช่นยางพารา ปาล์มนํ7 ามนั ไมผ้ล ผกั นาขา้ว และขา้วโพด เป็นตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจที+
จะศึกษาว่า  บทบาทการเลี7 ยงแพะในวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื7นที+ศึกษาเป็นอย่างไร เกษตรกรมี
การบูรณาการการเลี7ยงแพะในระบบการทาํฟาร์มอยา่งไร ผลทางเศรษฐกิจที+เกิดขึ7นจากการจดัระบบ
การทาํฟาร์มที+มีการเลี7 ยงแพะร่วมกับกิจกรรมการเกษตรอื+น ๆ เป็นอย่างไรบ้าง ทั7 งนี7 เพื+อใช้
ผลการวจิยัเป็นแนวทางในการปรับใชก้บัการพฒันาและส่งเสริมการเลี7ยงแพะให้มีความสอดคลอ้ง
กบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวฒันธรรมในทอ้งถิ+น และ
นาํไปปรับใชแ้ละพฒันาในพื7นที+อื+น ๆ ที+มีสภาพใกลเ้คียงกบัพื7นที+ศึกษา รวมทั7งเป็นขอ้มูลเบื7องตน้
ของกิจกรรมตน้นํ7าใหก้บัผูที้+จะศึกษาเกี+ยวกบัโซ่อุปทานของแพะต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื+อศึกษาโครงสร้างทางการเกษตรของครัวเรือนและบทบาทของการเลี7ยงแพะ
ในวถีิชีวติของชุมชนมุสลิมพื7นที+ตาํบลทา่แพ อาํเภอทา่แพ จงัหวดัสตูล 

1.2.2 เพื+อจาํแนกและอธิบายประเภทของระบบการทาํฟาร์มที+เลี7 ยงแพะควบคู่กบั
กิจกรรมเกษตรอื+นๆ และเปรียบเทียบบทบาททางเศรษฐกิจที+เกิดขึ7นจากการจดัระบบการทาํฟาร์ม
ประเภทต่างๆ 
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1.3 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

 1.3.1 เพื+อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเลี7ยงแพะที+สอดคลอ้งกบัระบบ 
การเกษตร ประเพณีและวฒันธรรมของตาํบลทา่แพ  อาํเภอทา่แพ จงัหวดัสตูล 

1.3.2 เพื+อเป็นแนวทางในการเสนอแนะกลยทุธ์การปรับปรุงรูปแบบการจดัการ 
ระบบการทาํฟาร์มที+เหมาะสมกบัเกษตรกรรายยอ่ยที+มีการเลี7ยงแพะควบคูก่บักิจกรรมการเกษตรอื+น 
 
1.4 นิยามศัพท์ 

 1.4.1 ครัวเรือนเกษตร หมายถึง ครัวเรือนที+ประกอบอาชีพการเกษตร ซึ+ งไดแ้ก่การ
เพาะปลูก เลี7 ยงสัตว ์การเพาะเลี7 ยงสัตวน์ํ7 า หรือการประกอบการเกษตรแบบผสมผสานระหว่าง
กิจกรรมที+กล่าวถึงขา้งตน้  
 1.4.2 เกษตรกรรายยอ่ย หมายถึง เกษตรกรที+มีการผลิตและขายผลผลิตทางการเกษตร
ในระดบัครัวเรือน และชุมชน 
 1.4.3 เขตนิเวศเกษตร หมายถึง การจาํแนกเขตนิเวศตามลกัษณะพื7นที+ ในที+ทีนี7  คือ 
พื7นที+ตาํบลทา่แพ ซึ+ งจาํแนกได ้3 เขต ไดแ้ก่ ที+ราบลุ่ม ที+ราบ และที+ดอน 
 1.4.4 ระบบการทาํฟาร์ม หมายถึง การรวมกิจกรรมทางการเกษตรต่าง ๆ ที+เกษตรกร
ไดเ้ลือกปฏิบติั เพื+อตอบสนองวตัถุประสงคก์ารผลิตภายใตศ้กัยภาพและขอ้จาํกดัที+เกษตรกรเผชิญอยู ่
 1.4.5 กิจกรรมการเกษตรอื+น หมายถึง กิจกรรมการเกษตรที+เกษตรกรทาํร่วมกบัการ
เลี7ยงแพะ ไดแ้ก่ การทาํสวนยางพารา ปาลม์นาํมนั นา ไมผ้ล และขา้วโพดหวาน 
 1.4.6 ระบบการปลูกพืช หมายถึง รูปแบบของการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ในที+นี7  คือระบบ
การปลูกพืชที+พบในพื7นที+ศึกษา จาํนวน 14 ระบบ 
 1.4.7 ระบบการปลูกพืชเชิงเดี+ยว หมายถึง การปลูกพืชชนิดเดียวในพื7นที+นั7น ๆ โดยไม่
มีพืชแซม หรือพืชชนิดอื+นร่วมดว้ย 
 1.4.8 ระบบการปลูกพืชผสมผสาน หมายถึง การปลูกพืชหลายชนิดในพื7นที+เดียวกนั 
โดยมีพืชแซม หรือพืชชนิดอื+นร่วมดว้ย 
 1.4.9 รายไดใ้นฟาร์ม หมายถึง รายไดที้+เกิดจากการทาํกิจกรรมทางการเกษตรทุกชนิด 
 1.4.10 รายได้นอกฟาร์ม หมายถึง รายได้ที+เกิดจากการทาํกิจกรรมที+นอกเหนือจาก
การเกษตร 
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บทที� 2 

 

การตรวจเอกสารและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 

2.1.1 บทบาทการเลี!ยงสัตว์ในระบบการทาํฟาร์มเกษตรกรรายย่อย 
 การเลี� ยงสัตวข์องเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่มกัทาํร่วมกบักิจกรรมทางการเกษตร   

อื�น ๆ ในสังคมเกษตรหลายแห่ง การเลี� ยงสัตวมี์บทบาทที�สําคญัไม่ยิ�งหย่อนไปกว่าการปลูกพืช     
แต่คนภายนอกมกัจะไมเ่ขา้ใจและมองไม่เห็นความสําคญัในบทบาทของการเลี�ยงสัตวใ์นฟาร์มของ
เกษตรกรรายยอ่ย  George W. N. and Jeffrey A. (1993) กล่าวถึงการเลี�ยงสัตวข์องเกษตรกรรายยอ่ย
ว่า มักไม่ได้เป็นกิจกรรมที�มีการแข่งขันกันกับการปลูกธัญพืชที�เป็นพืชอาหารของเกษตรกร 
กล่าวคือส่วนใหญ่เกษตรกรไม่ไดเ้ลี� ยงสัตวโ์ดยมีเป้าหมายหลกัในการใช้ธญัพืชที�เกษตรกรปลูกมา
เป็นอาหารสัตวโ์ดยตรง และยงัไดก้ล่าวถึงบทบาทที�สาํคญัของปศุสัตวใ์นระบบการทาํฟาร์มไวด้งันี�  

1) เป็นตัวกันชนของแหล่งอาหารของครัวเรือนเกษตรกร การเลี� ยงสัตวช่์วยปกป้อง
ครัวเรือนที�ทาํเกษตรในฐานะที�เป็นตวักนัชนระหวา่งครอบครัวกบัความตอ้งการอาหาร การเลี� ยง
สัตว์เป็นเสมือนการออมเงินในธนาคาร เกษตรกรลงทุนเลี� ยงสัตว์โดยมีเป้าหมายเพื�อบริโภค         
ในครอบครัวและเลี�ยงไวข้ายในช่วงที�ครอบครัวมีปัญหาเกี�ยวกบัรายได ้การเลี�ยงสัตวข์องเกษตรกร
รายยอ่ยไมไ่ดแ้ขง่ขนัโดยตรงกบัการปลูกพืช เพราะสัตวเ์ลี�ยงมกักินสิ�งเหลือใชจ้ากพืช นอกจากนี� ยงั
กินอาหารในบริเวณที�ดินมีปัญหาดา้นการเพาะปลูกเช่น บริเวณที�ลาดชนั บริเวณที�ไม่สามารถปลูก
พืชไดใ้นฤดูแลง้ สัตวห์ลายชนิดเป็นสัตวเ์คี�ยวเอื�อง เช่น โค กระบือ แพะ แกะ ซึ� งกินหญา้และพืช
อาหารสัตวที์�มนุษยไ์ม่สามารถกินไดห้รือไม่ค่อยกิน และเปลี�ยนพืชเหล่านั�นมาเป็นผลผลิตสําหรับ
การบริโภคของมนุษย ์นอกจากนี�ปศุสัตวย์งัเป็นตวัสําคญัในการเพิ�มคุณค่าทางอาหารแก่มนุษยด์ว้ย
การใหเ้นื�อ นม และไข ่ซึ� งโปรตีนที�มีอยูใ่นผลผลิตเหล่านี� มีผลยา่งมากต่อสุขภาพของมนุษย ์

2) ให้ปุ๋ย เชื!อเพลงิ หนัง และขน มูลสัตวเ์ป็นแหล่งที�สาํคญัของทั�งปุ๋ยและเชื�อเพลิง เช่น
บริเวณพื�นที�ห่างไกล โอกาสในการไดรั้บปุ๋ยเคมีมีนอ้ยก็มีการใชมู้ลสัตวแ์ทน มูลสัตวใ์ห้ทั�งปุ๋ยและ
สารอินทรียแ์ก่ดิน ในประเทศที�ไมห้ายากมีการนาํมูลสัตวม์าทาํให้แห้งและเก็บไวเ้ป็นเชื�อเพลิง แต่
ทั�งนี�การนาํมาเป็นเชื�อเพลิงและการทาํปุ๋ยจะเป็นลกัษณะของการแข่งขนักนั เพราะมูลสัตวที์�เผาเป็น
เชื�อเพลิงแล้วไม่สามารถเพิ�มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ ในประเทศอินเดียหรือประเทศอื�น ๆ      
มีการพฒันาในการหมกัแกส๊มีเทนและใชแ้กส๊ที�ผลิตไดใ้นครัวเรือน รวมทั�งนาํมูลสัตวที์�เหลือจาการ
หมกัมาเป็นแหล่งไนโตรเจนที�ใช้สําหรับการปลูกพืชได ้ ในระบบเกษตรของเกษตรกรรายย่อย 
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ผลผลิตปศุสัตวเ์กือบทุกส่วนสามารถนาํมาใช้ประโยชน์อื�นไดน้อกเหนือจากการนาํมาเป็นอาหาร 
เช่น เครื�องนุ่งห่มบางอยา่งทาํจากหนงัและขนสัตว ์ซึ� งไม่เพียงแต่ไดจ้ากโค และแกะเท่านั�น แต่ยงั
ไดม้าจากกระบือ แพะ และปศุสัตวอื์�น ๆ ดว้ย 

3) เป็นแรงงานและใช้ในการขนส่ง ในหลายประเทศปศุสัตวเ์ป็นแหล่งแรงงานหลกั
เพื�อการเกษตร เช่นการไถดิน การขนส่งผลผลิตไปยงัตลาด รวมทั�งเป็นส่วนหนึ�งของแรงงานในการ
แปรรูปผลผลิต เช่น การหีบออ้ย ในพื�นที�ห่างไกลบางพื�นที� ปศุสัตวช่์วยในเรื�องการขนส่งผลผลิตไป
ยงัตลาด ในปัจจุบนัการลงทุนกบัรถไถเป็นการลงทุนที�หนกัอยา่งหนึ�งในการทาํเกษตร โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายยอ่ย ดงันั�นการใชแ้รงงานจากสัตวจึ์งเป็นการลดภาระดงักล่าว 

4) บทบาททางสังคมและวัฒนธรรม ปศุสัตว ์โดยเฉพาะโค กระบือและแพะ มีมูลค่า
สูงในเชิงสังคมและวฒันธรรม บางสังคมวดัสถานภาพทางสังคมของครอบครัวจากจาํนวนสัตวที์�
ครอบครัวนั�นเป็นเจา้ของ เช่น ในสังคมที�การเลี�ยงสัตวแ์บบเร่ร่อนซึ� งไม่มีการเป็นเจา้ของที�ดินส่วน
บุคคล การเป็นเจา้ของสัตวเ์ลี�ยงเกือบจะเป็นเกณฑเ์ดียวในการวดัสถานภาพทางสังคม  ในบางสังคม 
โคได้ถูกใช้เป็นของขวญัในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองต่าง ๆ ในขณะที�การเลี� ยงสัตวเ์ป็นหน้าที�ทาง
เศรษฐกิจอย่างหนึ� ง แต่การเลี� ยงสัตวก์็ยงัทาํหน้าที�ด้านสังคมและวฒันธรรมด้วย อย่างไรก็ตาม      
ในบางพื�นที�คุณค่าทางสังคมและวฒันธรรมของการเลี� ยงสัตว์มีการเปลี�ยนแปลงไป เนื�องจาก
ความสําคญัของปศุสัตวใ์นฐานะของการเป็นทุนและเป็นสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดรายไดเ้พิ�มมากขึ�น
กวา่คุณคา่ทางสังคมและวฒันธรรม 

2.1.2 การเลี!ยงแพะในประเทศไทย 
การส่งเสริมการเลี� ยงแพะครั� งแรกในประเทศไทยเริ� มต้นโดยศาสตราจารย์หลวง

สุ ว ร ร ณ ว า จ ก ก สิ กิ จ  ซึ� ง ไ ด้ นํ า แ พ ะ น ม พัน ธ์ุ ซ า เ น น  (Saanen) เ ข้ า ม า เ ริ� ม เ ลี� ย ง ที�
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อให้คนไทยไดดื้�มนมที�มีคุณค่าทางอาหาร
สูง ปริมาณไขมนัตํ�า ขนาดเมด็ไขมนัเล็ก ยอ่ยง่ายและปลอดเชื�อวณัโรค เพราะแพะเป็นสัตวที์�มีความ
ตา้นทานต่อเชื�อวณัโรคสูง แต่การส่งเสริมการเลี�ยงแพะให้กบัเกษตรกรมีอุปสรรคไม่เจริญกา้วหนา้ 
เนื�องจากคนไทยทั�วไปไม่นิยมดื�มนมแพะ เพราะมีทศันคติวา่ “นมแพะมีกลิ�นเหม็นสาบ”  ซึ� งใน
ความเป็นจริงถา้ปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามขั�นตอนการรีดนมก็จะไม่มีกลิ�นสาบ (ถวลัย ์ วรรณกุล, 2542 
อา้งโดยวโิรจน์  เรือนแป้น, 2548)   
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ปัจจุบนัการเลี�ยงแพะในประเทศไทยไดก้ระจายตวัทั�วทุกภาค โดยในปี  2556 ภาคใต้
มีจาํนวนแพะสูงสุด 235,631 ตวั รองลงมาคือภาคกลางมีจาํนวน 157,112 ตวั ซึ� งภาคใตมี้ประชากร
ที�นบัถือศาสนาอิสลามอาศยัอยูจ่าํนวนมาก การเลี� ยงแพะส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพื�อเป็นอาชีพ
รอง  เป็นที�น่าสังเกตจากตารางที� 1 วา่ จาํนวนแพะในประเทศไทยมีอตัราเพิ�มขึ�นทุกภูมิภาค และมี
แนวโน้มจะเพิ�มจาํนวนขึ�นอย่างต่อเนื�อง  เนื�องจากประชากรมีจาํนวนเพิ�มขึ�น  ความต้องการ
บริโภคจึงเพิ�มขึ�นดว้ย (ตารางที� 1 ) 
ตารางที� 1 สถิติจาํนวนแพะในประเทศไทย แสดงรายภาคปี  2547 – 2556 
ปี พ.ศ. ภาคกลาง ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ ภาคใต ้ รวมทั�งประเทศ 

2547 62,950 12,354 39,729 135,043 250,076 
2548 109,681 13,974 55,310 159,390 338,355 
2549 111,742 15,104 56,149 141,245 324,150 
2550 162,926 21,423 86,373 174,052 444,774 
2551 158,487 20,901 53,702 140,939 374,029 
2552 160,278 20,363 61,368 141,787 383,796 
2553 
2554 
2555 
2556 

137,813 
145,517 
167,433 
157,112 

17,453 
16,320 
17,209 
14,613 

43,163 
42,802 
42,196 
32,921 

181,848 
222,928 
264,941 
235,631 

380,277 
347,820 
395,623 
342,343 

ที�มา : กรมปศุสัตว,์ 2556 
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สถิติแพะในภาคใตต้อนล่าง ปี 2547-2556 เขตปศุสัตวที์� 9 (ประกอบด้วย สงขลา 

สตูล ตรัง พทัลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)  พบแพะสูงสุดในจงัหวดัยะลา จาํนวน  49,326 ตวั 
รองลงมา คือ จงัหวดัปัตตานี จาํนวน 34,403 ตวั โดยที�ผูเ้ลี� ยงและผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นมุสลิม
อาศยัอยูใ่นภาคใตต้อนล่าง  จึงมีการเลี�ยงเพื�อใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นหลกั  (ตารางที� 2) 
ตารางที�  2 สถิติจาํนวนแพะในประเทศไทย ในภาคใตต้อนล่างปี 2547-2556 
ปี พ.ศ. สงขลา สตูล ตรัง พทัลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม 

2547 16,597 11,958 8,434 6,665 20,991 23,208 11,041 98,894 
2548 18,529 17,382 7,558 6,299 24,927 31,355 11,743 117,786 
2549 18,044 18,513 8,124 4,157 18,127 36,887 9,329 113,175 
2550 16,269 18,252 8,531 3,664 18,921 37,556 15,740 118,933 
2551 16,824 18,853 4,724 4,336 18,423 31713 15,992 110,865 
2552 19,263 17,205 6,068 4,462 18,907 23,811 15,289 105,005 
2553 
2554 
2555 
2556 

21,374 
27,230 
35,169 
31,932 

19,315 
21,402 
25,801 
27,770 

7,845 
8,978 
10,300 
7,496 

8,428 
12,833 
12,591 
10,675 

24,466 
32,969 
40,476 
34,403 

36,660 
41,036 
47,744 
49,326 

20,285 
25,479 
32,653 
26,777 

138,373 
169,927 
20,734 
188,380 

 

ที�มา : กรมปศุสัตว,์ 2556 
 

นอกจากนี� ยงัได้รับการส่งเสริมจากกรมปศุสัตว์ ในการผลิตเพื�อเป็นสินค้าอาหาร      
ฮาลาลส่งออกไปยงัประเทศมาเลเซีย  โดยมีโครงการวิจยัและพฒันาการผลิตวตัถุดิบสําหรับการ
พฒันาอาหารฮาลาลใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ป็นสินคา้ส่งออก นบัเป็นโครงการวิจยัซึ� งไดรั้บ
การบรรจุอยู่ในแผนงบประมาณเชิงบูรณาการประจาํปีงบประมาณ 2547 แผนงบประมาณการ
ส่งเสริมและพฒันาอาหารฮาลาลใหเ้ป็นสินคา้ส่งออก โดยมีสภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานหลกั ประกอบดว้ย  8 หน่วยงานระดบักระทรวง 4 แผนงาน คือ แผนพฒันาการตลาด 
แผนพฒันาการผลิตและส่งเสริมอาหารฮาลาล  แผนปรับปรุงกลไกการรับรองมาตรฐานกิจการ 
ฮาลาล และแผนสนับสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการพฒันาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล    
โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� 13 สิงหาคม 2546 คณะรัฐมนตรีไดใ้ห้ความเห็นชอบการ
ดําเนินการเกี�ยวกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลอย่างเต็มรูปแบบ ทั� งมอบหมายให้กระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นผูรั้บผดิชอบหลกั  
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ดงันั�นการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงได้จดัทาํยุทธศาสตร์ (road map)        
ที�  ประสานทั� งการวิจัยและพัฒนา การผลิตวตัถุดิบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตรวจรับรอง
มาตรฐานสากล (Halal-GMP/HACCP) การตลาดและการประชาสัมพนัธ์อยา่งครบวงจร 

รายงานการศึกษาแผนปฏิบติัการพฒันาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นเชิงธุรกิจใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดเ้สนอวา่พื�นที�ดงักล่าวมีศกัยภาพ และมีจุดเด่น
หลายประการ จึงมีความเหมาะสมและเป็นไปไดใ้นการลงทุนเชิงธุรกิจ แต่ยงัมีขอ้จาํกดัในบางเรื�อง 
เช่น ขอ้จาํกดัดา้นการผลิตวตัถุดิบที�เกษตรกรยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ เทคโนโลยีและกระบวนการ
ที�เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักบญัญติัศาสนาอิสลาม การขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
กระบวนการรับรองวตัถุดิบที�รวดเร็ว นอกจากนี� ยงัมี คาํถามบางประการอาทิเช่น การใช้พืช
ดดัแปลงพนัธุกรรม (พืช GMO’s) สําหรับเป็นอาหารสัตว ์การใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว ์การฆ่าและการ
ชาํแหละสัตว ์รวมถึงการทาํความสะอาดตามหลกัการศาสนาอิสลามนั�นยงัไม่เป็นที�เขา้ใจในกลุ่ม
ผูผ้ลิตวตัถุดิบพืช ปศุสัตว์ และประมง ซึ� งอาจไม่ใช่ชาวมุสลิมเสมอไป  ตลอดจนยงัไม่มีการ
รวมกลุ่มเกษตรกรเพื�อการผลิตวตัถุดิบให้สอดคลอ้งตามหลกัการอาหารฮาลาล ปัญหาเหล่านี�ทาํให้
เกิดจุดอ่อนและขอ้เสียเปรียบเชิงธุรกิจสําหรับการผลิตอาหารฮาลาลในพื�นที� 5 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

ปัญหาเหล่านี� ควรไดมี้การศึกษาวิจยัและพฒันา เพื�อไดอ้งคค์วามรู้ที�ถูกตอ้งเหมาะสม 
ตลอดจนมีการเผยแพร่หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีนี� ไปสู่กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตที�ควรจะไดมี้การรวมตวั
เป็นกลุ่มหรือเครือขา่ยผูผ้ลิต เพื�อให้มีการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภค 
ในการดาํเนินการสู่เป้าหมายเดียวกนั คือการพฒันาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเพื�อส่งออก 
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วถีิการตลาดแพะในพื�นที�ภาคใตต้อนล่างแบง่ออกเป็น 3 ประเภท (สํานกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2549 อา้งโดยบญัชา สัจจาพนัธ์ และธัญญา  สุขยอ้ย, 2552) คือ 1) เพื�อนบา้นซื�อขาย
กนัเองเพื�อนาํไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 2) พอ่คา้ทอ้งถิ�นรวบรวมระดบัชุมชน จากเกษตรกร 
ผูเ้ลี� ยงนาํไปยงัร้านอาหารหรือภตัตาคารที�สั�ง  3) พอ่คา้ระดบัจงัหวดัจะรวบรวมแพะจากเกษตรกร  
ผูเ้ลี�ยงแพะในภาคใต ้เพื�อนาํส่งต่อใหพ้อ่คา้รวบรวมชาวมาเลเซีย (ภาพที� 1) 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที� 1 วถีิการตลาดแพะในพื�นที�ภาคใตต้อนล่าง 
ที�มา : ดดัแปลงจากกองนโยบายและพฒันาการเกษตร สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2549  
(อา้งโดยบญัชา สัจจาพนัธ์ และธญัญา สุขยอ้ย, 2552) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรผู ้
เลี�ยงแพะ 

ผูบ้ริโภคในพิธีทางศาสนา 

ร้าน/ภตัตาคาร 

พอ่คา้รวบรวม
ชาวมาเลเซีย 

พอ่คา้รวบรวม
ทอ้งถิ�น โรงฆ่าชาํแหละใน

มาเลเซีย 

พอ่คา้ปลีกชาํแหละใน
มาเลเซีย 

เพื�อนบา้น 

ผูบ้ริโภค 

ผูบ้ริโภค 
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2.1.3  รูปแบบและสภาพของการเลี!ยงแพะร่วมกบักจิกรรมการเกษตรอื�น 

 พนัธ์ุแพะที�เลี� ยงในประเทศไทยประกอบดว้ย แพะพนัธ์ุพื�นเมืองในประเทศไทย และ
แพะพนัธ์ุต่างประเทศ โดยแพะพื�นเมืองในประเทศไทย คือพนัธ์ุกมับิงกตัจงั ความสูงประมาณ      
50  เซนติเมตร มีนํ� าหนกัประมาณ 20-25  กิโลกรัม ให้ผลผลิตทั�งเนื�อและนมตํ�า ส่วนแพะพนัธ์ุ
ต่างประเทศแบ่งออกเป็น พนัธ์ุแพะนม ไดแ้ก่ จามนาพารี (Jamnapari) หม่าโถว (Ma T'ou) เบตลั 
(Beetal) แองโกลนูเบียน (Anglo-Nubian) ดามสักสั หรือ ชามี (Damuscus or Shami) นูเบียน 
(Nubian) บาร์บารี (Barbari) ซาเนน (Saanen) ท๊อกเกนเบิร์ก (Toggenburg)  อลัไพน์ (Alpine) และ
ลามานชา (La Mancha) เป็นตน้  แพะพนัธ์ุซาเนนเป็นแพะนมที�มีขนาดใหญ่ ให้ผลผลิตนมสูงกวา่
แพะพนัธ์ุอื�น ๆ แพะพนัธ์ุนี� มีขนสั�น ดั�งจมูกและใบหนา้มีลกัษณะตรง ใบหูเล็กและตั�งชี� ไปขา้งหนา้ 
ปกติจะไม่มีเขาทั�งในเพศผูแ้ละเพศเมีย แต่เนื�องจากมีแพะกระเทยในแพะพนัธ์ุนี� มาก จึงควรคดั
เฉพาะแพะที�มีเขาไวเ้ป็นพอ่พนัธ์ุ เพราะมีรายงานวา่ลกัษณะกระเทยมีความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรม
อยู่กบัลกัษณะของการไม่มีเขา แพะพนัธ์ุนี� มีสีขาว สีครีม หรือสีนํ� าตาลอ่อน ๆนํ� าหนักโตเต็มที�
ประมาณ 60 กิโลกรัม สูงประมาณ 70-90  เซนติเมตร ใหน้ํ�านมประมาณวนัละ 2 ลิตร ระยะเวลาการ
ให้นมนานถึง 200 วนั แพะพนัธ์ุแองโกลนูเบียน เป็นแพะกึ�งเนื�อกึ�งนม มีหลายสี เช่น ดาํ เทา ครีม 
นํ�าตาล นํ�าตาลแดง และมีจุดหรือด่างขนาดต่าง ๆ ดั�งจมูกมีลกัษณะโด่งและงุม้ ใบหูยาวและปรกลง 
โดยส่วนมากแพะพนัธ์ุนี� จะไม่มีเขา หากมีเขา เขาก็มกัจะสั�นและเอนแนบติดกบัหนงัหัว ขนสั� น
ละเอียดเป็นมนั ช่วงขายาว (สูง) ทาํให้เตา้นมอยู่สูงกว่า ระดบัพื�นมาก ช่วยให้เตา้นมไม่ไดรั้บ
บาดเจบ็เนื�องจากหนามวชัพืชเกี�ยว อีกทั�งยงัทาํให้ง่ายต่อการรีดนม ให้ผลผลิตนมประมาณ 1.5 ลิตร
ต่อวนั ระยะเวลาให้นํ� านมประมาณ 165 วนั ดว้ยขอ้ดีต่าง ๆ กรมปศุสัตวจึ์งได้นาํเขา้มาเลี� ยง
ขยายพนัธ์ุเพื�อปรับปรุงพนัธ์ุแพะพื�นเมืองเพื�อใหมี้ขนาดใหญ่และสูงขึ�น  
 ส่วนแพะพนัธ์ุเนื�อไดแ้ก่ แพะพื�นเมืองไทย แพะดอย แพะเมือง แพะบงักาลา แพะคมั
บิงคทัจงัหรือแพะคทัจงั แพะเซาทไ์ชน่า (South China) และแพะบวัร์หรือบอร์ (Boer) เป็นตน้ แพะ
พนัธ์ุบอร์ กรมปศุสัตวน์าํเขา้มาจากประเทศแอฟริกาใต ้ เมื�อปี พ.ศ.2539 เป็นแพะเนื�อขนาดใหญ่ 
ลาํตวัสีขาว หวัและคอจะมีนํ� าตาลแดง ใบหูยาวปรก เมื�อโตเต็มที�ตวัผูห้นกัประมาณ 90  กิโลกรัม   
ตวัเมียหนักประมาณ 65 กิโลกรัม และพนัธ์ุขนและหนังได้แก่ แองโกรา (Angora) ปาชมินา 
(Pashmina) หรือแคชเมียร์(Cashmere) แบล๊คเบงกลั (Black Bengal) และมาราดี�หรือเรดโซโคโต ้
(Maradi or Red Sokoto) เป็นตน้  
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 ขณะเดียวกนัมีการจาํแนกการเลี�ยงแพะออกเป็น 4 รูปแบบคือ 1) การเลี�ยงแบบผกูล่าม
ใชเ้ชือกผกูล่ามคอแพะยาวประมาณ 5-10 เมตร ไปผกูให้แพะกินหญา้รอบบริเวณที�ผกู กลางคืนนาํ
แพะกลบัไปเลี�ยงในคอกหรือเพิงที�หลบฝน  2) การเลี�ยงแบบปล่อย โดยปล่อยให้แพะออกหากินใน
เวลากลางวนั เจา้ของจะคอยดูแลบา้ง ตอนเยน็ตอ้นกลบัเขา้คอก  3) การเลี�ยงแบบขงัคอก ตอ้งปลูก
หญ้าให้แพะกิน ในคอกต้องมีนํ� าและอาหารข้น วิธีนี� ประหยดัพื�นที�และแรงงาน แต่ลงทุนสูง 
เกษตรกรไมนิ่ยมทาํและแบบที�  4) การเลี�ยงแบบผสมผสานกบัการปลูกพืช (สุรชน  ต่างวิวฒัน์ และ
อารักษ ์ ชยักุล, 2545)   

นอกจากนี� มีผูศึ้กษากลุ่มเลี� ยงแพะเชิงพาณิชยจ์งัหวดัชายแดนใตแ้ละฟาร์มเครือข่าย
เกี�ยวกบัการเลี�ยงแพะในสวนไมย้นืตน้เพื�อใหแ้พะใชอ้าหารในบริเวณสวน (นิรนาม,  2553) พบวา่มี
การนาํแพะเลี�ยงร่วมในสวนยางพารา มะพร้าว ปาล์มนํ� ามนั และสวนไมผ้ลต่าง ๆ โดยใชว้ิธีการผกู
ล่ามและปล่อยใหแ้พะหาอาหารกินเอง ประโยชน์ที�ไดจ้ากการเลี�ยงแพะในสวนคือมูลแพะจะเป็นปุ๋ย 
สามารถช่วยเพิ�มผลผลิตของพืชได ้  อยา่งไรก็ตามการเลี� ยงแพะในสวนเกษตรกรตอ้งระวงัการ
ทาํลาย หรือ แทะเล็มพืชในกรณีที�พืชยงัมีขนาดเล็ก เช่น การเลี�ยงแพะในสวนยางพารา ซึ� งอาจปล่อย
แพะเป็นฝูงให้หาอาหารตามธรรมชาติภายในบริเวณสวนยางพารา หรือล่ามแพะกบัหลกัที�ปักไว ้
ระหวา่งแถวของตน้ยางพารา เพื�อไม่ให้แพะแทะเล็มเปลือกตน้ยางพารา โดยทั�วไปตน้ยางจะใช้
พื�นที�ประมาณร้อยละ 25 ของพื�นที�สวนยางพาราทั�งหมด  จึงเหลือพื�นที�อีกประมาณร้อยละ 75 ซึ� ง
เป็นพื�นที�ระหวา่งแถวของตน้ยางพารา ในขณะที�ตน้ยางอายุนอ้ย อาจมีการปลูกพืชชนิดอื�นแซมเพื�อ
หารายไดใ้นช่วงที�ยางยงัไม่ไดเ้ปิดกรีด ไดแ้ก่ พืชคลุมดินตระกูลถั�วต่าง ๆ เช่น ถั�วเหลือง ถั�วลิสง 
หรือขา้วโพด เป็นตน้  

ในสวนยางพาราอาจมีวชัพืชต่าง ๆ เมื�อตน้ยางมีอายุมากขึ�น การปลูกพืชแซมดว้ยพืช
ต่าง ๆ ก็จะนอ้ยลง  เนื�องจากแสงแดดส่องไม่ถึง แต่ก็จะมีวชัพืชบางชนิดที�ไม่ตอ้งการแสงมากนกั
ขึ�นอยูไ่ด ้โดยปกติการทาํสวนยางอาจมีการใชส้ารกาํจดัวชัพืช หรือไถกลบวชัพืชดงักล่าว ทาํให้เสีย
ค่าใชจ่้ายเพิ�มขึ�น ดงันั�นการเลี�ยงแพะจึงเป็นแนวทางหนึ�งที�สามารถกาํจดัวชัพืชในสวนยางพาราได ้
โดยทั�วไปในสวนยางพาราประกอบดว้ยวชัพืชขึ�นหลายชนิด เช่น หญา้มาเลเซีย หญา้เห็บ หญา้
ละมาน และหญา้คา นอกจากนี� ยงัมีพืชตระกูลถั�วที�ใชค้ลุมดิน และเฟิร์นชนิดต่าง ๆ พืชดงักล่าวใน
สวนยางพารามีผลผลิตแห้งประมาณ 160-320 กิโลกรัมต่อไร่  ผลผลิตจะลดลงเมื�อตน้ยางพาราอายุ
เกิน 5 ปี  เมื�อยางอาย ุ5 ปี ผลผลิตของพืชเหล่านี� จะลดลงเหลือ 96 กิโลกรัมต่อไร่ เพราะมีร่มเงามาก
ขึ�น พืชที�อยูใ่ตร่้มเงาจึงเจริญไม่ดีพืชเหล่านี�ประมาณร้อยละ 60-70 แพะสามารถใช้ประโยชน์ได ้
โดยเฉลี�ยสวนยางพื�นที�ประมาณ 7  ไร่ สามารถเลี�ยงแพะได ้7-10 ตวั โดยไม่ตอ้งให้อาหารอื�นเสริม 
ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัชนิดและปริมาณของพืชอาหารสัตวที์�มีอยูใ่นสวนยางพาราดว้ย อยา่งไรกต็ามการเลี�ยง
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แพะในสวนยางพารา เกษตรกรมกัประสบปัญหาคือ แพะเขา้ไปกินตน้ยางพาราหรือ พืชอื�น ๆ ที�อยู่
ในบริเวณสวนใกลเ้คียง หากไมมี่การผกูล่ามแพะไว ้หรือไมมี่รั� วกั�น  

ขณะที�ถวลัย ์ วรรณกุล (2542) ไดก้ล่าวถึงปัญหาของการเลี�ยงแพะในสวนยางพารามี
ดงันี�   

1) โรคและพยาธิ  พยาธิภายในเป็นปัญหาที�สาํคญัในการเลี�ยงแพะในสวนยางพารา 
เนื�องจากภาคใตมี้ฝนตกชุกมาก อุณหภูมิและความชื�นสูง ขอ้แนะนาํในการเลี�ยงแพะในภาคใตใ้น
สภาพไมมี่การหมุนเวยีนแปลงหญา้ ไดแ้นะนาํการถ่ายพยาธิ ดว้ยยาถ่ายพยาธิออกฤทธิ� กวา้งทุก ๆ  
4-6 สัปดาห์ ในฤดู ฝน (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน) และทุก ๆ 8-10 สัปดาห์ ในฤดูแลง้ 
(เดือนธนัวาคม –เดือนพฤษภาคม) ในสภาพที�ชื�นแฉะแปลงหญา้จะมีไข่พยาธิมากกวา่สภาพที�แห้ง 
หากมีพยาธิภายในตวัแพะจะมีผลต่อการเจริญเติบโต และอตัราการตายสูง กรณีที�เกษตรกรมีการ
เลี�ยงแพะหลายตวั ควรศึกษาการนบั จาํนวนไข่พยาธิในมูลแพะ เพราะถา้มีไข่พยาธิจาํนวนนอ้ย    
ในมูลแพะก็ไม่จาํเป็นตอ้งถ่ายพยาธิ ซึ� งจะช่วย ลดตน้ทุนค่ายาถ่ายพยาธิ อยา่งไรก็ตาม เกษตรกร
ทั�วไปมกัไมค่อ่ยถ่ายพยาธิแพะ สาํหรับโรคแพะที�สําคญั ไดแ้ก่ ปอดบวม และปากเปื� อย ซึ� งจะทาํให้
แพะมีอตัราการตายสูง  

2) อาหาร ปริมาณอาหารหยาบหรือพืชอาหารสัตวส์ําหรับแพะในสวนยางพารา   
จะนอ้ยลง เมื�อตน้ยางอายมุากขึ�น  ดงันั�นตอ้งมีการปรับจาํนวนแพะใหเ้หมาะสมกบัพื�นที�และฤดูกาล 
ตลอดจน ปริมาณหรือคุณภาพของพืชที�มีอยูใ่นสวนยางพารา ควรปลูกพืชเพื�อตดัให้แพะกินในกรณี
ที�มี อาหารจาํกดั ไดแ้ก่ หญา้สด ใบขนุน ใบแซะ ใบกระถิน หรือเพิ�มอาหารเสริมไดแ้ก่ อาหารเหลือ
จากครัวเรือน วสัดุที�เหลือจากการหีบปาล์มนํ� ามนั รําขา้ว หรือให้อาหารสัตวข์น้เสริมหากจาํเป็น   
จะสามารถเพิ�มอตัราการเจริญเติบโตของแพะได ้ 

3) การทาํลายตน้ยางพารา ไม่ควรปล่อยแพะให้แทะเล็มตน้ยางพาราที�มีอายุน้อย
กวา่ 3 ปี (วดัรอบโคนตน้นอ้ยกวา่ 20  เซนติเมตร) หรือแมเ้ป็นตน้ยางพาราที�โตเต็มที�แลว้ หากปล่อย
แพะไวใ้นสภาพอดอาหาร แพะอาจแทะกินเปลือกตน้ยางพาราทาํให้หนา้กรีดเสียหาย ตน้ตาย หรือ
อาจทาํถว้ยรองนํ� ายางเสียหาย สําหรับการเลี�ยงแพะในสวนปาล์มนํ� ามนัที�นาสาร มีรูปแบบการเลี�ยง
ในสวนปาล์มนํ� ามนั  ซึ� งมีพื�นที�ประมาณ 70 ไร่ โดยในแปลงปลูกปาล์มนํ� ามนัแบ่งออกเป็นแปลง
ยอ่ย ๆ เพื�อใหแ้พะไดกิ้นหญา้ที�ขึ�นเป็นอาหารแบบหมุนเวียน นอกจากนี�ทางฟาร์มยงัไดจ้ดัทาํแปลง
หญา้รูซี�และหญา้ขนเพิ�มอีกประมาณ 30 ไร่ เพื�อนาํมาเสริมให้กบัแม่แพะนม นบัเป็นขอ้ดีของการ
เลี�ยงแพะที�สามารถใชพ้ืชอาหารที�มีอยูใ่นสวนปาล์มนํ� ามนัให้เกิดประโยชน์ไดอ้ยา่งเต็มที� (นิรนาม, 
2550)   
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2.2 แนวคิดและการศึกษาระบบการทาํฟาร์ม 

 2.2.1 ระบบการทาํฟาร์ม 
 การเกษตรหากพิจารณาในแง่ของการพฒันาจะพบว่ามีการเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ 
ขึ�นกบับริบททางสังคม-วฒันธรรม เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบสังคมเกษตร   
นั�น ๆ ปรากฏการณ์ของการเปลี�ยนแปลงจะเกิดขึ�นกบัสังคมเกษตรในทุกพื�นที� ดงันั�นการศึกษาให้
เห็นถึงความเคลื�อนไหวของระบบการทาํฟาร์มในสังคมเกษตรเป็นสิ�งจาํเป็นในการเขา้ใจแนวโน้ม
ทิศทางของการเปลี�ยนแปลงนําไปสู่การกาํหนดนโยบายที�เหมาะสมต่อไป แนวทางสําคัญใน
การศึกษาพลวติัของระบบสังคมเกษตรคือ การศึกษาในเชิงประวติัของการเกษตรในพื�นที� 
(Dufumier, 1996 ; Cochet, 2011) และการจาํแนกให้เห็นประเภทของระบบการทาํฟาร์มโดยเฉพาะ
การศึกษาการทาํหน้าที�ของระบบการทาํฟาร์มและทางโคจร (trajectory) ที�ไม่เหมือนกนัของฟาร์ม
แต่ละประเภท (สมยศ ทุ่งหวา้, 2553; Barnaud, 2005; Mazoyer and Roudart, 2006) การนาํสอง
แนวทางมาสังเคราะห์ร่วมกนัทาํให้ทราบชดัเจนขึ�นวา่สังคมเกษตรในพื�นที�หนึ� งมีการเปลี�ยนแปลง
ไปในทิศทางใด  
 ในการพฒันาการเกษตรจาํเป็นตอ้งเขา้ใจสภาพการเกษตรที�เกิดขึ�นจริง เพื�อเสนอแนะ
แนวทางพฒันาได้สอดคล้องกบัความต้องการที�แท้จริงของเกษตรกร การเข้าใจสภาพการของ
การเกษตรจาํเป็นต้องทาํความเข้าใจกระบวนการการปรับเปลี�ยนและเงื�อนไขต่าง ๆ ในการ
ปรับเปลี�ยนระบบการเกษตรของสังคม กระบวนการปรับเปลี�ยนนี� อาจมีสาเหตุเกิดขึ�นจากภายใน
หน่วยการผลิตทางการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ ในระดบัฟาร์ม ระดบัชุมชน หรือระดบัที�เหนือไป
กวา่นี�  ไดแ้ก่ภูมิภาค ประเทศหรือระหวา่งประเทศ  (Mazoyer, 1987 อา้งโดย สมยศ  ทุ่งหวา้, 2553) 
การอธิบายถึงการเปลี�ยนแปลงทางสังคมในกระบวนการผลิตทางการเกษตรนั�นเป็นการอธิบายการ
เปลี�ยนแปลงในเชิงคุณภาพ (qualitative change) หรือลกัษณะต่าง ๆ ในระบบสังคมเกษตรซึ� งไดแ้ก่ 
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื�อการเพาะปลูก เครื� องมือและอุปกรณ์การผลิต วสัดุทางชีวภาพ  
เงื�อนไขการทํางานเกษตรและความพอใจในความต้องการของสังคมโดยส่วนรวมว่า มีการ
เปลี�ยนแปลงอยา่งไรในภาพรวมทั�งสังคม การวเิคราะห์กระบวนการผลิตทางการเกษตรที�สําคญัแบ่ง
ไดเ้ป็น  
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1) การวิเคราะห์ลําดับขั!นตอนทางเทคนิค (itinerary of technics) หมายถึง 
วเิคราะห์เหตุผลของลาํดบัขั�นตอนการทาํเกษตรที�เกษตรกรปฏิบติัอยู ่กิจกรรมทางการเกษตรหนึ�ง ๆ 
อาจจะมีลาํดบัขั�นตอนทางเทคนิคหลายอยา่งกไ็ดขึ้�นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ เทคนิคการ
ทาํเกษตรและเหตุผลการตดัสินใจของเกษตรกร 

2) การวเิคราะห์ระบบการปลกูพชื (cropping  systems) ระบบการปลูกพืชหมายถึง 
แบบแผนของการเพาะปลูกในแปลงที�ใชว้ิธีการเดียวกนั โดยมีลาํดบัขั�นตอนทางเทคนิคและลาํดบั
ของพืชที�ปลูกเหมือนกนั ในฟาร์มหนึ� ง ๆ อาจประกอบดว้ยระบบการปลูกพืชหลายระบบ  ดงันั�น
การวิเคราะห์ระบบการปลูกพืชจึงเป็นการพิจารณาทั�งในแง่ของเวลา เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน 
การกระจายตวัตามพื�นที� การจดัสรรแรงงานในรอบปีและในช่วงเวลาที�ตอ้งใช้แรงงานมาก ปัจจยั
นาํเขา้ ผลผลิต และการผลิตซํ� า ไดจ้าํแนกดงัต่อไปนี�  

2.1) การจาํแนกระบบการปลูกพืช สามารถจาํแนกออกไดห้ลายประเภทเช่น 
ระบบการปลูกพืชเชิงเดี�ยว ระบบการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงเดียวกนั เป็นตน้ ในการศึกษา
ระบบการปลูกพืชควรทําความเข้าใจเกี�ยวกับ การตัดสินในใช้พันธ์ุ การปลูกร่วมกันและใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ อยา่งไร สภาพของแปลงเพาะปลูกเป็นอยา่งไร(ภูมิประเทศ แหล่งนํ� า ประเภทของ
ดิน พืชดั�งเดิม) ลาํดบัการปลูกพืชมีการหมุนเวยีนอยา่งไร กี�ปีครั� ง ผลกระทบของพืชที�ปลูกก่อนหนา้
นี� ต่อสภาพของดิน วชัพืช โรค แมลง มีผลต่อพืชเพาะปลูกอย่างไร วิธีการในการเพาะปลูกเป็น
อยา่งไร กิจกรรมและช่วงเวลาทาํกิจกรรมแต่ละอยา่ง ลาํดบัขั�นตอนทางเทคนิค และเหตุผลในการ
เลือกลาํดบัขั�นตอนแบบนั�น ๆ เกษตรกรใช้แรงงานที�มีอยู่ทั�งแรงงานครอบครัวและแรงงานจา้ง
อยา่งไร ปัจจยันาํเขา้ตั�งแต่การเตรียมดินจนถึงการขาย และควรมีการทาํปฏิทินการปลูกพืชในแต่ละ
ระบบ วิธีการผลิตซํ� าความอุดมสมบูรณ์ของดินเกษตรกรมีวิธีการอยา่งไร ใชปุ๋้ยเคมี ปุ๋ยคอก การ
ปลูกพืชผสมผสาน การปล่อยที�ดินวา่งในบางช่วง นาํสัตวเ์ลี� ยงเขา้ไปเลี�ยงหรืออื�น ๆ ผลผลิตที�ไดต่้อ
พื�นที� ความแตกต่างของผลผลิตระหวา่งปีต่าง ๆ นอกจากนี�จะตอ้งพิจารณา เป้าหมายของการผลิต 
เช่นสัดส่วนการบริโภค ขาย บริจาค ทดแทนค่าแรงงาน ใช้เป็นเมล็ดพนัธ์ุ การสูญเสียจากการเก็บ
เกี�ยวและการเก็บรักษา- ขอ้จาํกดัทางเทคนิค เช่นทาํไมเกษตรกรไม่สามารถผลิตพืชชนิดนี� ในเนื�อที�
มาก ๆได ้กิจกรรมอะไรบา้งที�เกิดจากขอ้จาํกดัของทรัพยากรมนุษยแ์ละปัจจยัการผลิตที�มีเกษตรกร 
มีการแกปั้ญหาอยา่งไร 

2.2) การกาํหนดลักษณะระบบการปลูกพืช โดยการศึกษาลักษณะการใช้
แรงงาน เวลาการทาํงาน ปัจจยัการผลิต เครื�องมือที�ใช้ และนาํมาจดัทาํปฏิทินการเกษตรและแสดง
เครื�องมือที�ใชเ้ปรียบเทียบกบัฤดูกาล 
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2.3) การประเมินผลผลิตและปัจจยัการผลิต ในเบื�องตน้มีขอ้มูลที�จาํเป็น คือ 
มูลค่าของผลผลติที�ได้รับ (Gross  Product) เป็นการนาํจาํนวนผลผลิตที�ไดท้ั�งหมด (ไม่รวมที�นาํมา
เป็นปัจจยัการผลิตในฟาร์ม) คูณดว้ยราคา ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) เช่นค่าเมล็ดพนัธ์ุ ค่าปุ๋ย 
และค่าใช้จ่ายในการบริการในรอบการผลิตรายได้เหนือต้นทุนผันแปร (Gross Margin) เท่ากบั 
Gross  Product - Variable Cost 

3) การวิเคราะห์ระบบการเลี!ยงสัตว์ หมายถึง การวิเคราะห์วิธีการเลี� ยงสัตว ์         
ฝงูหนึ�ง ๆ ที�มีลาํดบัขั�นตอนทางเทคนิคเดียวกนั การเลี�ยงสัตวช์นิดเดียวกนัจึงอาจมีหลายระบบการ
เลี� ยง เพราะอาจมีลาํดบัขั�นตอนทางเทคนิคที�แตกต่างกนั ในการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ระบบการ
เลี�ยงสัตวมี์ดงันี�   

3.1) ลกัษณะของฝงูสัตว ์: ชนิดของสัตว ์พนัธ์ุ ลกัษณะทางพนัธุกรรม 
อาย ุและเพศ (ปิระมิดของอาย)ุ จาํนวนของสัตวใ์นฝงู 

3.2) วิธีการเลี� ยง มีคาํถามที�จาํเป็นคือ การผสมพนัธ์ุสัตว ์ผสมอย่างไร อายุที�
ผสม เกณฑใ์นการเลือกแมพ่นัธ์ุ อายปุลดระวางตวัเมีย ตวัผู ้ช่วงห่างระหวา่งการคลอดในแต่ละครั� ง 
ระยะเวลาตั�งทอ้ง จาํนวนลูกต่อครอกเวลาการเติบโต ฯลฯ  การให้อาหาร และนํ� า รวมทั�งความ
เพียงพอและแหล่งของอาหารและนํ� า พนัธ์ุหญา้ ช่วงเวลาที�ให้หญา้ที�ปลูก ให้หญา้ธรรมชาติ ให้
อาหารเสริม ให้สิ�งเหลือใช้จากฟาร์ม  การจดัการดา้นสุขศาสตร์สัตว ์มีวิธีการดูแลรักษาอยา่งไร    
การให้วคัซีน การให้ยาเป็นตน้ โรงเรือน คอก การนาํเขา้คอกตอนกลางคืนและปล่อยตอนกลางวนั
หรือไม่ ช่วงไหน ประเภทของโรงเรือน ปฏิทินการทาํงานในแต่ละช่วงเวลา กี�คน ต่อสัตวกี์�ตวั    
เป็นตน้ 

3.3) ผลผลิตที�ได ้ ไดผ้ลผลิตอะไรบา้ง เช่น นม เนื�อ ไข่ พอ่พนัธ์ุ ปริมาณเท่าไร 
มูลคา่ที�ไดเ้กิดจากอะไร เช่น ขาย บริโภค บริจาค พิธีกรรมทางศาสนา สอดคลอ้งกบั วนัรักษ ์ มิ�งมณี
นาคิน (2547 อา้งโดย  วโิรจน์  เรือนแป้น, 2548 ) กล่าวถึงผลตอบแทนทางการเงินจากการเลี�ยงแพะ
ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขาย นํ�านมดิบ การขายแพะแรกเกิด แพะรุ่น แมพ่นัธ์ุ พอ่พนัธ์ุ แพะเนื�อ ขนแพะ 
หนงัแพะ มูลแพะ เป็นตน้ การประเมินผลตอบแทนทางการเงินจะใชร้าคาตลาด ซึ� งเป็นราคาซื�อขาย
กนัที�ระดบัฟาร์ม (Farm Gate Price) ผลผลิตรองที�ไดมี้อะไร เกษตรกรนาํมาใชป้ระโยชน์หรือไม ่
เช่นมูลสัตว ์หนงัสัตว ์ฯลฯ สมรรถนะทางเทคนิคและเศรษฐกิจของแม่ววั แม่สุกร แม่แพะ แม่ไก่ 
ฯลฯ ข้อจาํกดัทางเทคนิคของระบบ ปัญหาการเลี� ยง ปัญหาแหล่งพืชอาหารสัตว์ ข้อจาํกดัทาง
การตลาด ปัญหาความเสียหายของพืช ขาดโรงกกัตุน ปัญหาทางพนัธุกรรม ทางสุขศาสตร์ ปัญหา
แหล่งทุน 
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3.4) เงื�อนไขการเลี� ยง ได้แก่ลักษณะการเป็นเจ้าของคนเดียวหรือหลายคน 
ลกัษณะการจา้งเลี�ยง การแบง่ลูกสัตว ์ประวติัความเป็นมาดา้นการเลี�ยงสัตว ์

4) การวิเคราะห์ระบบการทําฟาร์ม หมายถึงการวิเคราะห์ การตดัสินใจของหน่วย
การผลิตทางการเกษตรในการรวมปัจจยัทางการผลิตที�มีอยู ่ของฟาร์มประเภทต่าง ๆ ในการผลิต
ทางการเกษตรเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องฟาร์มแต่ละประเภท 

5) การวิเคราะห์ระบบสังคมเกษตร (agrarian system) เป็นการศึกษาการ 
เปลี�ยนแปลงทางประวติัศาสตร์และการปรับตวัทางภูมิศาสตร์ทั�งในระดบัลึกและกวา้งตั�งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนัของสังคมเกษตรในภาพรวม  จึงตอ้งศึกษาเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงและการปรับตวั
ของกระบวนการผลิตทางเกษตรเป็นสาํคญั (สมยศ  ทุง่หวา้, 2553)  

การศึกษาระบบการเกษตรที�ช่วยให้เขา้ใจสภาพการทางการเกษตรอยา่งดีและมกัจะมี 
ผูศึ้กษากนัมาก ไดแ้ก่การศึกษาระบบการทาํฟาร์ม (farming  system) เป็นระบบการทาํเกษตรของ
เกษตรกร ที�มีกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ดาํเนินไปพร้อม ๆ กนั โดยมีครัวเรือนเกษตรกรเป็น
ศูนยก์ลางของฟาร์ม ซึ� งทาํหนา้ที�ควบคุมการดาํเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ การปลูกพืช การ
เลี�ยงสัตวก์ารใชท้รัพยากรธรรมชาติอื�น  ๆ รวมทั�งทรัพยากรที�เป็นเจา้ของร่วมกนัในชุมชนดว้ย เช่น 
การประมง  การใช้ทุ่งหญา้เลี� ยงสัตวร่์วมกนั และการทาํหัตถกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมพื�นบา้น 
ขณะเดียวกนักิจกรรมดงักล่าวสามารถแบ่งย่อยได้อีก (สมยศ ทุ่งหวา้, 2544) การที�ระบบการทาํ
ฟาร์มครัวเรือนเป็นหน่วยพื�นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ที� มีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจ 
จาํเป็นตอ้งศึกษาการทาํฟาร์มครัวเรือน มุง่เนน้ที�ระบบการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรเป็นหลกัและ
วเิคราะห์องคป์ระกอบที�สาํคญัของระบบการทาํฟาร์ม มีหลกัในการวเิคราะห์ดงันี�   

1) การมองระบบการผลิตของครัวเรือนอยา่งเป็นองคร์วม ไม่วา่จะเป็นการผลิตพืช 
การผลิตสตัว ์และอื�น ๆ  

2) มองหาเหตุผลและความสัมพนัธ์ของทุกระบบการผลิตที�มีในฟาร์ม ซึ� งแต่ละ
ระบบมีการพึ�งพาซึ� งกนัและกนั 

3) ศึกษาศักยภาพและข้อจาํกัดในการทาํฟาร์มของเกษตรกรทุกด้าน ทั�งปัจจัย
ภายในและ ปัจจยัภายนอก สําหรับปัจจยัภายใน ไดแ้ก่การใช้แรงงานในครัวเรือน เงินทุน และการ
ใชป้ระโยชน์ที�ดินเป็นตน้ ส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ระบบตลาด ราคาผลผลิต และนโยบายของรัฐ 
เป็นตน้  

4) การมีส่วนร่วมของเกษตรกรไดแ้กไ้ขปัญหาหรือแบ่งปันประสบการณ์ในการ 
ทาํฟาร์ม เพื�อใหก้ารศึกษาวจิยัสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดต้รงประเด็น และมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 
เนื�องจากระบบการทาํฟาร์มมีองคป์ระกอบที�สามรถควบคุมไดแ้ละควบคุมไม่ได ้จึงตอ้งมีการศึกษา
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อย่างเป็นระบบ ซึ� งเป็นการศึกษาสิ�งต่อไปนี�   1) การศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ของครัวเรือน
เกษตรกร โดยเน้นศึกษาสมาชิกในครัวเรือนที�มีส่วนในการทาํฟาร์ม  2) ศึกษาปัญหาและโอกาส 
ต่าง ๆ ที�มีอิทธิพลต่อการทาํฟาร์ม 3) การจดัลาํดับความสําคัญของปัญหาในการทาํฟาร์มของ
เกษตรกร 4) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบยอ่ยต่าง ๆ ในระบบการทาํฟาร์ม และ 5) ประเมิน
ผลการวจิยัเกี�ยวกบัการทาํฟาร์ม (ปัญจพล  บุญชู, 2533) 

ระบบการทําฟาร์มนอกจากจะมีครัวเ รือนเป็นศูนย์กลางของฟาร์มแล้วย ัง มี
องคป์ระกอบอื�น ๆ ที�สําคญัไดแ้ก่ องคป์ระกอบทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม เป้าหมาย
ครัวเรือนเกษตรกร การจดัหาทรัพยากรและการจดัการ และการตดัสินใจดาํเนินงาน เป็นตน้ (Dixon 
and Upton, 1994 อา้งโดย ลดาวลัย ์ เจดีรัตน์, 2554)   ในการวเิคราะห์ระบบฟาร์มเนน้ที�ระบบฟาร์ม-
ครัวเรือน (farm-household) เป็นหน่วยควบคุมการเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัปัจจยัการผลิต เพื�อผลิตให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องระบบฟาร์ม-ครัวเรือนนั�น ๆ ส่วนเกษตรกรจะสามารถทาํกิจการฟาร์ม
ไดบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือไมขึ่�นอยูก่บัทรัพยากรที�เกษตรกรมีอยู ่รวมถึงสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ 
เศรษฐกิจ และสังคม ที�เปลี�ยนแปลงไป ฟาร์มนั�น ๆ ต้องปรับเปลี�ยนตลอดเวลา ดงันั�นฟาร์มจะ
เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจที�เปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ เมื�อเวลาเปลี�ยนไปนกัวิทยาศาสตร์ทาง
การเกษตรมองวัตถุประสงค์ของการผลิต เพื�อให้ได้ผลผลิตต่อหน่วยพื�นที� สูงสุด ส่วนนัก
เศรษฐศาสตร์มกัมองวตัถุประสงค ์เพื�อให้ไดผ้ลตอบแทนทางการเงินสูงสุด เกษตรกรก็มีเหตุผลใน
การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เนื�องจากตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ หากฟาร์มต่างประเภทกนัยอ่ม
มีวตัถุประสงคที์�แตกต่างกนั (สมยศ  ทุง่หวา้, 2541) เช่น 
 วตัถุประสงค์เพื�อลดความเสี�ยง  เกษตรกรมกัมีวตัถุประสงค์เพื�อป้องกนัความเสี�ยง 
ดงันั�นเพื�อลดความเสี�ยงเกษตรกรบางรายจะไมล่งทุนแรงงาน และเงินทุนในระบบการผลิตที�มีความ
เสี� ยง โดยเกษตรกรจะไม่สนใจที�จะผลิตพืชทําเงินเฉพาะอย่างแต่มักผลิตผลผลิตที� มีความ
หลากหลายสาํหรับการบริโภคในครัวเรือน และขายผลผลิตเพื�อซื�อปัจจยัอื�นที�ไม่สามารถผลิตไดใ้น
ครัวเรือน 

วตัถุประสงค์เพื�อให้เกิดรายได้ต่อหน่วยพื�นที�สูงสุด  ถ้าเงื�อนไขทางการตลาดดีทั�ง
ตลาดผลผลิตและตลาดปัจจยัการผลิต  เกษตรกรจะเนน้การผลิตแบบเฉพาะอยา่งที�มีความไดเ้ปรียบ
อยา่งเปรียบเทียบ (comparative  advantage) แมว้า่เกษตรกรตอ้งซื�อสินคา้ในตลาดมาบริโภคทั�งหมด 
แต่เกษตรกรก็พยายามผลิตผลผลิตเฉพาะอยา่งนั�น  ให้ดีที�สุดเพื�อให้เกิดรายไดที้�เป็นตวัเงินสูงสุด 
การยอมรับและปฏิบติัเทคนิคทางการเกษตรที�มีความเขม้ขน้มากหรือนอ้ยขึ�นอยูก่บัทรัพยากรที�มีอยู่
ในแต่ละประเภทของระบบฟาร์ม เช่น ถา้หากมีที�ดินนอ้ย แต่แรงงานมาก เกษตรกรจะจดัการฟาร์ม
แบบที�ใชแ้รงงานมาก (labor-intensive) เพื�อใหเ้กิดรายไดต่้อหน่วยที�ดินสูงสุด  
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วตัถุประสงค์เพื�อให้เกิดรายได้ต่อแรงงานในครอบครัวสูงสุด ในเขตที�มีความ
หนาแน่นของประชากรตํ�า เกษตรกรจะทาํการเกษตรแบบไม่เข้มข้น (extensive) คือไม่มุ่งหวงั
ผลผลิตต่อหน่วยพื�นที�มาก แต่ทาํเพื�อให้รายไดต่้อชั�วโมงการทาํงานของแรงงานในครอบครัวสูงสุด 
การที�ระบบการทาํฟาร์มมีพื�นที�มาก  แต่ขาดอุปกรณ์  จึงไม่สามารถทาํให้เกิดรายได้ต่อพื�นที�    
สูงสุดได ้

วตัถุประสงค์เพื�อให้เกิดอัตรากําไรหรืออัตราการตอแทนของการลงทุนสูงสุด  
โดยมากไดแ้ก่ ฟาร์มขนาดใหญ่มีการจา้งแรงงาน หรือมีการลงทุนมากแลว้แต่สถานการณ์ คือ ถา้
สามารถหาแรงงานไดง่้าย และราคาถูกก็จะทาํการเกษตร โดยอาศยัแรงงานจา้งมาก แต่หากแรงงาน
หายาก และราคาแพง ก็จะอาศยัการลงทุนด้วยตน้ทุนคงที�มากจากการกล่าวถึงวตัถุประสงค์ของ
การเกษตรในระบบการทาํฟาร์มจะเห็นไดว้า่ ในการวิเคราะห์ระบบการทาํฟาร์มนั�นจะตอ้งพิจารณา
วา่ฟาร์มต่าง ๆ มีความสลบัซับซ้อนและมีวตัถุประสงค์ต่างกนั บางฟาร์มอาจมีวตัถุประสงค์หลาย
อยา่ง นอกจากนี� ยงัมีความเป็นพลวตัและมีพฒันาการตามกาลเวลาที�ตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลง 
เป็นที�รวมของภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ประการสุดทา้ยวตัถุประสงค์ของฟาร์มมีการเปลี�ยนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสมของเหตุผล 

ระบบการทาํฟาร์มเป็นหน่วยพื�นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ� งมีองค์ประกอบที�
สาํคญั 4 อยา่ง ไดแ้ก่ (สมยศ ทุง่หวา้, 2541) 

1) เงื�อนไขทางสังคมของการผลิตหรือที�เรียกว่าความสัมพนัธ์ทางการผลิต 
ความสามารถในการมีที�ดิน ความสัมพนัธ์ทางการตลาด และการแลกเปลี�ยนความสัมพนัธ์ระหวา่ง
แรงงานในหน่วยการผลิตนั�น ๆ เช่นการแบ่งแรงงาน ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ บทบาทของ
สมาชิก และอาํนาจการตดัสินใจ เป็นตน้   

2) เงื�อนไขทางนิเวศน์เกษตร  
3) พลงัการผลิต ได้แก่ ปัจจยัการผลิต รวมถึงที�ดิน ซึ� งต้องทราบว่าใครเป็น

เจา้ของ และผลิตเพื�อใคร ผลผลิต และการใชแ้รงงานในหน่วยการผลิตเดียวกนั  
4) วตัถุประสงค์ของระบบ เป็นตวักาํหนดจุดหมายปลายทางของผลผลิตโดย

วเิคราะห์ตั�งแต่การผลิต การเกบ็รักษา การแปรรูป และการตลาด เป็นตน้  
ชชัรี  นฤทุม และคณะ (2537 อา้งโดย วรีะชาติ เงินถาวร 2549)  ไดก้ล่าวถึงการวินิจฉยั

เบื�องตน้ (preliminary diagnosis phase) วา่เป็นการทาํความเขา้ใจกบัระบบการเกษตรในภาพรวม
ระดบัชุมชนจากนั�นวางแผนและทดสอบนวตักรรม (design and testing of adopted innovation 
phase) โดยนาํผลจากการวินิจฉัยเบื�องต้นมาใช้ประโยชน์ในการวิจยั และทดสอบนวตักรรม
ทั�งในหอ้งปฏิบติัการและระดบัไร่นา เพื�อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ศกัยภาพและ
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ขอ้จาํกดัของเกษตรกรแต่ละประเภท เพื�อไปส่งเสริมและเผยแพร่แก่เกษตรกรเป้าหมาย (extension 
phase) เป็นขั�นที�นําระบบการผลิต เทคนิค วิธีการ ที�เหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์
ศกัยภาพและขอ้จาํกดัของเกษตรกรมาใชใ้นการส่งเสริมและเผยแพร่แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย และ
ทาํการประเมินการยอมรับของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย (evaluation phase) เป็นขั�นตอนการ
ประเมินผล โดยนาํผลจากขั�นตอนการวนิิจฉยัเบื�องตน้มาเป็นฐานในการประเมินผลและการยอมรับ
ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื�อนําไปปรับปรุงการวินิจฉัยเบื�องต้นและค้นหาประเด็นใหม่ ๆ       
ในการวางแผนและทดสอบนวตักรรมต่อไป 

ทั�งนี� ในส่วนของการวเิคราะห์เพื�อทาํความเขา้ใจฟาร์มทั�งระบบ สมยศ  ทุ่งหวา้ (2553) 
เรียกวา่ การวเิคราะห์หนา้ที�ระบบการทาํฟาร์ม โดยเสนอแนวทางในการศึกษาไวด้งันี�  

1. การคดัเลือกครัวเรือนเกษตรกรมาศึกษา  เป็นการคดัเลือกตวัแทนฟาร์มประเภท
ต่าง ๆ มาใชใ้นการศึกษารายละเอียดของระบบการทาํฟาร์ม ซึ� งจาํนวนตวัอยา่งที�คดัเลือกเพื�อศึกษา
หน้าที�ของระบบการทาํฟาร์มจะมากน้อยเท่าใดจะขึ�นอยู่กบัความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกนัของ
เกษตรกรและระบบการผลิตในพื�นที� นอกจากความแตกต่างในแง่ระบบการผลิตแล้วควรเลือก
ตวัอยา่งที�มีปัจจยัจาํกดับางประการแตกต่างกนัใหค้รบถว้นในระดบัต่าง ๆ เช่น ความแตกต่างของขนาด
ที�ดิน ลกัษณะการถือครองที�ดิน การใชแ้รงงาน เป็นตน้ 
  2. การศึกษาระบบการผลิต อาศยัแนวทางการสอบถามเป็นเครื�องมือในการบนัทึก
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสังเคราะห์ขอ้มูลรวมทั�งการสังเกตพื�นที�จริง ซึ� งควรประกอบด้วย
หวัขอ้ต่อไปนี�  

1) ลกัษณะของระบบการผลิต 
2) ครอบครัวและวตัถุประสงคข์องครอบครัว 
3) ระบบการผลิต 
4) ประวติัของระบบการผลิต 
5) กลยทุธ์ของเกษตรกร 

3. แนวทางการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ระบบการทาํฟาร์ม 
3.1) ขอ้มูลเกี�ยวกบัระบบการปลูกพืชและระบบการเลี�ยงสัตว ์

 1) การจาํแนกระบบการปลูกพชื 
 2) การกาํหนดลกัษณะระบบการปลูกพืช 

 3) การประเมินผลผลิตและปัจจยัการผลิต 
 4) การเกบ็ขอ้มูลและวเิคราะห์ระบบการเลี�ยงสัตว ์

3.2) การวเิคราะห์ระดบัระบบการผลิตหรือฟาร์ม 
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4. วิเคราะห์กลยุทธ์ของระบบการทาํฟาร์ม เมื�อไดข้อ้มูลของระบบการทาํฟาร์ม
ประเภทต่าง ๆ ขั�นตอนต่อไปจึงตอ้งวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์ของระบบการทาํฟาร์ม โดยมีแนวทางใน
การวเิคราะห์ดงันี�  

4.1) สร้างตารางเปรียบเทียบลกัษณะที�สําคญัของระบบการทาํฟาร์ม   ต่าง ๆ ที�
ไดท้าํการศึกษาทั�งหมด 

4.2) ทดลองสร้างกราฟแบบจุดเพื�อเปรียบเทียบผลิตภาพทางการเกษตรของ
ระบบการทาํฟาร์มต่าง ๆ ที�ศึกษา  

4.3) การสรุปกลยุทธ์และทางเลือกของฟาร์มประเภทต่าง ๆ กลยุทธ์หรือ
ทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาเหล่านี� เป็นสิ�งที�เกษตรกรพยายามดาํเนินการภายใตภ้าวะขอ้จาํกดัต่าง ๆ 
ที�เผชิญอยูเ่พื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์�ตั�งไว ้

4.4) กาํหนดขอ้เสนอแนะสําหรับเกษตรกรแต่ละประเภท ผูว้ิเคราะห์ร่วมกนั
พิจารณา และกาํหนดขอ้เสนอแนะที�เหมาะสมต่อการแกไ้ขปัญหาของเกษตรกรแต่ละประเภท ซึ� ง
การเสนอแนะอาจจะมีแนวทางหลายประการ ซึ� งขอ้เสนอนี�จะนาํมาใชใ้นการกาํหนดโครงการวิจยั
หรือโครงการพฒันาที�เหมาะสมกบัเกษตรกรแต่ละประเภท แต่ถา้จะใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงมาก
ยิ�งขึ�นควรนาํเอาขอ้เสนอแนะที�ผูว้ิเคราะห์ไดจ้ดัทาํขึ�นมานาํเสนอกบัเกษตรกรและอภิปรายถึงความ
เป็นไปไดที้�จะปฏิบติัร่วมกบัเกษตรกรดว้ย เพื�อจะไดเ้ป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตดัสินใจมาก
ยิ�งขึ�น 

2.2.2 การศึกษาประเภทของระบบการทาํฟาร์ม  
การศึกษาประเภทของเกษตรกรทาํให้สามารถเขา้ใจความหลากหลายของระบบการ

ผลิตทางการเกษตรและการตดัสินใจของเกษตรกรในระดบัฟาร์มได้ การจาํแนกฟาร์มออกเป็น
ประเภทแลว้นาํมาอธิบายตวัแบบของระบบการทาํฟาร์มเป็นแนวทางหนึ�งของการศึกษาระบบการ
ทาํฟาร์ม ในปัจจุบนัมีผูศึ้กษาเกี�ยวกบัประเด็นนี�พอสมควร เช่น สมยศ  ทุ่งหวา้ (2553) ไดจ้าํแนก
ประเภทของระบบการทําฟาร์มเบื� องต้นโดยใช้เกณฑ์ การเข้า ถึงทุนหรือปัจจัยการผลิต 
ความสัมพนัธ์ทางการผลิตเช่นราคาและตลาด การถือครองที�ดิน การเปลี�ยนแปลงของการใช้
เทคโนโลย ีความสามารถในการคงอยู ่สะสมทุน การเปลี�ยนแปลงทางเทคนิค การเขา้สู่ความชาํนาญ
เฉพาะอยา่งหรือการปรับสู่ความหลากหลายของระบบการเกษตรเป็นตน้ ในการจาํแนกประเภทของ
ระบบการทาํฟาร์มที�ใช้กันมากคือจาํแนกเป็นฟาร์มเกษตรกรรายย่อยที�ไม่สามารถอยู่ได้ด้วย
การเกษตรเพียงอย่างเดียว ฟาร์มแบบครอบครัวคือฟาร์มที�ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลกัและ
สามารถอยูไ่ดด้้วยการเกษตร และอีกประเภทคือ ฟาร์มที�อาศยัแรงงานจา้งจากภายนอกเป็นหลกั 
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ดงันั�นการจะใช้เกณฑ์อะไรมาเป็นตวัจาํแนกประเภทของเกษตรกรนั�นเกิดจากการสังเกตในช่วง
การศึกษาประวติัหรือการเปลี�ยนแปลงของระบบสังคมเกษตร 

สุชิน ฉิมไทย (2536) ในการศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจทาํการเกษตร
ผสมผสานเกษตรกรในเขตชลประทาน จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจทาํ
การเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกรในเขตชลประทานของจงัหวดัมหาสารคาม คือ 1) ปัจจยั
ทางกายภาพและชีวภาพได้แก่ ความสะดวกในการใช้นํ� าของเกษตรกร การมีที�พกัอยู่กบัพื�นที�
ประกอบเกษตรกรรม หรือไมไ่กลเกินไป การปลูกไมผ้ลเป็นพืชรอง การมีโอกาสเลี�ยงสัตวแ์ละสัตว์
นํ� า 2) ปัจจยัทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ จาํนวนพื�นที�ถือครองของเกษตรกรมีมาก และการไม่ประกอบ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 3) ปัจจยัทางการส่งเสริมและสื�อสาร ไดแ้ก่ การมีโอกาสไดรั้บการเยี�ยม
จากเจา้หนา้ที�ส่งเสริมการเกษตร การติดต่อสัมพนัธ์กบัหน่วยงาน และการมีโอกาสไดไ้ปทศันศึกษา
ดูงานเรื�องการเกษตรผสมผสาน ซึ� งในเขตนี� เป็นระบบที�ประกอบดว้ยพืช ประมง สัตวที์�มีกิจกรรม
การปลูกขา้ว การเลี�ยงปลา การปลูกผกั การเลี�ยงสัตวปี์ก การปลูกไมผ้ล ไมย้นืตน้ การเลี�ยงสุกร และ
การเลี�ยงโค สามารถแยกออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได ้5 รูปแบบ คือ 

1) ขา้ว+ปลา+พืชผกั+เป็ด/ไก่ 
2) ขา้ว+ปลา+พืชผกั+เป็ด/ไก่+ไมผ้ล 
3) ขา้ว+ปลา+พืชผกั+เป็ด/ไก่+ไมผ้ล+สุกร 
4) ขา้ว+ปลา+พืชผกั+เป็ด/ไก่+ไมผ้ล+โค 
5) ขา้ว+ปลา+พืชผกั+เป็ด/ไก่+ไมผ้ล+สุกร+โค 

ซึ� งผูว้จิยัมองวา่กิจกรรมส่วนใหญ่มีความคลา้ยคลึงกนัและมีการปรับรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ฟาร์มให้เหมาะสมกบัสภาพครอบครัวของเกษตรกร สภาพทอ้งถิ�น ความสําคญั และระดบับูรณา
การ 4 รูปแบบซึ� งการในจาํแนกประเภทของระบบการทาํฟาร์มที�กล่าวถึงขา้งตน้มีการจาํแนก
เช่นเดียวกบัที� สิน  พนัธ์ุพินิจ (2543) จาํแนกคือ 

1) รูปแบบพืช+ปศุสัตว ์ในส่วนพืชจะเนน้ขา้ว เพื�อให้ครอบครัวเกษตรกรมีขา้ว
ที�เป็นอาหารหลกับริโภค เกษตรกรไม่ตอ้งซื�อขา้วบริโภค ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั�งพืช
สวน คือ ผกั ผลไม ้สมุนไพร และพืชไร่อื�น ๆ สําหรับปศุสัตวห์รือสัตวบ์กทั�วไป เช่น เป็ด ไก่ ห่าน 
สุกร โคเนื�อ และโคนม ซึ� งเป็นกิจกรรมที�มีระดบัเกื�อกูลหรือบูรณาการสูง  เกษตรกรสามารถใช ้   
ผลพลอยไดจ้ากพืชและสัตวเ์ป็นเทคโนโลย ี(resource-based) สูงกวา่รูปแบบพืช+พืช และรูปแบบ 
ปศุสัตว+์ประมง แต่นอ้ยกวา่รูปแบบ  พืช+ปศุสัตว+์ประมง 
 



23 

 

2) รูปแบบพืช+ปศุสัตว+์ประมง เป็นรูปแบบที�มีความสมดุลทางระบบนิเวศ
และระดบัการบูรณาการของกิจกรรมและผลพลอยได้จากระบบสูงกว่ารูปแบบอื�น อาจเรียกว่า 
“รูปแบบอเนกประสงค”์  แต่จะมีขอ้จาํกดัสําหรับบางพื�นที�ที�ไม่มีนํ� าอยา่งพอเพียง พื�นที�บางแห่งขุด
สระหรือบอ่นํ�า แต่นํ�าไมข่งั บางแห่งขุดบ่อแลว้นํ� าเปรี� ยว เนื�องจากดินเป็นกรด บางแห่งนํ� ากร่อย ใช้
เลี�ยงสัตวน์ํ�าไมไ่ด ้ 

3) รูปแบบพืช+พืช เหมาะสําหรับเกษตรกรที�มีความเชื�อในหลกัธรรม ไม่อยาก
ฆ่าสัตวต์ดัชีวิต หรือเกษตรกรที�ไม่ค่อยมีเงินทุน รูปแบบการเกษตรที�ปลูกเฉพาะพืช มีระดบัการบูร
ณาการหรือผสมผสานของระบบนิเวศเกษตรและการใชผ้ลพลอยไดเ้ป็นเทคโนโลยีปรับปรุงความ
อุดมสมบูรณ์ของดินน้อยกวา่ 2 ระบบแรก ครอบครัวเกษตรกรจะขาดแหล่งอาหารหลกัจากสัตว ์
อาจทาํให้ความพอเพียงด้านอาหารลดน้อยลง รูปแบบพืช+พืช อาจปลูกไมผ้ล ขา้ว ผกั สมุนไพร   
ไมด้อกไมป้ระดบั โดยวางแผนผงัไร่นาให้เหมาะสม และจดัชนิดพืชตามระดบัชั�นเรือนยอดหรือ
ความสูงของตน้ จะสามารถปลูกพืชไดห้ลายชนิด และมีรายไดป้ระจาํวนั สัปดาห์ เดือน และปีได ้

4) รูปแบบปศุสัตว ์+ ประมง เหมาะกบัเกษตรกรฐานะดี มีความรู้ ทกัษะ และ
แรงงานพอเพียง อาจพฒันาไปสู่เกษตรเพื �อการคา้มากขึ�น เช่นการเลี� ยงไก่เนื�อ ไก่ไข่ โคนม      
โคขุนกบัปลาสวาย ปลาดุก ตลอดจนสัตวน์ํ� าอื�น ๆ ที�สอดคลอ้งกบัความพร้อมของตนเอง สภาพ
ทอ้งถิ�นและตลาด จะเห็นไดว้า่แบบการเกษตรที�เหมาะสมสําหรับเกษตรกรรายยอ่ยแต่ละกลุ่มอาจ
แตกต่างกนั ตามระดบัฐานะทางเศรษฐกิจ พื�นที�ทาํการเกษตร ทุน แรงงาน สภาพแวดล้อม เช่น    
ดิน ฟ้า อากาศ ความตอ้งการของตลาด และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีจึงตอ้งเลือกรูปแบบ
ระบบเกษตรใหเ้หมาะสม  

สุพฒัน์  วิรัตน์พงษ ์และชุมศรี พุม่เล็ก (2535 อา้งโดยวิทยา อธิปอนนัต ์และประเสริฐ 
กองกนัภยั 2542) ศึกษา พบวา่ในเขตพื�นที�ภาคกลางมีการทาํฟาร์มแบบปลูกพืชเชิงเดี�ยว โดยฟาร์ม
ผลิตขา้วมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 15.01 พืชไร่ร้อยละ 7.41 ไมผ้ลไมย้ืนตน้ร้อยละ 3.41 และปศุสัตว์
ร้อยละ 1.1 ฟาร์มผสม 2 กิจกรรมร้อยละ 30.13 ฟาร์มผสม 3 กิจกรรมร้อยละ 9.81 นอกจากนี�  การใช้
ที�ดินเพื�อการปลูกขา้วเกือบครึ� งหนึ�งของพื�นที�กิจกรรมโดยเฉลี�ยทั�งฟาร์ม อีกเกือบครึ� งหนึ�ง เพื�อการ
ปลูกพืชไร่และไมผ้ล 

อนุวตั  พานทอง (2540) ศึกษาระบบการทาํฟาร์ม โดยคดัเลือกครัวเรือนเกษตรกรใน
ตาํบลที�ศึกษาที�มีความแตกต่างกนัในดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนจากทางราชการ โดยศึกษาเจาะลึก
เพื�อให้เห็นภาพรวมของระบบการทาํฟาร์ม และรูปแบบการทาํไร่นาสวนผสมผสาน ผลการศึกษา
เชิงคุณภาพพบวา่ ครัวเรือนเกษตรมีระบบการปลูกพืช 2 ระบบ คือ ระบบการทาํนาและระบบการทาํ
ไร่นาสวนผสม มีระบบการเลี�ยงสัตว ์2 ระบบ คือ ระบบการเลี�ยงโคและระบบการเลี�ยงไก่พื�นเมือง 
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มีรูปแบบการทาํไร่นาสวนผสม 3 รูปแบบคือ ขุดเป็นร่องทั�งหมดไม่มีคนัรอบแปลง ขุดเป็นคนัรอบ
แปลงขา้งในขดุซอยเป็นร่องทั�งหมด และขดุเป็นคนัรอบแปลงขา้งในไม่มีการขุดซอยเป็นร่อง การมี
รายได้จะดีกว่าการทาํนาอย่างเดียว เป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกรทาํไร่นาสวนผสมมากที�สุด ผลเชิง
ปริมาณโดยใชข้อ้มูลจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างพบวา่ การทาํไร่นาสวนผสมก่อให้เกิดผลดี
ในแง่ทางเศรษฐกิจ คือ ทาํให้เกษตรกรมีรายได้รวมสูงขึ� น มีผลิตภาพของที�ดินสูงกว่าระบบ
การเกษตรอื�น ๆ รวมทั�งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายการบริโภคอาหารในครัวเรือนลง นอกจากนี� ยงั
ก่อให้เกิดผลดีทางด้านสังคม คือ ทาํให้มีแรงงานกลบัเขา้มาทาํงานในฟาร์มเพิ�มขึ�น รวมทั�งเป็น
แหล่งรองรับแรงงานส่วนเกินในทอ้งถิ�น ส่วนผลทางดา้นความสมดุลของระบบนิเวศน์ส่งผลในแง่
ของการทาํความอุดมสมบูรณ์ของดินเพิ�มขึ�น ลดการพงัทลายของดิน เป็นตน้ 

สมยศ  ทุ่งหวา้ (2539) ศึกษาการจาํแนกระบบการทาํฟาร์มในอาํเภอกระแสสินธ์ุ 
จงัหวดัสงขลาโดยใช้เกณฑ์ความแตกต่างของพื�นที�ทาํเกษตรต่อหน่วยแรงงาน ความแตกต่างของ
คูณภาพพื�นที�ผลิต ผลิตภาพของแรงงานและมีกิจกรรมทางการเกษตรในฟาร์มสามารถจาํแนกระบบ
การทาํฟาร์มในพื�นที�ศึกษาออกได้ 5 ประเภท คือ (1) ฟาร์มประเภทที�มีการทาํนากุ้งเป็นหลัก         
(2) ฟาร์มประเภทที�มีการเลี�ยงสัตวแ์บบประณีตหรือกึ�งประณีตควบคู่ไปกบัการทาํเกษตรอื�น ๆ ที�มี
ผลิตภาพอยู่เหนือเส้นยงัชีพ  (3) ฟาร์มประเภทที�มีการทาํนาควบคู่ไปกบัการเลี� ยงสัตวเ์ล็กน้อย        
มีผลิตภาพทางการเกษตรอยูเ่หนือเส้นยงัชีพหรือมีโอกาสในการทาํให้ผลิตภาพอยูเ่หนือเส้นยงัชีพ  
(4) ฟาร์มประเภทที�มีการทํานาควบคู่ไปกับการเลี� ยงสัตว์รายละเล็กน้อย แต่มีผลิตภาพทาง
การเกษตรอยู่ต ํ�ากว่าเส้นยงัชีพ (5) ฟาร์มประเภทที�มีการทาํนาควบคู่ไปกบัการเลี� ยงสัตวร์ายละ
เล็กนอ้ยที�ประสบปัญหาวกิฤติเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการทาํเกษตร 

อุมาภรณ์  อุดมผล (2554) ศึกษาระบบการทาํฟาร์มสวนยางพาราในอาํเภอคลองท่อม 
จงัหวดักระบี� ได้ระบบการทาํฟาร์ม 3 ระบบ คือ (1) ระบบการทาํฟาร์มสวนยางพาราเชิงเดี�ยว       
(2) ระบบการทาํฟาร์มสวนยางพาราร่วมกบัการทาํสวนปาล์มนํ� ามนั และ (3) ระบบการทาํฟาร์ม
สวนยางพาราร่วมกบัการปลูกไมผ้ล ส่วนระบบการทาํฟาร์มสวนปาล์มนํ� ามนัในอาํเภอคลองท่อม 
จงัหวดักระบี� พบวา่สามารถจาํแนกได ้2 ระบบ คือ (1) ระบบการทาํฟาร์มสวนปาล์มนํ� ามนัเชิงเดี�ยว 
และ (2) ระบบการทาํฟาร์มสวนปาลม์นํ�ามนัร่วมกบัการทาํสวนยางพารา  

ลดาวลัย ์ เจดียรั์ตน์ (2554) ศึกษาระบบการทาํฟาร์มสวนยางพาราร่วมกบัการปลูก   
ไมผ้ลในพื�นที�ตาํบลเขาพระ อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา จาํแนกได ้4 รูปแบบ คือ (1) ระบบการทาํ
ฟาร์มสวนยางพาราร่วมกบัการปลูกไมผ้ล 1 ชนิด (2) ระบบการทาํฟาร์มสวนยางพาราร่วมกบัการ
ปลูกไมผ้ล 2 ชนิด (3) ระบบการทาํฟาร์มสวนยางพาราร่วมกบัการปลูกไมผ้ล 3 ชนิด และ (4) ระบบ
การทาํฟาร์มสวนยางพาราร่วมกบัการปลูกไมผ้ลมากกวา่ 3 ชนิด พบวา่การจดัการผลผลิตในแต่ละ
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ระบบไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั ส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกไมผ้ลควบคู่กบัการทาํสวนยางพารา 
เพื�อบริโภคในครัวเรือน เพิ�มรายได ้และเพิ�มความหลากหลายทางชีวภาพ 

วทิยา อธิปอนนัต ์(2542)  พบวา่การที�ระบบการทาํฟาร์มมีความแตกต่างกนัออกไปนั�น 
เนื�องมาจากพฤติกรรมที�แตกต่างกนั ซึ� งมีผลมาจากปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน ในระบบการทาํ
ฟาร์มนั�น ๆ สามารถแยกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

1. ปัจจยัด้านกายภาพ ประกอบด้วย ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ
สภาพนํ� าฝนและแหล่งนํ� าเพื�อการเกษตร ลกัษณะดินและสภาพพื�นที� ศกัยภาพในการผลิตเกษตร  
ต่าง ๆ การคมนาคมและสิ�งก่อสร้าง เป็นตน้ 
    2. ปัจจยัดา้นชีวภาพ ประกอบดว้ย  ชนิดพืชและสัตวที์�เกษตรกรปฏิบติัอยูใ่น
เขตนั�น ๆ วิธีการปฏิบติัของเกษตรกรสําหรับพืชและสัตวแ์ต่ละชนิด ฤดูกาลที�เกษตรกรนิยมปฏิบติั 
ปัจจยัการผลิตต่าง ๆ ที�ใชใ้นการเกษตรของเกษตรกร เป็นตน้ 
   3. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดว้ย ประชาชนศึกษา กิจกรรมนอก
การเกษตร เงินทุนและสินเชื�อ ระบบตลาดผลผลิต รายได ้รายจ่าย ของครัวเรือน งานบุญประเพณี
และขนบธรรมเนียมพื�นบา้น  ความเชื�อและทศันคติ  การตดัสินใจประกอบกิจกรรมต่าง ๆ องคก์ร
และโครงการพฒันาต่าง ๆ  การดาํรงชีพและการบริโภคอาหาร  การศึกษาและอนามยั การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นตน้ 
    โดยปัจจยัต่าง ๆ ในระบบการทาํฟาร์มในแต่ละพื�นที�ไม่จาํเป็นจะต้องมีครบถ้วน
สมบูรณ์ ขึ�นอยูก่บัทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนดา้นสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละ
ระบบการทาํฟาร์มแต่ละพื�นที� 

จากการศึกษาเกี�ยวกบัการจาํแนกระบบการทาํฟาร์มออกเป็นประเภทต่าง ๆ พบวา่มี
การจาํแนกโดยอาศยัเกณฑ์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ๆ คือ กลุ่มแรกจาํแนกตามการผสมของ
กิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ ในฟาร์ม กลุ่มที�สองตามลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคม และกลุ่มที�สาม
นาํทั�งกิจกรรมการเกษตรในฟาร์มร่วมกบัลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม แนวทางที�สามน่าจะเป็น
แนวทางที�เหมาะสมเนื�องจากเป็นการมองฟาร์มทั�งระบบไม่หนกัไปดา้นใดดา้นหนึ� ง ทาํให้เขา้ใจ
ฟาร์มในภาพรวมของพื�นที�ที�ศึกษาไดค้รอบคลุมมากยิ�งขึ�น 
 วีระชาติ  เงินถาวร (2549) กล่าวถึงการจาํแนกประเภทของระบบฟาร์ม-ครัวเรือน 
สามารถแบ่งได้ 6 ประเภท โดยที�ฟาร์มแต่ละประเภทมีระบบการผลิตที�แตกต่างกนั คือ ฟาร์ม
ประเภทที� 1 เป็นฟาร์มที�เนน้การทาํนาร่วมกบักิจกรรมเลี�ยงสัตว ์และมีแรงงานส่วนหนึ�งออกไปหา
รายไดน้อกฟาร์มยามที�วา่งเวน้จากกิจกรรมในฟาร์ม เพื�อหารายไดเ้สริมเขา้สู่ครัวเรือนอีกทางหนึ� ง  
ฟาร์มประเภทนี� มีวตัถุประสงค์ทาํการผลิตในฟาร์มเพื�อเป็นรายได้หลกัเขา้สู่ครัวเรือน จึงมีการใช้
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แรงงานในครัวเรือนอยา่งเขม้ขน้ ฟาร์มประเภทที� 2 เป็นฟาร์มที�มีที�ดินทาํการเกษตรนอ้ย และส่วน
ใหญ่อยู่ในพื�นที�ที�ไม่ค่อยเหมาะสม ดังนั�นจึงพยายามปรับพื�นที�บางส่วนเพื�อทาํไร่นาสวนผสม     
เพื�อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัวแทนการทาํนาเพียงอยา่งเดียว ฟาร์มประเภทที� 3 และ 4 ไม่มีการทาํ
นาปีและนาปรัง มีการปลูกยางพาราเป็นหลกั สมาชิกส่วนใหญ่ทาํงานนอกภาคการเกษตร ฟาร์มทั�ง
สองประเภทนี� มีวตัถุประสงคค์ลา้ยกนัคือตอ้งการใชพ้ื�นที�ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฟาร์มประเภทที� 5 
เป็นฟาร์มเกษตรกรกึ�งแรงงานรับจา้ง มีการใชแ้รงงานนอกภาคเกษตรมากเนื�องจากมีการถือครอง
ที�ดินนอ้ยกวา่ฟาร์มประเภทอื�น ๆ แต่ยงัพยายามผลิตทางการเกษตรโดยการทาํนาทั�งนาปีและนาปรัง
ทั�งเพื�อบริโภคและขาย และฟาร์มประเภทที� 6 เป็นฟาร์มที�มีรายไดห้ลกัจากนอกฟาร์ม แต่ก็มีการ
ผลิตทางการเกษตรบา้งทั�งเพื�อบริโภคและขาย รวมทั�งมีการเลี� ยงโคเพื�อเป็นรายไดแ้ก่ครัวเรือนอีกทาง
หนึ�ง   
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2.3 กรอบแนวคิดการวจัิย 
การศึกษาระบบการทาํฟาร์มครั� งนี� เพื�อทาํความเขา้ใจปัจจยั เงื�อนไขของการจดัระบบ

การเกษตรที�มีการเลี� ยงแพะเป็นองค์ประกอบหนึ� งของระบบการทาํฟาร์มในตาํบลท่าแพ อาํเภอ     
ท่าแพ จังหวัดสตูลเป็นพื�นที� ที� ได้รับการจัดให้เป็นแบบอย่างของการพัฒนาการเลี� ยงแพะ        
อยา่งไรก็ตามเกษตรกรโดยทั�วไปเป็นเกษตรกรรายยอ่ยและมีการทาํกิจกรรมเกษตรที�หลากหลาย 
รวมทั�งมีการทาํกิจกรรมกลุ่มเพื�อหนุนเสริมการเลี� ยงแพะ จึงทาํให้สังคมเกษตรข้างต้นมีความ
สลบัซับซ้อน ดังนั�นการทาํความเข้าใจระบบการเกษตรในพื�นที� ซึ� งจาํเป็นตอ้งทราบบริบททาง
สังคมและเศรษฐกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัระบบเกษตรในระดบัฟาร์มครัวเรือนของพื�นที�ศึกษา ซึ� ง
จาํเป็นตอ้ง ทาํความเขา้ใจว่าเกษตรกรผูเ้ลี� ยงแพะจาํแนกเป็นกี�ประเภทตามลกัษณะทางเศรษฐกิจ
สังคม และการบูรณาการกบักิจกรรมอื�น ๆ ทางด้านการเกษตร ฟาร์มแต่ละประเภทมีลักษณะ
อย่างไรและมีผลทางเศรษฐกิจที�เกิดขึ�นอย่างไร  การทาํความเขา้ใจขา้งตน้จะนาํมาสู่การกาํหนด
แนวทางในการพฒันาการเกษตรที�สอดคล้องกบัวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ในทอ้งถิ�นรวมทั�งเป็น
แนวทางในการเสนอแนะการจดัระบบการเกษตรที�มีการเลี�ยงแพะควบคู่ไปกบักิจกรรมเกษตรอื�น ๆ 
ต่อไป (ภาพที� 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ระบบการทาํฟาร์มที�มีการเลี�ยงแพะร่วมกบักิจกรรมการเกษตรอื�น 

ลกัษณะทางกายภาพ-ชีวภาพของพื�นที�
และลกัษณะทางเศรษฐกิจ-สงัคม ของ
ครัวเรือนเกษตรที�มีการเลี�ยงแพะ
ร่วมกบักิจกรรมการเกษตรอื�นๆ  
 

ประเภทของฟาร์มที�มีการเลี �ยง
แพะควบคูไ่ปกบักิจกรรม
เกษตรอื�น 
 

ผลทางเศรษฐกิจในระดบักิจกรรมและ
ระดบัทําฟาร์มประเภทตา่งๆและการ

ตดัสนิใจของเกษตรกร 
 

แนวโน้มของระบบการทําฟาร์มและข้อเสนอแนะ 

ประเพณีและวฒันธรรมที�

เกี�ยวข้องกบัการเลี �ยงแพะ 
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บทที� 3 

 

วธีิการวจิัย 

3.1 สถานที�ทาํการวจัิย 

  พื�นที�ในการศึกษาวิจัยครั� งนี� คือ พื�นที�ต ําบลท่าแพ อําเภอท่าแพ จังหวดัสตูล     
(ภาพที� 3) เนื�องจากมีการทาํการเกษตรที�หลากหลายอาทิ สวนยางพารา ปาล์มนํ� ามนั ไมผ้ล ทาํนา 
และปลูกขา้วโพดหวาน ร่วมกบัการเลี�ยงแพะ ทาํให้พบความหลากหลายของการศึกษาและเกิดการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละกิจกรรมได ้และจากการลงพื�นที�สํารวจขอ้มูลเบื�องตน้พบวา่มี
กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี�ยงแพะที�มีความเขม้แข็งพื�นที�หนึ� งของจงัหวดัสตูลจึงน่าจะเป็นแหล่งขอ้มูลที�ดีใน
การศึกษาครั� งนี�  ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  คือ ครัวเรือนเกษตรที�ประกอบอาชีพการเกษตร   
ทั�งการปลูกพืช และการเลี�ยงสัตวใ์นตาํบลทา่แพ อาํเภอทา่แพ จงัหวดัสตูล จาํนวน  635 ครัวเรือน 

 

 
 
 

ภาพที� 3 ตาํแหน่งพื�นที�ศึกษา ในตาํบลทา่แพ อาํเภอทา่แพ จงัหวดัสตูล   
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3.2 ขั�นตอนในการวจัิย 
 3.2.1 จําแนกเขตนิเวศเกษตร  

จาํแนกเขตนิเวศเกษตรในพื�นที�ตาํบลทา่แพจากแผนที�ภูมิประเทศของกรมแผนที�ทหาร 
ได้รับจาก สถานีวิจยัสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม คณะการจดัการ
สิ�งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  นาํมาจาํแนกเขตนิเวศเกษตรหลกั ๆ หลงัจากนั�นผูว้ิจยั 
จะกาํหนดเส้นทางในแนวตดัขวาง (transect) เขตที�มีลกัษณะแตกต่างกนั แลว้นาํขอ้มูลทุติยภูมิจาก
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัสตูล ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแพ  และ
สํานักงานปศุสัตว์อาํเภอท่าแพ ประกอบกับข้อมูลปฐมภูมิจากการสังเกตภาคสนามและการ
สัมภาษณ์เกษตรกรที�นําทางสังเกตพื�นที�ตามเส้นทางในแนวตดัขวาง เพื�ออธิบายความแตกต่าง      
ทั�งดา้นศกัยภาพ และขอ้จาํกดั ของแต่ละเขตนิเวศเกษตรเป็นแนวทางในการคดัเลือกหมู่บา้นเพื�อ
ศึกษาระบบการทาํฟาร์มที�เป็นตวัแทนของแต่ละเขตนิเวศเกษตรต่อไป  

3.2.2. ศึกษาโครงสร้างและจําแนกประเภทระบบการทาํฟาร์ม 

3.2.2.1 ออกแบบสัมภาษณ์ขอ้มูลเบื�องตน้เกี�ยวกบัโครงสร้างการทาํเกษตรในครัวเรือน
ภายในแบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถาม 3 ส่วน คือ 1) ดา้นครอบครัว 2) ดา้นการปลูกพืช  3) ดา้น
การเลี� ยงสัตวบ์กและสัตวน์ํ� า เพื�อใช้ประกอบในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในขอ้ 
3.2.2.3 (ภาคผนวก ก) 
 3.2.2.2 คดัเลือกหมู่บา้นที�เป็นตวัแทนในแต่ละเขตนิเวศมาศึกษาจาํนวน 3 หมู่บา้น   
ซึ� งจากการจาํแนกเขตนิเวศเกษตรเบื�องตน้ตามขอ้ 3.2.1 สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 เขต ดงันั�น       
จึงคดัเลือก หมู่ที� 7, 8 และ 9 ซึ� งตั�งอยู่ในแต่ละเขตนิเวศเกษตรหลกั เป็นพื�นที�สําหรับเก็บขอ้มูล
โครงสร้างการทาํเกษตรของครัวเรือน 
 3.2.2.3 คดัเลือกเกษตรกรใน 3 หมู่บา้นนั�น เพื�อใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งสําหรับสัมภาษณ์
โครงสร้างการทาํเกษตรในครัวเรือนโดยจาํนวนเกษตรกรที�เลือกจะใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่    
(อา้งโดย เกรียงศกัดิM   ปัทมเรขา, 2541) ดงันี�   
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           N 
                                                                    n =                                                          
         1+Ne2 
 
เมื�อ 

 n หมายถึง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N หมายถึง ขนาดของประชากร 
 e หมายถึง ความคลาดเคลื�อนของกลุ่มตวัอยา่ง 

 จากจาํนวนประชากรใน 3 หมู่บา้นซึ� งมีทั�งสิ�น 635 ครัวเรือน จึงจะคดัเลือกเกษตรกร
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 245 ครัวเรือนดงันี�   
           635 
                                                                    n =                                                          
         1+635(0.05)2 
                                                                    n = 245 

โดยกาํหนดระดบัความคลาดเคลื�อนเท่ากบั 5% จะใช้ค่า 0.05 แทนค่าในสูตร           
สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling) ซึ� งทุกหน่วยมีโอกาสที�จะไดรั้บการสุ่มเท่าๆ กนั 
จากบญัชีรายชื�อ 635 รายชื�อใน  3 หมูบ่า้นขา้งตน้ ไดต้วัอยา่งจาํนวน 245 ครัวเรือน (ตารางที� 3) 
ตารางที� 3 แสดงการสุ่มตวัอยา่งแบบสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่ง 

    ประชากร  กลุ่มตวัอยา่ง  

หมู ่7 (บา้นสายควน)  265         102    
หมู ่8 (บา้นดาหลาํ)  231          89 
หมู ่9 (บา้นนาแกว้)  139          54 

รวม    635         245 

 
จากก ลุ่มตัวอย่าง  245 ราย  ซึ� งใช้แบบสัมภาษณ์ที�ส ร้าง ขึ� นในหัวข้อ  3.2.2.3              

เป็นเครื�องมือในการเก็บขอ้มูล  แลว้นาํมาวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติพรรณนาเพื�ออธิบายโครงสร้างทาง
การเกษตรของครัวเรือน การศึกษาครั� งนี�อยูร่ะหวา่งเดือนกนัยายน – พฤศจิกายน 2555 
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3.2.3 ศึกษาเจาะลกึระบบการทาํฟาร์มและผลทางเศรษฐกจิ 

 ผูว้จิยัคดัเลือกฟาร์มที�มีการเลี�ยงแพะซึ�งมีลกัษณะแตกต่างกนัตามกิจกรรมการผลิตและ
รูปแบบของการเลี�ยงแพะมาเพื�อสัมภาษณ์เชิงลึกเกี�ยวกบัระบบการทาํฟาร์ม โดยใชแ้บบสัมภาษณ์
เชิงลึก (ภาคผนวก ข) เป็นเครื� องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ� งในแต่ละฟาร์มที�นํามาศึกษา
เจาะลึก ไดด้าํเนินการตลอดช่วงปี 2556 โดยที�ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เกษตรกรแต่ละฟาร์มจนไดข้อ้มูลที�
ชดัเจนที�สุดฟาร์มละ 3-4 ครั� ง ทั�งนี� รูปแบบการเลี�ยงแพะแบง่ออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 1) การเลี�ยงแบบ
ขงัคอกตลอดเวลาไดค้ดัเลือกตวัแทนมาจาํนวน 3 ฟาร์ม 2) การเลี�ยงแบบกึ�งขงักึ�งปล่อยไดค้ดัเลือก
ตวัแทนมาจาํนวน 5 ฟาร์ม 3) การเลี� ยงแบบลอ้มรั� วให้ขึ�นลงคอกโดยอิสระ ไดค้ดัเลือกตวัแทนมา
จาํนวน 3 ฟาร์ม และ 4) การเลี�ยงแบบปล่อยหรือผกูล่าม (ไม่มีคอก) โดยคดัเลือกตวัแทนมาจาํนวน  
12 ฟาร์มใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกที�สร้างขึ�น ประกอบดว้ยประเด็นต่อไปนี�  คือ  
 1) ประเด็นดา้นแรงงาน 
 2) ขอ้มูลระบบการปลูกพืชยนืตน้ 
 3) ขอ้มูลระบบการปลูกพืชอายสุั�น (พืชที�มีอายมุากกวา่ 1 ปี ถึงไมเ่กิน 4 ปี)  
 4) ขอ้มูลระบบการปลูกพืชปีเดียว  
 5) ที�ดินวา่งเปล่า/ หรือช่วงเวน้วา่งการเพาะปลูกในปีที�ศึกษา  
 6) รายไดน้อกและในฟาร์มและคา่ใชจ่้ายของบุคคลต่าง ๆ ในครัวเรือน  
 7) ขอ้มูลระบบการเลี�ยงสัตว ์ 
 8) ตน้ทุนคงที� (ทั�งเพื�อการปลูกพืชและเลี�ยงสัตว)์ 
 9) แพะกบัวถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถิ�น  
 10) แนวโนม้ของระบบการทาํฟาร์ม 
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3.2.4 การวเิคราะห์ผลของระบบการทาํฟาร์ม 

 3.2.4.1 วเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา เกี�ยวกบัดา้นสังคมและเศรษฐกิจ และการ 
จดัการทางการเกษตร 

3.2.4.2 วเิคราะห์ผลทางเศรษฐกิจของแต่ละระบบการปลูกพืชและระบบการเลี�ยงสัตว ์
ในฟาร์มต่าง ๆ ดงันี�  
  ก. วเิคราะห์มูลคา่ของผลผลิต (Gross Product : GP) ทางดา้นพืชที�ไดรั้บต่อปีโดย 
  มูลคา่ผลผลิตทางดา้นพืช  =  ปริมาณผลผลิต  ×  ราคาผลผลิต 
  ข. วิเคราะห์มูลค่าผลผลิตดา้นแพะ เป็นการประมาณการมูลค่าของผลผลิต โดย
เริ�มตน้จากจาํนวนแมแ่พะ 1 ตวั ในแต่ละปีวา่ไดผ้ลผลิตคิดเป็นมูลคา่เทา่ไรตามขั�นตอนต่อไปนี�  
  1. ประมาณจาํนวนแพะที�เกิดต่อปี  =  จาํนวนครอกแพะเฉลี�ยต่อปี  ×  จาํนวนลูก 
            แพะที�เกิดต่อครอก × อตัรารอดของลูกแพะ 
    ตวัอยา่งเช่น    = 1.5 ×1.5 × 0.9 = 2.03 
       ดังนั� นจึงประมาณว่าได้ลูกแพะทั� งสิ� น 2 ตัว
โดยประมาณวา่ไดลู้กแพะตวัผู ้1 ตวั ตวัเมีย 1 ตวั 
  2. จาํนวนแพะที�จะตอ้งนาํกลบัไปเป็นแม่พนัธ์ุแพะ  :  เนื�องจากแพะตวัเมียนาํไป
เป็นแม่พนัธ์ุแพะ 5 ปี แลว้จึงคดัออก ดงันั�นจึงประมาณวา่ ลูกแพะตวัเมีย 1 ตวั นาํไปเป็นแม่พนัธ์ุ
แพะต่อปี จาํนวน 0.2 ตวั 
  3. มูลค่าแพะตวัเมียต่อปี : เนื�องจากลูกแพะตวัเมียอยูใ่นฟาร์มต่อเพื�อเป็นแม่พนัธ์ุ
ระยะเวลา 5 ปี ดงันั�นจากขอ้ 1  จึงเหลือลูกแพะตวัเมียต่อปี เทา่กบั 1 - 0.2 = 0.8 ตวั ดงันั�น มูลค่าของ
แพะตวัเมียต่อปีจึงเทา่กบั 0.8 × ราคาแพะตวัเมีย 
  4. มูลคา่แพะตวัผู ้: จากขอ้ 1. แมแ่พะ 1 ตวัไดลู้กตวัผู ้1 ตวั  
ดงันั�น มูลคา่แพะตวัผู ้= 1 × ราคาแพะตวัผู ้
  5. ดงันั�น มูลคา่ผลผลิตแพะที�ไดจ้ากแมแ่พะ 1 ตวั จึงเท่ากบั มูลค่าจากขอ้ 3 รวมกบั
มูลคา่จากขอ้ 4. 
  6. หากในฟาร์มนั�นมีแมแ่พะจาํนวน x ตวั มูลคา่ของแพะในฟาร์มนั�นต่อปี 
เทา่กบั x คูณดว้ย มูลคา่ในขอ้ 5.  
  อนึ� ง หากฟาร์มมีผลผลิตจากแพะอยา่งอื�นที�ขายได ้เช่น นมแพะ มูลแพะ จะนาํมา
คิดรวมกบัมูลคา่ที�ไดจ้าก ขอ้ 6. มาเป็นมูลคา่ของผลผลิตที�ไดจ้ากระบบการผลิตแพะต่อปีทั�งหมด 
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  ค. วิเคราะห์ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (Operation Cost : OC) เป็นค่าใชจ่้ายที�ผนั
แปรไปตามจาํนวนการผลิต ไดแ้ก่ปัจจยัการผลิตต่าง ๆ เช่น ค่าปุ๋ย ค่านํ� า ค่าสารเคมีปราบศตัรูพืช 
คา่อาหารสัตว ์เป็นตน้ คิดโดยนาํจาํนวนปัจจยัการผลิตที�ใชคู้ณดว้ยราคาปัจจยัการผลิต 
  7. วิเคราะห์มูลค่าของตน้ทุนคงที�ต่อปี (Fixed Coat : FC) เท่ากบั ราคาของอุปกรณ์
การผลิต สิ�งก่อสร้างแต่ละอยา่งหารดว้ยระยะเวลาเป็นปีที�อุปกรณ์การผลิตและสิ�งก่อสร้างสามารถ
ใชไ้ดจ้นเสื�อมสภาพ 
   8. ส่วนเหลื�อมมูลค่าของการผลิต (Gross Margin) = มูลค่าผลผลิต – ค่าใชจ่้ายใน
การดาํเนินงาน  
 3.2.4.3  วิเคราะห์วิถีชีวิตและวฒันธรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการเลี�ยงแพะ โดยการวิเคราะห์
เนื�อหา (content analysis) 
 3.2.4.4  จาํแนกประเภทของระบบการทาํฟาร์ม โดยมีขั�นตอนดงันี�  
 1. สร้างตารางเปรียบเทียบลักษณะที�สําคัญทางระบบการทําฟาร์มต่าง ๆ 
ประกอบดว้ยกิจกรรมทางการเกษตรที�ทาํ ที�ดินทาํการเกษตร จาํนวนแม่พนัธ์ุแพะในฟาร์ม จาํนวน
คนในครอบครัว จาํนวนแรงงานในครอบครัวที�ทาํเกษตร มูลค่าของผลผลิตทางดา้นพืช มูลค่าของ
ผลผลิตทางดา้นการเลี�ยงแพะ  ผลิตภาพทางการเกษตรของแรงงาน  [(GP-OC-FC)/จาํนวนแรงงานที�
ทาํเกษตร]  จาํนวนที�ดินทาํการเกษตรต่อแรงงาน รายไดน้อกฟาร์ม (Off Farm Income : FI) 
คา่ใชจ่้ายในครัวเรือนนอกจากการทาํเกษตร (Farm Expense : FE) มูลคา่ตน้ทุนคงที�ต่อปี  
 2. สร้างกราฟแบบจุด โดยแกน y คือผลิตภาพของแรงงาน แกน x คือ ที�ดินต่อ
แรงงาน โดยพยายามเชื�อมโยงขอ้มูล ในตารางเปรียบเทียบลกัษณะของระบบการทาํฟาร์ม และการ
ปฏิบติัทางการเกษตรของแต่ละฟาร์ม กบัตาํแหน่งของฟาร์มต่าง ๆ ในกราฟ  
 3. จาํแนกและอธิบายกลยทุธ์ที�พบระบบของการทาํฟาร์มแต่ละประเภท โดยขอ้มูล
ในขอ้ 2. สามารถนาํมาพิจารณาจาํแนกประเภทของระบบการทาํฟาร์มและอธิบายกลยุทธ์ของระบบ
การทาํฟาร์ม 
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3.2.4.5 วเิคราะห์และเปรียบเทียบผลทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรประเภทต่าง ๆ 
(Result) โดยใชสู้ตรดงันี�  

• Result = ∑ GP - ∑ OC -∑FC – FiE + S 
เมื�อ Result  =   ผลทางเศรษฐกิจของระบบการทาํฟาร์ม 
 GP =   มูลคา่ของผลผลิต (จาํนวนผลผลิตคูณดว้ยราคา) 
 OC =   คา่ใชจ่้ายผนัแปรในการผลิตหรือตน้ทุนผนัแปร 
 FC =   ตน้ทุนคงที� 
 FiE =   การชาํระคืนเงินยมืประกอบดว้ยเงินตน้ที�ตอ้ง 
                              คืนในปีนั�นและดอกเบี�ย  
 S =   เงินอุดหนุนทางการเกษตรต่างๆที�ไดรั้บ 
(อนึ�งบางสาํนกัเรียก Result วา่ Net Margin หรือ Net Value Added  
หรือ Net Agricultural Revenue )  

• Balance = Result - ∑ FE + ∑ FI  
เมื�อ  FE =   คา่ใชจ่้ายอื�นๆในครัวเรือนที�นอกเหนือการทาํเกษตร 
 FI =   รายไดน้อกฟาร์ม 
        (รวมทั�งการทาํงานรับจา้งทางการเกษตร) 
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บทที� 4 

 

ผลการวจัิยและอภิปรายผล 

 
การวิจัยเรื� องบทบาทของการเลี� ยงแพะในระบบการทําฟาร์มของชุมชนมุสลิม      

ตาํบลท่าแพ อาํเภอท่าแพ จงัหวดัสตูล ครั� งนี�  เพื�อศึกษาโครงสร้างทางการเกษตรของครัวเรือนและ
เพื�อจาํแนกและอธิบายประเภทของระบบการทาํฟาร์มที�เลี� ยงแพะควบคู่กบักิจกรรมเกษตรอื�น ๆ 
โดยมีผลการวจิยัดงัต่อไปนี�  
 
4.1 เขตนิเวศเกษตรในพื!นที�ตําบลท่าแพ 
 สามารถจาํแนกเขตนิเวศเกษตรในพื�นที�ออกได้เป็น 3 เขต ตามลกัษณะภูมิประเทศ 
การใชป้ระโยชน์ที�ดินทางการเกษตร (ภาพที� 4)  และศกัยภาพทางการเกษตรอื�น ๆ ดงัต่อไปนี�   

 
ภาพที� 4 แผนที�แสดงการใชป้ระโยชน์ที�ดินในตาํบลทา่แพ 
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 เขตนิเวศเกษตรที� 1 คือพื!นที�ราบลุ่มมีการทํานาเป็นหลัก ความสูงจากระดบันํ� าทะเล
ปานกลาง 8 เมตร เป็นดินเหนียว ดินบนสีเทา ดินล่างสีนํ� าตาล กาํเนิดจากพวกตะกอนลาํนํ� า ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตํ�า มีความเป็นกรด pH 4.5-5.5 การระบายนํ� าตํ�า จากการสังเกตและสอบถาม
เกษตรกรในพื�นที�มกัเกิดภาวะนํ� าท่วมขงัเป็นระยะเวลาหลายวนัที�มีฝนตกหนกั และเกิดนํ� าท่วมขงั
ทุกปี ทาํให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตร ซึ� งเป็นปัญหาสืบเนื�องมาตั�งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั กิจกรรมทางการเกษตรในพื�นที�ไดแ้ก่ การทาํสวนยางพารา สวนมะพร้าว สวนไมผ้ล เช่น 
ทุเรียน ลองกอง และเงาะ  
 ส่วนเกษตรกรบางรายมีการทาํนา ในเขตนิเวศดงักล่าวนี�  กระจายตวัอยูใ่นหมู่ที� 1, 2, 5 
และ 7 จากการแนะนาํของสํานกังานเกษตรอาํเภอท่าแพ พบวา่ชุดดินดงักล่าวมีความเหมาะสมใน
การทาํนา พืชไร่ พืชผกั พืชอายุสั� น ส่วนไมผ้ล และไมย้ืนตน้ ตอ้งมีการยกร่องก่อนการปลูกเพื�อ
ป้องกนัสภาพนํ�าทว่มขงั ขณะที�หมู ่5 มีการทาํสวนยางพารา ปาลม์นํ�ามนั และทาํประมงนํ�ากร่อย คือ
การเลี�ยงกุง้กุลาดาํบางส่วน ดงัแสดงในภาพที� 5 (a-f) 
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a       b 

    
c       d 

    
e       f 
ภาพที� 5 (a-f) กิจกรรมทางการเกษตรในเขตนิเวศที� 1 พื�นที�ราบลุ่มมีการทาํนาเป็นหลกั   
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 เขตนิเวศเกษตรที� 2 พื!นที�ราบมีการทําสวนยางเป็นหลัก  ความสูงจากระดบันํ� าทะเล
ปานกลาง 13 เมตร ความอุดมสมบูรณ์ของดินอยูร่ะดบัตํ�า เป็นกลุ่มชุดดินเหนียวที�เกิดจากวตัถุตน้
กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ�า  สภาพพื�นที�ราบเรียบ มีนํ�าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน ดินลึกมาก การระบายนํ� า
ไมดี่ ถึงระดบัตํ�า  เนื�อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก่ ดินล่างเป็นดินเหนียว  
สีนํ�าตาลอ่อน หรือสีเทา มี จุดประสีนํ�าตาล สีเหลือง หรือสีแดงตลอดชั�นดิน บางแห่งมีศิลาแลงอ่อน
หรือกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหล็กแมงกานีสปะปนอยูด่ว้ย  ดินเป็นกรดจดัมาก มีค่า pH 4.5-5.5 
กระจายตวัอยูใ่นหมู่ที� 2, 3, 4, 5, 6 และ8 ดินดงักล่าวมีความเหมาะสมในการทาํนาในช่วงฝน ปลูก
พืชไร่ขา้วโพดหวาน  พืชผกั พืชอายุสั�น ไมผ้ลและไมย้ืนตน้ ขณะเดียวกนัมีลาํคลองสายหลกัไหล
ผา่นทุกหมูบ่า้น ยกเวน้ หมูที่� 7 ซึ� งอยูใ่กลพ้ื�นที�ป่าชายเลน แต่มีนํ� าประปาใชทุ้กหมู่บา้น (กรมพฒันา
ที�ดิน, 2554)  
 อย่างไรก็ตาม จากการสํารวจพื�นที� ผูว้ิจยัพบว่าพื�นที�หมู่ที� 3 และ 4 มีการทาํสวน
ยางพารา และสวนปาล์มนํ� ามนั ส่วนหมู่ที� 6 นั�นมีการทาํนาและสวนยางพาราโดยเกษตรกรบาง
รายไดเ้ปลี�ยนจากพื�นที�นามาปลูกยางพาราแทน เนื�องจากยางพาราให้ค่าตอบแทนที�สูงกวา่ และมี
การเลี�ยงปศุสัตว ์เช่น เป็ด ไก่ แพะ โค และปลา  
 ขณะที�เกษตรกรในหมูที่� 8 มีการปลูกขา้วโพดหวานตลอดปี เนื�องจากอยูใ่กลแ้หล่งนํ� า
สายหลกั และอยูใ่กลก้บัแหล่งซื�อ-ขาย เนื�องจากเป็นพื�นที�ริมถนน ซึ� งเป็นเส้นทางผา่นไปสู่อาํเภอละ
งู และจงัหวดัตรัง ทาํใหข้า้วโพดหวานอาํเภอท่าแพเป็นผลิตภณัฑ์ที�ขึ�นชื�อและเป็นที�รู้จกัดงัภาพที� 6 
(a-j) 
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(a) แปลงปลูกขา้วโพด    (b) พื�นที�ทาํนา 

    
(c) การเตรียมพื�นที�ทาํนา                                  (d) พื�นที�ทาํนาและสวนยางพาราในนาขา้ว 

    
(e) พื�นที�ปลูกปาลม์นํ�ามนั                                       (f) การปลูกปาลม์นํ�ามนัแซมยางพารา 
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(g) การเลี�ยงเป็ด                 (h) การเลี�ยงแพะในสวนยางพารา 
 
 
 
 
 
 
 
 (i) ลูกคา้ชาวต่างชาติซื�อขา้วโพดหวาน  (j) ขายขา้วโพดหวานริมถนน 
ภาพที� 6 (a-j) กิจกรรมทางการเกษตรในเขตนิเวศเกษตรที� 2 ของพื�นที�ราบ 
  มีการทาํสวนยางพาราเป็นหลกั   
 
 จากภาพ a แสดงแปลงปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกร ซึ� งมีการกระจายตวัทุก
หมู่บา้น โดยมีจาํนวนสูงสุดในหมู่ที� 8 และเป็นการปลูกหมุนเวียนตลอดทั�งปี ยกเวน้เกิดภาวะนํ� า
ทว่ม ภาพ b แสดงถึงการทาํนาซึ�งจะมีการหวา่นเมล็ดและปักดาํในระหวา่งเดือน สิงหาคม-กนัยายน 
และจะเก็บเกี�ยวระหวา่งเดือน มกราคม-กุมภาพนัธ์ ขึ�นอยูก่บัพนัธ์ุขา้วที�ใช้ปลูก โดยปกติอายุเก็บ
เกี�ยวขา้วประมาณ  90-120 วนั ภาพ c และ d แสดงให้เห็นถึงการเปลี�ยนแปลงพื�นที�นาขา้วเป็นสวน
ยางพารา แต่ยงัมีเกษตรกรบางส่วนยงัคงทาํนาขา้ว ภาพ e แสดงถึงสวนปาล์มนํ� ามนัในหมู่ที� 4 ซึ� งมี
การเลือกพื�นที�ใกลเ้ส้นทางคมนาคมเพื�อการขนส่งผลผลิต ภาพ f แสดงให้เห็นถึงเกษตรกรกาํลงั
เตรียมเปลี�ยนสวนยางพาราเป็นสวนปาล์มนํ� ามนั ภาพ g การเลี�ยงเป็ดใตยุ้ง้ขา้ว และภาพ h การเลี�ยง
แพะในสวนยางพาราโดยมีรั� วลอ้มรอบและมีการสร้างโรงเรือนไวภ้ายใน ส่วนภาพ i และ j เป็นการ
ขายขา้วโพดหวานริมถนนที�มีการสัญจรไปมา ซึ� งมีลูกคา้ชาวต่างชาติมาซื�อ 
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 ปัญหาที�พบในเขตนิเวศนี�  เนื�องจากความอุดมสมบูรณ์ของดินอยูร่ะดบัตํ�า สภาพพื�นที�
ราบเรียบ ทาํใหมี้นํ�าแช่ขงัในช่วงฤดูฝนส่งผลเสียต่อการปลูกยางพารา ไมผ้ล และปาล์มนํ� ามนั แต่มี
ความเหมาะสมสําหรับการทาํนา ซึ� งในอดีตพื�นที�ดงักล่าวจะเป็นที�นา ปัจจุบนัมีการเปลี�ยนมาเป็น
สวนยางพาราเนื�องจากไดรั้บผลตอบแทนที�สูงกวา่ 
 เขตนิเวศเกษตรที� 3 คือพื!นที�ดอน มีการทําสวนยางพาราเป็นหลัก ความสูงจาก
ระดบันํ� าทะเลปานกลาง  30 เมตร ลกัษณะพื�นที�เป็นที�สูง ดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว หรือร่วน
ปนทราย ดินล่างเป็นพวกดินเหนียว ซึ� งมีลกัษณะเป็นลูกคลื�น มีความอุดมสมบูรณ์ตํ�า หน้าดิน
ค่อนขา้งเป็นทราย ดินมีความเป็นกรด pH 4.5 - 5.5 ซึ� งกระจายตวัอยูใ่นหมู่ที� 3, 4, 7 และ 9  
กิจกรรมทางการเกษตรที�พบ มีการทาํสวนยางพารา ปาล์มนํ� ามนั ไมผ้ล ทาํนา ขา้วโพดหวานและ
เลี�ยงสัตว ์เกษตรกรบางรายมีการเปลี�ยนพื�นที�นามาปลูกปาล์มนํ� ามนั นอกจากนี� ยงัพบอาชีพการจกัร
สานจากกา้นใบจาก หมู่บา้นขา้งตน้อยูใ่กลล้าํคลองสายหลกั และมีนํ� าประปาใช้ จึงไม่เกิดปัญหา
การขาดแคลนนํ�า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปลูกผกัรอบบริเวณบา้น ดงัภาพที� 7 (a-f) 
 

    
(a) การปลูกปาลม์นํ�ามนัในนาขา้ว   (b) การทาํสวนยางพารา 

    
(c) การปลูกกลว้ยและปาลม์แซมยาง                      (d) สวนไมผ้ล 
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(e) การเลี�ยงแพะ                     (f) การสานตะกร้าจากกา้นใบจาก 
ภาพที� 7 (a-f) กิจกรรมทางการเกษตรในเขตนิเวศเกษตรที� 3 ลกัษณะพื�นที�ดอน 
 มีการทาํสวนยางพาราเป็นหลกั 

ภาพ a แสดงถึงการปลูกปาล์มนํ� ามนัในพื�นที�นาขา้ว ภาพ b การทาํสวนยางพาราซึ� งมี
ถนนตดัผา่น จึงมีความสะดวกสาํหรับการขนส่งผลผลิต ภาพ c การปลูกกลว้ยและปาล์มนํ� ามนัแซม
ยางพารา ภาพ d สวนไมผ้ล ภาพ e เป็นการเลี�ยงแพะแบบหลงับา้น และภาพ f การสานตะกร้าจาก
กา้นใบจาก ซึ� งเป็นการนาํวสัดุเหลือใชจ้ากใบจากมาสานเป็นตะกร้า 

ปัญหาที�พบ มีการขาดแคลนนํ� าในช่วงหนา้แลง้สําหรับการทาํนา  หากมีฝนตกตลอด
จะเกิดโรคกบัตน้ขา้วโพดหวาน เช่นโรครานํ�าคา้งมกัเกิดขึ�นในสภาพที�มีความชื�นสูง 
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ลกัษณะ เขตนิเวศเกษตรที� 1 
(ราบลุ่ม) 

เขตนิเวศเกษตรที� 2 
(ราบ) 

เขตนิเวศเกษตรที� 3 
(ดอน) 

การระบายนํ�า ต ํ�า ต ํ�า ดี 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตํ�า ปานกลาง ปานกลาง 
pH 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 
โครงสร้าง/ลกัษณะดิน 
ดินบน(0-30 cm) 

ดินเหนียว ดินบนสีเทา ดินร่วนปนทรายสีเทา 
หรือนํ�าตาล 

ดิน ร่วนปนเห นียวห รือป น
ทราย 

ดินล่าง (30-100) ดินล่างสีนํ�าตาล สีนํ� าตาล อาจพบศิลา
แลง อาจมีกรวดหรือ
ลู ก รั ง ป ะ ป น เ ป็ น
จํ า น ว น ม า ก  มี ต้ น
กาํเนิดจากตะกอนลํา
นํ�าทบัซอ้นกนั 

ดินเหนียวมีลักษณะเป็นลูก
คลื�น 

โอกาสไดรั้บนํ� าชลประทาน สูง ปานกลาง ต ํ�า 
กิจกรรมทาง 
การเกษตร 

- เลี� ยงเป็ด ไก่ โคเนื� อ และ
แพะ 
- ทาํนาเป็นหลกั ยางพารา 
ไมผ้ล และปาลม์นํ�ามนั - 
พืชไร่ พืชผกั ขา้วโพดหวาน  

- เลี� ยงเป็ด ไก่ โคเนื� อ 
และแพะ 
- ยางพาราเป็นหลกั ทาํ
นา ไม้ผล และปาล์ม
นํ�ามนั 
- พืชไร่ พืชผกั 
ขา้วโพดหวาน 

- เลี�ยงเป็ด ไก่ โคเนื�อ และแพะ 
- ยางพารา เ ป็นห ลัก  ทํานา 
ยางพารา ไม้ผล และปาล์ม
นํ�ามนั 
- พืชไร่ พืชผกั ขา้วโพดหวาน 

ปัญหาและอุปสรรค ปัญหานํ� าท่วมขังเป็นเวลา
หลายวนัในรอบปีทุกปี 

ปัญหานํ� าแช่ขงัในช่วง
ฤดูฝนส่งผลเสียต่อการ
ปลูกยางพารา 

ขาดแคลนนํ� าในช่วงหน้าแล้ง
สาํหรับการทาํนา หากมีฝนตก
ต ล อ ด จ ะ เ กิ ด โ ร ค กั บ ต้ น
ขา้วโพดหวาน 

หมูบ่า้น 1, 2, 7 และ 10  3, 5, 6 และ8 4 และ 9 

ภาพที� 8  แนวตดัขวางพื�นที� (Transect line) ตาํบลทา่แพ อาํเภอทา่แพ จงัหวดัสตูลแสดงลกัษณะ 
   ของเขตนิเวศเกษตร 3 เขต 
ที�มา : สถานีพฒันาที�ดิน จงัหวดัสตูลและจากการสาํรวจพื�นที�โดยผูว้จิยั 
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จากการสํารวจเขตนิเวศเกษตรขา้งตน้ พบวา่ ความแตกต่างของ 3 เขตนิเวศเกษตรที�มี

ความแตกต่างกนัคือ การเกิดปัญหานํ� าท่วมขงัเป็นเวลาหลายวนัของทุกปีของพื�นที�ราบลุ่มหรือเขต
นิเวศเกษตรที� 1 ขณะที�พื�นที�ราบของเขตนิเวศเกษตรที� 2 พบปัญหานํ� าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน ส่งผลเสีย
ต่อการปลูกยางพารา เนื�องจากยางพารามกัเกิดโรครากเน่าหรือโรคแส้ดาํไดง่้าย ส่วนพื�นที�ราบลุ่มใน
เขตนิเวศเกษตรที�  3 นั� นประสบปัญหาการขาดแคลนนํ� าในช่วงหน้าแล้งสําหรับการทํานา 
ขณะเดียวกนัหากมีฝนตกปริมาณมากส่งผลต่อการเกิดโรครานํ� าคา้งในขา้วโพดหวาน ทาํให้ผลผลิต
เสียหายได ้สําหรับโรคของขา้วโพดหวานสามารถเกิดขึ�นไดใ้นทุกพื�นที�ดงักล่าวขา้งตน้ ดงันั�นการ
ดูแลเอาใจใส่พืชต่าง ๆ ช่วยลดการเกิดโรคลงได ้อยา่งไรก็ตาม เกษตรกรมีการปรับตวัเพื�อการปลูก
พืชที�เหมาะสมกบัสภาพพื�นที�ที�ค่อนขา้งแตกต่างกนั เสมือนวา่เกษตรกรเกิดการเรียนรู้และปรับตวั
ใหเ้ขา้กบัเขตนิเวศเกษตรแต่ละเขตได ้ 

ในการกาํหนดเขตนิเวศเกษตรนั�น เป็นส่วนหนึ�งที�สามารถอธิบายสภาพความแตกต่าง
ของสภาพพื�นที� ซึ� งนาํไปสู่ความแตกต่างของการดาํเนินกิจการทางการเกษตร ของฟาร์มต่าง ๆ ที�ตั�ง
อยูใ่นเขตนิเวศเกษตรที�ต่างกนัไป 

นอกจากสภาพของพื�นที�เขตนิเวศเกษตรต่าง ๆ ซึ� งเป็นปัจจยัทางกายภาพและชีวภาพที�
สําคญั ที�ส่งผลต่อการจดัการทางการเกษตรในพื�นที�ศึกษาแล้ว ปัจจยัที�สําคญัอีกประการหนึ� งที�
กาํหนดการทาํกิจกรรมทางการเกษตรในพื�นที�คือ สภาพทางภูมิอากาศ 

จากการนาํขอ้มูลการกระจายตวัของปริมาณนํ�าฝน การระเหยนํ�า  และอุณหภูมิมา
วเิคราะห์ สามารถแบง่ฤดูกาลในพื�นที�ศึกษาได ้3 ฤดูกาล (ภาพที� 9) ดงัอธิบายต่อไปนี�  
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กิจกรรมทาง
การเกษตร 

ฤดูแลง้ ฤดูฝนช่วงที� 1 ฤดูฝนช่วงที� 2 

จาํนวนวนัฝนตก 
(วนั)/เดือน 

4.4 4.4 
12.
7 

15.8 16.2 15.6 17.1 18.7 20.9 23.6 20 12.4 

มค. กพ. มีค เมษ. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

1. ปาลม์นํ� ามนั 
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2. ยางพารา 
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   กย  

3. นาขา้ว กก      ถ,ช,ห,ป,ถก,ปด,ป  

4. ทุเรียน 
น 

 น 
 ญ,ป
,ตต 

  

5. ขา้วโพดหวาน 
 กก 
2 

    ถ,พ,ปป,ก,ป,กก,น 1         
ถ,พ,ปป,ก,
ป,น   

6. ปล่อยแพะ ปพ               
 

หมายเหต ุ : กก หมายถึง เก็บเกี�ยว,  กย หมายถึง กรีดยาง ตต, หมายถึง ตดัแต่ง, ปด หมายถึง ปักดาํ,  ปป หมายถึง 
ปลูกลงแปลง, ถก หมายถึง ถอนตน้กลา้, ญ หมายถึง ตดัหญา้, ก หมายถึง กาํจดัวชัพืช, ป หมายถึง ใส่ปุ๋ย, ถ หมายถึง 
ไถดิน, น หมายถึง รดนํ� า, พ หมายถึง เพาะตน้กลา้, ปพ หมายถึง ปล่อยแพะในสวนดงัตาราง 

ภาพที� 9  ความสัมพนัธ์ของภูมิอากาศ กบัปฏิทินการเกษตร ในพื�นที�ศึกษา 
               ที�มา :  สถานีอุตุนิยมวทิยาสตูล จงัหวดัสตูล (2545-2554) และจากการสังเกต 

(อุณหภูมิ (C˚))  ปริมาณนํ�าฝน (มม.) (การระเหยนํ�า) (การระเหยนํ�า/2 )
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 1. ฤดูแล้ง ระหว่างประมาณปลายเดือนธันวาคม ถึง ปลายเดือนกุมภาพนัธ์ (P<EP/2) 
ในช่วงนี� มีฝนตกนอ้ย โดยเฉลี�ย 4.4 วนัต่อเดือน  มีการทาํกิจกรรมทางการเกษตรดงันี�  1) ปาล์มนํ!ามัน 
มีการเกบ็เกี�ยวผลผลิตปาลม์นํ�ามนัและการตดัแต่งทางใบ 2) ยางพารา สําหรับยางพาราในช่วงนี� มีการ
กรีด แต่ผลผลิตที�ไดรั้บยงัมีปริมาณตํ�ากวา่ฤดูฝนช่วงที� 1 เนื�องจากยางอยูใ่นช่วงการผลดัใบทาํให้
ปริมาณนํ�ายางลดลง เกษตรกรจึงขายในรูปแบบนํ�ายางสด และยางกน้ถว้ยเพราะการทาํยางกน้ถว้ยนั�น
เกษตรกรสามารถกรีดทิ�งไว ้2-3 วนั จึงมาเกบ็ ทาํใหใ้ชเ้วลาส่วนที�เหลือทาํกิจกรรมอยา่งอื�นได ้ขณะที�
การขายนํ� ายางสดได้ค่าตอบแทนที�สูงกว่าการขายยางกน้ถ้วย  3) นาข้าว ช่วงนี� เป็นการเก็บเกี�ยว
ผลผลิต เนื�องจากขา้วมีอายุการเก็บเกี�ยว  90-120 วนั หลงัจากดอกบาน ซึ� งขึ�นอยูก่บัปัจจยัดา้นพนัธ์ุ
ขา้ว กล่าวคือ ถา้เป็นพนัธ์ุขา้วเบาจะเก็บเกี�ยวเร็วกวา่พนัธ์ุขา้วหนกั 4) ทุเรียน ในฤดูแลง้จะตอ้งรดนํ� า
ทุเรียนอยา่งสมํ�าเสมอ ลดอาการขาดนํ� าของตน้ทุเรียน ขณะเดียวกนัส่งผลต่อการสร้างดอกติดผลใน
ฤดูฝนช่วงที�1 ดว้ย  5) ข้าวโพดหวาน ในช่วงนี� จะเป็นการผลิตขา้วโพดหวานครั� งที� 2 มีกิจกรรมตั�งแต่
เตรียมแปลงปลูก ดว้ยการไถดิน เพาะตน้กลา้ ปลูกลงแปลง กาํจดัวชัพืช และใส่ปุ๋ย  เนื�องจากขา้วโพด
เป็นพืชที�เจริญเติบโตไดดี้ในช่วงแลง้ เนื�องจากไดรั้บการสังเคราะห์แสงอยา่งเต็มที� โอกาสเกิดโรค
นอ้ย ทาํใหไ้ดรั้บผลผลิตสูง ขณะเดียวกนัตอ้งมีการรดนํ�าอยา่งสมํ�าเสมอเช่นกนั  6) การเลี!ยงสัตว์ เป็น
การปล่อยแพะหรือโคลงไปแทะเล็มหญา้ในพื�นที�ขา้งตน้ หลงัเก็บเกี�ยวผลผลิตแลว้ ส่วนพื�นที�สวน
ยางพาราและปาลม์นํ�ามนันั�น สามารถนาํสัตวม์าปล่อยในวนัที�ฝนไมต่ก 
 2. ฤดูฝนช่วงที�  1 ระหวา่งปลายเดือนมีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม (P>EP แต่ P อยูใ่น
ระดบัไม่เกิน  250  มิลลิเมตรต่อเดือน) ในช่วงนี� มีฝนตกในระดบัปานกลาง โดยเฉลี�ย 15.48 วนัต่อ
เดือน ขณะที�การทาํกิจกรรมทางการเกษตรมีดงันี�   1) ปาล์มนํ!ามัน มีการตดัหญา้และใส่ปุ๋ย จาํนวน 1 
ครั� งในรอบปี เกบ็เกี�ยวผลผลิตไดต้ลอดเดือน เดือนละ 2 ครั� ง และมีการตดัแต่งทางใบออกเล็กนอ้ย  
2) ยางพารา มีการตดัหญา้และใส่ปุ๋ย จาํนวน 1 ครั� งในรอบปี เช่นเดียวกบัปาล์มนํ� ามนั ขณะเดียวกนั
ในช่วงนี�สามารถกรีดไดป้ระมาณ 3 เดือนของวนัที�ฝนไมต่ก  ไดรั้บผลผลิตสูงกวา่ช่วงอื�น ๆ เนื�องจาก
ยางพาราไดรั้บปุ๋ยและนํ� าฝนขณะเดียวกนัไดผ้า่นช่วงการผลดัใบไปแลว้ ทาํให้พืชมีการสร้างท่อนํ� า
ยางในปริมาณที�สูงขึ�นส่งผลถึงปริมาณผลผลิตที�มากขึ�นตามมา  3) นาข้าว ในดา้นนาขา้ว เกษตรกร
กนัยงัไม่สามารถทาํนาไดเ้นื�องจากปริมาณนํ� าฝนยงัไม่เพียงพอ จึงเนน้การทาํกิจกรรมอื�น ๆ ทดแทน 
เช่น การปลูกขา้วโพดหวาน การนํ� าสัตวล์งมาปล่อย  4) ทุเรียน ในช่วงนี� จะมีการใส่ปุ๋ย เพื�อเพิ�มธาตุ
อาหารให้แก่ผลทุเรียน ซึ� งหลังจากผ่านช่วงแล้งและเข้าสู่ฤดูฝนช่วงที� 1 พืชประเภทไม้ผลจะ
ตอบสนองต่อธาตุอาหารที�ไดรั้บเพื�อนาํมาสู่การสร้างดอก สร้างผลต่อไป สําหรับการรดนํ� านั�นรดใน
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ปริมาณที�นอ้ยลงกวา่เดิม เนื�องจากทุเรียนไดรั้บนํ� าฝน  5) ข้าวโพดหวาน เกษตรกรมีการผลิตขา้วโพด
หวานในรอบแรก จึงมีกิจกรรมการเตรียมดินตั�งแต่การไถดิน ยกร่องหรือทาํหลุม  เพาะตน้กลา้ 
 ปลูกลงแปลง กาํจดัวชัพืช และใส่ปุ๋ย  เนื�องจากเป็นช่วงเขา้สู่ฤดูฝนทาํใหข้า้วโพด มีโอกาสเกิดโรครา
นํ� าคา้งได ้ เกษตรกรตอ้งหมั�นดูแลในช่วงนี� เป็นพิเศษ เพื�อให้ไดรั้บผลผลิตที�มีคุณภาพ ขณะเดียวกนั
ตอ้งมีการรดนํ�าอยา่งสมํ�าเสมอในวนัที�ฝนไม่ตก  6) การเลี!ยงสัตว์ จะเป็นการปล่อยแพะหรือโคลงไป
แทะเล็มหญา้ในพื�นที�ขา้งตน้ หลงัเก็บเกี�ยวผลผลิตแลว้ ส่วนพื�นที�สวนยางพาราและปาล์มนํ� ามนันั�น 
สามารถนาํสัตวม์าปล่อยในวนัที�ฝนไมต่กเช่นกนั  
 3. ฤดูฝนช่วงที� 2 ระหวา่งเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตน้เดือนธนัวาคม (P>EP และ P มีค่า
มากกวา่  250  มิลลิเมตรต่อเดือน) ในช่วงนี� มีฝนตกมาก โดยเฉลี�ย 19.12 วนัต่อเดือน ทาํให้เกษตรกร
บางรายที�มีอาชีพหลกัในภาคการเกษตรนั�นขาดรายได ้แต่เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพเสริมนอกภาค
เกษตรมารองรับ สําหรับการทาํกิจกรรมทางการเกษตรในช่วงนี� ไดแ้ก่  1) ปาล์มนํ!ามัน สําหรับปาล์ม
นํ�ามนัมีการเกบ็เกี�ยวผลผลิตไดต้ลอดปีและมีการตดัแต่งทางใบเล็กนอ้ย  ซึ� งในการตดัแต่งนั�นจะเลือก
วนัที�ฝนไม่ตกเพราะการตดัแต่งทางใบหากกระทาํในวนัที�ฝนตกทาํให้ปาล์มนํ� ามนัมีโอกาสเกิดโรค
ที�มากบันํ� าฝนจะแทรกซึมเขา้สู่ตน้ผ่านทางรอยแผลที�ตดัแต่งได ้ 2) ยางพารา ในช่วงนี� มีการกรีด
จาํนวน 2 เดือน เฉลี�ยเดือนละ 13 วนั ทาํให้เกษตรกรบางรายหันไปทาํกิจกรรมการเกษตรอื�นแทน  
เนื�องจากใหผ้ลตอบแทนที�สูงกวา่ 3) นาข้าว ช่วงนี�จะเป็นการเริ�มตน้ของกิจกรรมการปลูกขา้ว เมื�อเขา้
สู่ฤดูฝนช่วงที� 2 จะมีปริมาณนํ�าฝนเพียงพอสาํหรับการปลูกขา้ว ทาํใหเ้กษตรกรเริ�มการไถพื�นที�นาขา้ว 
มีการไถดะ ไถแปร ไทเทือก แช่ขา้ว หวา่นขา้ว ใส่ปุ๋ย ถอนตน้กลา้ ปักดาํ ใส่ปุ๋ย จากนั�นรอการเก็บ
เกี�ยวในช่วงฤดูแลง้ 4) ทุเรียน การดูแลทุเรียนในช่วงตน้ฤดูฝนช่วงที� 2 เกษตรกรเลือกวนัที�ฝนไม่ตก
ในการตดัแต่งกิ�งโดยจะตดัแต่งจาํนวนเล็กนอ้ยหลงัจากเก็บเกี�ยวผลผลิตแลว้  เพื�อลดการเกิดโรคใน
ทุเรียนที�ซึมผา่นทางแผลรอยตดัแต่งได ้5) ข้าวโพดหวาน ในช่วงนี� จะเป็นการเก็บเกี�ยวขา้วโพดหวาน
ครั� งแรก ซึ� งเป็นผลผลิตที�ยงัหลงเหลือปริมาณไม่มาก 6) การเลี!ยงสัตว์ การปล่อยแพะหรือโคลงไป
แทะเล็มหญา้ในพื�นที�ขา้งตน้ หลงัเกบ็เกี�ยวผลผลิตแลว้ จะทาํไดเ้ฉพาะวนัที�ฝนไม่ตก เกษตรกรจึงตอ้ง
มีการเตรียมพืชอาหารสาํรองสาํหรับแพะ 
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4.2 ลกัษณะโครงสร้างทางการเกษตรของครัวเรือน 

 ขอ้มูลจากการสุ่มตวัอยา่งครัวเรือนในพื�นที� 3 หมู่บา้นที�ศึกษา (ตารางที� 4) พบวา่มีครัวเรือนที�
เลี�ยงแพะคิดเป็นร้อยละ 28.9 ไม่เลี� ยงแพะร้อยละ 71.1 ซึ� งสามารถแสดงให้เห็นโครงสร้างที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการเกษตรของครัวเรือนดงันี�  

4.2.1 อายุของหัวหน้าครอบครัวและขนาดของครอบครัว 
หวัหนา้ครอบครัวที�มีการเลี�ยงแพะส่วนใหญ่อยูใ่นวยักลางคนมีอายุเฉลี�ยประมาณ 48.86 

ปี ส่วนหัวหนา้ครัวเรือนเกษตรที�ไม่มีการเลี�ยงแพะมีอายุเฉลี�ยประมาณ  51.03 ปี มีสมาชิกโดยเฉลี�ย
ต่อครัวเรือนประมาณ 5 คน ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 3-6 คน จะสังเกตไดว้า่บางครัวเรือนยงัเป็นครอบครัว
ใหญ่มีสมาชิกจาํนวน 10-12  คน ประกอบไปดว้ยสมาชิกหลายช่วงอายดุว้ยกนั กล่าวคือ มีสมาชิกที�
กาํลงัศึกษาในระดบัชั�นต่าง ๆ ได้แก่ประถมศึกษา มธัยมศึกษา และปริญญาตรี ส่วนสมาชิกที�จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วนใหญ่มีงานประจาํทาํแลว้ และมีสมาชิกที�เป็นผูสู้งอายุ  นบัได้วา่ใน
พื�นที�วิจยัยงัเป็นครัวเรือนขยายใหญ่แบบดั�งเดิมที�มีสมาชิกตั�งแต่รุ่นปู่  ยา่ ตา ยาย จนกระทั�งรุ่นหลาน
ทาํใหมี้คนหลายช่วงอายทีุ�อาศยัอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนั 

4.2.2 แรงงานและการใช้แรงงาน 
ปัจจุบนัเกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ�น ทาํใหมี้สมาชิกที�ทาํงานหลกั

ในภาคเกษตรในแต่ละครัวเรือนลดจาํนวนลง  พบว่าส่วนใหญ่มีสมาชิกครัวเรือนที�ทาํการเกษตร
ครัวเรือนละ 1- 2 คน คิดเป็นร้อยละ 78.9 ส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้าครัวเรือนและภรรยา ส่วนบุตร
หลานหรือคนวยัหนุ่มสาวหลงัจบการศึกษาภาคบงัคบัส่วนหนึ�งศึกษาต่อในระดบัที�สูงขึ�น เพื�อทาํงาน
ที�มีความมั�นคงและรายไดที้�สูงกวา่  และส่วนหนึ� งที�ไม่ไดศึ้กษาต่อก็มาช่วยเหลือทางการเกษตรบา้ง 
ขณะที�สมาชิกที�ทาํงานนอกภาคเกษตรมีจาํนวน 1-2 คนต่อครัวเรือนเช่นกนั คิดเป็นร้อยละ 25.4 ซึ� ง
เป็นคา่ที�ต ํ�ากวา่สมาชิกที�ไมไ่ดท้าํงานนอกภาคเกษตร คือ ร้อยละ 71.8 ส่วนการจา้งแรงงานประจาํและ
แรงงานในครัวเรือนที�ทาํงานรับจา้งทั�งครัวเรือนที�เลี� ยงแพะและครัวเรือนที�ไม่เลี� ยงแพะนั�นพบน้อย
มากเนื�องจากมีการใชแ้รงงานในครัวเรือนเป็นหลกั  

การเกษตรยงัคงเป็นอาชีพหลกัของคนในตาํบล โดยครัวเรือนที�ไม่ทาํเกษตรเป็นอาชีพ
หลกัมีร้อยละ 15.1 ของครัวเรือนทั�งหมด ที�เหลือมีการทาํเกษตรเป็นอาชีพหลกั โดยผูเ้ลี� ยงแพะมี
อาชีพทาํเกษตรเป็นอาชีพหลกัมากกวา่ครัวเรือนที�ไม่มีการเลี�ยงแพะ ซึ� งจากลกัษณะโครงสร้างทาง
การเกษตรของครัวเรือนเมื�อพิจารณาอายุของหวัหนา้ครอบครัวและขนาดของครอบครัว จะเห็นไดว้า่
อายเุฉลี�ยหวัหนา้ครัวเรือนคือ 48.86 ปี ซึ� งเป็นวยักลางคนอยูใ่นช่วงการทาํงานที�เกิดประสิทธิภาพได้
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สูงสุด  ขณะเดียวกนัขนาดครัวเรือนมีสมาชิกจาํนวนเฉลี�ยต่อครัวเรือนประมาณ 5 คน นับเป็น
ครอบครัวขนาดกลางที�พบมากในชุมชนที�ศึกษา ในอดีตครัวเรือนเกษตรจะมีลกัษณะครอบครัว  
ขนาดใหญ่ตั�งแต่รุ่นปู่ ยา่ตายาย เมื�อลูกหลานแต่งงานออกเรือนไปมกัมีการสร้างครอบครัวใหม่เป็น
ครอบครัวขนาดเล็กก่อนคือมีสมาชิก 3 คน คือ พอ่ แม่ และลูกจาํนวนหนึ�งคน  จากนั�นจึงมีลูกเพิ�มขึ�น 
ทาํใหพ้ฒันามาเป็นครอบครัวขนาดกลาง โดยเกษตรกรเหล่านั�นไดรั้บอิทธิพลจากรุ่นบรรพบุรุษทาํให้
มีการประกอบอาชีพตามบรรพบุรุษสืบเนื�องต่อ ๆ กนัมาส่งผลใหผู้เ้ลี� ยงแพะมีอาชีพทาํการเกษตรเป็น
อาชีพหลัก  เนื�องจากการเลี� ยงแพะเป็นอาชีพรองที�สามารถผสมผสานควบคู่กบัการทาํกิจกรรม
ทางการเกษตรอื�นได ้เช่น การทาํสวนยางพารา ปาล์มนํ� ามนั ไมผ้ล นาขา้ว และขา้วโพดหวาน โดยที�
เกษตรกรสามารถนาํแพะลงมาเลี�ยงร่วมกบักิจกรรมเหล่านี�ได ้ 

โดยภาพรวมครัวเรือนที�มีคนทาํงานนอกภาคเกษตรเป็นอาชีพหลกัมีจาํนวนร้อยละ 37.1 
และส่วนมากทาํครัวเรือนละ 1-2 คนเช่นกนั ครัวเรือนเลี� ยงแพะมีผูที้�ไม่ทาํงานนอกภาคเกษตรเป็น
สัดส่วนที�มากกว่าครัวเรือนที�ไม่มีการเลี� ยงแพะ อาจแสดงให้เห็นว่าการเลี� ยงแพะเป็นกิจกรรมที�
สามารถสร้างงานใหก้บัคนในพื�นที�เป็นสัดส่วนที�สูง เนื�องจากการประกอบชีพหลกัทางการเกษตรไม่
จาํเป็นตอ้งทาํกิจกรรมทั�งวนั  เช่น การกรีดยางพาราจะกรีดในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายจะเวน้ว่างจาก
กิจกรรมนั�น ทาํใหเ้กษตรกรมีการทาํงานเสริมไปพร้อม ๆ กนัประกอบกบัครัวเรือนมีแรงงาน 1-2 คน 
ทาํให้มีการจดัสรรเวลาในการเลี� ยงแพะและการทาํงานอื�นด้วย จะเห็นได้ว่าครัวเรือนที�มีสมาชิก        
1-2 คน 3-6 คน หรือแมแ้ต่ 10 คนขึ�นไป มกัจะเลือกกิจกรรมทางการเกษตรหรือรับจา้งที�เหมาะสมกบั
ขนาดของครัวเรือนนั�น ๆ และสอดคลอ้งกบัประสิทธิภาพของแรงงานดว้ย เพราะการมีรายไดเ้พิ�มขึ�น
เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของแต่ละครอบครัวได ้

จาํนวนครัวเรือนเพียงร้อยละ 23 เท่านั�นที�มีคนทาํงานรับจา้งดูเหมือนวา่นอ้ย ซึ� งจาํนวน
ที�นอ้ยเมื�อเทียบกบัจาํนวนครัวเรือนที�มีคนทาํงานรับจา้ง แต่ในสภาพความเป็นจริงการรับจา้งทาํสวน
ยางให้กบัเกษตรกรที�มีที�ดินมากถือเป็นการรับจา้งด้วย ทั�งนี� เนื�องจากการถือครองที�ดินของแต่ละ
ครัวเรือนนั�นไมเ่ทา่กนั โดยบางครัวจะมีพื�นที�ถือครองทางการเกษตรมาก ในขณะที�บางครัวเรือนไม่มี
พื�นที�ถือครองทางการเกษตร ทาํให้การวา่จา้งในรูปแบบของการประกอบอาชีพในภาคเกษตรเขา้มา
เกี�ยวขอ้งกบัอาชีพหลกัในการทาํการเกษตร เช่น การจา้งแรงงานในการกรีดยาง การจา้งแรงงานใน
การตดัปาลม์นํ�ามนั และการจา้งแรงงานในกิจกรรมการเกษตรอื�น ๆ เป็นตน้ 
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ตารางที� 4 ลกัษณะครัวเรือนเกษตรกรและการใชแ้รงงานในพื�นที�ตาํบลทา่แพ 
                 อาํเภอทา่แพ  จงัหวดัสตูล 
ลกัษณะ เลี�ยงแพะ (N=71) ไม่เลี�ยงแพะ (N=174)  รวม (N=245) 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

อายขุองหวัหนา้ครัวเรือน 
      20-30 2 2.8 2 1.2 4 1.6 

31-40 13 18.3 34 19.5 47 19.2 

41-50 22 31 52 29.9 74 30.2 

51-60 27 38 51 29.3 78 31.9 

≥ 61 7 9.9 35 20.1 42 17.1 

รวม 71 100 174 100 245 100 

อายเุฉลี�ย (ปี) 48.86 51.03 50.4 

จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 
      1-2 7 9.9 7 4 14 5.7 

3-4 31 43.7 68 39.1 99 40.4 

5-6 22 31 75 43.1 97 39.6 

7-8 8 11.3 18 10.3 26 10.6 

≥ 9 3 4.2 6 3.4 9 3.7 

รวม 71 100 174 100 245 100 

จาํนวนสมาชิกเฉลี�ย (คน) 4.68 4.96 4.88 

สมาชิกในครัวเรือนที�ทาํงานหลกัในภาคเกษตร 
     ไม่ทาํ 5 7 32 18.4 37 15.1 

1-2 56 78.9 114 65.5 170 69.4 

3-4 8 11.3 24 13.8 32 13.1 

≥ 5 2 2.8 4 2.3 6 2.4 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 2.01 1.72 1.81 
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ตารางที� 4 (ต่อ) 
ลกัษณะ เลี�ยงแพะ (N=71) ไม่เลี�ยงแพะ (N=174)  รวม (N=245) 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

จาํนวนสมาชิกที�ทาํงานนอกภาคเกษตร 
     ไม่ทาํ 51 71.8 103 59.2 154 62.9 

1-2 18 25.4 60 34.5 78 31.8 

3-4 2 2.8 6 3.4 8 3.3 

5-6 0 0 5 2.9 5 2 

รวม 71 174 174 100 245 100 

เฉลี�ย 0.51 
 

0.78 
 

0.7 
 แรงงานจา้งประจาํ (คน) 

      ไม่จา้ง 69 97.2 170 97.7 239 97.6 

1-2 2 2.8 4 2.3 6 2.4 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 
 

0.61 
 

0.89 
 

0.81 

คนในครอบครัวที�ทาํงานรับจา้ง (คน) 
      ไม่ทาํ 55 77.5 183 76.4 188 76.7 

1-2 15 21.1 36 297 51 20.8 

3-4 1 1.4 4 2.3 5 2 

5-6 0 0 1 0.6 1 0.4 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย   0.42   0.46   0.45 
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ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิn ในการครอบครองพื�นที�โดยการได้รับมรดก

จากบรรพบุรุษสืบต่อกนัมา มีส่วนนอ้ยเท่านั�นที�มีการซื�อพื�นที�เพิ�มเติม โดยครัวเรือนที�มีการเลี�ยงแพะ
มีพื�นที�ทาํการเกษตรทั�งหมดโดยเฉลี�ยประมาณ 12.59 ไร่ ส่วนครัวเรือนที�ไม่ไดเ้ลี� ยงแพะนั�นมีพื�นที�ทาํ
การเกษตรทั�งหมดโดยเฉลี�ยประมาณ 11.48 ไร่ (ตารางที� 5 ) ซึ� งจาํนวนพื�นที�ไมมี่ความแตกต่างกนัมาก
นกั ขึ�นอยูก่บัการใช้พื�นที�ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สําหรับพื�นที�ทาํกิจกรรมการเกษตรนั�นประกอบไป
ดว้ยการทาํนาขา้ว การทาํสวนยางพารา การทาํสวนปาล์มนํ� ามนั การทาํสวนไมผ้ล การปลูกขา้วโพด 
และการเลี�ยงสัตว ์ซึ� งในการทาํกิจกรรมเหล่านี�ตอ้งมีการศึกษาองคป์ระกอบขอ้มูลทุติยภูมิดา้นการใช้
ประโยชน์ที�ดิน ลกัษณะชุดดิน การแบ่งเขตนิเวศ ขอ้มูลทางอุตุนิยมวิทยาเกี�ยวกบัปริมาณนํ� าฝน เพื�อ
นาํมาวางแผนเป็นปฏิทินกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละเดือนได ้ซึ� งในการศึกษารายละเอียดเอียดดงักล่าวนี�  
ทาํใหเ้กษตรกรมีทางเลือกที�จะปลูกพืชและลดความเสี�ยงจากปัจจยัต่าง ๆ ลงได ้  
 จากภาพการแบ่งเขตระบบนิเวศเกษตร ทั�ง 3 เขตนั�น พบว่ากิจกรรมทางการเกษตร      
ไม่มีความแตกต่างกนัมากนัก กล่าวคือมีความคลา้ยคลึงกนั แต่ศกัยภาพการผลิตพืชแต่ละชนิดจะ
แตกต่างกนัออกไป โดยที�เขตระบบนิเวศที� 1 คือพื�นที�ราบลุ่มนั�นจะมีการทาํนาเป็นหลกั ส่วนเขตนิเวศ
ที� 2 และ 3 คือพื�นที�ราบ และพื�นที�สูง มีการทาํสวนยางพาราเป็นหลกั ดงันั�นผลตอบแทนที�ไดม้กั
ขึ�นกบัปัจจยัทางชีวภาพอื�น เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การมีแหล่งนํ� าสําหรับกิจกรรมการเกษตร      
เป็นตน้ 
 2) การทาํนา  
  พื�นที�สําหรับทาํนาของครัวเรือนที�มีการเลี� ยงแพะโดยเฉลี�ยประมาณ 1.82 ไร่   
โดยพบวา่เกษตรกรมีพื�นที�นาจาํนวน 1-5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63.4  ส่วนครัวเรือนที�ไม่ไดเ้ลี� ยงแพะนั�นมี
พื�นที�ทาํนาโดยเฉลี�ยประมาณ 2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60.9 ไร่ ซึ� งพื�นที�ดงักล่าวมีความใกล้เคียงกนั 
ขณะเดียวกนัครัวเรือนที�มีการเลี�ยงแพะมีการทาํนาปี โดยเฉลี�ยประมาณ 1.75 ไร่ โดยพบวา่พื�นที�ทาํนา
ปีอยูร่ะหวา่ง 1-5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60.6  ส่วนครัวเรือนที�ไม่ไดเ้ลี� ยงแพะนั�นมีพื�นที�ทาํนาโดยเฉลี�ย
ประมาณ 1.76 ไร่ มีพื�นที�ทาํนาปีอยูร่ะหวา่ง 1-5 ไร่คิดเป็นร้อยละ 56.9 ไร่ ส่วนการเช่าพื�นที�สําหรับทาํ
นาปีนั�นพบน้อยมาก อาจเนื�องจากมีการปรับเปลี�ยนพื�นที�นาขา้วเป็นสวนปาล์มนํ� ามนั และสวน
ยางพารา เพราะให้ผลตอบแทนที�เป็นรายไดที้�คุม้ค่ากวา่ และสามารถสร้างรายไดเ้ขา้มาอยา่งต่อเนื�อง
ซึ� งต่างจากการทาํนามีรายไดเ้พียงปีละครั� ง หรือทาํนาเพื�อบริโภคในครัวเรือนเท่านั�น ขณะที�ตน้ทุน
การผลิตสูง ขาดแคลนแรงงานในครัวเรือน และไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน  อยา่งไรก็ตามเกษตรกรบาง
รายมีการผสมผสานการปลูกพืชผกัและเลี�ยงสัตวห์ลงัเกบ็เกี�ยวขา้วทาํใหส้ร้างรายไดเ้พิ�มขึ�น  
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(ตารางที� 5 ) 
 

ตารางที� 5 พื�นที�ทาํการเกษตรทั�งหมดและพื�นที�ทั�งหมดต่อครัวเรือน 

ลกัษณะ เลี�ยงแพะ (N=71) ไม่เลี�ยงแพะ (N=174) รวม (N=245) 
  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

พื�นที�ทาํการเกษตรทั�งหมด (ไร่) 
              ไม่มี 0 0 5 2.9 5 2 

        1-10 36 50.7 96 55.2 132 53.9 

        11-20 25 35.2 54 31 79 32.2 

        21-30 7 9.9 12 6.9 19 7.8 

         31-40 3 4.2 4 2.3 7 2.9 

         ≥41 0 0 3 1.7 3 1.2 

       รวม 71 100 174 100 245 100 

       พื�นที�เฉลี�ย (ไร่) 12.59 11.48 11.8 

พื�นที�ทาํนาทั�งหมด 
      ไม่มี 24 38.8 58 33.3 82 33.5 

1-5 45 63.4 106 60.9 151 61.6 

6-10 2 2.8 9 5.2 11 4.5 

≥11 0 0 1 0.6 1 0.4 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 1.82 2 1.94 

เป็นเจา้ของพื�นที�นาปีละครั� ง 
      ไม่ทาํ 26 36.6 69 39.7 95 38.8 

1-5 43 60.6 99 56.9 142 58 

6-10 2 2.8 5 2.9 7 2.9 

≥11 0 0 1 0.6 1 0.4 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 1.75 1.76 1.75 
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ตารางที� 5 (ต่อ) 

ลกัษณะ เลี�ยงแพะ (N=71) ไม่เลี�ยงแพะ (N=174)  รวม (N=245) 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

การเช่าพื�นที�ทาํนาปีละครั� ง 
      ไม่ทาํ 70 98.6 166 95.4 236 96.3 

1-2 1 1.4 5 2.9 6 2.4 

3-4 0 0 3 1.7 3 1.2 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 0.01 0.17 0.13 

 

3) สวนยางพารา  
ปัจจุบนัพบวา่มีการเปลี�ยนพื�นที�ทาํนามาเป็นการทาํสวนยางพาราเป็นจาํนวนมาก 

เนื�องจากผลตอบแทนสูงกวา่ ตน้ทุนไม่สูงมากในระยะยาว ใชแ้รงงานจาํนวนนอ้ย  และสามารถเก็บ
เกี�ยวผลผลิตไดต้ลอดเกือบทั�งปี  ซึ� งจากการศึกษาขอ้มูลพื�นที�ทาํสวนยางพาราทั�งหมดของครัวเรือนที�
มีการเลี� ยงแพะโดยเฉลี�ยประมาณ 9.04 ไร่ ส่วนครัวเรือนที�ไม่มีการเลี� ยงแพะเฉลี�ยครัวเรือนละ       
8.26 ไร่ โดยพบวา่เกษตรกรมีพื�นที�ครอบครองส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 1-10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.2 และ
มีพื�นที�สูงสุดไม่เกิน 45 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.6 นบัไดว้า่เกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะในระดบัปานกลาง 
ขณะที�สวนยางพาราดังกล่าวจะแบ่งตามลักษณะของการได้รับผลตอบแทนแยกเป็นประเด็น 
ดงัต่อไปนี�    

ประเด็นที� 1) สวนยางที�มีอายุ 1-3 ปี ไม่มีพืชแซมของครัวเรือนที� เลี� ยงแพะ          
มีจาํนวน 1-2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.8 ส่วนครัวเรือนที�ไม่ได้ทาํสวนยางพาราแต่มีการเลี� ยงแพะ            
มีจาํนวนสูงกวา่คิดเป็นร้อยละ 73.2  ดา้นครัวเรือนที�ไม่มีการเลี�ยงแพะทาํสวนยางพารา มีจาํนวน 1-2 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.7   

ประเด็นที� 2) สวนยางที�มีอายุ 1-3 ปี มีพืชแซม พบวา่สัดส่วนของผูเ้ลี� ยงแพะแต่
ไม่ทาํสวนยางดังกล่าวสูงมากคิดเป็นร้อยละ 94.4 ขณะที�ครัวเรือนที�เลี� ยงแพะที�มีการทาํสวนยาง
ขา้งตน้ ซึ� งมีพื�นที�ระหวา่ง 3-4 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.8   

ประเด็นที� 3) การเช่าสวนยางที�มีอาย ุ1-3 ปี มีพืชแซม พบนอ้ยมากไม่ถึงร้อยละ 1 
เนื�องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีพื�นที�เป็นของตนเอง   
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ประเด็นที� 4) สวนยางอาย ุ4-6 ปี พบวา่ครัวเรือนที�เลี�ยงแพะแต่ไม่ไดท้าํสวนยางมี
จาํนวนสูงถึงร้อยละ 73.2 ขณะที�ครัวเรือนที�เลี� ยงแพะและมีการทาํสวนยางพาราดงักล่าวโดยมีพื�นที�
ระหวา่ง 1-5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.5 ส่วนครัวเรือนที�ไม่เลี� ยงแพะแต่มีกิจกรรมการทาํสวนยางพารามี
พื�นที�ระหวา่ง  1-5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.4  

ประเด็นที� 5) สวนยางที�เปิดกรีด พบวา่ครัวเรือนที�เลี� ยงแพะโดยส่วนใหญ่มีพื�นที�
ระหวา่ง 6-10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมาคือมีพื�นที�ระหวา่ง 1-5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.2 ซึ� ง
ขอ้มูลดงักล่าวมีคา่สูงกวา่การทาํสวนยางของครัวเรือนที�ไมมี่การเลี�ยงแพะ  

ประเด็นที� 6) การเช่าสวนยางที�เปิดกรีด พบครัวเรือนเกษตรที�มีการเช่าน้อยมาก 
โดยเช่าพื�นที�ระหว่างจาํนวน 6-10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.2 แสดงว่าครัวเรือนส่วนใหญ่มีพื�นที�ทาํ
การเกษตรเป็นของตนเอง  

ประเด็นที� 7) อายุของยางพารา พบว่าโดยเฉลี�ยของครัวเรือนที�เลี� ยงแพะอยู่ที�  
10.8 ปี ขณะที�ยางพารามีอายใุนระหวา่ง 7-13 ปี มีปริมาณสูงสุด คิดเป็นร้อยละ  43.7 รองลงมาคือ  
14-20 ปี คิดเป็นร้อยละ  28.2 จะเห็นไดว้า่สวนยางพาราส่วนใหญ่ยงัมีอายุนอ้ยเพิ�งเปิดกรีดไดไ้ม่นาน 
ตามหลกัวิชาการจะมีการเปิดกรีดยางที�อายุ 7 ปีขึ�นไป เนื�องจากเป็นอายุที�เหมาะสมสําหรับการเปิด
กรีด แต่ในทางปฏิบติัเกษตรกรมกัจะเปิดกรีดเมื�ออายุ 5 ปี เพราะมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินในครัวเรือน 
ซึ� งจะทาํใหต้น้ยางมีอายุการให้ผลผลิตที�สั�นลง นอกจากนี�  ในพื�นที�วิจยัพบยางพาราที�มีอายุการกรีดที�
ยาวนานมากถึง 35 ปี ปกติแลว้ยางพาราจะมีอายุกรีดไม่เกิน 25 ปี ในทางตรงกนัขา้มหากมีการดูแล
ปัจจยัดา้นปุ๋ยที�ดี จะทาํใหต้น้ยางมีอายกุรีดที�ยาวนานเช่นกนั (ตารางที� 6) 
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ตารางที� 6 พื�นที�การทาํสวนยางพารา 

ลกัษณะ เลี�ยงแพะ (N=71) ไม่เลี�ยงแพะ (N=174)  รวม (N=245) 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

การทาํสวนยางทั�งหมด 
      ไม่ทาํ 3 4.2 9 5.2 12 4.9 

1-10 47 66.2 124 71.3 172 70.1 

11-20 17 23.9 33 19 49 20.1 

21-30 4 5 5 2.9 9 3.7 

31-40 0 0 2 1.1 2 0.8 

≥41 0 0 1 0.6 1 0.4 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 9.04 8.26 8.49 

สวนยางอาย ุ1-3 ปีไม่มีพืชแซม 
      ไม่ทาํ 52 73.2 138 79.3 190 77.6 

1-2 19 26.8 36 20.7 55 22.4 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 0.76 0.79 0.77 

เป็นเจา้ของสวนยางอาย ุ1-3 ปี มีพืชแซม 
     ไม่ทาํ 67 94.4 16 92.5 228 93.1 

1-2 1 1.4 2 1.1 3 1.2 

3-4 2 2.8 4 2.3 6 2.4 

5-6 0 0 3 1.7 3 1.2 

7-8 1 1.4 0 0 1 0.4 

≥ 9 0 0 4 2.3 4 1.6 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 0.23 0.61 0.5 
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ตารางที� 6 (ต่อ) 

ลกัษณะ เลี�ยงแพะ(N=71) ไม่เลี�ยงแพะ(N=174)  รวม(N=245) 

  จาํนวน ร้อยละ    จาํนวน      ร้อยละ   จาํนวน  ร้อยละ 

เช่าสวนยางอาย ุ1-3 ปี มีพืชแซม 
      ไม่ทาํ 71 100 173 99.4 244 99.6 

1.00-2.00 0 0 1 0.6 1 0.4 

รวม 1 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 0 0.02 0.01 

เป็นเจา้ของสวนยางอาย ุ4-6 ปี 
      ไม่ทาํ 52 73.2 129 74.1 181 73.9 

1-5 11 15.5 32 18.4 43 17.6 

6-10 7 9.9 12 6.9 19 7.8 

11-15 1 1.4 1 0.6 2 0.8 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 
 

1.39 
 

1.23 
 

1.27 

เป็นเจา้ของสวนยางที�เปิดกรีด 
      ไม่ทาํ 7 9.9 27 15.5 34 13.9 

1-5 25 35.2 65 37.4 90 36.7 

6-10 30 42.3 68 39.1 98 40 

11-15 4 5.6 10 5.7 14 5.7 

16-20 4 5.6 3 1.7 7 2.9 

≥ 21 1 1.4 1 0.6 2 0.8 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย   6.53   5.61   5.88 
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ตารางที� 6 (ต่อ) 

ลกัษณะ เลี�ยงแพะ(N=71) ไม่เลี�ยงแพะ(N=174)  รวม(N=245) 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

เช่าสวนยางที�เปิดกรีด 
      ไม่ทาํ 68 95.8 168 96.6 236 96.3 

1-5 0 0 1 0.6 1 0.4 

6-10 3 4.2 3 1.7 6 2.4 

≥ 11 0 0 2 1.1 2 0.8 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 0.28 0.61 0.51 

อายขุองยางพารา 
      ไม่มี 7 9.9 23 13.2 30 12.2 

7-13 31 43.7 62 35.6 93 38 

14-20 20 28.2 50 28.7 70 28.6 

21-27 8 11.3 21 12.1 29 11.8 

28-34 5 7 15 8.6 20 8.2 

≥ 35 0 0 3 1.7 3 1.2 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 10.8 11.87 11.56 
 

4) ไม้ผล 
การปลูกไมผ้ลในพื�นที�ตาํบลท่าแพมีการปลูกหลายชนิดดว้ยกนั ไดแ้ก่ ทุเรียน เงาะ 

ลองกอง และมังคุด ส่วนใหญ่เป็นการปลูกแบบหลังบ้าน และแบบสวนผสมผสานชนิดละ 3-5 ต้น 
วตัถุประสงคเ์พื�อบริโภคในครัวเรือนและแจกจ่ายญาติพี�น้อง เพื�อนบา้น มีการจาํหน่ายบา้งและมีไมผ้ลที�
ปลูกเพื�อการค้าที�พบในพื�นที�ได้แก่ทุเรียน พนัธ์ุหมอนทอง ซึ� งใช้พื�นที�น้อยจาํนวน 1-2ไร่ แต่ได้รับ
ผลผลิตที�สูง มีการจาํหน่ายในชุมชน และตลาดนดัในราคากิโลกรัมละ 30 บาท การวิจยัพบวา่มีพื�นที�การ
ปลูกไมผ้ลของครัวเรือนที�เลี� ยงแพะสูงสุดอยูร่ะหวา่ง 1-2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.1 ขณะที�ครัวเรือนที�ไม่มี
การเลี�ยงแพะมีพื�นที�สูงสุดอยูร่ะหวา่ง 1-2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.8 (ตารางที� 7 )  
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ตารางที� 7 พื�นที�ปลูกไมผ้ล 

ลกัษณะ เลี�ยงแพะ(N=71) ไม่เลี�ยงแพะ(N=174)  รวม(N=245) 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

พื�นที�ปลูกไมผ้ล(ไร่) 
      ไม่ทาํ 49 69 136 78.2 185 75.5 

1-2 15 21.1 24 13.8 39 15.9 

3-4 3 4.2 8 4.6 11 4.5 

5-6 2 2.8 3 1.7 5 2 

7-8 2 2.8 1 0.6 3 1.2 

9-10 0 0 2 1.1 2 0.8 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 0.58 0.8 0.64 

 

5) ปาล์มนํ!ามัน 
สาํหรับพื�นที�ปลูกปาลม์นํ�ามนัของครัวเรือนเกษตรที�เลี�ยงแพะอยูร่ะหวา่ง 1-2 ไร่คิด 

เป็นร้อยละ 8.5  ส่วนครัวเรือนที�ไม่มีการเลี�ยงแพะมีที�ดินอยูร่ะหวา่ง 1-2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.4 ซึ� งเป็น
สัดส่วนที�น้อยเมื�อเทียบกบัการทาํกิจกรรมการเกษตรอื�น ขณะที�ปาล์มนํ� ามนัที�ยงัไม่ให้ผลผลิตของ
ครัวเรือนที�เลี� ยงแพะมีจาํนวนระหว่าง 1-2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.6 และปาล์มนํ� ามนัที�ให้ผลผลิตแลว้ของ
ครัวเรือนที�มีการเลี�ยงแพะมีจาํนวนพื�นที�ใกลเ้คียงกนัคือ 1-2 ไร่, 5-6 ไร่ และมากกวา่ 9 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
2.8  (ตารางที� 8)  
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ตารางที� 8 พื�นที�ปลูกปาลม์นํ�ามนั 

ลกัษณะ เลี�ยงแพะ(N=71) ไม่เลี�ยงแพะ(N=174)  รวม(N=245) 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

พื�นที�ปลูกปาลม์นํ� ามนั 
      ไม่ทาํ 60 84.5 160 92 220 89.8 

1-2 6 8.5 6 3.4 12 4.9 

3-4 1 1.4 3 1.7 4 1.6 

5-6 1 1.4 2 1.1 3 1.2 

7-8 0 0 2 1.1 2 0.8 

≥ 9 3 4.2 1 0.6 4 1.6 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 0.41 0.73 0.5 

เป็นเจา้ของปาลม์นํ� ามนัยงัไม่ตดั 
      ไม่ทาํ 63 88.7 163 93.7 226 92.2 

1-2 4 5.6 6 3.4 10 4.1 

3-4 1 1.4 2 1.1 3 1.2 

5-6 3 4.2 2 1.1 5 2 

≥ 7 0 0 1 0.6 1 0.4 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 0.18 0.33 0.22 
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ตารางที� 8 (ต่อ) 

ลกัษณะ เลี�ยงแพะ(N=71) ไม่เลี�ยงแพะ(N=174)  รวม(N=245) 
  จาํนวน ร้อยละ  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

เป็นเจา้ของปาลม์นํ� ามนัตดัแลว้ 
      ไม่ทาํ 65 91.6 171 98.3 236 96.3 

1-2 2 2.8 0 0 2 0.8 

3-4 0 0 1 0.6 1 0.4 

5-6 2 2.8 0 0 2 0.8 

7-8 0 0 1 0.6 1 0.4 

≥ 9 2 2.8 1 0.6 3 1.2 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 0.54 0.24 0.32 
 

6) ข้าวโพด 
ในตาํบลทา่แพมีการปลูกขา้วโพดหวานกนัเกือบทุกหมูบ่า้น โดยครัวเรือนเกษตร 

ที�เลี�ยงแพะมีพื�นที�การปลูกขา้วโพดหวานระหวา่ง  0.01-1.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.7  ส่วนครัวเรือนที�
ไมเ่ลี�ยงแพะมีพื�นที�การปลูกขา้วโพดหวานระหวา่ง  0.01-1.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  2.9 จะเห็นไดว้า่ผูที้�
เลี�ยงแพะและปลูกขา้วโพดดว้ยนั�นมีค่าที�สูงกวา่ผูที้�ไม่เลี� ยงแพะแต่มีการปลูกขา้วโพด ซึ� งต่างกนัถึง 6 
เทา่  ดงันั�น แนวโนม้ของผูที้�เลี�ยงแพะจะมีการปลูกขา้วโพดเพิ�มขึ�น เนื�องจากเศษเหลือจากตน้ขา้วโพด
เป็นพืชอาหารแพะได ้ทาํใหเ้กษตรกรไดใ้ชเ้ศษเหลือทางการเกษตรอยา่งคุม้คา่ และเป็นการหมุนเวียน
เกื�อกูลกนัระหวา่ง การใชมู้ลแพะในแปลงขา้วโพดและการนาํขา้วโพดมาเป็นพืชอาหารแพะ ทาํให้
เกษตรกรลดการทาํลายสิ�งแวดลอ้มจากการเผาซังขา้วโพด หรือปล่อยทิ�งไวโ้ดยไร้ประโยชน์ลงได ้
(ตารางที� 9) 
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ตารางที� 9 พื�นที�การปลูกขา้วโพด  

ลกัษณะ เลี�ยงแพะ(N=71) ไม่เลี�ยงแพะ(N=174)  รวม(N=245) 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

เป็นเจา้ของพื�นที�ปลูกขา้วโพด 
      ไม่ทาํ 55 77.5 167 96 222 90.6 

0.01-1.00 9 12.7 5 2.9 14 5.7 

1.01-2.00 5 7 0 0 5 2 

2.01-3.00 1 1.4 1 0.6 2 0.8 

3.01-4.00 1 1.4 0 0 1 0.4 

≥ 4.01 0 0 1 0.6 1 0.4 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 0.05 0.32 0.13 

 
7) การเลี!ยงสัตว์  

การเลี� ยงสัตวใ์นพื�นที�ตาํบลท่าแพ อาํเภอท่าแพ จงัหวดัสตูลนั�น ครัวเรือนที�เลี� ยง
แพะมีการเลี�ยงโคเนื�อจาํนวน 1-2 ตวั คิดเป็นร้อยละ 18.3 ส่วนครัวเรือนที�ไม่ไดเ้ลี� ยงแพะมีการเลี�ยงโค
เนื�อจาํนวน 1-2 ตวั คิดเป็นร้อยละ 4.6 ขณะที�การเลี� ยงเป็ดของครัวเรือนที�เลี� ยงแพะจาํนวนระหวา่ง    
1-10 ตวั คิดเป็นร้อยละ 19.7 ส่วนครัวเรือนที�ไม่ไดเ้ลี� ยงแพะมีการเลี� ยงเป็ดจาํนวน 1-10 ตวั คิดเป็น
ร้อยละ 17.8 สําหรับการเลี�ยงไก่บา้นของครัวเรือนที�เลี� ยงแพะมีการเลี�ยงจาํนวน 1-10 ตวั คิดเป็นร้อย
ละ 28.2 ส่วนครัวเรือนที�ไม่ได้เลี� ยงแพะมีการเลี� ยงไก่บ้านจาํนวน 1-10 ตวั คิดเป็นร้อยละ 33.3 
นอกจากนี� ในพื�นที�วิจยัมีการเลี�ยงแพะเป็นหลกั ซึ� งจะพบวา่ ครัวเรือนที�เลี� ยงแพะจาํนวน 1- 5ตวั คิด
เป็นร้อยละ 67.6 รองลงมาคือการเลี�ยงแพะจาํนวน 6-10 ตวั คิดเป็นร้อยละ 16.9 ขณะที�พบจาํนวนแม่
แพะจาํนวน 1-2 ตวั คิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมาคือจาํนวนแม่แพะ 3-4 ตวั คิดเป็นร้อยละ 15.5 
ทางดา้นพอ่พนัธ์ุแพะ มีการเลี�ยงจาํนวน 1-2 ตวั คิดเป็นร้อยละ 66.2 (ตารางที� 10) 
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ตารางที� 10 การเลี�ยงสัตว ์

ชนิดของสตัว ์ เลี�ยงแพะ(N=71) ไม่เลี�ยงแพะ(N=174)  รวม(N=245) 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
การเลี�ยงโคเนื�อ 

      ไม่เลี�ยง 57 80.3 159 91.4 216 88.2 

1-2 13 18.3 8 4.6 21 8.6 

3-4 1 1.4 5 2.9 6 2.4 

5-6 0 0 1 0.6 1 0.4 

≥ 7 0 0 1 0.6 1 1.4 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 0.28 0.34 0.3 

การเลี�ยงเป็ด 
      ไม่เลี�ยง 49 69 127 73 176 71.8 

1-10 14 19.7 31 17.8 45 18.4 

11-20 5 7 11 6.3 16 6.5 

21-30 2 2.8 4 2.3 6 2.4 

31-40 0 0 1 0.6 1 0.4 

≥ 41 1 1.4 0 0 1 0.4 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 4.87 2.75 3.37 
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ตารางที� 10 (ต่อ) 

ชนิดของสตัว ์ เลี�ยงแพะ(N=71) ไม่เลี�ยงแพะ(N=174)  รวม(N=245) 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

การเลี�ยงไก่บา้น 
      ไม่เลี�ยง 28 39.4 67 38.5 95 38.8 

1-10 20 28.2 58 33.3 78 31.8 

11-20 15 21.1 42 24.1 57 23.3 

21-30 4 5.6 7 4 11 4.5 

31-40 3 4.2 0 0 3 1.2 

≥ 41 1 1.4 0 0 1 0.4 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 7.53 9.3 8.04 

แม่แพะ 
      ไม่เลี�ยง 2 2.8 174 100 175 71.4 

1-2 51 71.8 0 0 52 21.2 

3-4 11 15.5 0 0 11 4.5 

5-6 2 2.8 0 0 2 0.8 

7-8 2 2.8 0 0 2 0.8 

≥ 9 3 4.2 0 0 3 1.2 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 5 0.03 1.47 

พอ่แพะ 
      ไม่เลี�ยง 23 32.4 174 100 196 80 

1-2 47 66.2 0 0 4.8 19.6 

≥ 3 1 1.4 0 0 1 0.4 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 1.07 0.02 0.32 
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ตารางที� 10 (ต่อ) 

ชนิดของสตัว ์ เลี�ยงแพะ(N=71) ไม่เลี�ยงแพะ(N=174)  รวม(N=245) 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ลูกแพะ 
      ไม่เลี�ยง 64 90.1 174 100 238 97.1 

1-2 5 7 0 0 5 2 

3-4 1 1.4 0 0 1 0.4 

≥ 5 1 1.4 0 0 1 0.4 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 0.65 0 0.19 

จาํนวนบ่อปลา 
      ไม่เลี�ยง 63 88.7 166 95.4 229 93.5 

1-2 8 11.3 8 4.6 16 6.5 

รวม 71 100 174 100 245 100 

เฉลี�ย 0.14 0.05 0.07 
 

 การศึกษาลกัษณะโครงสร้างทางการเกษตรของครัวเรือนเบื�องตน้ของพื�นที�วิจยั ทาํ
ให้เขา้ใจถึงสภาพที�แทจ้ริงของพื�นที�นั�น ๆ กล่าวคือ การเขา้ใจถึงการเลือกทาํกิจกรรมการเกษตรที�มี
ความสอดคลอ้งกบัครัวเรือนนั�น ขึ�นอยูก่บัปัจจยัหลายประการดว้ยกนัดงัที�กล่าวขา้งตน้ เกี�ยวปัจจยั
ของครัวเรือนดา้นแรงงาน ดา้นประสิทธิภาพในการทาํงาน และที�สําคญัคือการมีที�ดินเป็นตน้ทุนเดิม 
ที�ไดรั้บสืบทอดมา ทาํให้เกษตรกรตอ้งมีกระบวนการคิดที�จะพฒันาที�ดินเหล่านั�นให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในทุกดา้นนาํมาสู่การวางแผนของระบบการปลูกพืชและเลี�ยงสัตวไ์ด ้ 
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บทบาทการเลี!ยงแพะในวถิีชีวติของชุมชนมุสลมิ 
แพะนับเป็นสัตว์เลี� ยงเก่าแก่ตั� งแต่โบราณ ประมาณ 8,000 ปี ก่อนคริสตกาล มีการ

กระจายตวัทุกภูมิภาคของโลก และมีความเกี�ยวขอ้งกบัหลายศาสนา เช่น 1) การฆ่าแพะเพื�อสังเวยต่อ
เทพเจา้ของชาวซุมาเรียนและบาบิโลเนียน 2) ใช้แพะเพื�อบูชาพระผูเ้ป็นเจา้ในการชดใช้บาปแทน
มนุษยห์รือแพะรับบาป(scapegoat)ปรากฏในยุคโมเสส 3) แพะถูกใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของพวกนอกรีต 
นอกศาสนา ซึ� งเชื�อวา่เป็นพวกเดียวกบัพวกปิศาจดงัปรากฏในภาพวาดต่างๆ ของยุคโบราณ (นิรนาม, 
2556) สําหรับสังคมมุสลิมนั�นแพะนบัวา่เป็นสิ�งที�ควบคู่กนัมาตลอดตั�งแต่สมยัท่านศาสดามูฮมัหมดั 
(ซล.) ซึ� งตามประวติัท่านเป็นเด็กกาํพร้า รับจา้งเลี� ยงแพะ และแกะ ทาํให้มุสลิมได้ถือปฏิบติัตาม
แบบอยา่งกนัมา ส่วนในภูมิประเทศของตะวนัออกกลางนั�นมีการเลี� ยงแพะ เพื�อการบริจาค ทาํบุญ 
และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชาวมุสลิมถือว่าแพะเป็นสัตวที์�ได้รับการอนุมติัจากพระเจา้ให้
สามารถทําบุญ และเลี� ยงเป็นอาชีพได้ ซึ� งมีปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอ่านอย่างชัดเจน ขณะที�ใน
ประวติัศาสตร์ไดบ้นัทึกไวว้า่ ทา่นศาสดามูฮมัหมดั (ซล.) ไดเ้ลี� ยงนมแพะกบัคนที�มาเยี�ยมเยือน และผู ้
ที�ลาํบากยากแคน้ในขณะเดินทาง ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือประทงัชีวิตเพื�อนมนุษยด์้วยกนั  การ
กระทาํขา้งตน้ทาํให้มนุษยเ์ขา้ใจบทบญัญติัของศาสนามากขึ�น (สาคร ยาบาจิ, 2556) สําหรับในพื�นที�
ศึกษาซึ�งประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนั�นแพะมีบทบาทในวถีิชีวติหลายประการดงันี�  

1) แพะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที�สําคญัประเภทหนึ� ง ชาวบา้นส่วนใหญ่เลี� ยงแพะไว้
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อการบริโภคในครัวเรือน แต่การบริโภคจะอยูใ่นช่วงที�สําคญัๆเท่านั�นไม่ไดเ้ป็น
แหล่งอาหารหลกั ดงันั�นจึงเห็นว่าแมจ้ะมีผูเ้ลี� ยงแพะมากพอควรแต่จาํนวนแพะที�เลี� ยงต่อครัวเรือน
ส่วนใหญ่มีเพียงไมกี่�ตวั ส่วนใหญ่แลว้การเลี�ยงแพะไมไ่ดถู้กมองเป็นอาชีพหลกัแมจ้ะมีการขายแพะที�
มีชีวิตและการขายนมแพะ ชาวบา้นมองแพะเป็นธนาคารที�มีชีวิตเสียมากกว่ากล่าวคือจะมีการขาย
แพะในช่วงที�มีความจาํเป็นเทา่นั�น เกษตรกรโดยทั�วไปในพื�นที�มีวิถีอาชีพกรีดยางพารา ทาํนา และทาํ
สวนไม้ผล การเลี� ยงแพะเป็นอาชีพเสริมและไม่กระทบในเรื� องเวลาการทาํงานกบัอาชีพข้างต้น 
เนื�องจากช่วงเวลาของการทาํงานนั�นต่างกนั กล่าวคือกิจกรรมการกรีดยางซึ� งเป็นอาชีพหลกัมีการ
ดาํเนินการในช่วงเช้า ส่วนกิจกรรมการเลี� ยงแพะจะถูกนาํออกไปแทะเล็มหญา้ในช่วงบ่าย โดยใช้
แหล่งหญา้ในพื�นที�นา สวนยางพารา สวนปาลม์นํ�ามนัและสวนไมผ้ล รวมทั�งพื�นที�สาธารณะอื�นๆของ
ชุมชน 

2) แพะมีบทบาทในพิธีกรรมทางศาสนา ซึ� งในพื�นที�ศึกษา(และคงไม่แตกต่างกบัพื�นที�
อื�นๆของสังคมมุสลิมภาคใตม้ากนกั)มีการใชแ้พะมาประกอบพิธีกรรมต่างๆ ไดแ้ก่  

2.1) พิธีอากีเกาะฮ ์คือ การรับขวญัทารกแรกเกิดทั�งเพศชายและเพศหญิง เพื�อเป็นการ
ขอบคุณพระเจา้ที�ประทานบุตรลงมา โดยจะมีการเชือดแพะจาํนวน 2 ตวั หากเป็นลูกชาย และจาํนวน 
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1 ตวั สาํหรับลูกหญิง โดยมีเงื�อนไขวา่แพะดงักล่าวตอ้งมีอายุตั�งแต่ 2 ปีขึ�นไป การประมาณอายุทาํได้
จากการดูจาํนวนฟันแท ้แพะที�ใช้ตอ้งมีอวยัวะครบสมบูรณ์ไม่พิการหรือเป็นโรคต่างๆ ซึ� งหลงัจาก
เชือดแลว้นาํมาปรุงเป็นแกงแลว้เชิญแขกที�เป็นมุสลิมมารับประทาน โดยผูที้�มาร่วมรับประทานอาหาร
นั�นจะมีการสวด (ดุอา) ทางศาสนาอิสลามใหก้บัเด็กทารกเพื�อเสริมความเป็นสิริมงคลต่อไป   

2.2) พิธีกุรบ่าน เป็นพิธีที�กระทาํในวนัฮารีรายออีดิลอฎัฮาโดยเป็นวนัเฉลิมฉลองใน
ศาสนาอิสลามหลงัจากช่วง เพื�อเฉลิมฉลองการเสร็จสิ�นในการปฏิบติัพิธีฮจัญ ์ซึ� งพิธีฮจัญคื์อ พิธีการ
แสวงบุญ ณ นครเมกกะฮ ์ตามหลกัปฏิบติัของศาสนาอิสลาม พิธีดงักล่าวนบัเป็นขอ้บงัคบัสําหรับผูที้�
มีความพร้อมดา้นทรัพยสิ์นและมีความสามารถที�จะไปแสวงบุญ ซึ� งในวนันี� มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แต่ง
กายใหส้ะอาดเรียบร้อย มีการทาํพิธีละหมาดที�มสัยดิร่วมกนั มีการเยี�ยมญาติพี�นอ้ง รับประทานอาหาร
ร่วมกนั เป็นตน้ วนัดงักล่าวนี� ยงัมีพิธีกรรมในการเชือดแพะ ซึ� งหากเป็นแพะมีการเชือดจาํนวน 1 ตวั 
ต่อหนึ�งครอบครัวที�มีความสามารถ ทางการเงินที�จะทาํได ้กรณีที�นาํสัตวอื์�นมาทดแทนแพะ เช่นววั มี
การใชจ้าํนวน 1 ตวัต่อจาํนวนคน 7 คน ซึ� งอาจจะอยูต่่างครอบครัวกนัก็ได ้พิธีกุรบ่าน รวมทั�งพิธีอากี
เกาะอ์ถือเป็น “สุนัต” โดยในหลกัการศาสนาอิสลามนั�นมีสิ� งที�ตอ้งปฏิบติั ห้ามละเวน้โดยเด็ดขาด 
หากไม่ปฏิบติัมีบทลงโทษตามบญัญติัในศาสนาเรียกวา่ “วายิบ”  ส่วนสิ�งที�ปฏิบติัแลว้ไดรั้บผลบุญ 
หากไม่ปฏิบติัก็ไดไ้ม่ไดรั้บโทษทางศาสนาเรียกวา่ “สุนตั”  (นิติภูมิ หลงเก, 2556)  เนื�อแพะที�มีการ
ชาํแหละแลว้จากพิธีกุรบา่นจะถูกแจกจ่ายแก่คนยากจน และพี�นอ้งที�เป็นมุสลิมดว้ยกนัในการแจกจ่าย
โดยส่วนใหญ่ในรูปแบบเนื�อสด หรืออาจมีการปรุงเป็นอาหารเลี�ยงแขกเหรื�อ (นูหรี) บา้ง  ดงักล่าวนี�
ทาํให้ครอบครัวมีความสบายใจ และมีความเชื�อกนัวา่ช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในชีวิต และ
สร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งมุสลิมดว้ยกนั อนึ�งการนาํแพะไปประกอบพิธีกรรมต่าง ๆนั�นจะตอ้งมี
ลกัษณะตรงตามที�ศาสนากาํหนดไว ้ 

2.3) เพื�อประกอบพิธีกรรมทั�วไป ไดแ้ก่ พิธีการพิเศษต่างๆ ไดแ้ก่ การขึ�นบา้นใหม่ การ
แต่งงาน หรือการขอพรให้ประสบความสําเร็จในสิ�งที�คาดหวงัไว ้สําหรับอีกอยา่งที�พบเห็นกนัทั�วไป
ที�เกี�ยวขอ้งกบับทบาทของแพะในวิถีชีวิตคือเรื� องของการบนของคนในพื�นที�ศึกษานับเป็นสิ�งที�ถือ
ปฏิบติักนัมาอย่างต่อเนื�อง โดยไม่ได้ถือเป็นพิธีกรรมหรือการบูชาที�ขดัต่อหลกัคาํสอนของศาสนา 
กล่าวคือ เป็นลกัษณะของการตั�งจิตอธิษฐาน นึกคิด หรือความตั�งใจ (ภาษาอาหรับเรียกวา่ “เนียต”) 
เพื�อให้สิ� งที�คาดหวงัไวป้ระสบผลสําเร็จ ซึ� งมกัจะบนบานด้วยการเชือดแพะ เช่น  การบนขอให้ลูก
เรียนจบ  ขอใหไ้ดเ้ลื�อนตาํแหน่งในหนา้ที�การงาน ขอให้ทาํธุรกิจที�เจริญรุ่งเรือง เป็นตน้ ซึ� งจะมีความ
แตกต่างจากการบนของศาสนาอื�นที�มีการเคารพ บูชาหรือทาํการเซ่นไหว ้ต่าง ๆ ซึ� งพิธีกรรมเหล่านี�
จะขดัต่อหลกัศาสนาอิสลามที�เรียกวา่ “ชีริก” หมายถึงการเคารพบูชานบัถือสิ�งอื�นนอกเหนือจากพระ
เจา้ จะทาํให้ผูน้ั�นสิ�นสุดจากการเป็นมุสลิม (เวบ็ไซต์ : http://www.daasee.com/lessons/shirik.php, 
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2557) ความคิดเห็นหรือทศันะเกี�ยวกบัการบนนั�นนกัวิชาการมุสลิมต่างให้ทศันะคติที�แตกต่างกนั
ออกไป แต่ในพื�นที�ศึกษาผูว้ิจยัพบวา่ เป็นเพียงพฤติกรรมหรือการกระทาํเพื�อแสดงถึงความสบายใจ
และความเป็นสิริมงคลของชีวิตเท่านั�นไม่มีเรื�องอื�นใดแอบแฝง  สําหรับความเคร่งครัดในเรื�องของ
ความเชื�อนั�นขึ� นอยู่กบัทศันคติส่วนบุคคลที�มีความคิดเห็นแตกต่างกนัออกไป ทั�งนี� การประกอบ
พิธีกรรมขา้งตน้มีการนาํแพะมาปรุงอาหารเลี�ยงแขกที�เป็นมุสลิม เนื�องจากแพะนบัเป็นสัตวที์�มีความ
เชื�อว่าศกัดิn สิทธิn กว่าการใช้สัตว์ประเภทอื�น  พิธีเหล่านี� ไม่ได้กาํหนดจาํนวนและลกัษณะของแพะ 
ขึ�นอยูก่บัความพร้อมและความพึงพอใจที�จะจดังานเลี�ยง ซึ� งพิธีการพิเศษดงักล่าวสามารถนาํปศุสัตว์
ชนิดอื�น ๆ มาจดัเลี�ยงได ้แต่การใชแ้พะนั�น นบัเป็นความเชื�อในเรื�องความเป็นศิริมงคล (ภาษาอาหรับ
เรียกวา่บารอกตั)เสียมากกวา่  

2.4) การบริจาค (ซะกาต) ตามขอ้กาํหนดของหลกัศาสนาอิสลามนั�นเมื�อมีการ
เลี� ยงปศุสัตวค์รบตามจาํนวนในหนึ� งรอบปีจะตอ้งมีการบริจาคให้ผูอื้�น กล่าวคือ เมื�อมีการเลี� ยง
แพะจาํนวน 40 ตวั ในรอบหนึ� งปีจะตอ้งบริจาค (ซะกาต) จาํนวน 1 ตวั สาํหรับโคและกระบือนั�น 
จาํนวน 30 ตวั จะตอ้งบริจาค (ซะกาต) จาํนวน 1 ตวั และอูฐ เมื�อมีการเลี� ยงครบจาํนวน 5 ตวั
จ ะ ต อ้ ง ม ีก า ร บ ร ิจ า ค  ( ซ ะ ก า ต )  จ ํ า น ว น  1 ต วั  ( เ ว็ บ ไ ซ ต์  : 
http://tvshia.com/Thai/index.php/articles/maref, 2557) ขณะที�ในพื�นที�วิจยั สําหรับเกษตรกรรายที�
มีการเลี� ยงแพะจาํนวน 40 ตวัขึ�นไปมีการบริจาคแพะให้กบัผูย้ากจน (นิติภูมิ หลงเก, 2556) ซึ� งผูที้�
มีสิทธิn รับบริจาคจะมีเงื�อนไขตามหลกัศาสนาอิสลาม ประกอบด้วยบุคคล 8 ประเภท ได้แก่  (1) 
ฟากรี คือ ผูที้�มีรายไดน้อ้ยกวา่รายจ่าย (2) มิสกีน คือ ผูที้�ไม่มีรายไดแ้ละขดัสน (คนอนาถา)  (3) วากีล 
คือ ตวัแทนของผูน้าํทางศาสนาในหมู่บา้นนั�น ๆ (อิหม่าม) หรือตวัแทนที�ไดรั้บหน้าที�ในการเก็บซะ
กาต และ แจกจ่ายผูอื้�น  (4) มุอัลลัฟ คือ ผูที้�เขา้รับศาสนาอิสลาม (5) ผูท้าํการเพื�อปลดปล่อยทาส  (6) 
บุคคลที�มีหนี� สินที�ไมส่ามารถจะจ่ายได ้ (7) บุคคลที�ใชจ่้ายในหนทางของพระเจา้และ (8) ผูเ้ดินทางที�
พลดัถิ�นและไม่มีค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (เวบ็ไซต ์ http://tvshia.com/Thai/index.php/articles/maref, 
2557)   

3) บทบาทในการบูรณาการกบัการผลิตอื�นๆในฟาร์ม การเลี�ยงแพะมีการบูรณาการกบั
ระบบการปลูกพืช โดยเฉพาะอยา่งยิ�งขา้วโพดหวานซึ� งเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ� งของเกษตรกรใน
พื�นที� โดยเกษตรกรที�ปลูกขา้วโพดหวานหลงัจากเก็บฝักแลว้จะนาํตน้ขา้วโพดมาให้แพะกิน โดยมี
วิธีการที�แตกต่างกนัออกไป ส่วนใหญ่นาํมาให้กินสดทั�งตน้ ซึ� งมีขอ้เสียคือ แพะมกัเลือกกินเฉพาะ
ส่วนที�อ่อนทาํให้เหลือเศษชิ�นส่วนต้นข้าวโพดที�เป็นส่วนที�แข็ง เกษตรกรบางรายที�มีเครื� องหั�น
ชิ�นส่วนพืชจะนาํตน้ขา้วโพดเขา้เครื�องหั�นเพื�อให้ไดชิ้�นเล็ก ๆ ก่อนนาํให้แพะกิน วิธีการนี�ทาํให้ไม่มี
เศษตน้ขา้วโพดเหลือเนื�องจากแพะสามารถกินไดห้มดทุกส่วน ขณะที�เกษตรกรที�มีแพะจาํนวนมาก
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ตอ้งมีการสาํรองอาหารแพะไวใ้ชใ้นยามขาดแคลนนั�น จะมีการถนอมอาหารโดยการหมกัตน้ขา้วโพด 
ซึ� งในพื�นที�ตาํบลท่าแพจะหมกัดว้ยวิธีง่าย ๆ ดงันี�  1) นาํตน้ขา้วโพดมาเขา้เครื�องหั�นเป็นชิ�นเล็ก ๆ 2) 
นาํมาใส่ภาชนะในที�นี� ใชถ้งัพลาสติกที�มีความหนามาก สามารถบรรจุชิ�นส่วนขา้วโพดไดถ้งัละ 500-
600 กิโลกรัม 3) วิธีการอดัให้แน่นโดยไม่ให้มีออกซิเจนเข้าไปเพื�อเป็นการลดการเกิดเชื�อราใน
ระหวา่งการหมกั 4) ปิดฝาถงัให้สนิท จากนั�นใชร้ะยะเวลาในการหมกัประมาณ 21 วนั เนื�องจากเป็น
ระยะเวลาที�เหมาะสมในการหมกั จึงสามารถนาํมาให้แพะกินได ้ 5) หลงัจากเปิดให้แพะกินแลว้นาํ
ออกมาใหกิ้นใหห้มดภายในระยะเวลา 1-2 วนั เพราะหากล่าชา้กวา่นี�จะทาํให้เกิดเชื�อราขึ�นได ้ 6) หาก
ถงัใดยงัไม่เปิดใช้สามารถหมกัต่อเนื�องไดเ้ป็นระยะเวลานานเป็นปี ในส่วนคุณสมบติัที�ดีของพืช
อาหารหมกัหลงัจากเปิดถงัมกัมีกลิ�นหอมคลา้ยผลไมด้อง ลกัษณะสีเหลืองอมส้ม และมีรสชาติหวาน
อมเปรี� ยว หากคุณสมบติัแตกต่างจากที�กล่าวมาแสดงวา่การหมกันั�นไม่สมบูรณ์อาจเกิดเชื�อราไดซึ้� ง
สามารถสังเกตไดด้ว้ยตาเปล่า และไม่ควรนาํให้แพะกินเพราะจะทาํให้แพะเกิดอาการทอ้งเสียได ้ใน
พื�นที�อาํเภอทา่แพเริ�มปลูกขา้วโพดหวานเมื�อ ปี พ.ศ. 2526 การผลิตขา้วโพดนั�นจะตดัเอาฝักเพียงอยา่ง
เดียวคงเหลือตน้ไว ้ไมไ่ดน้าํไปใชป้ระโยชน์ จนกระทั�งปี พ.ศ. 2547 เกษตรกรในพื�นที� ซึ� งเป็นสมาชิก
กลุ่มเลี�ยงแพะในตาํบลทา่แพบางส่วน ไดเ้กิดแนวคิดวา่ตน้ขา้วโพดน่าจะนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้จึงเริ�ม
มีการนาํมาใชเ้ลี� ยงแพะ ซึ� งเกษตรกรรายอื�นๆ อาจมีการเลี�ยงแพะมาก่อนหน้านี� แต่ไม่ไดค้าํนึงถึงพืช
อาหารสัตวจ์ากต้นขา้วโพด  สําหรับมูลแพะที�ได้ก็จะเป็นปุ๋ยของขา้วโพดด้วย ซึ� งเป็นการช่วยลด
คา่ใชจ่้ายทั�งปุ๋ยและอาหารแพะ วถีิเกื�อกลูกนัเช่นนี�ทาํให้คนที�เลี� ยงแพะซึ� งไม่ไดป้ลูกขา้วโพดสามารถ
นํามูลแพะมาแลกเปลี�ยนกับต้นขาวโพดได้ เป็นการพึ� งพากันของเกษตรกรในพื�นที�   แต่อาจมี
เกษตรกรบางส่วนที�มีการซื�อขายตน้ขา้วโพดและมูลแพะ เป็นการเพิ�มรายไดอี้กช่องทางหนึ�ง นอกจาก
นาํมูลแพะมาเป็นปุ๋ยสาํหรับพืชแลว้เกษตรกรบางรายยงัมีการนาํมูลแพะไปใส่ให้กบัพืชอื�นๆดว้ย เช่น
พืชผกัสวนครัวหรือยางพารา เป็นตน้ 

4) บทบาทในการสร้างความเขม้แข็งของชุมชน จากการสังเกตและพูดคุยกบักลุ่ม
เกษตรกรผูเ้ลี� ยงแพะในพื�นที�พบวา่กิจกรรมรวมกลุ่มการเลี�ยงแพะช่วยแกปั้ญหาทางสังคมได ้ กลุ่มผู ้
เลี� ยงแพะไดน้าํหลกัคาํสอนและแนวทางการปฏิบติัทางศาสนาอิสลามมาใช้ในการเลี�ยงแพะ  กลุ่มนี�
นับเป็นศูนย์รวมของหลายกิจกรรมในหมู่บ้าน เช่นเป็นศูนย์รวมของข่าวสารการพบปะพูดคุย
แลกเปลี�ยนขอ้คิดเห็น กล่าวคือ ในตาํบลท่าแพมีสภาพแวดลอ้มทางสังคมทั�งในทางบวกและทางลบ 
ในทางบวกเป็นชุมชนที�เขม้แขง็ในเรื�องการรวมกลุ่มเลี�ยงแพะ ซึ� งเชื�อมโยงไปสู่การจดัตั�งกลุ่มแม่บา้น
แปรรูปผลิตภณัฑ์นมแพะเป็นสบู่ กลุ่มขา้วโพดหวาน กลุ่มปศุสัตวอิ์นทรีย ์และกลุ่มพืชผกัอินทรีย ์
ขณะที�ทางลบนั�นพบวา่พื�นที�ดงักล่าวประสบปัญหาอยา่งต่อเนื�อง โดยประเด็นแรกคือ ปัญหาเยาวชน
ติดสิ�งเสพติดนบัเป็นปัญหาอนัดบัตน้ ๆ ของจงัหวดั โดยอาํเภอท่าแพเคยมีเยาวชนติดสิ�งเสพติดเป็น
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อนัดบัหนึ� งของจงัหวดัสตูล สาเหตุเพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีที�ดินทาํกินที�ไดรั้บ
มรดกจากบรรพบุรุษนอ้ย ทาํใหมี้รายไดน้อ้ยส่งผลถึงรุ่นลูกหลานในบางครัวเรือนไม่ไดรั้บการศึกษา
เพราะทางบา้นไม่มีเงินส่งเสีย เด็กบางส่วนหางานทาํ เช่นการรับจา้งทาํงานก่อสร้างรายวนั บางคน
ช่วยงานทางบา้น แต่เด็กบางส่วนเมื�อไม่ไดรั้บการศึกษาและไม่ไดช่้วยพอ่แม่ทาํงานจึงหนัไปจบักลุ่ม
มั�วสุมสิ�งเสพติด ปัญหาดงักล่าวนี�ไมไ่ดห้มดไปจากพื�นที�อาํเภอทา่แพ  จากการบอกเล่าของบุคคลหนึ�ง
ในอาํเภอท่าแพซึ� งเป็นสมาชิกกลุ่มผูเ้ลี� ยงแพะว่าจากการไดมี้การประชุมหารือกบัสมาชิกในกลุ่มผู ้
เลี�ยงแพะดว้ยกนัในการหาทางออกของปัญหาดงักล่าวในปี พ.ศ. 2548 เริ�มจากการสอนวิชาอาชีพการ
เลี� ยงแพะให้กบัลูกของตนเองเป็นการนาํร่องเบื�องต้น ซึ� งลูกของเขาเป็นผูห้นึ� งที�ติดสิ� งเสพติดใน
ขณะที�ตวัเองไดรั้บการศึกษาเพียงขั�นพื�นฐานเท่านั�นไม่ไดศึ้กษาต่อ  เขาไดส้อนวิชาการเลี� ยงแพะให้
ลูกชาย เริ�มประสบผลสาํเร็จโดยสังเกตไดจ้ากการมีเวลาวา่งเพื�อไปเสพสิ�งเสพติดลดลง เพราะตอ้งนาํ
เวลาเหล่านั�นมาหาพืชอาหารและดูแพะ เนื�องจากฟาร์มนี� เป็นฟาร์มแพะนมทาํให้ผูดู้แลตอ้งมีความ
ประณีตเพิ�มขึ�น เมื�อเห็นวา่ลูกของตนสามารถทาํได้จึงขยายผลไปสู่เยาวชนรายอื�น ๆ ที�สนใจที�จะ
สร้างอาชีพให้ตนเอง ซึ� งมีผูส้นใจจาํนวน 3 ราย เยาวชนเหล่านนั�นไดม้าเรียนรู้และกลบัไปประกอบ
อาชีพเป็นของตนเอง ปัจจุบนัมีการขยายการเลี� ยงไปเรื�อย ๆ ซึ� งบางคนหันมาเป็นสมาชิกกลุ่มผูเ้ลี� ยง
แพะ ดงันั�น การสร้างอาชีพการเลี�ยงแพะนบัเป็นส่วนหนึ�งของการลดปัญหาสิ�งเสพติดลงไดซึ้� งอาจจะ
ไมป่ระสบความสาํเร็จอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ  แต่ผูว้จิยัคาดวา่จะช่วยลดปัญหาขา้งตน้ให้เบาบางลงได้
พอสมควร โดยผูป้กครองตอ้งเอาใจใส่และส่งเสริมบุตรหลานของตนดว้ยเช่นกนั 

 ประเด็นที�สอง กลุ่มเลี�ยงแพะไดแ้กไ้ขปัญหาความแตกแยกของคนในชุมชน โดยในการ
รวมตวัจดัตั�งกลุ่มผูเ้ลี� ยงแพะนั�น ได้มีการออกกฎระเบียบขอ้บงัคบัการอยูร่่วมกนั ซึ� งมีเงื�อนไขของ
สมาชิกกลุ่ม คือ ห้ามมิให้ลงสมคัรตาํแหน่งทางการเมืองต่าง ๆ เพราะความแตกแยกที�เกิดจากความ
คิดเห็นที�ไมต่รงกนัทางการเมืองโดยตวัอยา่งของสิ�งที�เคยเกิดขึ�นในพื�นที�คือเคยมีสมาชิกกลุ่มบางรายมี
การลงสมคัรชิงตาํแหน่งการเมืองทอ้งถิ�นก่อให้เกิดการแบ่งฝ่ายกนัและเมื�อฝ่ายหนึ� งไม่ได้รับการ
คดัเลือกการแบง่ฝ่ายเริ�มมีมากและรุนแรงขึ�นการออกระเบียบไม่ให้สมาชิกกลุ่มลงสมคัรทางการเมือง
คือไมใ่หก้ารเมืองมาเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มมากทาํใหต่้อมาความขดัแยง้ค่อยคลี�คลายลงจนเกือบหมดไปใน
ที�สุด 

ประเด็นที�สาม ทศันคติของเกษตรกรที�เลี�ยงแพะประกอบดว้ย 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมีทศันคติ
ในด้านบวกของการเลี� ยงแพะ ซึ� งกล่าวถึงอาชีพการเลี� ยงแพะที�มีสืบต่อกันมาตั� งแต่บรรพบุรุษ 
ขณะเดียวกนัมีการเลี�ยงมาอยา่งต่อเนื�องยาวนานและมีพฒันาการการเลี�ยงที�ดีขึ�น ทาํให้ฟาร์มเหล่านี�คง
อยูสื่บถึงปัจจุบนั และมีการเลี�ยงอยา่งจริงจงัทาํให้หน่วยงานภาครัฐเขา้มาร่วมสนบัสนุนอยา่งต่อเนื�อง 
ฟาร์มประเภทนี� มีการคาดหวงัการถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลาน ซึ� งเขาจะมองถึงคุณคา่ทางสังคมมากกวา่การ
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ไดรั้บผลกาํไรเป็นเงินทอง  กลุ่มที�สองมีทศันคติในดา้นลบมกัเห็นวา่ อาชีพอื�นไดรั้บผลตอบแทนที�สูง
กวา่การเลี� ยงแพะ และมองการเลี� ยงแพะเป็นเพียงกิจกรรมของผูสู้งอายุ ทาํให้มีการลม้เลิกการเลี� ยง
แพะลง หนัไปทาํกิจกรรมอยา่งอื�นที�ใหผ้ลตอบแทนที�ดีกวา่การเลี�ยงแพะ 

5) ตลาดแพะในทอ้งถิ�น ในการซื�อขายแพะมกัเป็นการซื�อขายแพะแบบมีชีวิต ซึ� งผูซื้�อ
กบัผูข้ายสามารถต่อรองราคาโดยไม่ตอ้งผา่นพอ่คา้คนกลาง ขณะเดียวกนัผูซื้�อสามารถเลือกสรรแพะ
จากฟาร์มตามความพึงพอใจ สําหรับราคาแพะจะเป็นการกาํหนดโดยเกษตรกรเองไม่ไดขึ้�นกบัราคา
กลางที�ทางปศุสัตวก์าํหนดไว ้ราคาอยูร่ะหวา่ง 180-250 บาท (พ.ศ. 2554-56) ซึ� งขึ�นอยูก่บัช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ ด้วย ลูกคา้โดยส่วนใหญ่มกัซื�อไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และพิธีกรรมพิเศษอื�น ๆ 
ดังกล่าวข้างต้น ขณะที�มีลูกค้าบางส่วนมีการซื�อไปเลี� ยงต่อ การกาํหนดราคาแพะโดยส่วนใหญ่
เกษตรกรจะเป็นผูก้าํหนดราคาเอง โดยที�แพะที�นําไปบุญมกัจะขายเป็นตวัและประเมินราคาด้วย
สายตามากกว่าการชั�งนํ� าหนักจริง ส่วนใหญ่แล้วแพะที�ลูกค้าซื� อไปทาํบุญไม่มีการต่อรองราคา 
เนื�องจากเป็นความตั�งใจ (เนียต) เพื�อการทาํบุญ และเพื�อการไดรั้บผลบุญจากพระเจา้ ขณะที�แพะที�มี
การซื�อขายเพื�อนาํไปเลี�ยงนั�นมกัมีการต่อรองราคา เนื�องจากลูกคา้ตอ้งการแพะที�คุณภาพดีราคาไม่สูง
มาก สาํหรับการจาํหน่ายพอ่พนัธ์ุนั�นมีราคาคอ่นขา้งสูงกวา่แพะเพศเมีย เนื�องจากมีการคิดค่าสายพนัธ์ุ
เพิ�มเติมและประสิทธิภาพการใช้งานพ่อพนัธ์ุไปแลว้ ขณะที�การจาํหน่ายลูกแพะอายุ 1-2 เดือน ใน
ราคาตวัละ 1,000-2,000 บาท โดยส่วนใหญ่การซื�อขายแพะในพื�นที�เป็นลกัษณะการตกลงกนัแบบ
ญาติพี�น้องมากกว่าการคาํนึงถึงผลกาํไร ในส่วนของตลาดเขียงแพะอยู่ระหว่างการดาํเนินการ 
เนื�องจากแพะมีราคาสูง ขณะเดียวกนัการบริโภคยงัน้อยเพราะคนโดยทั�วไปมีความเชื�อเรื�องแพะมี
กลิ�นสาบ ทาํใหก้ารเปิดเขียงแพะยงัไมเ่กิดขึ�นในพื�นที�ศึกษา  
 

4.4 ระบบการปลกูพชื 
 ผูว้จิยัไดแ้บง่ระบบการปลูกพืชออกเป็น 2 ระบบใหญ่ (ภาพที� 10) ไดแ้ก่ ระบบการปลูก
พืชปีเดียวและระบบการปลูกพืชมากกวา่ 1 ปี ซึ� งจากการศึกษาเจาะลึกจาํนวน 12 ฟาร์มแบ่งเป็นระบบ
ยอ่ยได ้14 ระบบ โดยระบบการปลูกพืชปีเดียวนั�นประกอบไปดว้ย 1) การทาํนาปีพบจาํนวน 3 แปลง 
2) ข้าวโพดหวาน+ผกัจาํนวน 1 แปลง  3) ข้าวโพดหวานเชิงเดี�ยวจาํนวน 4 แปลง 4) แปลงหญ้า
จาํนวน 1 แปลง ส่วนระบบการปลูกพืชมากกวา่ 1 ปีนั�น ไดแ้ก่ 5) การปลูกยางพาราเชิงเดี�ยวจาํนวน  
17  แปลง 6) ยางพารา+ข้าวโพดจาํนวน 2  แปลง  7) ยางพารา+หญา้เนเปียร์ จาํนวน 3 แปลง                   
8) ยางพารา+ไมย้ืนตน้จาํนวน 2 แปลง และ  9) ยางพารา+กลว้ยจาํนวน 1 แปลง  สําหรับระบบการ
ปลูกปาล์มนํ� ามนั ประกอบดว้ย  10) ปาล์มนํ� ามนัที�ให้ผลผลิตแลว้จาํนวน 3 แปลง  11) ปาล์มนํ� ามนั   
ที�ยงัไมใ่หผ้ลผลิต+หญา้จาํนวน 2  แปลง  ส่วนระบบการปลูกไมผ้ลผสมผสาน ไดแ้ก่ 12) ปลูกทุเรียน
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จาํนวน 1 แปลง 13) ขนุน+ลองกอง+มะพร้าวจาํนวน 1 แปลง 14) มะม่วง+มงัคุด+ผกั นอกจากนี� ยงัมี
ระบบการเลี� ยงสัตว ์ประกอบไปดว้ยการเลี� ยงแพะเนื�อ แพะนม โค เป็ด และไก่ ในการวิจยัครั� งนี� จะ
เนน้การเลี�ยงแพะผสมผสานกบัการปลูกพืชขา้งตน้เป็นสาํคญั  
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ภาพที�  10  สรุประบบการปลูกพืชและการเลี�ยงสัตวใ์นพื�นที�ตาํบลทา่แพ 

 

ระบบ 

การ
ปลูก
พืช 

ระบบการ
ปลูกพืชปี

เดียว 

ระบบการ
ปลูกพืช 
มากกวา่ 

1 ปี 

นาปีเชิงเดี�ยว

หญา้อาหารสตัว ์

การปลูกพืชผกั
ผสมผสาน 

1.การหวา่นขา้วนาปี (3 แปลง) 

ระบบปลูกยางพารา 

ระบบปลูก 

ปาลม์นํ� ามนั 

ระบบปลูกไมผ้ล

ผสมผสาน 

5.ยางพาราเชิงเดี�ยว ( 17 แปลง) 

7.ยางพาราร่วมหญา้ ( 3  แปลง ) 

11.ปาลม์นํ� ามนั  
ใหผ้ลผลิตแลว้ (3 แปลง) 

8.ไมย้นืตน้แซมยางพารา (2 แปลง) 

ระบบ
การ 

เลี�ยง
สตัว ์

12.ทุเรียน (1 แปลง) 

13.ขนุน+ลองกอง+มะพร้าว 
(2 แปลง) 

3.ขา้วโพดหวาน (4 แปลง) 

10.ปาลม์นํ� ามนั 
ยงัไม่ใหผ้ลผลิต+หญา้ (4 แปลง) 

การเลี�ยงโคเนื�อ เป็ด ไก่  

4.ขา้วโพดหวาน + ผกั (1 แปลง) 

6.ยางพาราร่วมขา้วโพด ( 2 แปลง) 

การเลี�ยงแพะเนื�อ แพะนม  

9.ยางพารา+กลว้ย ( 1 แปลง) 

14.มะม่วง+มงัคุด+ผกั (1 แปลง) 

2..แปลงหญา้ (1 แปลง) 
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4.4.1 ระบบการปลกูพชืปีเดียวและมากกว่า 1 ปี 
จากตารางที� 11 แสดงขอ้มูลรายไดแ้ละรายจ่าย ของระบบการปลูกพืชที�พบในพื�นที�ศึกษา ซึ� ง 

อธิบายรายละเอียดของการดาํเนินงานงานในแต่ละระบบดงันี�  
1) ระบบการทาํนาปี   

 การเตรียมดินและการปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่ใชแ้รงงานในครัวเรือนในการไถดะ ไถ
แปร และไถเทือกโดยใช้รถไถเดินตาม การใช้รถไถเดินตามนั�นสามารถจะเกลี�ยดินโคลนให้มีความ
สมํ�าเสมอทั�วทั�งแปลง เกษตรกรบางรายอาจมีการจา้งรถแทรกเตอร์ไถแทนในราคาไร่ละ 300-400 
บาท ใชเ้วลาในการไถประมาณ 5-6 ชั�วโมง ขณะเดียวกนัมีการนาํขา้วเปลือกมาแช่นํ� าเป็นเวลา 1 วนั    
1 คืน และยกผึ�งลมเพื�อเร่งการงอก 2 วนั จากนั�นนาํเมล็ดพนัธ์ุขา้วที�แตกหน่อแลว้มาหวา่น พนัธ์ุขา้วนา
ปีที�เกษตรกรส่วนใหญ่ใชเ้ป็นพนัธ์ุขา้วพื�นเมือง ไดแ้ก่ ขา้วอลัฮมั ขา้วราชินี และขา้วลูกปลา เป็นตน้ 
โดยใชจ้าํนวน 15 กิโลกรัมต่อไร่ มีการทาํนาครัวเรือนละ 2-3 ไร่โดยจะเริ�มการทาํนาประมาณเดือน
สิงหาคมเกษตรกรหวา่นขา้วเมื�อถึงเดือนกนัยายนเมล็ดขา้วจะงอกเป็นตน้กลา้ จากนั�นจึงใส่ปุ๋ย จนถึง
ขั�นตอนนี�จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 15 วนั มีแรงงานในครัวเรือน 2-3 คน  
 การใส่ปุ๋ ย จะใส่ 3 ครั� ง ครั� งแรกใส่ปุ๋ยเคมีสูตร16-20-0 หลงัจากหวา่นขา้ว 1 สัปดาห์ 
ปริมาณที�ใช้  25 กิโลกรัมต่อไร่ ราคากิโลกรัมละ 18-20 บาท หลงัจากนั�น 1 เดือนใส่ปุ๋ยครั� งที� 2 
ลกัษณะการใส่ปุ๋ยโดยการหวา่นใหท้ั�วแปลง จากนั�นถอนตน้กลา้เพื�อไปปักดาํ ใชร้ะยะเวลาในการปัก
ดาํจาํนวน 7  วนั โดยใชแ้รงงานในครัวเรือนเป็นหลกั หลงัจากปัดดาํใส่ปุ๋ยเป็นครั� งสุดทา้ย  เกษตรกร
บางรายมีการนาํนํ� าหมกัชีวภาพใส่ในนาขา้วโดยปริมาณเฉลี�ย 100  ลิตรต่อไร่ เพื�อลดตน้ทุนการผลิต
และเพื�อเพิ�มความอุดมสมบูรณ์ของดินและตน้ขา้ว ทาํให้ระบบนิเวศน์ในนาดีขึ�น สังเกตไดจ้ากมีปลา
นํ� าจืดหลายชนิดมาอาศยัอยูใ่นนาที�มีการใส่นํ� าหมกัชีวภาพ ในขั�นตอนนี� จะใช้ระยะเวลา 2-3 วนัใน
การทาํกิจกรรม โดยมีแรงงานในครัวเรือนส่วนใหญ่จะเป็นภรรยาหรือแรงงานผูห้ญิง ส่วนหัวหน้า
ครัวเรือนที�เป็นผูช้ายจะมองวา่เป็นกิจกรรมที�มีความละเอียดกวา่ขั�นตอนการไถ แต่บางครัวเรือนก็จะ
มีการช่วยเหลือกนั 
 การควบคุมนํ!า ใชน้ํ�าจากคลองดาหลาํและนํ�าฝนเป็นหลกั  เนื�องจากจงัหวดัสตูลเริ�มมีฝน
ตกอยา่งต่อเนื�องตั�งแต่เดือนสิงหาคม ทาํใหต้น้ขา้วสามารถเจริญเติบโตเต็มที� แต่บางปีมีปริมาณนํ� าฝน
มากจนเกิดนํ� าท่วมทาํให้ผลผลิตเกิดความเสียหายไดม้กัเกิดในพื�นที�ราบลุ่ม และพื�นที�ราบ สําหรับ
ปัญหานํ� าท่วมขงันับเป็นปัญหาที�ไม่สามารถแกไ้ขได้  เกษตรกรจึงตอ้งมีการปรับเปลี�ยนกิจกรรม
ทางการเกษตรในพื�นที�นั�น ๆ ไปตามช่วงเวลา และการวางแผนปฏิทินกิจกรรม 
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 โรคและแมลง เกิดขึ�นบา้งแต่ไม่รุนแรง เนื�องจากเกษตรจะมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี  
ในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินและความแข็งแรงของตน้กลา้ เนื�องจากเกษตรกรแต่ละรายทาํ
นาจาํนวนไมม่ากคือรายละ 1 – 2 ไร่ ทาํใหส้ามารถดูแลไดอ้ยา่งทั�วถึง 

ศัตรูข้าวอื�น ๆ พบหอยเชอรี�บา้ง โดยการกดักินใบและลาํตน้ วิธีกาํจดัมีหลากหลาย
รูปแบบขึ�นกบัความปริมาณ ถา้มีปริมาณไม่มากเกษตรกรจะใช้วิธีการเก็บดว้ยมือในตอนเช้า หรือ
ตอนเยน็ เป็นช่วงที�หอยเชอรี�ออกทาํลาย ส่วนการทาํลายของหนูส่วนใหญ่จะเป็นหนูนาพบช่วงขา้ว
แตกกอจนขา้วออกรวง เกษตรกรจะใชว้ธีิการดูแลนาขา้วและคนันาไมใ่หร้ก  
 การเก็บเกี�ยว เกษตรกรจะใชว้ิธีการจา้งรถเกี�ยวขา้วพร้อมนวดเป็นเมล็ดขา้วเปลือก ซึ� ง
สามารถนาํบรรจุใส่กระสอบไดส้ะดวกจากแปลงนา โดยจ่ายค่าจา้งไร่ละ 600 บาท รถเกี�ยวขา้วจะใช้
เวลาในการเก็บเกี�ยวไร่ละ 2 ชั�วโมง พบวา่เกษตรกรไดรั้บผลผลิตเฉลี�ย 450-500 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ� ง
เป็นจาํนวนที�สูงกว่าค่าเฉลี�ยจากการสํารวจผลผลิตของสํานักงานเกษตรอาํเภอท่าแพ เนื�องจาก
เกษตรกรบางรายมีการใชน้ํ�าหมกัชีวภาพร่วมดว้ย ขณะที�การทาํนาเพื�อการบริโภคในครัวเรือนเท่านั�น 
ไม่ไดผ้ลิตเพื�อจาํหน่าย หากมองในรูปแบบหนึ� งเป็นการดาํรงตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการ
ดูแลสุขภาพดว้ยการบริโภคขา้วที�ผลิตเอง 
 การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี�ยว พบวา่เกษตรกรมีรูปแบบการจดัการ 2 ส่วน คือ 
ส่วนที�เก็บไวบ้ริโภคทาํพนัธ์ุและจาํหน่าย เพราะขา้วที�เกษตรกรผลิตไดมี้ปริมาณเพียงพอสําหรับการ
บริโภคแบบปีต่อปี  เกษตรกรบางรายมีการขายขา้วดว้ย โดยมีรายไดจ้ากการขายขา้วปีละ 10,800 บาท 
ขณะที�มีการผลิตขา้วไดจ้าํนวน 1,200 กิโลกรัม เกบ็ไวกิ้นปีละ 300 กิโลกรัมจากนั�นขาย 900 กิโลกรัม
ในราคากิโลกรัมละ 12 บาท  
 อยา่งไรกต็าม การทาํนาปีของเกษตรกรในพื�นที�เริ�มลดลงเรื�อย ๆ เนื�องจากการเปลี�ยนวิธี
คิดและมองถึงผลตอบแทนเป็นที�ตั�ง ทาํให้เกษตรกรมีการเปลี�ยนพื�นที�นาขา้วมาเป็นสวนยางพารา 
และสวนปาล์มนํ� ามนั เนื�องจากการทาํนานั�นให้ผลผลิตเพียงปีละครั� งเมื�อเทียบกบัการทาํกิจกรรม
ทางการเกษตรอื�น เช่น ยางพาราและปาล์มนํ� ามนัสามารถมีรายไดเ้ขา้มาตลอดปี ขณะที�การศึกษายงั
พบพื�นที�นาร้างในชุมชนตาํบลท่าแพอีกจาํนวนหนึ�ง  ซึ� งเกษตรกรเหล่านั�นให้ขอ้คิดเห็นวา่จะเปลี�ยน
พื�นที�นาร้างเหล่านั�นเป็นไมย้ืนตน้เช่นกนั จากการลงสํารวจพื�นที�ดงักล่าวจะพบวา่เกษตรกรหลายราย
มกัประสบปัญหานํ� าท่วมขงันาข้าวในช่วงฝนตกหนักและช่วงนํ� าท่วม ทาํให้ผลผลิตข้าวเสียหาย 
ดงันั�นการประสบปัญหาที�เหมือนเดิม ติดต่อกนัเป็นเวลานานทาํให้หมดกาํลงัใจในการทาํการเกษตร
ในพื�นที�นั�น ๆ ส่งผลให้เกิดแนวคิดการปรับเปลี�ยนกิจกรรมทางการเกษตรให้สอดคลอ้งกบัพื�นที�มาก
ขึ�น แต่ยงัมีเกษตรกรบางส่วนไม่สามารถปรับเปลี�ยนพื�นที�เพื�อปลูกไมผ้ลไดเ้นื�องจากขาดปัจจยัดา้น
เงินทุนที�จะมาดาํเนินการ จึงปล่อยให้พื�นที�เหล่านั�นเป็นที�รกร้างต่อไป หรือคอยให้รุ่นลูกหลานได้
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พฒันาพื�นที�นั�นต่อไป  แต่พื�นที�เหล่านั�นกจ็ะเป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกรที�เลี� ยงแพะ และโค ไดน้าํ
สัตวเ์หล่านี�มาปล่อยใหแ้ทะเล็มหญา้ ขณะเดียวกนัพื�นที�นาก็จะไดรั้บการสะสมปุ๋ยจากมูลแพะไปดว้ย  
เมื�อถึงเวลาที�เจา้ของสวนจะเปลี�ยนพื�นไปปลูกไมย้นืตน้ชนิดอื�น พื�นที�ดงักล่าวยงัคงความอุดมสมบูรณ์
ของธาตุอาหารในดินที�จะให้พืชปลูกต่อไปได ้จะเห็นไดว้า่ความเกื�อกูลกนัของพื�นที�กบัการเลี�ยงสัตว์
สามารถทาํควบคูก่นัได ้โดยรับผลประโยชน์ทั�งสองฝ่าย  ซึ� งอาจมองไม่เห็นเป็นตวัเงิน หรือมูลค่า แต่
เป็นสิ�งที�มีความสมดุลในระบบนิเวศ 
  

  
                                                                     
ภาพที� 11  การเปลี�ยนพื�นที�นาขา้วเป็นสวนยางพารา 

2) ระบบข้าวโพดหวาน+ผกั 
ระบบนี� เป็นอีกระบบหนึ� งที�พบในพื�นที�ศึกษา ซึ� งมีตวัแทนเกษตรกรที�มีการเลี� ยงแพะ

แบบกึ�งขงักึ�งปล่อย มีการปลูกขา้วโพดร่วมกบัการปลูกผกั โดยการจดัสรรพื�นที�ปลูกเป็น 2 ส่วนส่วน
แรกใช้ในการปลูกข้าวโพดเป็นหลัก จากนั�นมีการปลูกผกัโดยใช้พื�นที�ปลูกผกัชนิดละ 1 งาน 
ประกอบไปดว้ยถั�วฝักยาว มะเขือยาว กระเจี}ยบเขียว เป็นตน้ ขณะเดียวกนัมีการปลูกขา้วโพดหวาน
จาํนวน 2 ครั� งรอบปี แต่เกษตรกรบางรายก็ปลูกเพียงครั� ง อาจเกิดจากความไม่พร้อมของแรงงาน อายุ
ของแรงงาน และปัจจยัดา้นสภาพพื�นที�เป็นตน้ โดยมีลาํดบัขั�นตอนดงันี�  

การเตรียมดิน สาํหรับการปลูก 2 ครั� ง/ปี นั�น จะมีการจา้งไถดิน 2 ครั� ง ครั� งแรกใชก้ารไถ
เจ็ดจาน แลว้ตามดว้ยการไถยกร่อง ปรับระดบัดินให้สมํ�าเสมอ และเก็บวชัพืชออกจากแปลงให้หมด 
โดยจะดาํเนินการในเดือนเมษายนและธนัวาคม ซึ� งเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายในการไถดินไร่ละ 350 บาท/
ไร่ ทาํใหเ้กษตรกรดงักล่าวมีคา่ใชจ่้ายในการไถดิน 4 ไร่x 350 บาท= 1,400 บาท ในการเตรียมดินโดย
รถจะใชเ้วลาประมาณ 5-6 ชั�วโมง ต่อครั� ง ขณะที�การใชแ้รงงานคนจะใชร้ะยะเวลานานกวา่นี�  ดงันั�น
เกษตรกรจึงเลือกจ่ายเงินคา่ไถดินแทนการใชแ้รงงานในครัวเรือน เพราะมีความคุม้ค่ามากกวา่ 
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ในการปลูกใช้เมล็ดขา้วโพดหวาน พนัธ์ุชูการ์ 75 จาํหน่ายในราคากิโลกรัมละ 800 บาท โดยปกติใช้
เมล็ดพนัธ์ุ 1 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที�เกษตรกรรายนี� มีพื�นที�ปลูกจาํนวน 4 ไร่ทาํให้มีค่าใชจ่้ายดา้นเมล็ด
พนัธ์ุ 4 กิโลกรัม x 800 บาท = 3,200 บาท แต่ในปีที�ศึกษา เกษตรกรใชพ้ื�นที�ปลูกขา้วโพดเพียง 2 ไร่ 
พื�นที�ปลูกผกั 4 งาน ทาํให้ลดค่าเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเหลือ 1,600 บาท สาเหตุที�มีการลดพื�นที�ปลูก
ขา้วโพด  เนื�องจากขาดแรงงานในครัวเรือนมาช่วยเหลือ ส่วนแรงงานที�เป็นลูกอายุยงันอ้ย เกษตรกร
รายนี� ใชว้ธีิการเพาะตน้กลา้ก่อนลงปลูกในแปลง เพาะตน้เป็นเวลา 7 วนั จากนั�นจึงนาํปลูกลงแปลง มี
การรองกน้หลุมดว้ยปุ๋ยมูลแพะในการปลูกมีระยะห่างระหวา่งตน้ 25-30 เซนติเมตร ระยะห่างระหวา่ง
แถว 70-80 เซนติเมตร  

การให้ปุ๋ ย มีการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยมูลแพะ 16-20-0  ครั� งแรกใส่หลงัจากหวา่นเมล็ด
พนัธ์ุ 4-5 วนั การใส่ปุ๋ยแต่ละครั� งห่างกนั 15 วนั ใส่ไปจนกระทั�งขา้วโพดออกดอก ใชปุ๋้ยเคมีจาํนวน  
2 กระสอบ ราคากระสอบละ 850 บาท คิดเป็นเงิน 1,700 บาท ส่วนปุ๋ยมูลแพะนั�นนาํมาจากฟาร์มที�
เลี� ยง จึงลดค่าใชจ่้ายบางส่วนลงได ้การใส่ปุ๋ยแต่ละครั� งจะใส่ให้กบัผกัไปพร้อมกนั และมีการกาํจดั
วชัพืช ในการทาํกิจกรรมหลายอยา่งพร้อมกนัจะอาศยัแรงงานในครัวเรือนเป็นหลกั ครั� งละ 1-3 คน 
ประกอบไปดว้ยหวัหนา้ครัวเรือน ภรรยา และลูก 

การให้นํ!า  เกษตรกรรายนี� มีการติดตั�งระบบสปริงเกอร์ เพื�อการรดนํ� าทั�งขา้วโพดและผกั
ไปพร้อมกนั ทาํให้ลดแรงงานลงได้ ซึ� งในการรดนํ� านั�นมีวิธีการรดวนัละ 2 ครั� งคือตอนเช้าเวลา 
08.00-09.00 น.ส่วนตอนเย็น เวลา 16.00-17.00 น. การรดนํ� าข้าวโพดแบบนี� สมํ�าเสมอเป็นเวลา           
2 เดือนเศษ จนถึงระยะเก็บเกี�ยวฝัก จากนั�นจึงลดจาํนวนวนัในการรดนํ� าลง เช่นเดียวกบัแปลงผกั
เพราะอยูใ่นแปลงเดียวกนั การรดนํ�าจะเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั ทั�งนี� ช่วงเวลาขา้งตน้อาจจะเร็วบา้ง
ชา้บา้งขึ�นอยูก่บักิจกรรมอื�น ๆ ที�เกษตรตอ้งไปทาํเช่นกนั อยา่งไรก็ตามช่วงเวลาดงักล่าวเกษตรกรได้
มีเวลาตดัหญา้มาให้แพะได ้และสามารถนาํแพะกลบัสู่คอกได ้โดยปกติจะมีการปล่อยแพะแทะเล็ม
หญา้ในพื�นที�สาธารณะในช่วงเวลาบ่าย จากนั�นไปนาํแพะกลบัมาตอนเยน็ ดงักล่าวนี�แสดงให้เห็นวา่ 
ระยะเวลาใน 1 วนั เกษตรกรสามารถจดัสรรเวลาสาํหรับทาํกิจกรรมต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กนัได ้

 การเกบ็เกี�ยวผลผลติ  โดยปกติขา้วโพดหวานพนัธ์ุนี�จะมีการติดฝักตน้ละ 1 ฝัก และฝักจะ
มีความสมบูรณ์มาก หากต้นใดมีการติดฝักจาํนวน 2-3 ฝักต่อต้นจะทาํให้ฝักมีขนาดเล็กดังนั�น
เกษตรกรบางรายจึงมีตดัฝักออกให้เหลือต้นละ 1 ฝัก เพื�อเป็นการรักษาขนาดและคุณภาพของ
ขา้วโพด โดยส่วนใหญ่ขา้วโพดหวานจะมีอายเุก็บเกี�ยวที�  65-70 วนั ซึ� งจาํนวนวนัเก็บเกี�ยวนั�นขึ�นอยู่
กบัพนัธ์ุของขา้วโพดเช่นกนั สําหรับการขายจะนาํมาแปรรูปโดยการตม้ขาย ซึ� งผูเ้ป็นภรรยาหรือลูก
จะมาช่วยขาย การเก็บมาขายก็จะเก็บไดอ้ยา่งต่อเนื�อง ในส่วนของผลตอบแทนจากการขายขา้วโพด
หวานจะมีการขายในราคากิโลกรัมละ 30 บาท ผลผลิตต่อไร่โดยเฉลี�ย 2,180 กิโลกรัม รายไดโ้ดย
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เฉลี�ยต่อไร่ 65,400 บาท ซึ� งเป็นจาํนวนผลผลิตอยูใ่นระดบัปานกลางเมื�อเทียบกบัผลผลิตของเกษตรกร
รายอื�นอาจเนื�องมาจากสภาพพื�นที�เป็นดินร่วนปนเหนียวสภาพนาขา้วดั�งเดิมความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินปานกลาง ประกอบกบัแรงงานในครัวเรือนดูแลผลผลิตไม่ทั�วถึง เพราะการปลูกขา้วโพดและ
พืชผกัมีความจาํเป็นต้องดูแลอย่างประณีต เพื�อให้ได้ผลผลิตที�สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามเกษตรกร          
มีรายไดจ้ากการขายขา้วโพดปีละ 130,800 บาท และจากการขายผกัคิดเป็นเงิน 4,400 บาท/ปี หลงัเก็บ
เกี�ยวผลผลิตแลว้จะตดัตน้ขา้วโพดมาให้แพะกิน จากนั�นจะวางแผนการปลูกครั� งต่อไปซึ� งขึ�นอยูก่บั
เงินทุน ความพร้อมของแรงงาน และปัจจยัสภาพภูมิอากาศ  ดงักล่าวขา้งตน้เป็นการอธิบายถึงสภาพ
การปลูกขา้วโพดหวานร่วมกบัพืชผกัโดยภาพรวม ดงันั�นจึงขออธิบายการปลูกพืชผกัร่วมในแปลง
ขา้วโพดดงักล่าวเพิ�มเติม ดงัต่อไปนี�    

การปลูกถั�วฝักยาว เกษตรกรโดยทั�วไปมีการปลูกพืชผกัเพื�อรับประทานในครัวเรือน
และเพื�อจาํหน่าย โดยการปลูกผสมผสานหรือแซมในพื�นที�ปลูกข้าวโพด ซึ� งการศึกษาครั� งนี� มี
เกษตรกรที�เป็นตน้แบบฟาร์มเพียงรายเดียวที�ปลูกผกัเพื�อจาํหน่ายซึ� งทาํมาโดยต่อเนื�อง ขณะที�การปลูก
ถั�วฝักยาวลงแปลงนั�นใชพ้ื�นที� 1 งาน ร่วมกบัแปลงปลูกขา้วโพด โดยจะทาํกิจกรรมในเดือนเมษายน
เริ�มตน้จากการขุดดินลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร ตากแดดไวเ้ป็นระยะเวลา  7-10 วนั รดนํ� าทุกเชา้ 
แลว้แบ่งแปลงปลูกขนาดกวา้ง 1 เมตร สูง 15-20 เซนติเมตร สําหรับเมล็ดพนัธ์ุถั�วฝักยาวจะซื�อจาก
ทอ้งตลาดเป็นรูปแบบกระป๋องราคากระป๋องละ 35 บาท ปริมาณ 1 กรัม เพาะตน้กลา้เมล็ดถั�วฝักยาว
เป็นเวลา 7 วนั จากนั�นนาํปลูกลงหลุม โดยแต่ละหลุมห่างกนัหลุมละ 50 เซนติเมตร แลว้ปักคา้งหลุม
ละ 1 คา้ง เริ�มพนัคา้งในวนัที� 15-20 วนั จากนั�นรดนํ�าเชา้-เยน็ ทุกวนั   

การใส่ปุ๋ ย เมื�อถั�วมีอายุ 20-30 วนั จะใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 โดยใส่โคนตน้แลว้พรวนดิน
กลบ ขณะเดียวกนัก็มีการกาํจดัวชัพืชในแปลงไปพร้อม ๆ กนั เมื�อตน้พืชอายุ 40-45 วนั จะใส่ปุ๋ยอีก
ครั� ง ซึ� งการใส่ปุ๋ยจะอยูใ่นระหวา่งเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม มีการกาํจดัวชัพืชตลอดเดือนเมษายน
ถึงเดือนกรกฎาคม   

การให้นํ!า เกษตรกรมีการติดตั�งสปริงเกอร์ โดยรดนํ� าเชา้-เยน็ทุกวนั ร่วมกบัการพรวน
ดินและกาํจดัวชัพืช หลงัจากปลูกแลว้ มีการกาํจดัวชัพืชโดยตลอด เพราะวชัพืชจะแย่งนํ� าและธาตุ
อาหารของพืชผกัที�ปลูก  

การเก็บเกี�ยว  เ มื�อถั�วฝักยาวมีอายุ 60-65 ว ันขึ� นไป ทั� งนี� อาจขึ� นอยู่กับปัจจัย
สภาพแวดล้อมซึ� งสามารถสังเกตได้จากฝักถั�วจะมีความเต่งตึง ความยาวของฝักสมํ� าเสมอ 
ขณะเดียวกนัสามารถเกบ็เกี�ยวผลผลิตไดน้าน  20-30 วนั เกษตรกรจะทยอยเก็บขายทุก ๆ 2-4 วนั โดย
ขายในราคากิโลกรัมละ 50 บาท การผลิตในแต่ละครั� งจะไดผ้ลผลิตโดยเฉลี�ยประมาณ 48 กิโลกรัม 
คิดเป็นเงิน 2,400 บาท ต่อรอบการผลิต  
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การปลกูมะเขือยาว ของเกษตรกรรายนี�  ปลูกร่วมกบัขา้วโพดหวาน และถั�วฝักยาว 
ซึ� งมะเขือยาว สามารถเจริญ เติบโตไดใ้นดินทุกสภาพ และปลูกได ้ตลอดปี สามารถประกอบอาหาร
ไดห้ลายชนิด ขณะที�การปลูกมะเขือยาวของฟาร์มตวัแทนเกษตรกรจะปลูกเพื�อจาํหน่ายแบบพอเพียง 
กล่าวคือปลูกจาํนวนไม่มาก แต่สามารถดูแลได้ทั�วถึง โดยใช้พื�นที� 1 งาน จากแปลงปลูกขา้วโพด
หวาน การเตรียมแปลงและเพาะกลา้มะเขือยาว โดยการขดุดินลึก 15-20 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยมูลแพะรอง
กน้หลุมการเตรียมหลุมนี� ใชร้ะยะเวลาประมาณ 7 วนัหลงัจากการไถ ขณะเดียวกนัมีการเพาะตน้กลา้
ไปดว้ย จากนั�นไดต้น้กลา้ที�พร้อมปลูกลงแปลง กิจกรรมดงักล่าวใชแ้รงงานในครัวเรือนเป็นหลกั ใช้
เวลาในการปลูกประมาณ 1-2 วนั วนัละ 3-4 ชั�วโมง กิจกรรมต่าง ๆ คลา้ยคลึงกบัการปลูกถั�วฝักยาว 
และขา้วโพดหวาน ซึ� งสามารถทาํร่วมกนัได ้  

การใส่ปุ๋ ย เกษตรกรใส่ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 13-13-21 อตัรา 1 ชอ้นชา/ตน้ ทุก ๆ 15-20 วนั 
โรยห่างโคนตน้ 5-10 เซนติเมตร (บริเวณชายทรงพุม่)  นอกจากนี� มีการใชน้ํ� าหมกัชีวภาพร่วมดว้ย ทาํ
ใหผ้กัที�ผลิตนั�นเป็นผกัอินทรีย ์ขณะเดียวกนัเป็นการลดตน้ทุนการผลิตดว้ย   

การให้นํ!า จะใหพ้ร้อมกบัถั�วฝักยาวและขา้วโพด ตลอดการปลูกจนถึงระยะเก็บเกี�ยว ซึ� ง
จะใชเ้วลาประมาณ 3 เดือน ส่วนวนัที�ฝนตกกจ็ะงดการใหน้ํ�า ขณะเดียวกนัมีการพรวนดินกาํจดัวชัพืช
ไปดว้ย   

การเกบ็เกี�ยว ในการเกบ็เกี�ยวของเกษตรกรนั�นจะทยอยเกบ็เรื�อย ๆ เนื�องจากมะเขือยาวมี
อายุเก็บเกี�ยวประมาณ 60-80 หลงัยา้ยกลา้ลงปลูก จึงเลือกเก็บผลที�มีขนาดพอเหมาะ ซึ� งเกษตรกรจะ
นําไปขายในราคากิโลกรัมละ 50 บาท สําหรับในรอบการผลิตหนึ� งครั� งนั�นสามารถจาํหน่ายได้
ประมาณ 40 กิโลกรัม คิดเป็นเงินประมาณ 2,400 บาท นอกจากนี� มีการปลูกกระเจี}ยบเขียว ซึ� งมี
วตัถุประสงคใ์นการปลูกเพื�อบริโภค แจกจ่ายญาติพี�นอ้ง และเพื�อนบา้น มีขายบา้ง แต่เป็นจาํนวนนอ้ย
มาก จึงไมไ่ดน้าํมาคิดรายไดร้วม 

3) ระบบข้าวโพดเชิงเดี�ยว 
ในอาํเภอท่าแพมกัทาํหลงัจากการเก็บเกี�ยวขา้ว ส่วนใหญ่ปลูกในพื�นที� หมู่ที� 1 และ หมู่

ที� 8 มีการใชแ้รงงานในครัวเรือนเป็นหลกั ไดแ้ก่หวัหนา้ครัวเรือน ภรรยา และลูก ๆ อาจมาช่วยเหลือ
ในวนัที�เวน้วา่งจากการเรียนหนงัสือ หรือจากการทาํงานนอกภาคเกษตร แต่ก็มีการจา้งแรงงานในการ
ไถดิน หลังการเก็บเกี�ยวฝักจะมีการตัดต้นข้าวโพดไปเลี� ยงแพะ และโค หรือทาํเป็นหญ้าหมัก 
เกษตรกรบางรายอาจมีการนาํแพะหรือโคมาแทะเล็มหญา้หลงัเก็บเกี�ยว และอาจมีการปลูกพืชผกั 
หรือหญา้อาหารแพะด้วยขณะที�ข้าวโพดหวานนับเป็นผลิตภณัฑ์ที� รู้จกัของลูกคา้ทั�งในพื�นที�และ
ต่างจงัหวดัมานาน เนื�องจากมีความเป็นเอกลกัษณ์ในเรื�องรสชาติที�ไม่เหมือนที�ใด และสามารถปลูก
ไดต้ลอดปี มีพื�นที�ปลูกใกลแ้หล่งจาํหน่าย การปลูกขา้วโพดเชิงเดี�ยวของเกษตรรายนี�  ทาํมานานอยา่ง
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ต่อเนื�อง ในขณะที�เขามีอาชีพทาํสวนยางพาราเป็นหลกั และมีฟาร์มแพะนมดว้ย ทาํให้มีการนาํตน้
ขา้วโพดหลงัเกบ็เกี�ยวฝักมาใหแ้พะกิน  

การเตรียมดิน การปลูกขา้วโพดนั�น มีค่าจา้งไถดิน ในราคาไร่ละ 400 บาท มีการยกร่อง
ทาํแปลงให้พร้อมปลูก ดังนั�นในการปลูกครั� งนี� มีค่าไถดินจาํนวน 800 บาท ขณะที�การไถดินจะ
ดาํเนินการในเดือนเมษายนและธนัวาคม หากมีการปลูก 2 ครั� ง บางครั� งมีการไถเพื�อตากดินก่อนปลูก 
3-5 วนั เพื�อใหแ้สงแดดไดท้าํลายเชื�อโรคต่าง ๆ ที�ปะปนอยูใ่นแปลง เช่น พวกเชื�อราที�เป็นสาเหตุของ
การเกิดโรคในขา้วโพด  การปลูกใชพ้ื�นที� 1.5 ไร่ เป็นพื�นที�นาขา้ว  ลกัษณะพื�นที�ราบที�สูงกวา่พื�นที�นา
ทั�วไป จึงไมป่ระสบปัญหาเรื�องนํ�าทว่ม 

การปลกู ใชเ้มล็ดขา้วโพดหวาน พนัธ์ุชูการ์ 75 ซึ� งจาํหน่ายในราคากิโลกรัมละ 800 บาท 
นาํมาหวา่นระยะห่างระหวา่งตน้ 25-30 เซนติเมตร ระยะห่างระหวา่งแถว 70-80 เซนติเมตร เกษตรกร
รายนี� มีพื�นที� 1.5 ไร่ ใช้เมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดจาํนวน 2 กิโลกรัม โดยเฉลี�ยแลว้จะมีความหนาแน่นของ
ตน้ขา้วโพด 12,000-15,000 ตน้/ไร่ ส่วนผลผลิตที�ไดรั้บนั�นทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัประสิทธิภาพการจดัการของ
แรงงานและปัจจยัของสภาพพื�นที� ความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นตน้   

การให้ปุ๋ ย มีการรองหลุมดว้ยปุ๋ยมูลแพะซึ� งใชจ้าํนวน 30 กระสอบ สามารถผลิตได ้จาก
ฟาร์มหลงัจากนั�นหวา่นปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0  จาํนวน 1 กระสอบ ราคากระสอบละ 850 บาท การใส่
ปุ๋ยแต่ละครั� งห่างกนั 15 วนั และใส่ปุ๋ยสูตร  
15-15-15 โดยการทยอยใส่ไปเรื�อย ๆ จนกระทั�งขา้วโพดออกดอก  

การให้นํ!า  มีการติดตั�งสปริงเกอร์ เวลาในการเปิดปิดนํ� าเช่นเดียวกบัระบบการปลูก
ขา้วโพดร่วมกบัผกั ทาํใหเ้กษตรกรมีคา่ใชจ่้ายคา่นํ�าคา่ไฟในการรดนํ� าขา้วโพดเดือนละ 200 บาท เป็น
เวลา 2 เดือนเศษ   

การเกบ็เกี�ยวผลผลติ  เกษตรกรรายนี�จะมีการควบคุมการติดฝักของตน้ขา้วโพดไวต้น้ละ 
1 ฝัก เพราะทาํใหฝั้กมีความสมบูรณ์  ขนาดฝักใกลเ้คียงกนัอยา่งสมํ�าเสมอ ไดฝั้กขา้วโพดที�มีคุณภาพ
และรสชาติที�ดี  ในการเก็บเกี�ยวฝักขา้วโพดหวานจะเก็บเมื�ออายุ 65-70 วนั เช่นกนั การเก็บมาขายจะ
เก็บไดอ้ยา่งต่อเนื�องหลงัจากถึงอายุเก็บเกี�ยวเป็นเวลา 1 เดือน จากนั�นจะตดัตน้ขา้วโพดไปเลี�ยงแพะ 
จะเห็นไดว้า่วิถีที�เกื�อกูลกนัระหวา่งการเลี�ยงแพะและการปลูกขา้วโพดนั�นมีความสัมพนัธ์ต่อกนัมาก 
กล่าวไดว้า่การเริ�มตน้ปลูกขา้วโพดมีการนาํมูลแพะมารองหลุม เมื�อตน้ขา้วโพดเก็บเกี�ยวฝักแลว้ก็นาํ
ตน้ที�เหลือมาใหแ้พะกิน   

ในส่วนของผลตอบแทนจากการขายขา้วโพดหวานจะมีการขายในราคากิโลกรัมละ  
30 บาท ผลผลิตต่อไร่โดยเฉลี�ย 4,950 – 5,000 กิโลกรัม รายไดโ้ดยเฉลี�ยต่อไร่ 148,500 บาท ต่อรอบ
การผลิต  จะเห็นไดว้า่ระบบการเกษตรแต่ละระบบจะมีความเหมาะสมและเกิดการคดัสรรกิจกรรม
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เหล่านั�นดว้ยตวัของเกษตรกรเอง ซึ� งเกษตรกรในระบบการปลูกขา้วโพดเชิงเดี�ยว มีกิจกรรมหลกัทาง
การเกษตรคือการทาํสวนยางพารา กิจกรรมรองที�มาหนุนเสริมคือการเลี�ยงแพะนมซึ� งเป็นการเลี�ยงที�
ค่าตอบแทนใกลเ้คียงกบัการทาํสวนยางพารา ปลูกขา้วโพดหวาน ขณะเดียวกนัเกษตรกรรายนี� ยงัมี
การทาํงานนอกภาคเกษตร กล่าวคือ การรับจา้งก่อสร้างโดยมีคา่จา้งปีละ 72,000 บาท  

นอกจากนี� ยงัเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการเลี�ยงแพะนมดว้ย ซึ� งไดรั้บค่าจา้งไม่สูง
นกัเพียงปีละ 1,800 บาท ส่วนใหญ่จะเป็นการขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานฟาร์มแพะนมแบบไม่
เสียค่าใชจ่้าย บางครั� งเกษตรกรถูกเอาเปรียบจากหน่วยงานภาครัฐในลกัษณะการขอสนบัสนุนพนัธ์ุ
แพะเพื�อนาํไปร่วมงานต่าง ๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนให้เกษตรกร ประเด็นนี� ผูว้ิจยัไดรั้บขอ้มูลโดยตรง
จากเกษตรกร หากมองอีกแง่มุมหนึ� งจะพบว่าบางครั� งผู ้มีส่วนได้รับผลประโยชน์และเสีย
ผลประโยชน์คือเกษตรกรและเจา้หน้าที�ของรัฐ เช่น เจา้หน้าที�ของรัฐตอ้งการสร้างภาพลกัษณ์หรือ
หน้าตาของตนเองเป็นตน้ โดยไม่คาํนึงถึงความเดือดร้อนหรือการเอาเปรียบเกษตรกร นอกจากนี� ยงั
พบวา่ผูเ้ป็นภรรยามีการรับจดังานเลี�ยงในโอกาสต่าง ๆ ซึ� งมีรายไดปี้ละ 14,400 บาท  

เมื�อพิจารณา จึงเกิดคาํถามว่า  เหตุใดเกษตรรายนี� ตอ้งทาํกิจกรรมทั�งในและนอกภาค
เกษตร ผูว้ิจยัพบวา่ ครอบครัวนี� มีสมาชิกดว้ยกนั 7 คน มีแรงงานที�หาเลี�ยงครอบครัวเพียง 3 ราย คือ
หัวหน้าครอบครัว ภรรยา และลูกชายคนโต ซึ� งไม่ไดศึ้กษาต่อจึงตอ้งมาช่วยหาเงินเลี� ยงครอบครัว 
ขณะที�สมาชิกที�เหลืออีกจาํนวน 4 คน เป็นลูกที�กาํลงัศึกษาจาํนวน 3 คน และเป็นผูสู้งอายุที�เดินไม่ได้
จาํนวน 1 คนดงันั�นสิ�งที�ครัวเรือนนี� เลือกทาํกเ็พื�อให้เกิดความเพียงพอ 

4) ระบบแปลงหญ้า 
 เกษตรกรที�เลี�ยงแพะมกัมีการเตรียมแปลงหญา้เพื�อเป็นแหล่งอาหารสํารอง ขณะเดียวกนั
พบเกษตรกรรายหนึ�งที�มีการปลูกหญา้มาโดยตลอด ในพื�นที� 0.5 ไร่ ซึ� งเริ�มจากการไถดินเตรียมแปลง
ตากแดดไว ้7 วนั เพื�อทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ุเชื�อโรค จากนั�นยกร่องเป็นแถว และทาํหลุมสําหรับปลูก 
การไถดินมกัจา้งรถไถในราคาไร่ละ 400 บาท ใช้เวลาในการไถ 5-6 ชั�วโมง จากนั�นนาํท่อนพนัธ์ุ
หญา้เนเปียร์มาปลูก ซึ� งไดรั้บการสนบัสนุนจากกรมปศุสัตว ์ในการปลูกนั�นมีการรองกน้หลุมดว้ยปุ๋ย
มูลแพะ จากนั� นวางท่อนพันธ์ุลง ซึ� งใช้แรงงานในครัวเรือน มีการให้นํ� าโดยระบบสปริงเกอร์ 
เนื�องจากเกษตรกรที�มีการทาํระบบแปลงหญา้นี� มีการปลูกขา้วโพดใกลก้นั กล่าวคือ ในนาขา้วจาํนวน 
2 ไร่ปลูกขา้วโพดจาํนวน 1.5 ไร่ ส่วนที�เหลือจาํนวน 0.5 เป็นการปลูกหญา้ ทาํให้หญา้ไดรั้บนํ� า และ
ปุ๋ยพร้อม ๆ กบัการใหปุ๋้ยขา้วโพดดว้ย ทาํใหล้ดคา่ใชจ่้ายบางส่วนลงได ้ หลงัจากปลูกไปแลว้ 1 เดือน 
เกษตรกรสามารถตดัใหแ้พะกินได ้ขณะที�ขอ้มูลทางวชิาการไดก้ล่าวถึงช่วงอายกุารตดัหญา้ให้สัตวจ์ะ
อยูใ่นช่วง 22-25 วนั เนื�องจากเป็นช่วงที�ตน้หญา้มีความสมบูรณ์ และมีโปรตีนสูง มีเส้นใยตํ�า ซึ� งเรา
สามารถทดสอบไดด้ว้ยการชิม ทาํให้ทราบวา่หญา้มีรสหวาน เมื�อแพะกินเขา้ไปจะไดรั้บโปรตีนที�สูง 
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ในทางตรงขา้มหากปล่อยให้หญา้มีอายุมากกว่า 25 วนัขึ�นไปจะทาํให้หญา้เปลี�ยนสารอาหารจาก
โปรตีนมาเป็นเส้นใยหรือกากอาหาร เมื�อแพะกินเขา้ไปทาํให้อิ�มท้องแต่ไม่ได้รับสารอาหาร ไม่
เพียงแต่หญา้ปลูกพืชอาหารสัตวเ์ท่านั�นที�เกิดการเปลี�ยนเป็นเส้นใยเมื�อมีอายุเพิ�มขึ�น ยงัพบว่าพืช
อาหารสัตวต์ามธรรมก็มีการปรับเปลี�ยนตามช่วงอายุเช่นกนั ดงันั�นเกษตรกรควรเลือกพืชอาหารสัตว์
ที�มีคุณคา่ทางโภชนาการสูงเพื�อเพิ�มการเจริญเติบโตใหก้บัแพะไดอี้กทางหนึ�ง 

5) ระบบการทาํสวนยางพาราเชิงเดี�ยว 
เกษตรกรที�ทาํสวนยางพาราเชิงเดี�ยวมกัเป็นสวนยางที�เปิดกรีดไปแลว้จนกระทั�งสวนยาง

ที�ใกลโ้ค่น ตั�งแต่ อายุ 6-35 ปี ส่วนระยะปลูกส่วนใหญ่ 3 x 7 เมตร โดยมีจาํนวนตน้ยาง ประมาณ       
70 ตน้ต่อไร่ พนัธ์ุยางมกัใชพ้นัธ์ุ RRIM 600 เพราะมีความตา้นทานต่อโรคและให้ผลผลิตสูง การใส่
ปุ๋ย เกษตรกรมีการตดัหญา้ก่อนการใส่ปุ๋ย โดยจะตดัหญา้ปีละ 2 ครั� ง ในเดือนเมษายน และ ธนัวาคม 
เพราะเป็นช่วงหน้าแลง้ จาํนวนปุ๋ยที�ใส่โดยเฉลี�ยไร่ละ 75 กิโลกรัม โดยจะมีปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย ์
ราคากิโลกรัมละ 16-18 บาท โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 7 วนัในการตดัละครั� ง จากนั�นจึงมีการใส่ปุ๋ย 
วิธีการใส่ก็จะหว่านรอบ ๆ ห่างจากโคนต้น 1-2 เมตร เพราะเป็นพื�นที�การกระจายรากยาง  ส่วน
ปริมาณปุ๋ยที�ใชมี้ความแตกต่างกนัตามอายุของตน้ยางพารา โดยเฉพาะอยา่งยิ�งช่วงก่อนเปิดกรีด ปุ๋ยที�
ใช ้ปุ๋ยบาํรุงทางรากและลาํตน้ คือ ปุ๋ยสูตร 15-0-18 ดงันั�น การให้ปุ๋ยทางลาํตน้จึงเป็นการยืดอายขุอง
ยางพารา และเพิ�มผลผลิตอีกดว้ย ส่วนลกัษณะการใช้แรงงานเป็นแรงงานในครัวเรือนโดยหัวหน้า
ครัวเรือนและภรรยาเป็นหลกั บางครัวเรือนจะมีลูก ๆ มาช่วยในวนัหยดุเสาร์ อาทิตย ์ 
 การกรีดยาง ซึ� งตามหลกัวิชาการมีระบบกรีดที�ใชคื้อหลายระบบดว้ยกนัไดแ้ก่ การกรีด
หนึ�งในสามของลาํตน้กรีดทุกวนั (1/3S d/1) กรีดครึ� งลาํตน้สามวนัเวน้วนั (1/2S 3d/4) และกรีดครึ� ง 
ลาํตน้สองวนัเวน้วนั (1/2S 2d/3) กรีดหนึ�งในสามของลาํตน้สามวนัเวน้วนั (1/3S 3d/4) กรีดครึ� งตน้ 
สี�วนัเวน้วนั (1/2S 4d/5) กรีดหนึ�งในสามของลาํตน้สี�วนัเวน้วนั (1/3S 4d/5) กรีดหนึ�งในสามของ 
ลาํตน้ห้าวนัเวน้วนั (1/3S 5d/6) กรีดหนึ�งในสามของลาํตน้หกวนัเวน้วนั (1/3S 6d/7)  (โชคชยั อเนก
ชยั, 2531 อา้งโดยวิจิตรา อมรวิริยะชัย, 2556) ขณะที�เกษตรกรในพื�นที�ศึกษาไม่ได้มีระบบกรีด
แน่นอน ขึ� นอยู่กับปฏิทินกิจกรรมของแต่ละเดือน เกษตรกรโดยส่วนใหญ่มีการกรีดยางปีละ             
5-7 เดือนต่อปี โดยเฉลี�ยเดือนละ 15 วนั นบัเป็นระยะเวลารวมโดยเฉลี�ย 75 - 120 วนัต่อปี ซึ� งจาํนวน
วนัจะนอ้ยกวา่การกรีดยางของขอ้มูลทางวิชาการ ขณะเดียวกนัมีลกัษณะการใช้แรงงานในครัวเรือน
เป็นหลกั ในการกรีดยางนั�นเกษตรกรจะใชเ้วลาในการกรีดวนัละ 4-5 ชั�วโมง ต่อวนั และใช้เวลาใน
การเก็บนํ� ายางวนัละ 2-3 ชั�วโมง ขึ�นอยูก่บัจาํนวนพื�นที�ยางพาราและศกัยภาพและความชาํนาญของ
แรงงาน กล่าวคือ ถา้แรงงานมีอายมุากกจ็ะใชเ้วลามากในการทาํกิจกรรมขา้งตน้ 
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 ผลตอบแทนจากการผลิตยาง การให้ผลผลิตยางพาราจะเริ�มตั�งแต่ปีที�เปิดกรีด คือ ปีที� 7 
ขึ�นไป โดยในช่วงแรกยางพาราจะใหผ้ลผลิตต่อไร่นอ้ย เนื�องจากจาํนวนตน้ที�กรีดไดไ้ม่เต็มพื�นที�และ
ยงัไม่ถึงช่วงที�ให้นํ� ายางสูงสุดของยางแต่ละพนัธ์ุ และค่อย ๆ เพิ�มขึ�นเรื�อย ๆ จนถึงจุดสูงสุด จากนั�น
เมื�ออายุมากผลผลิตจะค่อย ๆ ลดลง โดยจากการศึกษาของ จุมพฏ สุขเกื�อ และพชัรินทร์ ศรีวารินทร์ 
(2551) (อา้งโดย วิจิตรา อมรวิริยะชยั, 2556) ตน้ทุนและผลประโยชน์ที�เกษตรกรไดรั้บจากการปลูก
ยางพารา พบวา่ปีที� 11 มีผลผลิตสูงสุดเฉลี�ย 396 กิโลกรัม/ไร่  

ขณะที�ผลผลิตนํ� ายางพาราของตวัแทนเกษตรกรในพื�นที�ที�มีการขายนํ� ายางสดมีผลผลิต
เฉลี�ย 200 กิโลกรัม/ไร่ จาํหน่ายในราคา 63 บาท/กิโลกรัม จากจาํนวนพื�นที� 3.5 ไร่ โดยทาํการกรีด
จาํนวน 5 เดือน เฉลี�ยเดือนละ 15 วนั ไดรั้บค่าตอบแทนคิดเป็นมูลค่า 12,600 บาท/ไร่/ปี และคิดเป็น
มูลค่า 44,100 บาท/ปี ขณะที�การขายในรูปแบบยางกน้ถว้ยราคา 30 บาท/กิโลกรัมจากจาํนวนพื�นที�  
3.5 ไร่ เท่ากนั พบวา่ไดรั้บปริมาณยางกน้ถว้ยเฉลี�ย 204 กิโลกรัม/ไร่โดยทาํการกรีดเป็นเวลา 7 เดือน 
เฉลี�ยเดือนละ 15 ว ัน ได้รับค่าตอบแทนคิดเป็นมูลค่า 6,120 บาท/ไร่/ปี และคิดเป็นมูลค่า            
21,420 บาท/ปี  

จะเห็นไดว้า่เกษตรกรที�ขายนํ�ายางพาราจะไดรั้บคา่ตอบแทนที�สูงกวา่การขายยางกน้ถว้ย 
ทั�งนี� เกษตรกรแต่ละรายมีขอ้จาํกดัในการทาํกิจกรรมทางการเกษตรที�แตกต่างกนั จึงเลือกวิธีการ       
ที� เหมาะสมกับสภาพครัวเรือนของตนเป็นหลัก เพื�อจะใช้เวลาในการทํากิจกรรมอื�น ๆ ที�ให้
คา่ตอบแทนที�สูงกวา่ 
 อยา่งไรกต็ามเกษตรหนึ�งครัวเรือนไม่ไดมี้เพียงกิจกรรมเดียวแต่มีหลากหลายกิจกรรมที�
เขาสามารถจดัสรรเวลาใน 1 วนัใหส้ามารถทาํกิจกรรมเหล่านั�นควบคู่กนัไปได ้เช่นเดียวกบัเกษตรกร
ที�มีการทาํสวนยางเชิงเดี�ยว ซึ� งมีกิจกรรมกรีดยางในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายจะมีการนาํแพะมาปล่อย 
หรือไปตดัหญา้ใหแ้พะ หรือมีการทาํงานนอกภาคเกษตรอื�น ๆ  
 

  
ภาพที� 12  การปลูกยางพาราร่วมกบัพืชแซมและการเลี�ยงแพะ 
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6) ระบบยางพารา+ข้าวโพด 
 เกษตรกรที�เริ�มตน้ปลูกยางพาราอายุตั�งแต่ 1-3 ปี มกัมีการนาํพืชอื�นมาปลูกร่วมเพื�อลด
การมีพื�นที�ว่างและเป็นการให้ร่มเงาแก่ตน้ยางพาราดว้ย ซึ� งพบว่าการปลูกขา้วโพดหวานนับเป็น
ทางเลือกหนึ� งที�เกษตรกรปฏิบติัต่อ ๆ กนัมา เนื�องจากขา้วโพดเป็นพืชไวแสงที�ตอ้งการพื�นที�การ
สังเคราะห์แสงมากจึงมีความเหมาะสมที�จะปลูกในพื�นที�สวนยางพาราที�มีพื�นที�ไมม่าก  
 ขณะที�เกษตรกรรายหนึ�งมีการปลูกยางพาราอาย ุ2 ปี ในพื�นที� 1 ไร่ มีตน้ยางพาราจาํนวน 
70 ตน้ มีกิจกรรมการใส่ปุ๋ย 2-3 เดือน/ครั� ง ดงันั�นจึงนาํขา้วโพดมาปลูกร่วมดว้ย วิธีการต่าง ๆ ตั�งแต่
เริ�มไถดิน ยกร่อง ทาํหลุม หยอดเมล็ด ดงักล่าวรวมถึงค่าใชจ่้ายต่าง ๆ จะคลา้ยคลึงกบัระบบการปลูก
ขา้วโพดเชิงเดี�ยว แต่การรดนํ�าจะใชเ้ครื�องสูบนํ�าแทน  อยา่งไรก็ตาม กิจกรรมการปลูกขา้วโพดเมื�อถึง
อายุเก็บเกี�ยวจะไดรั้บผลผลิตเฉลี�ย 3,270 กิโลกรัม/ไร่/ครั� ง คิดเป็นมูลค่า 98,100 บาท/ปี  ในขณะที�
ยางพารายงัไมใ่หค้า่ตอบแทน แต่ยงัสามารถสร้างรายไดจ้ากการใชพ้ื�นที�ปลูกพืชร่วมกนัได ้ หลงัจาก
เกษตรกรเก็บเกี�ยวฝักขา้วโพดมกัจะตดัต้นมาให้แพะกิน แม้ว่าต้นข้าวโพดเหล่านั�นจะมีปริมาณ
โปรตีนในระดบัปานกลางจนถึงระดบัตํ�าก็ตาม ถือไดว้า่เป็นการใช้เศษเหลือทางการเกษตรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแทนการเผาทิ�งโดยไร้ประโยชน์ 

 7) ระบบยางพารา+หญ้า 
สําหรับยางที�มีอายุ 3-7 ปี เกษตรกรจะมีการปลูกหญา้เนเปียร์แซมในระหว่างตน้เพื�อ

นาํไปเป็นอาหารแพะและโค ซึ� งพืชตระกลูหญา้กบัขา้วโพดจะมีความคลา้ยคลึงกนัคือมีความตอ้งการ
แสงมาก เพื�อให้ผลผลิตที�สมบูรณ์ แต่สําหรับหญา้แล้วหากได้รับแสงน้อยก็ไม่มีผลกระทบมาก
เหมือนตน้ขา้วโพด กิจกรรมที�เกษตรกรตอ้งทาํในสวนยางพาราอายุก่อนเปิดกรีดจนถึงเปิดกรีด คือ 
การตดัหญา้ที�เป็นวชัพืชในแปลงปีละ 2 ครั� ง ประมาณเดือนเมษายนและเดือนธนัวาคม ครั� งละ 2-3 วนั 
ขึ�นอยูก่บัจาํนวนพื�นที�ของสวนยางพารา หลงัจากนั�นให้ใส่ปุ๋ย 1 ครั� ง เพื�อรอรับฝนช่วงที� 1 และใส่ปุ๋ย
ครั� งที�  2 เดือนธันวาคม จากนั� นจะมีการกรีดยางที�สามารถเปิดกรีดได้แล้ว โดยจะกรีดในเดือน 
ธนัวาคม-กุมภาพนัธ์, เมษายน, มิถุนายน -สิงหาคม เฉลี�ยเปิดกรีดเดือนละ 15 วนั ในส่วนผลตอบแทน
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีความคลา้ยคลึงกบัระบบสวนยางเชิงเดี�ยวขา้งตน้ เกษตรกรจาํนวน 1 รายใน
ระบบนี�ใชว้ธีิการปลูกหญา้แซมพื�นที�รอบ ๆ สวนยางแทนการปลูกในแปลง เขาให้เหตุผลวา่ สามารถ
เก็บเกี�ยวง่าย และพืชไดรั้บการสังเคราะห์แสงอยา่งเต็มประสิทธิภาพ  ซึ� งช่วยลดค่าใชจ่้ายเรื�องปุ๋ยลง
ได ้โดยปกติแลว้หญา้สามารถขึ�นไดดี้ในดินทุกสภาพ ซึ� งหญา้ดูดแร่ธาตุจากพื�นดินมาใชไ้ดเ้ลย ขณะที�
เกษตรกรรายนี� มีพื�นที�  3.5 ไร่ ยางพาราอายุ 7 ปี โดยทาํการกรีดจาํนวน 5 เดือน เฉลี�ยเดือนละ 15 วนั 
ไดรั้บผลผลิตเฉลี�ย 200 กิโลกรัม/ไร่ จาํหน่ายในรูปแบบนํ� ายางสดราคา 63 บาท/กิโลกรัม ไดรั้บ
คา่ตอบแทนคิดเป็นมูลคา่ 12,600 บาท/ไร่/ปี และคิดเป็นมูลค่า 44,100 บาท/ปี ขณะที�เกษตรกรอีกราย
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หนึ�งมีพื�นที� 2 ไร่ ยางพาราอายุ 7 ปี ไดท้าํการกรีดจาํนวน 7 เดือน เฉลี�ยเดือนละ 16 วนั ไดรั้บผลผลิต
เฉลี�ย 336 กิโลกรัม/ไร่ จาํหน่ายในรูปแบบยางกน้ถว้ยราคา 30 บาท/กิโลกรัม ไดรั้บค่าตอบแทนคิด
เป็นมูลคา่ 10,000 บาท/ไร่/ปี และคิดเป็นมูลคา่รวม 20,160 บาท/ปี 
 อยา่งไรก็ตาม ระบบยางพาราร่วมกบัแปลงหญา้นี� เป็นรูปแบบที�เกื�อกูลการเลี�ยงสัตวไ์ป
ดว้ยคือ ไดรั้บทั�งนํ�ายางและหญา้พืชอาหารแพะ  

8) ระบบยางพารา+ไม้ยนืต้น 
 เกษตรกรจาํนวน 2 รายที�มีการปลูกไมย้ืนตน้ร่วมกบัยางพารา เกษตรกรรายแรก มีพื�นที� 
8 ไร่ ปลูกยางอาย ุ9 ปี เนื�องจากยางพาราเดิมที�ปลูกไวเ้ต็มพื�นที�มีจาํนวน 560 ตน้ ประสบปัญหาตน้
ยางตาย ขณะเดียวกันเกษตรกรขาดแรงงานในการดูแลสวนยางอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทาํให้มี
ยางพาราคงเหลือเพียง 250 ตน้เท่านั�น นบัเป็นครึ� งหนึ�งของตน้ยางทั�งหมด การที�เกษตรกรไม่ไดป้ลูก
ซ่อมอาจเนื�องมาจากความไม่พร้อมของแหล่งเงินทุน เกษตรกรไม่มีเวลาเพราะมีการทาํกิจกรรมนอก
ภาคเกษตรดว้ย หรือแมแ้ต่การขาดแรงงานในครัวเรือนเป็นตน้  
 แม้ว่าจะคงเหลือต้นยางพาราเพียง 250 ต้น หรือคิดเป็นพื�นที� 3.5 ไร่ของจาํนวนต้น
ยางพาราที�มีการปลูกจาํนวน 70 ตน้/ไร่  ก็ตาม เกษตรกรมีการนาํไมย้ืนตน้มาปลูกร่วมด้วย ได้แก่ 
พะยอม จาํนวน 10 ตน้ เทียมจาํนวน 5 ตน้ หมากพลูตั}กแตนจาํนวน 5 ตน้ ตะเคียนจาํนวน 10 ตน้ และ
กระถินเทพาจํานวน 10 ต้น ไม้ยืนต้นเหล่านี� เป็นพืชร่วมที�ให้เนื� อไม้เป็นหลัก ขณะเดียวกัน
วตัถุประสงคข์องการปลูกเพื�อนาํเนื�อไมม้าใช ้ ซึ� งในอนาคตจะนาํมาใชใ้นการต่อเติมบา้น นบัเป็นการ
วางแผนในอนาคต ปัจจุบนัเกษตรกรไดรั้บค่าตอบแทนจากผลผลิตยางพาราในรูปแบบยางกน้ถว้ย 
อายุยาง 9 ปี โดยมีการกรีดเต็มที� 7 เดือน เฉลี�ยเดือนละ 15 วนั ไดผ้ลผลิตจาํนวน 197 กิโลกรัม/ไร่/ปี 
คิดเป็นมูลคา่ 47,250 บาท/ปี  

 ขณะที�เกษตรกรอีกรายหนึ� งมีพื�นที�ปลูกยางพาราจาํนวน 4 ไร่ ยางพาราอายุ 10 ปี 
ยางพาราตายไม่ไดซ่้อมเช่นกนั จึงมีการนาํตน้กระถินเทพาเขา้มาปลูกร่วมจาํนวน 20 ตน้ ขณะที�การ
ทาํสวนยางพารามีการเปิดกรีดจาํนวน 7 เดือน เฉลี�ยเดือนละ 15 วนั ไดรั้บผลผลิตรูปแบบยางกน้ถว้ย
จาํนวน 184 กิโลกรัม/ไร่/ปี คิดเป็นมูลคา่รวม 22,050 บาท/ปี  
 เมื�อเปรียบเทียบความแตกต่างแปลงปลูกของเกษตรกรทั�งสองรายนี�  มีปัจจยัเรื�องอายุ
และแรงงานเขา้มาเกี�ยวขอ้ง เกษตรกรรายแรกมีอายุนอ้ยกวา่ แรงงานมีความพร้อมมากกวา่ทาํให้การ
ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพที�ดีกวา่ 
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 9) ระบบยางพารายงัไม่เปิดกรีด+กล้วย 
สาํหรับยางที�มีอาย ุ1-5 ปี ยงัไมมี่การเปิดกรีดนั�น ทาํใหเ้กษตรกรมีพื�นที�เพาะปลูกพืชที�มี

อายุสั� นได้  ซึ� งเกษตรกรรายนี� เลือกปลูกกล้วยนํ� าหวา้ และบอนที�รับประทานหัว โดยพื�นที�ปลูก
ยางพารามีจาํนวน 3 ไร่ ยางพาราอาย ุ2 ปี ซึ� งยางในช่วงอายนีุ� มีการดูแลเรื�องปุ๋ยและเรื�องโรคเป็นหลกั 
จึงต้องพยายามหมั�นดูแลเพื�อลดการตายของต้นยางลงได้ เกษตรกรรายนี� มีการใส่ปุ๋ยเคมี จาํนวน         
5 กระสอบ ราคากระสอบละ 740 บาท คิดเป็นเงิน 3,700 บาท/ปี ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์จาํนวน 3 กระสอบ
ไดรั้บการสนบัสนุนจาก สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง (สกย.) การนาํพนัธ์ุกลว้ยนํ� าหวา้
มาปลูกจะช่วยในเรื�องการรักษาความชื�นให้หน้าดิน ความชื�นในบรรยากาศของแปลงปลูก และเป็น
ร่มเงาให้ยางพารา ขณะที�การปลูกบอนจะช่วยเรื�องการตรึงธาตุอาหารในดินมีลกัษณะของพืชคลุม
หนา้ดินให้ยางพาราดว้ย ไม่เพียงแต่พืชเหล่านี� จะให้คุณประโยชน์ทั�งทางตรงและทางออ้มแลว้ยงัเกิด
รายได้ให้กับเกษตรกร จะเห็นว่า เกษตรกรมีรายได้จาการขายกล้วยนํ� าหว้าและหัวบอนปีละ        
5,000 บาท จึงเป็นการใชพ้ื�นที�ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่ามากที�สุด ขณะที�เศษเหลือจากการตดั
แต่งตน้กลว้ยนั�นสามารถนาํมาเป็นอาหารพะได ้

10) ระบบปาล์มนํ!ามันยงัไม่เกบ็เกี�ยว+หญ้า 
 ปัจจุบนัปาล์มนํ� ามนัมีอายุเก็บเกี�ยวที�อายุ 3 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปาล์มนํ� ามนัพนัธ์ุ    
สุราษฎร์ 2 ซึ� งเป็นพนัธ์ุที�พฒันาโดยกรมวิชาการเกษตร เป็นพนัธ์ุลูกผสมเทเนอร่ามีคุณสมบติัให้
ผลผลิตต่อไร่สูง เปอร์เซ็นตน์ํ� ามนัสูง กะลาบาง ในการปลูกปาล์มนํ� ามนัของเกษตรกรบนพื�นที� 1 ไร่ 
อายุ 2 ปี จาํนวน 20 ตน้ ปลูกแบบสามเหลี�ยมด้านเท่า 9x9x9 การปลูกรูปแบบนี� เพื�อให้พืชมีพื�นที�
สังเคราะห์แสงไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 
 ดงันั�น การที�เกษตรกรนาํหญา้พืชอาหารสัตวป์ลูกในขณะที�ตน้ปาล์มยงัเล็ก นบัเป็นการ
ใชพ้ื�นที�ปลูกใหคุ้ม้คา่ และทาํใหเ้กษตรมีเวลามาดูแลปาล์มนํ� าเพิ�มขึ�น เนื�องจากปาล์มนํ� ามนัในระยะนี�
จะหนูเขา้ทาํลายโดยการเจาะเขา้ตน้อ่อนเพื�อกินนํ� าหวาน หลงัจากนั�นจะทาํให้ตน้ปาล์มตายเพราะหนู
เข้าทาํลายส่วนที�เจริญเติบโตของลาํต้น นอกจากหนูยงัพบแมลง ตั}กแตนกดักินใบเช่นกนั ทาํให้
เกษตรกรตอ้งมีการดูแลเอาใจใส่เพิ�มขึ�น สําหรับการดูแลเรื�องปุ๋ยนั�นช่วงนี� เกษตรกรจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์
สูตรจาํนวน 5 กระสอบ/ปี ราคากระสอบละ 300 บาท คิดเป็นเงิน 1,500 บาท ระยะนี� เป็นการดูแล
เตรียมความพร้อมปาลม์นํ�ามนัเพื�อเขา้สู่ปีที� 3 ระยะการเริ�มติดผลผลิตในปีแรก 
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11) ระบบปาล์มนํ!ามันเกบ็เกี�ยวแล้ว 
ในการดูแลปาล์มนํ� ามนันั�นมีกิจกรรมต่าง ๆ ตามปฏิทินของแต่ละเดือน เกษตรกรส่วน

ใหญ่จะมีการตดัหญา้ปีละครั� งในเดือนเมษายน โดยจะใช้แรงงานในครัวเรือน และมีการนาํแพะมา
ปล่อยเพื�อแทะเล็มหญา้ จะเห็นวา่กิจกรรมที�ทาํอยา่งต่อเนื�องคือการเก็บเกี�ยวผลปาล์มนํ� ามนัซึ� งมีการ
เก็บเกี�ยวเดือนละ 2 ครั� ง และมีการนาํไปจาํหน่ายในราคา 3.50 บาท/กิโลกรัม โดยปกติผลตอบแทน
ของจาํนวนผลผลิตจะอยูที่�  2,400 กิโลกรัม/ไร่/ปี ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัปัจจยัดา้นอายุ และการดูแลรักษาทุก
เดือน มีการตดัแต่งทางใบ 2 เดือน/ครั� ง   

การตัดหญ้าและใส่ปุ๋ยจะใส่ปีละครั� งในเดือนพฤษภาคมโดยเกษตรกรจะใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
12-6-33 ใส่ในอตัรา 30 กิโลกรัม/ไร่ เกษตรกรบางรายมีการใส่ปุ๋ยมูลแพะร่วมดว้ย โดยใชร้ะยะเวลา
ในการใส่ปุ๋ยครั� งละหนึ� งสัปดาห์ ขณะที�บางฟาร์มมีการปล่อยแพะลงไปแทะเล็มในช่วงบ่าย วนัละ    
3-4 ชั�วโมง ในหนึ� งปีเกษตรกรสามารถปล่อยแพะแทะเล็มหญ้าได้โดยเฉลี�ย 120 วนั เนื�องจาก            
มีจาํนวนวนัฝนตกมากทาํให้เกษตรกรตอ้งวางแผนการปลูกพืชเพื�อเลี� ยงแพะ หรือการหาหญ้ามา
ทดแทน  

12) ระบบไม้ผลเชิงเดี�ยว (ทุเรียน) 
ฟาร์มที�นาํมาศึกษาแบบเจาะลึกมีการทาํสวนทุเรียนเพื�อการคา้จาํนวน 1 ไร่ มีจาํนวน 20 ตน้ 

ลกัษณะพนัธ์ุเป็นพนัธ์ุหมอนทอง ซึ� งเป็นพนัธ์ุที�มีรดชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวั จากปฏิทินการทาํ
กิจกรรมการทาํสวนทุเรียนจะมีการตดัหญา้ปีละ 1 ครั� ง ในเดือนสิงหาคม มีการใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั� ง ในเดือน
พฤษภาคมและสิงหาคม โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ร่วมกบัปุ๋ยชีวภาพ อตัราส่วนในการใส่ครั� งละ        
50 กิโลกรัม/ไร่ ราคา 16-18 บาท/กิโลกรัมโดยการหวา่นรอบโคนตน้ ซึ� งจะใชร้ะยะเวลาในการทาํกิจกรรม
ครั� งละ 1 วนั วนัละ 2 ชั�วโมง  

การให้นํ!า มีการรด 3-4 วนั/ครั� ง/สัปดาห์ จนถึงการติดดอก ขณะเดียวกนัตอ้งมีการตดัดอกที�
ไมส่มบูรณ์ทิ�งเพื�อลดปริมาณการติดผลที�หนาแน่นเกินไป จากนั�นลดการรดนํ� าเหลือ 1-2 วนั/ครั� ง/สัปดาห์ 

การเก็บเกี�ยว หลงัดอกบานจะใชร้ะยะเวลา 120-135 วนั โดยสังเกตกา้นผล เมื�อผลทุเรียน
เริ�มแก่กา้นผลจะแข็งและมีสีเขม้ขึ�น เมื�อสัมผสัจะรู้สึกสากมือ สังเกตหนาม ปลายหนามจะแห้ง         
สีนํ�าตาลเขม้ เปราะ และหกัง่าย หนามกางออกร่องหนามห่างเมื�อบีบหนามเขา้หากนัจะรู้สึกวา่มีสปริง 
จากนั�นจึงเกบ็เกี�ยวไดโ้ดย ใชมี้ดคม ๆ ตดักา้นผลส่วนที�อยูเ่หนือปากปลิง เพื�อให้ผลหลุดจากตน้ โดย
ใช้วิธีโรยเชือกลงมา จากนั�นนาํมาเก็บในบา้นที�มีอากาศถ่ายเทสะดวก แลว้ทยอยนาํออกมาขายตาม
ทอ้งตลาด มีลูกคา้ในทอ้งถิ�นมาซื�อที�บา้น นับได้ว่าเป็นการผลิตทุเรียนแบบอินทรียป์ลอดสารเคมี
ปนเปื� อน ซึ� งจะขายในราคากิโลกรัมละ 30 บาท ขายได้ 500 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่า 15,000 บาท 
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สามารถตดัขายได้ตั� งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคม การทาํกิจกรรมต่าง ๆ  จะใช้
แรงงานในครัวเรือนเป็นหลกั โดยมีหวัหนา้ครัวเรือนจะเป็นผูท้าํกิจกรรมขา้งตน้เป็นหลกั  

 
13) ระบบไม้ผลผสมผสาน (ขนุน+ลองกอง+มะพร้าว+ทุเรียน) 

 ในพื�นที�ตาํบลทา่แพนอกจากจะมีการทาํสวนยางพารา ปาลม์นํ�ามนั นาขา้ว และขา้วโพด
แลว้เกษตรกรยงัมีการปลูกไมผ้ลแบบผสมผสานดว้ย  เกษตรกรรายนี� เป็นผูสู้งอาย ุที�มีการเลี�ยงแพะ
ร่วมกบัการทาํกิจกรรมการเกษตรดว้ย แต่กิจกรรมการเกษตรดา้นไมผ้ลจะให้ลูกหลานมาดูแล ส่วน
ตนเองจะดูแลแพะ  ในการปลูกไมผ้ลบนพื�นที� 2 ไร่ ประกอบไปดว้ย ขนุนจาํนวน 5 ตน้ ลองกอง
จาํนวน 2 ต้น มะพร้าวจาํนวน 10 ตน้ และทุเรียนจาํนวน 2 ต้น ทาํให้ได้รับผลผลิตจากขนุน              
35 กิโลกรัม/ปี จาํหน่ายในราคากิโลกรัมละ 40 บาท มีมูลค่า 1,400 บาท/ปี ขณะที�ลองกองไดรั้บ
ผลผลิตจาํนวน 375 กิโลกรัม/ปี จาํหน่ายในราคากิโลกรัมละ 20 บาท มีมูลค่า 7,500 บาท/ปี สําหรับ
มะพร้าวไดรั้บผลผลิตจาํนวน 200 กิโลกรัม/ปี จาํหน่ายในราคากิโลกรัมละ 18 บาท (มะพร้าวเป็นลูก) 
มีมูลค่า 3,600 บาท/ปี ส่วนทุเรียนนั�นเนื�องจากมีจาํนวนนอ้ยจึงปลูกไวกิ้นเองในครัวเรือนและญาติพี�
นอ้ง 

14) ระบบไม้ผล+ผกั 
 ระบบนี� ยงัคงพบได้ทั�วไปในชุมชนตาํบลท่าแพเช่นกนั ขณะที�เกษตรกรรายเป็นราย
เดียวกบัที�ปลูกไมผ้ลผสมผสาน เนื�องจากเขามีพื�นที�รอบ ๆ ที�พกัอาศยั จาํนวน 2 ไร่ จึงมีการปลูกไม้
ผลและพืชผกัร่วมดว้ย การปลูกไมผ้ลเป็นแบบกระจดักระจายทั�วทั�งพื�นที�ไม่ไดป้ลูกเป็นแถวเป็นแนว 
ขณะที�เกษตรกรมีรายไดจ้ากระบบการปลูกพืชแบบนี�ดงันี�  ผลผลิตจากมะม่วงจาํนวน 20 กิโลกรัม/ปี 
จาํหน่ายในราคากิโลกรัมละ 30 บาท คิดเป็นมูลค่า 600 บาท มงัคุด ได้ผลผลิตจาํนวน 20 กิโลกรัม 
ราคากิโลกรัมละ 30 บาท คิดเป็นมูลค่า 600 บาท ส่วนด้านพืชผกัที�ปลูกมีพริกขี�หนูได้รับผลผลิต
จาํนวน 200 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 80 บาท คิดเป็นมูลค่า 1,600 บาท และกระถินไดรั้บผลผลิต
จาํนวน 10 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 20 บาท คิดเป็นมูลค่า 200 บาท รวมมูลค่าของระบบไมผ้ล
ร่วมกบัผกัเป็นเงิน 3,000 บาท ดูเหมือนจะน้อย แต่เกษตรกรไดรั้บจากกิจกรรมการเกษตรอื�นดว้ย
เช่นกนั ถือไดว้า่เป็นการทาํกิจกรรมแบบเศรษฐกิจพอเพียงที�สามารถดาํรงชีพได ้ 
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ตารางที� 11 รายไดแ้ละรายจ่ายของระบบการปลูกพืชที�พบในพื�นที�ศึกษา (บาท/ไร่) 

มลูค่า/บาท/ไร่ ขา้ว 

ขา้วโพด ปาลม์นํ�ามนั ยาง ไมผ้ล 

หญา้ 
ขา้วโพด 

ขา้วโพด+ 
ผกั 

ปาลม์  
2 ปี+ 

หญา้ 
ปาลม์ 6 ปี 
เกบ็เกี�ยวแลว้ 

ยางกรีด
แลว้ 6 ปี 

ยาง 
5ปี+
หญา้ 

ยาง  
3ปี+ 

ขา้วโพด 

ยาง 2 ปี + 
กลว้ย+
บอน 

ยาง 9 ปี+ 
ไมย้นืตน้ 

ทุเรียน
21 ปี 

ไมผ้ล
15 ปี+ 

ผกั 

ไมผ้ล
ผสม 
20 ปี 

   ขา้ว  (บาท) 7,200                           
   ขา้วโพด (บาท)   148,500 65,400         98,100             
   นํ� ายาง           12,000 12,600               
   ยางกน้ถว้ย           6,120 10,000     5,910         
   ปาลม์ (บาท)         8,400                   
   ทุเรียน (บาท)                     15,000       
   ไมผ้ลผสม                         6,250   
   ผกั     4,400                 1,500     
  กลว้ย+บอน                 1,666           
รวม (รวม) 7,200 148,500 69800   8,400 18,120 22,600 98,100 1,666 5,910 15,000 1,500 6,250   
ค่าใชจ้่าย                             
   ค่าแรง (บาท) 400 400 400         400           400 
   ค่าปุ๋ยเคมี (บาท) 850 850 850 850 850 950 950 850 740 850 850 850 850   
   ปุ๋ยชีวภาพ (บาท) 100                   150       
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ตารางที� 11 (ต่อ) รายไดแ้ละรายจ่ายของระบบการปลูกพืชที�พบในพื�นที�ศึกษา (บาท/ไร่) 

มลูค่า/บาท/ไร่ ขา้ว 

ขา้วโพด ปาลม์นํ�ามนั ยาง ไมผ้ล 

หญา้ ขา้วโพ
ด 

ขา้วโพด+ 
ผกั 

ปาลม์  2 
ปี+ 

หญา้ 

ปาลม์ 6 ปี 
เกบ็เกี�ยว

แลว้ 

ยางกรีด
แลว้ 6 ปี 

ยาง 
5ปี+
หญา้ 

ยาง  
3ปี+ 

ขา้วโพด 

ยาง 2 ปี + 
กลว้ย+
บอน 

ยาง 9 ปี+ 
ไมย้นืตน้ 

ทุเรียน
21 ปี 

ไมผ้ล
15 ปี+ 

ผกั 

ไมผ้ล
ผสม 
20 ปี 

   ค่าปุ๋ยอินทรีย ์ (บาท)       300 300                   
   ค่านํ�ามนัตดัหญา้ 
(บาท)         1,050                   
   ค่ายาฆ่าหญา้  (บาท)                             
   ค่าเมลด็พนัธุ์ (บาท)   800 800                       
   ค่านํ�ามนัรถ (บาท) 200 350 350 420 720 800 600 250 460 540 200 200 400 200 
   ค่าไฟ    - 200 200         200             
  รวม (บาท) 1,550 2,600 2,400 1,570 2,920 1,750 1,550 1,700 1,200 1,390 1,200 1,050 1,250 600 
  วนัทาํงาน (วนั) 50 60 60 20 26 105 105 105 36 105 60 150 50 24 
GM/Day 113 2,432 1,123 -78.5 211 97.60 200 918 13 43 230 3 100 -25 
GM/OC 3.6 56 28 -1 1.88 5.85 13.58 56.71 0.39 3.25 0.25 0.43 4 -1 

หมายเหตุ: GM  หมายถึง มลูค่าผลผลิตลบค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน ดงันั�น GM/Day หมายถึง GM ที�ไดร้ับต่อวนัทาํงาน 
   OC  หมายถึง ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน  
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4.5 ระบบการเลี!ยงแพะ 

4.5.1 รูปแบบการเลี!ยงแพะ 
 จากการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนจาํนวน 245 ราย ที�คดัเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
พบวา่ครัวเรือนเกษตรที�มีการเลี�ยงแพะในระบบการผลิตทางการเกษตรมีจาํนวน 71 ครัวเรือนหรือ
คิดเป็นร้อยละ 28.9 ของครัวเรือนทั�งหมดในพื�นที�ศึกษาโดยสามารถจาํแนกออกเป็น 4 รูปแบบ 
(ตารางที� 12 )   
ตารางที� 12 รูปแบบการเลี�ยงแพะ 

ชนิดของสัตว ์ เลี�ยงแพะ (N=71) 

  จาํนวน ร้อยละ 

ขงัคอกตลอดเวลา 4 5.6 

กึ�งขงักึ�งปล่อย 50 70.4 

ลอ้มรั� วใหขึ้�นคอกเอง 13 18.3 

ปล่อยหรือผกูล่าม (ไมมี่คอก) 4 5.6 

รวม 71 100 
 
 ไดค้ดัเลือกตวัแทนเพื�อทาํการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจาํนวน 12 ฟาร์มจาก 4 รูปแบบ
ขา้งตน้ ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตาราง 14-17 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
 1)  การเลี!ยงแบบขังคอกตลอดเวลา มีจาํนวนทั�งสิ�นร้อยละ 5.6  ของครัวเรือนที�เลี� ยง
แพะในพื�นที�ศึกษาเท่านั�น ลกัษณะการเลี�ยงแพะรูปแบบนี�  มีการจดัการโรงเรือนที�ดีและเป็นไปตาม
คาํแนะนาํของหน่วยงานปศุสัตว ์กล่าวคือมีการกั�นคอกแยกแพะแต่ละประเภท เช่น พ่อพนัธ์ุ แม่
พนัธ์ุ แพะสาว ลูกแพะ และแพะป่วย (ภาพที� 12 ) โดยส่วนใหญ่มีการเลี�ยงแพะเนื�อ ขณะที�การเลี�ยง
แพะนมมีจาํนวนวน 1 ฟาร์ม ที�มีการเลี�ยงเชิงพาณิชย ์ซึ� งมีการรีดนมแพะจาํหน่ายปริมาณ 2-3 ลิตร/
วนั จาํหน่ายในราคา 70-80 บาท/กิโลกรัม  สําหรับฟาร์มแพะนมได้รับการสนับสนุนจากทาง
ราชการ เช่น พอ่พนัธ์ุ แมพ่นัธ์ุ และการสร้างโรงเรือน   
 1.1) ปัจจัยการผลิตแพะ ฟาร์มแพะนมและแพะเนื�อมีผูเ้ลี� ยงจาํนวน 1-3 คน ขณะที�
มีแมพ่นัธ์ุแพะนมจาํนวน 18 ตวั แมพ่นัธ์ุแพะเนื�อสูงสุดจาํนวน  3 ตวั พอ่พนัธ์ุจาํนวน 1 ตวั โดยปกติ
แลว้พอ่พนัธ์ุ 1 ตวัมีความสามารถต่อการคุมฝงู (ผสมพนัธ์ุ) แมพ่นัธ์ุสูงถึง 40 ตวั ซึ� งตอ้งเป็นพอ่พนัธ์ุ
ที�มีความสมบูรณ์แข็งแรงมาก แต่ฟาร์มที�ศึกษามีการใช้พอ่พนัธ์ุ 1 ตวัต่อแม่พนัธ์ุ 20 ตวั และมีการ
เปลี�ยนพอ่พนัธ์ุทุก 2 ปี ใช้วิธีการจูงผสมและการผสมเทียมร่วมดว้ย ดา้นพนัธ์ุแพะที�เลี� ยงเป็นพนัธ์ุ
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ลูกผสม ซึ� งฟาร์มนี� ประกอบไปดว้ยลูกผสมซาแนน x บอร์ เป็นแพะกึ�งเนื�อกึ� งนม ส่วนลูกผสม
ซาแนน x แองโกลนูเบียน จะเนน้ไปดา้นแพะนมที�มีรูปร่างใหญ่ปริมาณเนื�อนอ้ยกวา่ ส่วนพนัธ์ุแท้
ซาแนน x ซาแนน นั�นจะใชพ้อ่พนัธ์ุซาแนนแทร้้อยละ 100  แมพ่นัธ์ุแทร้้อยละ 75-100 ทั�งฟาร์มแพะ
นมและแพะเนื�อมีการใช้แพะพนัธ์ุลูกผสมเหมือนกนั  ต่างกนัที�ฟาร์มแพะนมมีการรีดนมจาํหน่าย 
ส่วนฟาร์มแพะเนื�อไมมี่การรีดนมจาํหน่าย 
 1.2) การจัดการแปลงหญ้า สําหรับพื�นที�แปลงหญา้ของฟาร์มที�เลี� ยงแพะนมและ
แพะเนื�อนั� นมีจาํนวน 0-0.5 ไร่ มีการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง มีค่าเตรียมดินโดยการจ้างรถ
แทรกเตอร์ไถในราคาไร่ละ 400 บาท แปลงหญา้ของฟาร์มแพะนมปลูกในพื�นที�นาขา้วโดยการแบ่ง
จากการปลูกขา้วโพดหวาน เดิมมีพื�นที� 2 ไร่ในการปลูกขา้วโพดหวานจึงแบ่งมาปลูกหญา้จาํนวน 
0.5 ไร่ ไม่ตอ้งเสียค่าท่อนพนัธ์ุหญา้ เนื�องจากได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว ์ส่วนปุ๋ยคอก
นาํมาจากฟาร์ม แต่ยงัมีการใชปุ๋้ยเคมีร่วมดว้ยจาํนวน 2 กระสอบ (กระสอบละ 50 กิโลกรัม) ราคา
กระสอบละ 900 บาทรวมเป็นเงิน 1,800 บาทซึ� งจะใส่ทั�งแปลงหญา้และขา้วโพดดว้ย ส่วนฟาร์ม
แพะเนื�อปลูกร่วมในสวนยางพารามีการใส่ปุ๋ยมูลแพะจากฟาร์มและปุ๋ยเคมีจาํนวน 50 กิโลกรัม ราคา 
425 บาท 
 1.3) การให้อาหาร อาหารข้นของฟาร์มแพะนมที�ใช้ในรอบปีที�ผ่านจํานวน      
1,440 กิโลกรัม คิดเป็นเงินค่าอาหารขน้ 18,960 บาท โดยมีการเสริมอาหารขน้วนัละ 0.5 กรัม/ตวั/
วนั การให้อาหารขน้เสริมช่วยเพิ�มปริมาณนํ� านมได ้ มีการให้แร่ธาตุเสริมแคลเซียมโดยแขวนให้
แพะเลียตลอดเวลา โดยปกติมีการใชแ้ร่ธาตุเสริมปริมาณ 2-3 กอ้น/ปี สําหรับแพะจาํนวน 1-20 ตวั 
และเพิ�มปริมาณแร่ธาตุตามจาํนวนแพะที�เลี� ยง สําหรับค่าแร่ธาตุกอ้นจาํนวน 108 บาท ค่ารําละเอียด
ที�นาํมาเสริม 7,300 บาท และเป็นคา่นํ�ามนัรถ นํ� ามนัเครื�องตดัหญา้จาํนวน 1,800 บาท ฟาร์มแพะนม
รายนี� มีตน้ทุนคงที� 198,600 บาทต่อปี  
 ฟาร์มแพะเนื�อมีการใชอ้าหารขน้ปริมาณ 360 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 4,740 บาท     
ค่าแร่ธาตุกอ้น 162 บาท และมีค่ายากาํจดัพยาธิและยาบาํรุงแพะจาํนวน 300 บาท ทาํให้ฟาร์มแพะ
เนื�อที�เลี�ยงแบบขงัคอกตลอดเวลามีตน้ทุนคงที�สูงสุด 19,700 บาทต่อปี    
 1.4) โรงเรือนและอุปกรณ์การผลิต พบวา่ฟาร์มแพะนมมีความพร้อมของโรงเรือน
สูง โดยมีการสร้างโรงเรือนที�ถูกต้องตามหลักมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ที�ก ําหนดไว ้           
ซึ� งโรงเรือนดงักล่าวมีความสูงจากพื�น 1.5-2 เมตร มีความกวา้ง 9 เมตร ยาว 14 เมตร ความสูงจาก
พื�นคอกถึงหลังคา 2-3 เมตร มีการมุงหลังคาด้วยกระเบื�อง มีการป้องกนัลมโกรกตอนกลางคืน    
และมีการแยกขงัแพะแต่ละรุ่นไดอ้ยา่งชดัเจน มีรางให้อาหารแพะ ขณะที�การเลี�ยงแพะแบบนี� มีขอ้ดี 
คือ เรื�องความสะอาดของแพะและโรงเรือน ทาํให้ไร้กลิ�นสาบ อากาศปลอดโปร่งและที�สําคญัทาํให้
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แพะปลอดโรคพยาธิดว้ย ขณะเดียวกนัมีการใชเ้ครื�องมือในการตดัหั�นชิ�นส่วนพืชดว้ย สําหรับผูที้�มี
การปลูกปาล์มนํ� ามนัและขา้วโพดหวาน บางครั� งมีการใช้เครื�องหั�นใบปาล์มและขา้วโพด เป็นชิ�น
เล็ก ๆ ขนาดประมาณ 1-2 นิ�ว ก่อนนาํให้แพะกิน เนื�องจากอุปกรณ์ดงักล่าวไดรั้บการสนบัสนุนจาก
กรมปศุสัตว ์ถือไดว้า่ฟาร์มแพะนมนี� เป็นฟาร์มตน้แบบที�สมบูรณ์ฟาร์มหนึ�ง ที�พฒันาการเลี� ยงของ
ตนเองขึ�นมาจนไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ทาํให้ไดรั้บการสนบัสนุนต่อยอดตลอด
มา ส่วนฟาร์มแพะเนื�อนั�นมีการเลี�ยงในพื�นที�จาํกดัซึ� งเป็นพื�นที�หลงับา้น ลกัษณะโรงเรือนมีความสูง
ตามหลกัมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตวคื์อ 1.5 เมตร หลงัคามุงดว้ยสงักะสี ส่วนการแยกห้องขงัยงั
ไม่ดีเท่าที�ควร เพราะขนาดคอกเล็ก พื�นที�สําหรับแพะมีน้อย โดยปกติแพะจะใช้พื�นที� 1 ตวัต่อ 1 
ตารางเมตร นอกจากนี� ไม่มีรางให้อาหารแพะ เมื�อมีการตดัทางปาล์มหรือใบกระถินก็จะวางกองกบั
พื�นคอก นอกจากนี� ไม่มีเครื�องตดัหั�นชิ�นส่วนพืช เนื�องจากเป็นการเลี�ยงจาํนวนนอ้ยจึงไม่ไดรั้บการ
สนบัสนุนจากภาครัฐ อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัพบวา่เกษตรกรจาํนวนหนึ� งรายในการเลี� ยงแพะแบบขงั
คอกนี�  มีอาชีพหลกัคือรับราชการเป็นกาํนนั ทาํให้ประสิทธิภาพการเลี� ยงแพะลดลง เนื�องจากไม่มี
เวลา แต่ยงัมีลูกและภรรยามาดูซึ� งยงัไม่ดีเท่าที�ควรทาํให้ปริมาณการเลี� ยงลดลงกวา่เดิม จากที�เคย
เลี�ยงจาํนวน 10-20 ตวั ปัจจุบนัคงเหลือไวจ้าํนวน 3 ตวั แสดงวา่มีปัจจยัดา้นผลตอบแทน และเวลา
เขา้มาทาํใหค้รัวเรือนนี�ลดบทบาทของการเลี�ยงแพะลง 
   1.5) เวลาการทาํงานในระบบการเลี!ยงแพะ พบวา่ฟาร์มที�เลี�ยงแพะนมซึ� งมีแรงงาน
จาํนวน 3 คน มีการใช้เวลาในการทาํความสะอาดคอก 96 ชั�วโมงต่อปี ส่วนฟาร์มแพะเนื�อใชเ้วลา
เพียง 24 ชั�วโมงต่อปี มีการโรยปูนขาวรอบ ๆ คอกของฟาร์มแพะเนื�อโดยใช้เวลา 6 ชั�วโมงต่อปี 
ส่วนฟาร์มแพะนมมีการใชน้ํ� าหมกัชีวภาพ ขณะที�การใชเ้วลาในการให้อาหารหยาบและอาหารขน้
ของฟาร์มแพะเนื�อใชเ้วลา 360 ชั�วโมงต่อปี ส่วนฟาร์มแพะเนื�อมีการให้อาหารขน้อยา่งเดียวใชเ้วลา 
180 ชั�วโมงต่อปี ฟาร์มแพะนมและแพะเนื�อมีการใชเ้วลาในการตดัหญา้เท่ากนัคือ 720 ชั�วโมงต่อปี  
เนื�องจากเป็นการตดัหญา้จากพื�นที�สาธารณะทาํใหต้อ้งใชเ้วลาเดินทางออกไปแสวงหาพื�นที�ดงักล่าว  
ขณะที�การหมกัพืชอาหารแพะนั�นมีกระทาํบา้ง แต่ในปีที�เก็บขอ้มูลเกษตรกรไม่ไดท้าํ โดยส่วนใหญ่
จะเป็นการหมกัตน้ขา้วโพดหวานหลงัจากการเก็บเกี�ยวฝักแล้ว ขณะเดียวกนัมีการดูแลดา้นสุข
ศาสตร์สัตวข์องแพะเนื�อและแพะนมโดยการดูแลสุขภาพ ฟาร์มแพะนมนั�นมีการดูแลดา้นนี�ควบคู่
กบัการให้อาหารทุกครั� งจึงลดจาํนวนการเจ็บป่วยของแพะลง ขณะที�การตดัแต่งกีบก็มีความสําคญั
ประการหนึ�งที�เกษตรกรที�เลี�ยงแพะรูปแบบนี�ตอ้งเอาใจใส่ ซึ� งฟาร์มแพะเนื�อและแพะนมจะมีการตดั
แต่งปีละ 2-3 ชั�วโมง โดยภาพรวมแลว้ฟาร์มแพะนมมีการใชเ้วลาในการทาํงาน 1,538 ชั�วโมง/ฝงู/ปี 
ขณะที�ฟาร์มแพะเนื�อใชเ้วลา 932 ชั�วโมง/ฝงู/ปี  นอกจากนี�ฟาร์มแพะนมมีจาํนวนพอ่แม่พนัธ์ุรวม  
21 ตวั ฟาร์มแพะเนื�อมีจาํนวน 4 ตวั ซึ� งมีความแตกต่างกนัถึง 4 เท่า ทั�งที�กิจกรรมบางอยา่งอาจใช้
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เวลาปฏิบติัที�ใกลเ้คียงกนั เมื�อเราพิจารณาช่วงโมงทาํงานต่อพนัธ์ุแพะแลว้ฟาร์มแพะเนื�อจะสูงกวา่
ฟาร์มแพะนมเกือบ 3 เท่า ขณะที�ชั�วโมงทาํงานต่อคนและชั�วโมงทาํงานต่อวนัของฟาร์มแพะนมสูง
เป็น 2 เทา่ของฟาร์มแพะเนื�อ  

1.6) การจัดการด้านพืชอาหารสัตว์ พบวา่ปริมาณอาหารหยาบที�แพะไดรั้บทั�งแพะ
นมและแพะเนื�ออยูที่� 3-5 กิโลกรัม/ตวั/วนั ซึ� งมีสัดส่วนของพืชธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 80-95 พืชที�
ปลูกคิดเป็นร้อยละ 20 ของแพะนมและร้อยละ 5-20 ของแพะเนื�อ ส่วนวิธีการให้ของฟาร์มประเภท
นี�จะเป็นการตดัหญา้มาให้แพะโดยตรง ซึ� งประกอบไปดว้ยหญา้เนเปียร์ปากช่องคิดเป็นร้อยละ 20 
ของการใหแ้พะนม และร้อยละ 5-10 ของแพะเนื�อ เนื�องจากหญา้ประเภทนี� เป็นหญา้ที�ปลูกเองจึงตดั
มาให้แพะกินในปริมาณที�น้อยกว่าหญ้าธรรมชาติ ขณะเดียวกันแพะเป็นสัตว์ที� กินหญ้าได้
หลากหลายชนิดมากซึ�งพืชเหล่านั�นจะเป็นสมุนไพรในการรักษาโรคแพะดว้ย  

บุหงานราเป็นพืชอาหารสัตวอี์กชนิดหนึ�งเมื�ออายุ ประมาณ 45 วนั ส่วนลาํตน้และ
ใบมีค่าโปรตีนสูงถึงร้อยละ17.86 เปอร์เซ็นต์ มีเยื�อใยร้อยละ 36.60 (นิรนาม, 2555; 
http://www.easybranches.co.th/thai-news/637434.html) ซึ� ง เป็นว ัชพืชที� เจริญเติบโตได้ดีและ
ขยายพนัธ์ุอย่างรวดเร็วในพื�นที�ชื�นเช่นในสวนต่าง ๆ ทาํให้เกษตรกรสามารถหาพืชชนิดนี� ได้
โดยทั�วไป ขณะที� ศิริรัตน์ บวัผนั (2556) ไดก้ล่าวถึงปริมาณโปรตีนที�แพะควรไดรั้บในแต่ละวนัอยู่
ระหวา่ง ร้อยละ 14-20 ขึ�นอยูก่บัช่วงอายุของแพะ ทาํให้เกษตรกรที�มีตน้ทุนนอ้ยไม่จาํเป็นตอ้งเสริม
อาหารขน้ เนื�องจากการใหอ้าหารหยาบกมี็ความเพียงพอแลว้ แต่ตอ้งใหใ้นปริมาณที�สูงขึ�นถึง 
5 กิโลกรัม /ตวั/วนั อยา่งสมํ�าเสมอ นอกจากนี�ยงัพบการใหใ้บกระถินหรือเรียก “สะตอเบา” ในภาษา
ปักษ์ใต ้พืชชนิดนี� เจริญเติบโตไดดี้ทุกพื�นที�เช่นกนั ที�พบจาํนวนมากไดแ้ก่ริมถนน ทาํให้เกษตรกร
สามารถเกบ็เกี�ยวไดง่้าย และเป็นพืชที�มีปริมาณโปรตีนสูงถึงร้อยละ 14 เช่นกนั  

ขณะเดียวกนัมีการให้ตน้ขา้วโพดหลงัเก็บเกี�ยวฝักแลว้ในสัดส่วนที�เท่ากนัคือร้อย
ละ 10 เช่นเดียวกบัการให้ทางใบปาล์มนํ� ามนั ข่อย ขนุน และโกงกาง มีการให้สัดส่วนที�เท่ากนัคือ
ร้อยละ 5 อยา่งไรก็ตามการเลี�ยงแพะของเกษตรกรยงัประสบปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์
ในช่วงหนา้แลง้ สาํหรับฟาร์มที�เลี�ยงในแพะในปริมาณที�นอ้ยกจ็ะมีพืชอาหารที�เพียงพอ ส่วนฟาร์มที�
ปริมาณแพะจาํนวนมากจะประสบปัญหานี� สูงกวา่ แต่เกษตรกรบางรายมีทางเลือกที�จะทาํพืชอาหาร
หมกั ขอสนับสนุนจากทางราชการซึ� งจงัหวดัสตูลมีสถานีพืชอาหารสัตวไ์วร้องรับการเลี� ยงสัตว์
ในช่วงหน้าแลง้ หน้าฝน และในยามที�เกิดอุทกภยั ส่วนเกษตรกรบางรายจะจาํหน่ายแพะเพื�อลด
ปริมาณแพะในฟาร์มลง ซึ� งเป็นสิ�งที�เกษตรกรแต่ละรายมีแนวคิดที�แตกต่างกนัออกไป 
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 1.7) สรุปการเลี!ยงแพะรูปแบบขังคอกตลอดเวลา มีขอ้จาํกดัของพื�นที�ในการเลี� ยง
ขณะเดียวกนัตอ้งใชแ้รงงานมากและตอ้งมีพื�นที�ไวส้ําหรับทาํแปลงหญา้ดว้ย ในบางครั� งเกษตรกร
มกัพบว่าการเลี� ยงรูปแบบนี� แพะมีความตา้นทานโรคตํ�า กล่าวคือ แพะป่วยเป็นหวดับ่อย เกิดจาก
ความชื�นในอากาศ ภูมิตา้นทานของแพะมีนอ้ย เนื�องจากการไดรั้บพืชอาหารแพะที�ไม่หลากหลาย
เทา่ที�ควร ขณะที�การเลี�ยงในรูปแบบอื�นมีการปล่อยใหแ้ทะเล็มหญา้ทาํให้ไดรั้บพืชสมุนไพรป้องกนั
โรคไปพร้อมกบัการกินหญา้ ดงันั�น เกษตรกรจึงตอ้งมีการดูแลและใส่ใจสุขภาพแพะเป็นพิเศษเพื�อ
ป้องกนัการเจ็บป่วยที�จะเกิดกบัแพะได้ ในส่วนของฟาร์มแพะนมนั�นต้องใช้ต้นทุนสูงในการ
ดาํเนินการเบื�องต้น ปัจจุบนัมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและให้การสนับสนุนเรื� อยมาจึง
นาํไปสู่การเลี�ยงเชิงพาณิชยไ์ด ้และมีการพฒันาผลิตภณัฑ์จากนมแพะเป็นนมแพะพาสเจอไรซ์  สบู่
นมแพะ สร้างงานสร้างอาชีพของคนในชุมชนได ้ 
 

      
 

ภาพที� 13 การเลี�ยงแบบขงัคอกตลอดเวลา 
 
 2) การเลี!ยงแบบกึ�งขังกึ�งปล่อย มีจาํนวนทั�งสิ�นร้อยละ 70.4 ของครัวเรือนที�เลี� ยงแพะ
ทั�งหมด ลกัษณะของการเลี� ยงแพะประเภทนี� โดยการขงัแพะในคอกตอนเชา้และเยน็ และปล่อยให้
แพะแทะเล็มหญา้ในช่วงบา่ยเวลา 13.00-16.00 น. (ภาพที� 21) เพราะเป็นช่วงเวลาที�ปลอดจากนํ� าคา้ง 
เนื�องจากหญา้ที�ยงัเปียกชื�นมีนํ� าคา้งนั�นมกัพบตวัอ่อนของพยาธิอาศยัอยู ่ขณะเดียวกนัเมื�อเกษตรกร
ตดัหญา้มาใหแ้พะกินตอ้งพกัไวเ้ช่นกนัเพื�อลดปริมาณของพยาธิดว้ย ซึ� งรายละเอียดเกี�ยวกบัการเลี�ยง
แพะประเภทกึ�งขงักึ�งปล่อยจะกล่าวต่อไปนี�  
 2.1) ปัจจัยการผลติแพะ  การเลี�ยงแพะรูปแบบนี�ใชแ้รงงานจาํนวน 1 คน โดยทั�วไป
จะมีแม่พนัธ์ุแพะเนื�อตั�งแต่ 4-20 ตวั มีพอ่พนัธ์ุจาํนวน 1-2 ตวั เป็นพนัธ์ุลูกผสมและพนัธ์ุพื�นเมือง 
ในส่วนของแปลงหญา้เกษตรกรจะมีพื�นที�ตั�งแต่ 0 - 4 ไร่ ซึ� งเป็นการปลูกร่วมกบัพืชทางการเกษตร
อื�น ไดแ้ก่ ปาลม์นํ�ามนั ยางพารา และขา้วโพดหวาน ในการปลูกหญา้นั�นเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายในการ
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ไถดินราคาไร่ละ 400 บาท ส่วนทอ่นพนัธ์ุหญา้ไดรั้บการสนบัสนุนจากกรมปศุสัตว ์มีการใชปุ๋้ยคอก
จากฟาร์มและใช่ปุ๋ยเคมีร่วมดว้ย 50 กิโลกรัม/ไร่/ปี ราคา ราคา 425 บาท หญา้ที�ตดัใหแ้พะ ไดแ้ก่  
หญา้เนเปียร์ บุหงานรา กระถิน หญา้รูซี�  และใบพืชซึ� งจะขึ�นในสวนยางพารา มีการตดัใบกระถิน
บริเวณที�สาธารณะ ผูที้�มีการปลูกปาล์มนํ� ามันและข้าวโพดหวานมีการให้ใบปาล์มสดและต้น
ขา้วโพดดว้ย บางครั� งมีการใชเ้ครื�องหั�นใบปาล์มและขา้วโพด เป็นชิ�นเล็ก ๆ ขนาดประมาณ 1-2 นิ�ว 
โดยไดรั้บการสนบัสนุนเครื�องหั�นชิ�นส่วนพืชจากทางราชการ  
 ขณะที�บางฟาร์มมีการให้อาหารขน้เสริมวนัละ 0.5 กรัม/ตวั/วนั มีการให้แร่ธาตุ
ก้อนเพื�อเสริมแคลเซียมโดยแขวนให้แพะเลียตลอดเวลา การเลี� ยงแพะรูปแบบนี� มกัได้รับการ
สนบัสนุนจากทางราชการบางส่วนเช่นกนั เช่นพอ่พนัธ์ุ แม่พนัธ์ุ และการสร้างโรงเรือน  โดยเฉลี�ย
แลว้มีการให้อาหารขน้ 1,800 กิโลกรัม/ปี คิดเป็นเงิน 23,700 บาท/ปี มีการให้แร่ธาตุคิดเป็นเงิน 
ระหวา่ง 108-540 บาท นอกจากนี� เป็นค่านํ� ามนัรถ นํ� ามนัตดัหญา้ ประมาณ 1,200 บาท ทาํให้ผูว้ิจยั
พบวา่มีฟาร์มของเกษตรกรในรูปแบบนี�ไดรั้บการสนบัสนุนจดัตั�งเป็นศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการเลี� ยงแพะ กล่าวได้ว่าเป็นฟาร์มต้นแบบด้านการเลี� ยงแพะเนื�อแบบกึ� งขงักึ� งปล่อย โดย
เกษตรกรจะมีการสร้างคอกแพะในสวนปาล์มนํ� ามนั มีการทาํแปลงหญา้ มีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู ้
ที�สนใจมาศึกษาดูงาน จากขอ้มูลปัจจยัการผลิตแพะขา้งตน้ทาํให้ทราบถึงตน้ทุนคงที�ของฟาร์มนี�อยู่
ระหวา่ง 27,100 - 147,400 บาท/ฟาร์ม/ปี  
 2.2) เวลาการทํางานในระบบการเลี!ยงแพะ ในการเลี� ยงแบบกึ� งขงักึ� งปล่อยนี� มี
แรงงานที�เลี� ยงแพะจาํนวน 1 คน ใชเ้วลาในการทาํความสะอาดคอกตั�งแต่ 6-48 ชั�วโมง  ขึ�นอยูก่บั
ขนาดของโรงเรือนและจาํนวนแพะ มีการโรยปูนขาวรอบโรงเรือนจาํนวน 24 ชั�วโมง/ปี ส่วนการให้
อาหารหยาบใช้เวลาเท่ากัน คือ 180 ชั�วโมง/ปี ขณะที�มีการใช้เวลาในการตัดหญ้าระหว่าง            
180-720 ชั�วโมง/ปี มีการปล่อยสัตวแ์ทะเล็มหญา้เป็นเวลา 960 ชั�วโมง/ปี การเลี�ยงประเภทนี�จะเนน้
การปล่อยให้แพะได้แทะเล็มหญา้เห็นหลัก ขณะที�บางฟาร์มมีการตดัแต่งกีบแพะบ้าง แต่ฟาร์ม
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้มีการตดัแต่งกีบเนื�องจาก เกษตรกรให้เหตุผลว่า การที�แพะได้เดินบน
พื�นดินพื�นหญา้ทาํให้กีบเกิดการเสียดสีกบัพื�นเหล่านั�น ถือเป็นการตกแต่งกีบไปพร้อม ๆ กนั จาก
การปฏิบติังานในระบบการเลี� ยงแพะข้างต้นพบการใช้เวลาทุกกิจกรรมรวมจาํนวนชั�วโมงอยู่
ระหวา่ง 1,448-3,048 ชั�วโมง/ฝูง/ปี ขณะที�มีจาํนวนพอ่แม่พนัธ์ุรวมกนัจาํนวน 5-21 ตวั  มีจาํนวน
ชั�วโมงต่อพ่อพนัธ์ุ 72.4-609.6 ชั�วโมง/ปี  มีชั�วโมงทาํงานต่อคน 4-8.4 ชั�วโมง/คน และจาํนวน
ชั�วโมงทาํงานต่อวนัทั�งหมด 4-8.4 ชั�วโมง/วนั 
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 2.3) พืชอาหารที�ใช้ในการเลี!ยงแพะ การเลี�ยงแพะประเภทนี�บางครั� งเราไม่สามารถ
คาํนวณปริมาณพืชอาหารที�แพะกินเขา้ไปในแต่ละวนัได ้ จากการสัมภาษณ์ตวัแทนเกษตรกรทาํให้
ทราบถึงปริมาณหญา้ที�ตดัมาให้แพะคือ 3-6 กิโลกรัม/ตวั/วนั ซึ� งเป็นสัดส่วนของพืชธรรมชาติร้อย
ละ 80-90 ส่วนพืชที�ปลูกเป็นสัดส่วนร้อยละ 10-20  ลกัษณะของการให้อาหารหยาบนั�นจะมีการตดั
มาใหแ้ละการปล่อยในพื�นที�สาธารณหรือสวนต่าง ๆ  ในส่วนของเกษตรกรที�มีการปลูกหญา้นั�นจะ
มีการตดัหญา้มาให้แพะกินเสริมไดแ้ก่หญา้เนเปียร์ปากช่อง คิดเป็นร้อยละ 20  ขณะที�การตดัหญา้
บุหงานราสูงกวา่พืชอาหารสัตวอื์�น ๆ  คิดเป็นร้อยละ 20-90 นอกจากนี� ยงัมีการตดัหญา้รูซี� กระถิน 
หญา้คา ทางปาล์มนํ� ามนั ข่อย ใบขนุน และโกงกางในสัดส่วนที�เท่ากนัคือร้อยละ 10 และที�สําคญัมี
การใชต้น้ขา้วโพดหวานหลงัเกบ็เกี�ยวฝักสูงถึงร้อยละ 70  
 อยา่งไรกต็ามการเลี�ยงแพะประเภทนี�ยงัประสบปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์
ในช่วงหน้าฝน ระหว่างเดือนตุลาคมจนถึงตน้เดือนธันวาคม แต่บางฟาร์มก็มีการเตรียมอาหาร
สาํรองไวอ้ยา่งเพียงพอ  
 2.4) การเลี!ยงแพะแบบกึ�งขังกึ�งปล่อย  มีขอ้ดีคือ แพะมีสุขภาพสมบูรณ์ดี ร่าเริง 
เนื�องจากไดกิ้นพืชอาหารที�หลากหลาย และไดเ้คลื�อนไหวร่างกาย ขณะเดียวกนัเมื�อปล่อยแพะลง
สวนหรือพื�นที�อื�น ๆ ทาํให้พืชที�ปลูกไดรั้บปุ๋ยมูลแพะไปดว้ย จึงเป็นความสัมพนัธ์แบบเกื�อกูลกนั 
นอกจากนี� มีการสํารองพืชอาหารสัตวเ์พื�อใชใ้นยามขาดแคลน ช่วงหน้าแลง้ และหนา้ฝน เช่น การ
ทาํหญา้หมกั และได้รับการสนับสนุนหญ้าแห้งจากสถานีพฒันาอาหารสัตวส์ตูล ส่วนข้อจาํกดั
คลา้ยคลึงกบัการเลี� ยงรูปแบบที� 1 ยกเวน้เรื�องพื�นที� เนื�องจากเกษตรที�เลี� ยงรูปแบบนี� มีพื�นที�สวน   
ต่าง ๆ สาํหรับเลี�ยงแพะ บางคนมีการสร้างโรงเรือนในสวนดงักล่าว เพื�อความสะดวกในการจดัการ 
  

      
 

ภาพที� 14 การเลี�ยงแบบกึ�งขงักึ�งปล่อย 
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 3) การเลี!ยงแบบล้อมรั!วให้ขึ!นลงคอกโดยอิสระ ลกัษณะของการเลี� ยงแพะประเภทนี�
เกษตรกรมีการใชต้าข่ายลอ้มรอบสวนยางพาราในพื�นที�ประมาณ 1 ไร่ มีการสร้างคอกไวภ้ายใน 
และปล่อยให้แพะอยูใ่นบริเวณนั�น (ภาพที� 15 ) จากนั�นผูเ้ลี� ยงจะนาํนํ� า อาหารขน้ หรือตดัหญา้ให้
แพะในช่วงบา่ย ส่วนแร่ธาตุกอ้นจะแขวนไวใ้หแ้พะเลียตลอดเวลา  
 3.1) ปัจจัยการผลิตแพะ การเลี�ยงประเภทนี� มีแรงงาน 1-2 คน มีแม่พนัธ์ุแพะเนื�อ
จาํนวน 2-8 ตวั มีพอ่พนัธ์ุ 1-2 ตวั ส่วนใหญ่แพะที�นาํมาเลี�ยงเป็นแพะพื�นเมือง และแพะพนัธ์ุลูกผสม
เนื�องจากเป็นแพะทอ้งถิ�นที�สามารถปรับตวัไดดี้กบัทุกสภาพแวดลอ้ม สําหรับสวนยางที�ใชเ้ป็นที�อยู่
อาศยัของแพะจะมีอายมุากคือประมาณ 25 ปีขึ�นไป เพื�อลดการทาํลายตน้ยางพาราของแพะลงได ้ใน
ขณะเดียวกนักเ็ป็นการลดแรงงานในการตดัหญา้และการขนส่งมูลแพะใหแ้ก่สวนยาง เพราะแพะกิน
หญา้และขบัถ่ายมูลลงในสวนยาง   
 การเลี� ยงแพะประเภทนี� ยงัมีการจดัการเรื� องแปลงหญ้า ซึ� งเกษตรกรที�เลี� ยงใน
รูปแบบนี� มีแปลงหญา้สูงสุด 0.5 ไร่ มีค่าใช้จ่ายในการไถดินราคาไร่ละ 300 บาท ส่วนท่อนพนัธ์ุ
หญา้ไดรั้บการสนบัสนุนจากกรมปศุสัตว ์มีการใช้ปุ๋ยคอกจากฟาร์มร่วมกบัปุ๋ยเคมีซึ� งใช้น้อยมาก
เพียง 100 บาทเท่านั� น ในส่วนของการให้อาหารข้นจาํนวน 540 กิโลกรัม/ปี แร่ธาตุก้อนอยู่ที�      
108-216 บาท เฉลี�ยแลว้ใช้แร่ธาตุกอ้นปีละ 3-4 กอ้น ขึ�นอยูก่บัจาํนวนแพะเป็นสําคญั การเลี� ยง
ประเภทนี� มกัเกิดโรคบ่อยจึงมีค่าใช้จ่ายในส่วนของยาถ่ายพยาธิและยาบาํรุงแพะปีละ 750 บาท 
ดงันั�นปัจจยัการผลิตแพะประเภทนี� มีตน้ทุนคงที�ระหวา่ง 12,300-49,300 บาท 
 3.2) โรงเรือนและอุปกรณ์การผลิต ความแตกต่างของการเลี�ยงประเภทนี� คือการใช้
ตาข่ายลอ้มสวนให้แพะอยูภ่ายใน ส่วนดา้นโรงเรือนนั�นไม่แตกต่างกนั กล่าวคือระดบัความสูงของ
โรงเรือนอยูที่� 1.5-2 เมตร แต่บางโรงเรือนยงัตํ�ากวา่เกณฑม์าตรฐานที�ทางกรมปศุสัตวก์าํหนดไวซึ้� ง
ขึ�นอยูก่บัปัจจยัดา้นแหล่งเงินทุนและการเขา้ถึงการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ทาํให้ไม่ไดรั้บ
การสนบัสนุนอุปกรณ์การผลิตเช่นเครื�องหั�นเศษพืช ขณะเดียวกนัมีการใช้รถมอเตอร์ไซด์ในการ
เดินทางไปตดัหญา้ใหแ้พะ 
 3.3) เวลาการทํางานในระบบการเลี!ยงแพะ การเลี� ยงประเภทนี� ใช้แรงงาน 1-2 คน 
ใช้เวลาในการทาํความสะอาดคอกคิดเป็น 24 ชั�วโมง/ปี มีการใช้เวลาในการให้อาหารหยาบและ
อาหารขน้เท่ากนั คือ 180 ชั�วโมง/ปี มีการใชเ้วลาในการตดัหญา้ระหวา่ง 240-720 ชั�วโมง/ปี ส่วน
การปล่อยสัตวแ์ทะเล็มหญา้นั�นตลอดเวลาที�แพะอาศยัในพื�นที�ดงักล่าวคิดเป็น  960 ชั�วโมง/ปี ขณะที�
เกษตรกรบางรายที�เลี� ยงประเภทนี� มีการนาํแพะตอ้นทุ่งดว้ยเช่นกนั ในส่วนการดูแลเรื�องสุขศาสตร์
สัตวน์ั�น ใช้เวลา 120 ชั�วโมง/ปี ส่วนใหญ่เป็นการดูแลเรื�องพยาธิภายนอกและภายในให้แก่แพะ   
การเลี�ยงแบบนี�ไมต่อ้งดูแลเรื�องการตดัแต่งกีบเช่นเดียวกบัการเลี�ยงแบบกึ�งขงักึ�งปล่อย ในส่วนเวลา
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การปฏิบติังานกิจกรรมขา้งตน้ พบวา่ประเภทการเลี�ยงแพะแบบลอ้มรั� วมีจาํนวนชั�วโมงรวม ระหวา่ง 
912-2,064 ชั�วโมง/ฝูง/ปี ขณะที�จาํนวนชั�วโมงของคนทาํงานอยูร่ะหวา่ง 2.5-5.7 ชั�วโมง/ปี และ
จาํนวนชั�วโมงต่อวนัทาํงานทั�งหมด อยูร่ะหวา่ง 3.4-5.7 ชั�วโมง/ปี   
 3.4) พชือาหารที�ใช้ในการเลี!ยงแพะ การเลี�ยงรูปแบบนี�ไม่ไดจ้าํกดัพืชอาหารที�เลี� ยง
เนื�องจากแพะสามารถแทะเล็มไดต้ลอดเวลา  แพะในประเภทนี�ไดรั้บนั�นมีปริมาณ 4-5 กิโลกรัม/ตวั/
วนั โดยจะเป็นพืชธรรมชาติร้อยละ 90-100 พืชที�เกษตรกรปลูกและพืชอื�น ๆ ร้อยละ 10 บางครั� ง
เกษตรกรมีการตดัหญา้มาให้แพะเพิ�มเติม เช่นหญา้เนเปียร์ คิดเป็นร้อยละ 10 หญา้บุหงานราสูงถึง 
ร้อยละ 80-90 ขณะที�การใหใ้บกระถิน ขา้วโพดหวาน ทางใบปาล์มนํ� ามนั ข่อย ขนุนและใบโกงกาง
แพะไดรั้บในสัดส่วนที�เท่ากนั คือ ร้อยละ 10 เมื�อพิจารณาช่วงเดือนที�ขาดแคลนพืชอาหารสัตว ์
พบวา่เป็นช่วงหนา้ฝนและช่วงหนา้แลง้ ส่วนบางฟาร์มมีพืชอาหารสัตวที์�เพียงพอ 
 อยา่งไรก็ตามการเลี� ยงแพะรูปแบบนี� มีขอ้จาํกดั กล่าวคือ มีความเสี�ยงต่อการเกิด
โรคพยาธิภายใน เนื�องจากแพะมีการแทะเล็มหญา้ตลอดเวลา ตั� งแต่เช่าตรู่ ซึ� งเป็นช่วงเวลาที�มี
ปริมาณนํ� าคา้งสูงมาก ทาํให้พยาธิมีโอกาสเขา้สู่ตวัแพะไดสู้งเช่นกนั อีกประการหนึ�งก็มีโอกาสติด
พยาธิภายนอก ไดแ้ก่ เห็บ หมดั และเหาที�เกาะตามขนและร่างกายของแพะมาดูดเลือดแพะ อยา่งไรก็
ตามเกษตรกรมีวิธีการป้องกันพยาธิภายในและภายนอกข้างต้นโดยให้แพะกินสมุนไพร เช่น 
บอระเพด็ผสมเกลือ ฟ้าทะลายโจร และมีการฉีดยาถ่ายพยาธิอยา่งสมํ�าเสมอ ทาํให้ลดการเกิดโรคใน
แพะลงได ้การจดัการฟาร์มแพะประเภทนี� จึงเหมาะกบัเกษตรกรที�มีพื�นที� และไม่ค่อยมีเวลาดูแล
แพะ ดังนั� น การเลี� ยงแพะแต่ละประเภทนั� นขึ� นอยู่กับศักยภาพของเกษตรกรแต่ละคนว่ามี
ประสิทธิภาพในการเลี�ยงมากนอ้ยเพียงใด  
 

      
 

ภาพที� 15 การเลี�ยงแบบลอ้มรั� วใหขึ้�นคอกเอง  
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 4)  การเลี!ยงแบบปล่อยหรือผูกล่าม (ไม่มีคอก)   ลกัษณะของประเภทนี� เป็นวิธีการนาํ
แพะไปผกูล่ามหรือปล่อยในบริเวณต่าง ๆ เช่น ทุ่งนา สวนปาล์มนํ� ามนั สวนยางพารา และสวนไม้
ผล หรือริมถนนไหล่ทางที�มีหญา้ (ภาพที� 16 )  ซึ� งอาจจะเป็นพื�นที�ของตนเองหรือผูอื้�น จากนั�นไป
นาํแพะกลบัมาผกูล่ามใตยุ้ง้ขา้วหรือบริเวณที�มีหลงัคา  
 4.1) ปัจจัยการผลติแพะ การเลี�ยงประเภทนี� มีการใชแ้รงงานในการเลี�ยงเพียง 1 คน 
เป็นการเลี�ยงจาํนวนนอ้ยแบบหลงับา้นเพียง 1-3 ตวั ไม่มีพอ่พนัธ์ุแพะ แพะที�เลี� ยงเป็นพนัธ์ุพื�นเมือง 
ไมต่อ้งมีคา่ใชจ่้ายเกี�ยวกบัแปลงหญา้ อาหารขน้ อาหารเสริมต่าง ๆ แต่มีค่าแร่ธาตุกอ้นเล็กนอ้ย ปีละ 
1 กอ้นคิดเป็นราคา 54 บาท ทาํใหเ้กษตรกรรายนี� มีตน้ทุนคงที�เพียง 22,200 บาท/ต่อปี โดยเฉลี�ยแลว้
เกษตรกรรายนี� มีตน้ทุนการเลี�ยงแพะคิดเป็น 1,850 บาท/เดือน  
 4.2)  โรงเรือนและอปุกรณ์การผลติ และเวลาการทาํงานในระบบการเลี�ยงแพะ ดงัที�
กล่าวขา้งตน้แลว้วา่ การเลี�ยงประเภทนี� เป็นการเลี� ยงของเกษตรกรที�มีตน้ทุนน้อย ไม่มีความพร้อม
ในการเลี�ยง ไม่มีความรู้ทางวิชาการมากนกั เป็นการเลี�ยงสืบทอดจากบรรพบุรุษ ที�ใช้ภูมิปัญญาใน
การเลี�ยงเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ไดเ้ตรียมคอกให้แพะอยูอ่าศยั ทาํให้มีการนาํแพะไปผกูล่ามพื�นที�ผูอื้�น
หรือสถานที�สาธารณะต่าง ๆ จากนั�นจึงนาํกลบัมาผกูล่ามใตยุ้ง้ขา้ว หรือใตถุ้นบา้น ยงัคงเป็นวิถีแบบ
ดั�งเดิม จึงไมต่อ้งมีการดูแลทาํความสะอาดคอกมากนกั  เมื�อแพะถ่ายมูลไวใ้ตยุ้ง้ขา้วเป็นจาํนวนมาก 
เกษตรกรก็จะนาํมาใส่ให้กบัพืชที�ปลูกหลงับา้น การเลี�ยงประเภทนี� มีการใชเ้วลาในการตอ้นทุ่งคิด
เป็น 1,440 ชั�วโมง/ปี ทาํใหมี้ชั�วโมงทาํงานทั�งหมดคิดเป็น 3.9 ชั�วโมง/ปี  
 4.3) พืชอาหารที�ใช้ในการเลี!ยงแพะ โดยส่วนใหญ่เป็นพืชจากธรรมชาติเป็นหลกั 
ซึ� งพบว่าเกษตรกรมกันําแพะมาล่ามในพื�นที�ที�มีพืชอาหารสัตว์ที�หลากหลาย ขณะเดียวกนัแพะ
สามารถกินหญา้บุหงานราและใบไมเ้ช่น ใบข่อย ขนุน และโกงกาง ร้อยละ 30-40 ซึ� งเป็นปริมาณที�
สูงกวา่ กระถิน หญา้คาและขา้วโพด ทาํให้การเลี� ยงประเภทนี�ไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนพืช
อาหารสัตว ์เพราะเป็นการเลี�ยงจาํนวนนอ้ย นบัไดว้า่เป็นรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งหนึ�ง  
 4.4) การเลี!ยงแพะรูปแบบปล่อยหรือผูกล่าม (ไม่มีคอก)  พบในเกษตรกรที�มีความ
พร้อมในการเลี� ยงน้อย เพิ�งเริ�มตน้การเลี� ยง ขณะเดียวกนัขาดปัจจยัดา้นเงินทุน แรงงานและขาด
ทกัษะความรู้ในการเลี�ยงที�ถูกตอ้ง อีกประการหนึ�ง พบเกษตรกรประเภทนี� เป็นผูสู้งอายทีุ�ไม่มีอาชีพ
ใด จึงมีการเลี�ยงแพะเพื�อเป็นเพื�อนหรือออกกาํลงักายไปดว้ย  ปัจจุบนัพบเกษตรกรประเภทนี�น้อย
มาก เนื�องจากมีหน่วยงานภาครัฐเขา้มาส่งเสริมทกัษะการเลี� ยงที�ถูกตอ้ง โดยมีการสนบัสนุนวสัดุ
อุปกรณ์และเวชภณัฑย์าพร้อมการติดตามการเลี�ยงเสมอมา 
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ภาพที� 16 การเลี�ยงแบบปล่อยหรือผกูล่าม (ไมมี่คอก)  
 

   ทุกฟาร์มมีการใชแ้รงงานในครัวเรือน แต่จะใชจ้าํนวนมากน้อยพียงใดขึ�นอยูก่บั
ปัจจยัการผลิตแพะของแต่ละรูปแบบการเลี� ยง เห็นไดว้า่การเลี� ยงแพะรูปแบบขงัคอกตลอดเวลามี
ความเหมาะสมกบัเกษตรกรที�มีความพร้อมแตกต่างกนั กล่าวคือเกษตรกรที�ทาํฟาร์มแพะนมมีความ
พร้อมในทุกดา้นสูง ขณะเดียวกนัไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐดว้ย ซึ� งฟาร์มนี� เป็นการ
เลี�ยงเชิงพาณิชย ์ส่วนขอ้จาํกดัพบวา่แพะมีความตา้นทานโรคตํ�า แต่อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่
มกัจะเป็นหวดัเมื�อมีอากาศชื�น เนื�องจากไดรั้บพืชอาหารสัตวที์�ไม่หลากหลาย ส่วนฟาร์มแพะเนื�อ
ขนาดเล็กมีขอ้จาํกดัเรื�องพื�นที�การเลี� ยง คือจะใช้พื�นที�ห่างจากตวับา้นเพียง 5 เมตร เนื�องจากขาด
งบประมาณในการเปลี�ยนพื�นที�เลี� ยง หากพิจารณาอีกแง่มุมหนึ�งกลบัมองวา่การเลี�ยงแบบหลงับา้น
สามารถดูแลแพะไดท้ั�วถึงตลอดเวลา เมื�อแพะไมส่บายกส็ามารถช่วยเหลือรักษาไดท้นัที 
 พนัธ์ุแพะที�เลี� ยงในพื�นที�ศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นแพะพนัธ์ุพื�นเมือง เนื�องจากใน
พื�นที�ยงัมีความนิยมชมชอบและเป็นการเลี� ยงสืบทอดจากบรรพบุรุษรวมถึงความต้องการของ
ทอ้งตลาดซึ� งซื�อไปเพื�อวตัถุประสงคข์องการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสูงกวา่แพะพนัธ์ุลูกผสม 
ราคาตํ�ากว่า ขณะที�แพะพนัธ์ุลูกผสมซาแนน x บอร์  มีการซื�อเพื�อไปเลี� ยงต่อ และเพื�อประกอบ
พิธีกรรมบา้งเล็กนอ้ย  
 คา่ใชจ่้ายในการเลี�ยงแพะของแต่ละประเภทนั�น พบวา่ การเลี�ยงแพะนมของฟาร์มที�
ขงัคอกตลอดเวลามีตน้ทุนคงที�สูงกวา่รูปแบบอื�น ๆ คือ จาํนวน 198,600 บาท/ปี ขณะที�การเลี�ยงแพะ
เนื�อในรูปแบบขงัคอกตลอดเวลามีตน้ทุนคงที�สูงสุดเพียง 19,700 บาท/ปี นอกจากนี� ยงัพบว่าการ
เลี� ยงแบบกึ� งขงักึ� งปล่อยของเกษตรกรรายหนึ� งมีตน้ทุนคงที�สูงเช่นกนัคือ 147,400 บาท/ปี  โดยที�
ความแตกต่างของตน้ทุนคงที�ไม่ค่อยแตกต่างกนัระหวา่งรูปแบบของการเลี� ยงแพะ แต่แตกต่างกนั
ในเรื�องจาํนวนแพะในฟาร์ม ซึ� งตน้ทุนคงที� ที�ทาํใหสู้งขึ�นหากมีจาํนวนแพะเพิ�มมากขึ�น  
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 เมื�อพิจารณาแลว้ฟาร์มดงักล่าวเป็นฟาร์มขนาดใหญ่มีการเลี�ยงแพะตั�งแต่ 20 ตวัขึ�น
ไป ซึ� งฟาร์มที�มีการเลี�ยงแพะเชิงพาณิชยไ์ดรั้บการสนบัสนุนอุปกรณ์เครื�องหั�นเศษพืชจากหน่วยงาน
ภาครัฐซึ� งฟาร์มเหล่านั�นเป็นฟาร์มตน้แบบของการเลี� ยงแพะนมและแพะเนื�อ เนื�องจากเกษตรกร
ขา้งตน้มีการรวมกลุ่มเลี�ยงแพะดว้ยทาํใหมี้โอกาสเขา้ถึงหน่วยงานที�ดูแลสูงกวา่เกษตรกรที�เลี� ยงโดย
ไมร่วมกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มรายอื�น ๆ สามารถใชเ้ครื�องหั�นเศษพืชร่วมกนัได ้(ตารางที� 13 และ 14) 
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ตารางที� 13 ปัจจยัการผลิตแพะ จาํแนกตามรูปแบบการเลี�ยงแพะ 

ลกัษณะ 
ขงัคอกตลอดเวลา กึ�งขงักึ�ง

ปล่อย 
ลอ้มรั� ว 

ปล่อยไม่มี
คอก แพะนม แพะเนื�อ 

จาํนวนคนที�เลี�ยงแพะ 1-3 1-3 1 1-2 1 
ปัจจยัทางชีวภาพ 

      - จาํนวนแม่พนัธ์ุแพะเนื�อ - 2-3 4-20 2-8 3 
 - จาํนวนแม่พนัธ์ุแพะนม 18 - - - - 
 - จาํนวนพอ่พนัธ์ุ 1 1 1-2 1-2 - 

พนัธ์ุแพะที�เลี�ยง ลูกผสม ลูกผสม 
ลูกผสม, 
พื�นเมือง 

ลูกผสม
,พื�นเมือง 

พื�นเมือง 

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายในการเลี�ยงแพะ 
    คา่ใชจ่้ายเกี�ยวกบัแปลงหญา้ 0.5 0.5 0-4  0-0.5 - 

 - คา่เตรียมดิน 300 0-300 0-400 0-300 - 
 - คา่พนัธ์ุหญา้ - - - - - 
 - ปุ๋ยคอก (บาท/กก) 0*(450) 0*(800) 0*(500) 0*(450) - 
 - ปุ๋ยเคมี 1800 0-425 0-1150 0-100 - 
คา่อาหารและแร่ธาต ุ(บาท) 

     ปริมาณอาหารขน้ (กก) 1,440 0-360 0-1,800 0-540 - 
 - อาหารขน้ 18,960 0-4,740 0-23,700 0-7,560 - 
 - แร่ธาต ุ 108 54-162 108-540 108-216 54 
 - รําละเอียด 7,300 - - - - 
 - กากมะพร้าว - - - - - 
 - ยากาํจดัพยาธิและยาบาํรุงแพะ - 0-300 - 0-750 - 
 - วคัซีน - - - - - 
คา่นํ� ามนั-นํ� ามนัเครื�อง 1,800 - 0-1,200 - - 

ตน้ทุนคงที� 198,600 
12,300-
19,700 

27,100-
147,400 

12,300-
49,300 22,200 
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ตารางที� 14 โรงเรือนและอุปกรณ์การผลิต 

ประเภทการเลี�ยงแพะ 
ขงัคอกตลอดเวลา 

กึ�งขงักึ�งปล่อย ลอ้มรั� ว ปล่อยไม่มีคอก 
แพะนม แพะเนื�อ 

ลกัษณะโรงเรือน แบบ 1 แบบ 1 แบบ 1, 2 แบบ 1, 2 ไม่มี 
เครื�องหั�นเศษพืช มี ไม่มี มี, ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ใชม้อเตอร์ไซดใ์นการเลี�ยงแพะ ใช ้ ใช ้ ใช ้ ใช ้ ใช ้

      หมายเหตุ : แบบ 1 หมายถึง มีการแบ่งคอกแพะเป็นหอ้งยอ่ย ๆ  
                      แบบ 2 หมายถึง ขงัรวมกนัทั�งคอก 

 
 ดา้นเวลาการทาํงานในระบบการเลี�ยงแพะ การเลี�ยงแบบขงัคอกตลอดเวลา ใชเ้วลา
สูงสุดในรอบปีคือ 1,538 ชั�วโมง/ฝงู/ปี ซึ� งใกลเ้คียงกบัการเลี�ยงรูปแบบการเลี�ยงแบบปล่อยไม่มีคอก 
ขณะที�การเลี�ยงแบบกึ�งขงักึ�งปล่อยและการลอ้มรั� วนั�น ใชเ้วลาสูงกวา่ระหวา่ง 1,448-3,048 ชั�วโมง/
ฝงู/ปี และ 912-2,064 ชั�วโมง/ฝงู/ปี เป็นไปไดว้า่ความแตกต่างเกิดจากปัจจยัหลายประการดว้ยกนั 
อาทิเช่น จํานวนคนเลี� ยงไม่เท่ากัน อายุของผู ้เ ลี� ยง ประเภทการเลี� ยงที�แตกต่างกัน เป็นต้น       
อย่างไรก็ตามจาํนวนชั�วโมงทาํงานต่อคนของการเลี� ยงแพะทั�ง 4 ประเภทมีความใกล้เคียงกัน      
ส่วนจาํนวนชั�วโมงทาํงานต่อวนัทั�งหมด พบว่า ฟาร์มแพะนมที�เลี� ยงแบบขงัคอกนั�นมีค่าสูงกว่า
ประเภทอื�น ๆ คือ 12.6 ชั�วโมง /วนัทาํงาน/ปี ส่วนการเลี� ยงประเภทอื�น ๆ อยู่ระหว่าง                    
2.6-8.4 ชั�วโมง /วนัทาํงาน/ปี 
 ด้านพืชอาหารที�ใช้ในการเลี� ยงแพะ ทุกรูปแบบการเลี� ยงอาศยัแหล่งอาหารจาก
ธรรมชาติ ไมต่ ํ�ากวา่ร้อยละ 80 สาํหรับฟาร์มที�เลี� ยงแบบขงัตลอดเวลาและฟาร์มที�เลี� ยงแบบกึ�งขงักึ�ง
ปล่อยมีการให้พืชอาหารจากธรรมชาติร้อยละ  80-95  มีการให้พืชปลูกตั�งแต่ร้อยละ 5-20 ส่วนการ
เลี� ยงแบบล้อมรั� วและแบบปล่อยไม่มีคอกมีการให้พืชธรรมชาติเป็นหลกั โดยที�มีการให้พืชปลูก
เพียงเล็กน้อย โดยใช้วิธีการตัดมาให้แพะเป็นส่วนใหญ่ ขณะที�การเลี� ยงแบบกึ� งขังกึ� งปล่อย         
แบบลอ้มรั� ว และแบบปล่อยไมมี่คอก จะมีการปล่อยแพะแทะเล็มหญา้เป็นหลกั  
 สําหรับชนิดของพืชอาหารแพะที�ปลูกส่วนใหญ่เป็นหญา้เนเปียร์ เนื�องจากเป็นพืช
ที�ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนทอ่นพนัธ์ุจากทางราชการ ดา้นพืชอาหารตามธรรมชาตินั�น พบวา่ 
เกษตรกรส่วนใหญ่มกัตดัหญา้บุหงานราให้แพะซึ� งพบมากในทอ้งถิ�นประกอบกบัแพะชอบกินและ
มีคุณค่าทางโปรตีนสูงถึงร้อยละ 17 (นิรนาม, 2555) นอกจากนี� มีการตดัใบกระถิน ทางใบปาล์ม 
และใบพืชชนิดอื�น ๆ โดยที�เกษตรกรยงัให้ความสําคัญกบัต้นข้าวโพดหวาน ซึ� งเป็นพืชที�มี
ความสัมพนัธ์เกื�อกูลกบัการเลี� ยงแพะ กล่าวคือมีการนาํตน้ขา้วโพดหลงัเก็บเกี�ยวมาให้แพะกิน
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ขณะเดียวกนัมูลแพะนาํมาเป็นปุ๋ยใหก้บัตน้ขา้วโพดดว้ย นบัเป็นความสัมพนัธ์ที�ย ั�งยนืสําหรับการทาํ
กิจกรรมทาํสองอย่างนี� ควบคู่กันไป แต่อาจมีบางฟาร์มที�มีการทาํกิจกรรมเลี� ยงแพะหรือปลูก
ขา้วโพดเพียงอยา่งเดียว ซึ� งสามารถแลกเปลี�ยนตน้ขา้วโพดกบัปุ๋ยมูลแพะกบัเพื�อนบา้นไดเ้ช่นกนั 
(ตารางที� 15) 
ตารางที� 15 เวลาการทาํงานในระบบการเลี�ยงแพะ                                                    (หน่วย: ชั�วโมง) 

ประเภทการเลี�ยงแพะ 
ขงัคอกตลอดเวลา 

กึ�งขงักึ�งปล่อย ลอ้มรั� ว ปล่อยไม่มีคอก 
แพะนม แพะเนื�อ 

จาํนวนคนที�เลี�ยงแพะ 3 1-3 1 1-2 1 

ทาํความสะอาดคอก  96 24 6-48 0-24 - 

ใส่ปูนขาว - 0-6 0-24 - - 

ใหอ้าหารหยาบ 360 180 0-180 0-180 - 

ใหอ้าหารขน้ 360 - 0-180 0-180 - 

ตดัหญา้ 720 360-720 180-720 240-720 - 

นาํสตัวป์ล่อยแทะเลม็ - - 0-960 0-960 - 

ตอ้นทุ่ง - - 960-1,200 0-1,200 1,440 

ผสมอาหาร - - - - - 

หมกัอาหาร - - - - - 

สุขศาสตร์ - 0-120 - 0-120 - 

ตดัแตง่กีบ 2 0-3 0-2 - - 

รวมจาํนวนชั�วโมง/ฝงู/ปี 1,538 687-932 1,448-3,048 912-2,064 1,440 

จาํนวนพอ่พนัธ์ุรวมแม่พนัธ์ุ 21 3-4 5-21 2-7 3 

รวมจาํนวนชั�วโมงตอ่พนัธ์ุแพะ 73.2 229-233 72.4-609.6 294.9-745 480 

จาํนวนชั�วโมงทาํงานตอ่คน 4.2 1.9-2.6 4-8.4 2.5-5.7 3.9 

จาํนวนชั�วโมงทาํงานตอ่วนัทั�งหมด 12.6 2.6-5.6 4-8.4 3.4-5.7 3.9 

 
 อยา่งไรก็ตาม การเลี� ยงแพะในทุกประเภทที�กล่าวขา้งตน้มีความเสี�ยงต่อการขาด
แคลนพืชอาหารสัตวไ์ดเ้ช่นกนั หากไมมี่การสาํรองพืชอาหารสัตวไ์ว ้จากการศึกษา พบวา่เกษตรกร
บางรายมีการขาดแคลนพืชอาหารสัตวใ์นช่วงเดือน ธันวาคม – เมษายน ซึ� งเป็นช่วงหนา้แลง้ และ
ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ซึ� งเป็นช่วงหน้าฝน มีเกษตรกรเพียงไม่กี�ฟาร์มที�มีอาหารเพียงพอ
สําหรับการเลี�ยงแพะ เนื�องจากเกษตรกรเหล่านั�นมีวิธีการถนอมอาหารโดยการหมกัพืชอาหารสัตว์
ไวใ้ช้ในยามขาดแคลน พืชที�ใช้หมกัส่วนใหญ่เป็นตน้ขา้วโพดหวาน เป็นการหมกัโดยใช้ถงัที�มี
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ความหนามีฝาปิดสนิท หมกัโดยการอดัตน้ขา้วโพดที�มีการตดัเป็นชิ�นเล็ก ๆ จากเครื�องหั�นพืชสด
แล้วให้แน่นไม่ให้มีออกซิเจนเขา้ไปในถังหมกั (Anaerobic respiration) ปิดฝาให้สนิท เก็บไว ้       
21 วนั หลังจากนั� นนําให้แพะกินได้ การหมักที�ให้ประสิทธิภาพที�ดี มักมี สี กลิ�น และรสชาติ 
เหมือนผลไมด้อง ทาํใหแ้พะชอบกิน และลดการขาดแคลนพืชอาหารสัตวไ์ด ้ขณะเดียวกนัการหมกั
สามารถเกบ็พืชอาหารหมกัไวไ้ดน้านเป็นปี ทาํไดโ้ดยไมเ่ปิดฝาออก เพราะหากมีการเปิดฝาออกแลว้
จะตอ้งนาํออกมาให้แพะกินให้หมด ไม่เช่นนั�นเมื�ออากาศเขา้ไปจะทาํให้เกิดเชื�อราได้ (ประวิตร 
โสภโณดร, 2549) 
 แนวโนม้ การเลี�ยงแพะประเภทต่าง ๆ ยงัคงดาํเนินต่อไปเหมือนเดิม แต่อาจมีการ
พฒันาใหมี้ศกัยภาพการเลี�ยงเพิ�มยิ�งขึ�น กล่าวคือ ฟาร์มที�มีการเลี�ยงแบบปล่อยกาํลงัปรับตวัเขา้สู่การ
เลี� ยงแบบกึ� งขงักึ� งปล่อย เนื�องจากผูเ้ลี� ยงเดิมเป็นผูสู้งอายุ อาจมีการมอบแพะให้ลูกหลานไดเ้ลี� ยง
ต่อไป ส่วนฟาร์มแพะนมที�เลี� ยงแบบขงัคอกตลอดเวลาจะพฒันาไปสู่การเลี�ยงเชิงพาณิชย ์นาํไปสู่
การพฒันาการเลี�ยงรูปแบบอื�น ๆ  
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ตารางที� 16 พืชอาหารที�ใชใ้นการเลี�ยงแพะ 

ประเภทการเลี�ยงแพะ 
ขงัตลอดเวลา 

กึ�งขงักึ�งปล่อย ลอ้มรั� ว ปล่อยไม่มีคอก 
แพะนม แพะเนื�อ 

ปริมาณ (กก./ตวั/วนั) 3 3-5 3-6 4-5 3 

สดัส่วนอาหารหยาบ (%) 

      - พืชธรรมชาติ 80 80-95 80-90 90-100 100 

 - พืชที�ปลูก 20 5-20 10-20 0-10 - 

 - อื�น ๆ - - - 0-10 - 

วธีิการใหอ้าหารหยาบ ตดัหญา้ ตดัหญา้ ตดั+ปล่อย ตดั+ปล่อย ตอ้นทุ่ง 

ชนิดของอาหารหยาบที�ให ้(%) 

      - หญา้เนเปียร์  20 5-10 0-20 0-10 - 

 - หญา้บุหงานรา 50 75-80 20-90 80-90 30 

 - หญา้รูซี� - - 0-10 - - 

 - กระถิน 10 5 0-10 0-11 20 

 - หญา้คา - - 0-5 - 0-5 

 - ขา้วโพด 10 0-10 0-70 0-10 5 

 - ทางใบปาลม์  5 0-5 0-10 0-10 - 

 - ใบพืช เช่น ขอ่ย ขนุน โกงกาง 5 0-5 0-10 0-10 40 

ช่วงเดือนที�ขาดอาหารสตัว ์
 

2,3,4 
 

4,5 
 

10,11,12 
 

4,5,12 
 

พอ 
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4.6 ประเภทของระบบการทาํฟาร์มที�มีการเลี!ยงแพะควบคู่ไปกบัการเกษตรอื�น ๆ 
จากการศึกษาเจาะลึกระบบการทาํฟาร์มที�มีการเลี� ยงแพะจาํนวน 12 ฟาร์ม โดยการ

คดัเลือกฟาร์มต่าง ๆ และวิธีการวิเคราะห์ดงัแสดงในบทที� 3 สามารถจาํแนกระบบการทาํฟาร์มที�มี
การเลี�ยงแพะออกเป็น 6 ประเภทดงัแสดงในภาพที�  17  และ 18 ตารางที� 17  และ 18 อธิบายได้
ดงัต่อไปนี�  

 

 
หมายเหตุ : ตวัเลขภายในวงรีหมายถึง หมายเลขฟาร์มที�ศึกษา 

 - ประเภทที� 1 หมายถึง ฟาร์มที�มีกิจกรรมการเลี�ยงแพะนมเชิงพาณิชยค์วบคูไ่ปกบักิจกรรมเกษตรอื�น ๆ    
 - ประเภทที� 2 หมายถึง ฟาร์มที�มีการเลี�ยงแพะเนื�อเชิงพาณิชยค์วบคูไ่ปกบักิจกรรมการปลูกพืชยนืตน้เชิงเศรษฐกิจ   
-  ประเภทที� 3 หมายถึง ฟาร์มที�เนน้หนกัการปลูกพืชยนืตน้เชิงพาณิชยเ์สริมดว้ยการเลี�ยงแพะจาํนวนนอ้ย  
-  ประเภทที� 4 หมายถึง ฟาร์มที�มีพื�นที�ทาํเกษตรต่อคนนอ้ย ปลูกยางพาราเป็นหลกั เสริมดว้ยขา้วโพดและหญา้ในสวนยาง 

และมีการเลี�ยงแพะจาํนวนนอ้ย  
-  ประเภทที� 5 หมายถึง ฟาร์มที�มีพื�นที�ทาํเกษตรต่อคนนอ้ย ไมมี่พื�นที�สาํหรับปลูกพืชยนืตน้เชิงพาณิชย ์เลี�ยงแพะเสริม 

จาํนวนนอ้ย  
-  ประเภทที� 6 หมายถึง ฟาร์มที�มีการปลูกพืชยนืตน้ควบคูก่บัการปลูกขา้วโพดแบบเขม้ขน้และเลี�ยงแพะเสริมจาํนวนนอ้ย 

ภาพที� 17 กราฟแบบจุดแสดงตาํแหน่งผลทางเศรษฐกิจของฟาร์มต่าง ๆ ที�ศึกษาแบบเจาะลึก 
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ตารางที� 17 การใชที้�ดินทาํการเกษตร จาํนวนแมพ่นัธ์ุแพะที�เลี�ยง แรงงานทาํเกษตรและแรงงานใน 
     ครอบครัวของฟาร์มต่าง ๆ ที�ศึกษาแบบเจาะลึก 

ฟาร์ม

ที� การเกษตรที�ทาํ จาํนวนแพะ 

แรงงาน

เกษตร 

สมาชิกใน
ครอบครัว 

(คน) 

1 ยาง 8 ขา้วโพด 1.5   แปลงหญา้ 0.5  18 (แพะนม) 3 7 
2 ยาง+หญา้ 3.5   ปาลม์อ่อน 1.5   ขา้วโพด 1.5  3 1 6 
3 ยางอ่อน+ ขา้วโพด 1   ยาง+ไมย้นืตน้ 8   ขา้วโพด 1.1 2 3 4 
4 ยาง 5  ยาง+ไมย้นืตน้ 4  ปาลม์ 12  ปาลม์อ่อน+หญา้ 4  18 2 10 
5 ขา้ว 2  ขา้วโพด+ผกั 4  ไมผ้ล 1 5 2 4 
6 ยาง 3.5   ยาง+กลว้ย 3  ปาลม์ 4   ขา้ว 2 4 2 4 
7 ยาง 2  ยาง+หญา้ 4   ไมผ้ล 3 20 1 2 
8 ยาง 5 ขา้วโพด 1.5 2 2 3 
9 ยาง 5  ยาง+หญา้ 2  7 2 4 
10 ยาง 16.5  ปาลม์อ่อน+หญา้ 0.5  ขา้ว 3  2 2 6 
11 ยาง 15  ยาง+ขา้วโพด 3  2 2 4 
12 ยาง 10  ไมผ้ล 2  ไมผ้ล+ผกั 2 3 2 5 

หมายเหตุ: ตวัเลขหลงัชนิดของพืชคือจาํนวนไร่ 
 

ประเภทที� 1 ฟาร์มที�มีกิจกรรมการเลี!ยงแพะนมเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับกิจกรรม

เกษตรอื�น ๆ  (ฟาร์มหมายเลข 1)  
ฟาร์มนี� มีการใชพ้ื�นที�ดินทาํสวนยางจาํนวน 5 ไร่ ปลูกขา้วโพด 1.5 ไร่ มีการทาํแปลง

หญา้ 0.5 ไร่ มีการเลี�ยงแพะนมแบบขงัคอกตลอดเวลาประกอบดว้ยแม่แพะนมจาํนวน 18 แม่ มีพอ่
พนัธ์ุแพะ 1 ตวั จาํนวนคนทาํเกษตรในครัวเรือนนี�  3 คน จากจาํนวนคนในครอบครัวทั�งสิ�น 7 คน 
ทั�งสามคนที�ทาํการเกษตรมีการทาํกิจกรรมทั�งการปลูกพืชและการเลี�ยงแพะ พื�นที�ทาํเกษตรต่อคนทาํ
การเกษตรจาํนวน 2.3 ไร่ ดงันั�นจึงจดัอยูใ่นประเภทที�มีที�ดินทาํการเกษตรต่อคนนอ้ย 

มูลค่าผลผลิตดา้นพืชซึ� งประกอบดว้ยยางพารา ขา้วโพดมีมูลค่ารวมกนัสูงกวา่มูลค่าที�
ไดจ้ากการเลี�ยงแพะ แมว้า่ฟาร์มประเภทนี�จะมีที�ดินต่อคนทาํเกษตรนอ้ยแต่มีผลิตภาพของแรงงาน
สูงเนื�องจากมีการปลูกขา้วโพดแบบประณีต มีการนาํเศษเหลือจากขา้วโพดมาใชเ้ป็นอาหารแพะ ตน้
ขา้วโพดที�เหลือจากการนาํไปให้แพะกินไดมี้การนาํไปทาํปุ๋ยหมกัสําหรับพืช นอกจากนี� ยงัมีการนาํ
มูลแพะรองกน้หลุมขา้วโพดดว้ย เป็นการเกื�อกลูกนัของสองกิจกรรม มูลแพะที�เหลือยงันาํไปขายแก่
ผูป้ลูกปาลม์นํ�ามนัดว้ย 
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ฟาร์มประเภทนี� มีรายได้ที�เกิดจากการทาํเกษตรสูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาํปีทั�งหมดที�
เกิดขึ�นในครอบครัว แสดงให้เห็นวา่การทาํเกษตรสามารถเลี� ยงดูบุคคลในครอบครัวไดซึ้� งเมื�อคิด
เฉพาะกิจกรรมการปลูกพืชอยา่งเดียวครอบครัวนี�ก็สามารถอยูไ่ด ้อีกทั�งยงัมีเงินออมในแต่ละปีดว้ย 
การเลี�ยงแพะจดัวา่เป็นกิจกรรมการเกษตรเสริมรายไดที้�สาํคญั แต่ฟาร์มนี� มีรายไดน้อกการเกษตรไม่
มากนกั เนื�องจากแรงงานในครอบครัวใหค้วามสาํคญัต่อกิจกรรมในภาคการเกษตร 

การจดัการเลี� ยงแพะของฟาร์มนี� มีแปลงหญา้ 0.5 ไร่ โดยการปลูกหญา้เนเปียร์ มีการ
ตดัหญา้ให้แพะกินในโรงเรือนที�มีการแยกขงัแพะเป็นสัดส่วนระหวา่งเพศและอายุของแพะ คอก
แพะไดรั้บการทาํความสะอาดทุกสัปดาห์รวมทั�งมีการใช ้EM ในการทาํความสะอาดคอกแพะดว้ย มี
การให้อาหารแพะให้ทั�งอาหารหยาบประมาณ 3 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนัและอาหารขน้ แหล่งอาหาร
หยาบส่วนใหญ่ไดจ้ากหญา้ตามธรรมชาติร้อยละ 80 ที�ปลูกเองร้อยละ 20 หญา้ที�ใหมี้หลายชนิด คือ  
หญา้เนเปียร์ (ร้อยละ 20) กระถิน (ร้อยละ 10) หญา้บุหงานรา (ร้อยละ 50) ขา้วโพด (ร้อยละ 10)  
ใบข่อย (ร้อยละ10) ช่วงที�หญ้ามีความขาดแคลนคือเดือนมกราคม ถึง มีนาคม สําหรับอาหาร
สาํเร็จรูป ใหทุ้กวนัจาํนวน 0.2 กิโลกรัม/ตวั/วนั 

นอกจากอาหารแพะดงักล่าวขา้งตน้แลว้ยงัมีการให้รําละเอียดจาํนวน 3 กรัมต่อตวั   
ต่อวนั การดูและสุขภาพสัตวมี์การกาํจดัพยาธิภายใน 2 ครั� งต่อปี กาํจดัพยาธิภายนอก 4 ครั� งต่อปี 
เจาะเลือดหาโรคแทง้ติดต่อ 2 ครั� งต่อปี ไม่มีการฉีดวคัซีนป้องกนัปอดบวม เวลาสัตวป่์วยจะมีการ
ดูแลรักษาเอง มีการแต่งกีบ 2 ครั� งต่อปี ไม่มีการใชส้มุนไพรในการดูแลรักษา นอกจากรายไดที้�เกิด
จากนมแพะและแพะคดัออกแลว้ยงัมีรายไดจ้ากการขายมูลดว้ย รวมทั�งรายไดจ้ากการประกวดแพะ  
เกษตรกรกล่าวถึงปัญหาของฟาร์มนี� คือ มีพื�นที�น้อย พืชอาหารไม่เพียงพอ และปัญหาการป่วยของ
แพะ 

สําหรับในอนาคตฟาร์มนี� คาดวา่จะมีการปลูกขา้วโพดเพิ�มขึ�นเพื�อหนุนเสริมในการ
เป็นอาหารแพะ และเพิ�มรายไดใ้หค้รอบครัว และคิดวา่การเลี�ยงแพะสามารถเป็นอาชีพที�ดีเนื�องจาก
การเกษตรที�พึ�งพาแต่ยางพาราและปาลม์นํ�ามนัอยา่งเดียวไมส่ามารถอยูไ่ด ้
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ประเภทที� 2 ฟาร์มที�มีการเลี!ยงแพะเนื!อเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับกิจกรรมการปลูกพืช

ยนืต้นเชิงเศรษฐกจิ (ฟาร์มหมายเลข 7,4)  
ฟาร์มประเภทนี�จดัอยูใ่นประเภทที�มีพื�นที�ต่อแรงงานทาํเกษตรมากกวา่ฟาร์มประเภท

อื�น ๆ คือมีเกินกวา่ 8 ไร่ต่อแรงงานเกษตรหนึ�งคน โดยจาํนวนคนที�ทาํเกษตรครอบครัวละ 1-2 คน  
มีการปลูกพืชยืนตน้เชิงพาณิชยเ์ป็นหลกั เช่นยางพารา ปาล์มนํ� ามนั มีการปลูกหญา้ร่วมในพื�นที�พืช
ยืนตน้ที�ยงัไม่ไดเ้ก็บเกี�ยวผลผลิต เพื�อเป็นแหล่งอาหารให้กบัแพะ การเลี�ยงแพะเป็นแพะเนื�อและมี
แมจ่าํนวนมากเมื�อเทียบกบัฟาร์มที�มีการเลี�ยงแพะส่วนใหญ่ในพื�นที�โดยสองฟาร์มที�ศึกษามีแม่พนัธ์ุ
แพะเนื�อจาํนวน 18 และ 20 ตวั การเลี�ยงแพะเป็นการเลี�ยงแบบกึ�งขงักึ�งปล่อยเพราะมีพื�นที�มากเมื�อ
เปรียบเทียบกบัฟาร์มอื�น ๆ มีผูที้�เลี�ยงแพะหลกั ๆ เพียงคนเดียว  

ผลิตภาพของแรงงานในฟาร์มประเภทอยูใ่นระดบัสูงซึ� งเป็นผลมาจากทั�งกิจกรรมการ
ปลูกพืช (ยางพารา ปาล์มนํ� ามนั) และการเลี� ยงแพะ โดยการเลี�ยงแพะมีลกัษณะแบบประณีตมีการ
จดัการเกี�ยวกบัแปลงหญา้ แต่ไม่มีการปลูกข้าวโพดหวาน เพราะพื�นที�ไม่เหมาะสมกบัการปลูก
ขา้วโพดหวานและมีการใช้พื�นที�เพื�อการปลูกพืชยืนตน้เป็นส่วนใหญ่ซึ� งเป็นกิจกรรมการเกษตรที�
สําคญัอีกอย่างหนึ� งของพื�นที� เมื�อพิจารณาถึงผลทางเศรษฐกิจกล่าวไดว้่ากิจกรรมทางการเกษตร
สามารถทาํรายไดค้รอบคลุมค่าใชจ่้ายของครัวเรือนและการเกษตรสามารถผลิตซํ� าไดจ้ากกิจกรรม
ทางการเกษตรเอง แต่กระนั�นก็ตามฟาร์มประเภทนี�ก็มีรายไดที้�เกิดจากกิจกรรมนอกการเกษตรสูง
สืบเนื�องจากการทาํงานของสมาชิกอื�น ๆ ที�อาศยัอยูใ่นครอบครัว 

การจดัการเลี� ยงแพะของฟาร์มนี� มีการปลูกหญา้ในสวนปาล์มที�ยงัไม่ให้ผลผลิต โดย
การปลูกหญา้เนเปียร์ ลกัษณะการเลี�ยงเป็นการตดัหญา้ให้กินในคอกและการตอ้นสู่แปลงหญา้โดย
โรงเรือนมีการแยกขงัแพะเป็นสัดส่วนระหวา่งเพศและอายุของแพะ มีการทาํความสะอาดคอกแพะ
ทุกสัปดาห์อาจมีหรือไมมี่การใชปู้นขาวแต่ไมมี่การใช ้EM ในการทาํความสะอาดคอกแพะ สําหรับ
การให้อาหารแพะเป็นอาหารหยาบประมาณ 2.4 ถึง 3 กิโลกรัมต่อวนัและและมีการให้อาหาร
สําเร็จรูปดว้ย แหล่งอาหารหยาบไดจ้ากหญา้ตามธรรมชาติร้อยละ 80-90 และจากที�ปลูกเองร้อยละ 
10  หญา้ที�ใหแ้พะกินมีหลายชนิด คือ หญา้บุหงานรา (ร้อยละ 50) หญา้เนเปียร์ ( ร้อยละ 20) กระถิน
(ร้อยละ 10) ขา้วโพด (ร้อยละ 10) ใบขนุน-ใบปาล์ม (ร้อยละ 10) แต่มีสัดส่วนแตกต่างกนัในฟาร์ม
ต่าง ๆ ขึ�นกบัแหล่งอาหารที�มี หญา้บุหงานรานบัเป็นหญา้ที�ไดรั้บความนิยมมากที�สุด  

ช่วงที�ขาดแคลนหญา้คือเดือนกนัยายน ถึงพฤศจิกายน สาํหรับอาหารสําเร็จรูป 1 ฟาร์ม
ใน 2 ฟาร์มที�ศึกษาให้อาหารสําเร็จรูปทุกวนัจาํนวน 0.2 กิโลกรัม/ตวั/วนั อีก 1 ฟาร์มที�ศึกษาไม่ให้
อาหารสําเร็จรูป ส่วนวสัดุเศษเหลือทางการเกษตรก็มีการให้ขึ�นอยูก่บัแหล่งที�มี เช่น กากมะพร้าว 
เป็นต้น การดูและสุขภาพสัตว์มีการกาํจดัพยาธิภายใน 2 ครั� งต่อปี การกาํจดัพยาธิภายนอก               
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4 ครั� งต่อปี เจาะเลือดหาโรคแทง้ติดต่อ 2 ครั� งต่อปี แต่ไม่มีการฉีดวคัซีนป้องกนัปวดบวม เวลาสัตว์
ป่วยจะมีการดูแลรักษาเอง มีการแต่งกีบ 2-4 ครั� งต่อปี มีการใชส้มุนไพรในการดูแลรักษา การขาย
แพะมีการขายเมื�ออายุ 6-12 เดือน (นํ� าหนกั 15-25 กิโลกรัม) ราคาขาย 3,000 - 5,300  บาท ดว้ยการ
ขายเป็นตวัทั�งชั�งและไม่ชั�งนํ� าหนกั นอกจากนี�บางฟาร์มมีการขายมูลแพะดว้ย ปัญหาของฟาร์มคือ 
ขาดแคลนแรงงาน นํ�าทว่ม พืชอาหารไมเ่พียงพอ และปัญหาการป่วยของแพะ 

สาํหรับในอนาคตฟาร์มประเภทนี�คาดวา่จะมีการจา้งแรงงานเพิ�มขึ�น เนื�องจากเป็นการ
เลี�ยงแพะเชิงพาณิชย ์เพื�อรองรับจาํนวนแพะที�เพิ�มขึ�น ขณะเดียวกนัมีการใชพ้ื�นที�ในสวนปาล์มเพื�อ
การเลี�ยงแพะอยา่งประณีตเขม้ขน้ขึ�น มีการปลูกหญา้ และตอ้นแพะลงมาแทะเล็มแปลงหญา้  

ประเภทที� 3 ฟาร์มที�เน้นหนักการปลูกพืชยืนต้นเชิงพาณิชย์เสริมด้วยการเลี!ยงแพะ

จํานวนน้อย ( ฟาร์มหมายเลข 6,10, 11, 12)  
กิจกรรมทางการเกษตรของฟาร์มประเภทนี� เนน้การปลูกพืชยนืตน้เชิงพาณิชยเ์ป็นหลกั

เช่นเดียวกบัฟาร์มประเภทที�สอง โดยส่วนใหญ่เป็นการปลูกยางพารา มีเพียงบางฟาร์มเท่านั�นที�ปลูก
ปาล์มนํ� ามนั อย่างไรก็ตามบางฟาร์มในประเภทนี� มีการทาํนาเพื�อการบริโภครวมทั�งมีการปลูก
ขา้วโพดและการปลูกผกัเสริมในพื�นที�สวนยางที�ยงักรีดไม่ได้แต่การปลูกขา้วโพดและผกัไม่เป็น
แบบประณีตมากนกั จดัไดว้า่ฟาร์มประเภทนี�ไม่มีการทาํแปลงหญา้เพื�อการเลี�ยงสัตว ์(มีเพียง 1 ราย
เท่านั�นที�มีแปลงหญา้แต่ก็มีจาํนวนนอ้ยคือเพียง 0.5 ไร่) จาํนวนแม่แพะที�เลี� ยงมีเพียง 2-4 ตวัเท่านั�น 
และส่วนมากเป็นการเลี�ยงแพะแบบปล่อย (อาจลอ้มรั� ว หรือไมล่อ้มรั� ว)  

ฟาร์มประเภทนี� มีคนทาํเกษตรจาํนวน 2 คน พื�นที�ต่อคนทาํเกษตรอยูร่ะหวา่ง 6-10 ไร่ 
ซึ� งจดัวา่มีพื�นที�ทาํการเกษตรอยู่ในระดบัปานกลางเมื�อเทียบกบัฟาร์มทั�ว ๆ ไปในพื�นที� พบว่าทุก
ฟาร์มที�ศึกษาในฟาร์มประเภทนี� จดัว่ามีผลิตภาพของแรงงานตํ�ากว่าระดับพอยงัชีพ รายได้ทาง
การเกษตรส่วนใหญ่เกิดจากการปลูกพืช  เป็นที�น่าสังเกตวา่บุคคลในครอบครัวไม่ค่อยมีการทาํงาน
นอกภาคเกษตรที�ก่อให้เกิดรายได ้สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวจึงติดลบหรือเกือบติดลบ
ยกเวน้ฟาร์มที�มีโอกาสทาํงานนอกภาคเกษตรที�มีสถานภาพทางเศรษฐกิจเป็นบวก  

ดงันั�นจาํนวนหนึ�งของฟาร์มประเภทนี� มีโอกาสที�จะตอ้งถดถอยออกไปจากพื�นที�หาก
ไมส่ามารถหากิจกรรมนอกการเกษตรมารองรับเพื�อเป็นแหล่งรายไดใ้ห้เพียงพอกบัเส้นยงัชีพ  
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การจดัการเลี�ยงแพะของฟาร์มนี� ส่วนใหญ่ไม่มีการปลูกหญา้หรือถา้มีก็นอ้ยมากคือไม่
เกิน 0.25 ไร่ โดยการปลูกหญา้เนเปียร์ ในโรงเรือนส่วนใหญ่มีการแยกขงัแพะรวมฝงูคละกนัไม่ได้
แยกอยา่งเป็นสัดส่วนระหวา่งเพศและอายุของแพะ แต่ก็มีการทาํความสะอาดคอกแพะทุกสัปดาห์
อาจมีหรือไม่มีการใช้ปูนขาว และ/หรือมีการใช้ EM เพื�อทาํความสะอาดคอกแพะ การให้อาหาร
แพะเป็นอาหารหยาบที�ไดจ้ากธรรมชาติ มีปลูกเองบา้งแต่ไมเ่กินร้อยละ 10 ของปริมาณหญา้ทั�งหมด
ที�ให ้ปริมาณหญา้ที�ใหป้ระมาณ 3 ถึง 6 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั โดยการตดัหญา้ให้กินและการตอ้นลง
มากินหญา้ หญา้ที�ให้มีหลายชนิด ที�สําคญัที�สุดคือหญา้บุหงานรา ซึ� งเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 80-90 
นอกนั�นเป็นหญ้าเนเปียร์ที�ปลูกเอง (ถ้ามีพื�นที�ปลูก) ต้นข้าวโพด ใบปาล์ม ใบโกงกาง หญ้าคา 
ใบขนุน ใบขอ่ย แต่มีสัดส่วนแตกต่างกนัในฟาร์มต่าง ๆ ขึ�นกบัแหล่งอาหารที�มี  

ช่วงที�ขาดแคลนหญา้คือเดือนสิงหาคม ถึงพฤศจิกายน  จาํนวน 2 ฟาร์มที�ศึกษามีการ
ให้อาหารสําเร็จรูป 2 วนัต่อเดือน ถึง ให้ทุกวนั ปริมาณที�ให้ 1.25 กิโลกรัมต่อตัวต่อวนั                  
ถึง 2 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั อีก 2 ฟาร์มที�ศึกษาไม่ให้อาหารสําเร็จรูป  การดูแลสุขภาพสัตวมี์การ
กาํจดัพยาธิภายใน 2 ครั� งต่อปี แต่ไม่มีการกาํจดัพยาธิภายนอก ไม่มีการให้วคัซีนแทง้ติดต่อ 2 ใน     
4 ฟาร์ม เจาะเลือดหาโรคแทง้ติดต่อ 2 ครั� งต่อปี ไมมี่การฉีดวคัซีนป้องกนัปวดบวม เวลาสัตวป่์วยจะ
มีการดูแลรักษาเองแต่ไม่มีการใช้สมุนไพร  ไม่มีการแต่งกีบ แพะที�ขายอายุ 2-12 เดือน            
(นํ� าหนกั 12-20 กิโลกรัม) ราคาขาย 1,800-5,000 บาท ขายเป็นตวัทั�งชั�งและไม่ชั�งนํ� าหนกั  ปัญหา
ของฟาร์มคือ พืชอาหารไม่เพียงพอ พื�นที�จาํกดั ขาดแคลนแรงงาน นํ� าท่วม ปัญหาการป่วยของแพะ
และการขาดแคลนพนัธ์ุ 

สําหรับในอนาคตฟาร์มประเภทนี� มีการเลี� ยงแพะในปริมาณน้อย 2-4 ตวั เหมือนเดิม
เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เขา้สู่วยัผูสู้งอายุ จึงมอบแพะให้ลูกหลานเลี�ยงต่อ ขณะเดียวกนัมีแนวคิด
การปรับเปลี�ยนพื�นที�นาขา้ว มาปลูกยางพาราแทน และเป็นการเตรียมพื�นที�สําหรับการปล่อยแพะ
แทะเล็มหญา้ในสวนยาง 
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ประเภทที� 4 ฟาร์มที�มีพื!นที�ทําเกษตรต่อคนน้อย ปลูกยางพาราเป็นหลัก เสริมด้วย

ข้าวโพดและหญ้าในสวนยางและมีการเลี!ยงแพะจํานวนน้อย (3,8,9)  
ฟาร์มประเภทนี� มีการปลูกยางพาราเป็นหลกั และหากเป็นยางอ่อนคือยงักรีดไม่ไดจ้ะมี

การปลูกแซมยางด้วยข้าวโพด หรือหากไม่ได้เป็นสวนยางแต่พอที�จะจดัการแปลงที�ดินมาปลูก
ขา้วโพดไดก้็จะมีการปลูกขา้วโพดเพื�อเป็นการเสริมรายไดใ้ห้กบัครอบครัว แต่เนื�องจากพื�นที�ส่วน
ใหญ่ตั�งอยูใ่นบริเวณที�การเขา้ถึงของนํ� าทาํไดจ้าํกดัหรือการควบคุมในเรื�องนํ� าทาํไดไ้ม่เหมาะสมจึง
ทาํให้ฟาร์มประเภทนี� จะมีการปลูกขา้วโพดเพียงครั� งเดียวต่อปีเท่านั�น และเนื�องการจดัการแปลง
ที�ดินทําได้ยากส่งผลให้มูลค่าของข้าวโพดที�ผลิตได้ในฟาร์มประเภทนี� ต ํ�า เนื�องจากพื�นที�ท ํา
การเกษตรนอ้ยทาํให้ในสวนยางของฟาร์มประเภทนี� มีการปลูกพืชยืนตน้ร่วมดว้ย (ซึ� งเมื�อคิดมูลค่า
ผลผลิตในปัจจุบันยงัคงน้อยเพราะพืชยืนต้นยงัไม่สามารถสร้างมูลค่าได้) บางฟาร์มในฟาร์ม
ประเภทนี�  เช่นฟาร์มหมายเลข 9 พยายามยกระดบัผลิตภาพของแรงงานจากการที�มีพื�นที�นอ้ยดว้ย
การเพิ�มการเลี� ยงแพะให้มากขึ�น โดยพบวา่มีจาํนวนของแม่พนัธ์ุแพะเนื�อมากที�สุดสําหรับฟาร์ม
ประเภทนี� คือ 7 ตวั  

การจดัการเลี�ยงแพะของฟาร์มประเภทนี� มีการปลูกหญา้นอ้ยมากคือไม่เกิน 0.5 ไร่ โดย
การปลูกหญา้เนเปียร์ ในส่วนของโรงเรือนมีทั�งการแยกขงัและการขงัแพะรวมฝูงคละกนั การทาํ
ความสะอาดคอกแพะทุกสัปดาห์อาจมีหรือไม่มีการใช้ปูนขาว รวมทั�งอาจมีหรือไม่มีการใช้ EM 
สัดส่วนของพืชอาหารที�ใหแ้พะมีที�มาจากการปลูกเองเพียงประมาณร้อยละ 10-20 ของปริมาณหญา้
ทั�งหมดที�ใหเ้ทา่นั�นซึ� งไมค่อ่ยแตกต่างจากฟาร์มอื�น ๆ  หญา้ที�ให้ประมาณ 4 ถึง 5 กิโลกรัมต่อตวัต่อ
วนั โดยการตดัหญา้ให้กินและปล่อยให้แพะลงมากิน หญา้ที�ให้มีหลายชนิด ที�สําคญัที�สุดคือหญา้
บุหงานรา ซึ� งเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 80-90 นอกนั�นเป็นหญา้เนเปียร์ที�ปลูกเอง (ถา้มีพื�นที�ปลูก)      
ใบปาล์ม กระถิน แต่มีสัดส่วนแตกต่างกนัในฟาร์มต่าง ๆ ขึ�นกบัแหล่งอาหารที�มี ช่วงที�ขาดแคลน
หญา้คือเดือนมีนาคม-เมษายน  ฟาร์มประเภทนี� ไม่มีการให้อาหารสําเร็จรูป สําหรับวสัดุเศษเหลือ
ทางการเกษตรมีการให ้ตน้ขา้วโพด 2-6 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั นอกจากนี�อาจมีการใหใ้บปาลม์ดว้ย  

การดูแลสุขภาพสัตวมี์การกาํจดัพยาธิภายใน 1-2 ครั� งต่อปี แต่ไม่มีการกาํจดัพยาธิ
ภายนอก การให้วคัซีนแทง้ติดต่อ 1 ใน 3 ฟาร์ม เจาะเลือดหาโรคแทง้ติดต่อ 2 ครั� งต่อปี ไม่มีการฉีด
วคัซีนป้องกนัปอดบวม เวลาสัตวป่์วยจะมีการดูแลรักษาเองแต่ไมมี่การใชส้มุนไพร ไม่มีการแต่งกีบ 
แพะที�ขายอายุ 6-12 เดือน (นํ� าหนกั 15-20 กิโลกรัม) ราคาขาย 3,000-6,500 บาท ขายเป็นตวัแบบชั�ง
นํ�าหนกั ปัญหาของฟาร์มคือ พื�นที�จาํกดั ปัญหาการป่วยของแพะ นํ�าทว่ม และการขาดแคลนพนัธ์ุ 
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สาํหรับในอนาคต ฟาร์มประเภทนี�  มีการปลูกขา้วโพดในช่วงหนา้แลง้ เพื�อเป็นเสบียง
สํารองพืชอาหารสัตว ์และเป็นการเพิ�มความเขม้ขน้ในการใชที้�ดิน ขณะเดียวกนัจะควบคุมจาํนวน
แมแ่พะไมเ่กิน 5 ตวั เนื�องจากมีขอ้จาํกดัของพื�นที�ในการเลี�ยง   

ประเภทที� 5 ฟาร์มที�มีพื!นที�ทําเกษตรต่อคนน้อย ไม่มีพื!นที�สําหรับปลูกพืชยืนต้นเชิง

พาณชิย์ เลี!ยงแพะเสริมจํานวนน้อย (ฟาร์มหมายเลข 5)  
การเกษตรของฟาร์มนี� มีความแตกต่างกบัฟาร์มอื�น ๆ โดยทั�วไปในพื�นที�ศึกษาคือไม่มี

พืชยนืตน้เชิงพาณิชยป์ระเภทยางพาราหรือปาล์มนํ� ามนั พื�นที�เกษตรเป็นพืชลม้ลุกแต่สภาพพื�นที�ไม่
ค่อยเหมาะสมต่อการปรับเขา้กบัการผนัแปรของสภาพอากาศไม่วา่จะเป็นนํ� าแลง้หรือนํ� าท่วม แต่
เกษตรกรก็มีความพยายามในการใช้พื�นที�ให้เกิดประโยชน์มากที�สุดดว้ยการปลูกผกัแซมในพื�นที�
ปลูกข้าวโพด พืชยืนต้นที� มีในฟาร์มประเภทนี� เป็นเพียงไม้ผลที�ปลูกบริเวณบ้านซึ� งก็ไม่ได้มี
เป้าหมายเชิงพาณิชยเ์ป็นสําคญั ฟาร์มนี� มีจาํนวนแม่พนัธ์ุแพะเนื�อ 5 ตวั การที�มีพื�นที�ปลูกพืชลม้ลุก
จึงสามารถจดัการปลูกพืชอาหารสัตวแ์ซมในแปลงไดแ้ต่ก็ไม่สามารถจดัการแปลงหญา้ไดอ้ย่าง
เขม้ขน้  

ดงัเหตุผลขา้งตน้ ผลิตภาพทางการเกษตรของฟาร์มประเภทนี�อยูใ่กลเ้คียงกบัเส้นยงัชีพ 
อยา่งไรกต็ามคาดวา่น่าจะสามารถเพิ�มการเลี�ยงแพะให้มากขึ�นไดห้ากสามารถจดัการเรื�องพืชอาหาร
สัตวไ์ด้ดีขึ�น หรือสามารถเพิ�มผลิตภาพต่อคนทาํงานไดห้ากมีการจดัการระบบเกษตรให้มีความ
เขม้ขน้ในแปลงไดดี้ในปัจจุบนั สาเหตุที�ฟาร์มนี�ยงัอยูไ่ดใ้นพื�นที�สืบเนื�องจากมีรายไดน้อกเกษตรมา
จุนเจือ 

สาํหรับการเลี�ยงแพะในโรงเรือนส่วนมีทั�งการแยกขงัอยา่งเป็นสัดส่วนและการขงัรวม 
มีการทาํความสะอาดคอกแพะทุกเดือนแต่ไม่มีการใช้ปูนขาว รวมทั�งไม่มีการใช้ EM ในการทาํ
ความสะอาดคอกแพะ การใหอ้าหารแพะเป็นอาหารหยาบ โดย มีการปลูกเอง ให้เพียงประมาณร้อย
ละ 10 จากขา้วโพดร้อยละ 10 อีกร้อยละ 80 ไดจ้ากแหล่งอาหารตามธรรมชาติ อาหารหยาบที�ให้เป็น
หญา้บุหงานรา ร้อยละ 20 ตน้ขา้วโพดร้อยละ 70 และหญา้รูซี�ที�ปลูกเองร้อยละ 10 จาํนวนที�ให้
ประมาณ 5 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั โดยการตดัหญา้ใหกิ้นและการตอ้นใหกิ้นในแหล่งหญา้ แมจ้ะเลี�ยง
แพะไมม่ากนกัแต่ฟาร์มนี� มีการใหอ้าหารสาํเร็จรูปทุกวนัประมาณ 0.2 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั  

ช่วงที�ขาดแคลนหญา้คือเดือนกนัยายน ถึงตุลาคม  การดูแลสุขภาพสัตวมี์การกาํจดั
พยาธิภายใน 2 ครั� งต่อปี แต่ไม่มีการกาํจดัพยาธิภายนอก การให้วคัซีนแทง้ติดต่อ 2 ครั� ง เจาะเลือด
หาโรคแทง้ติดต่อ 2 ครั� งต่อปี ไม่มีการฉีดวคัซีนป้องกนัปอดบวม เวลาสัตวป่์วยจะมีการดูแลรักษา
เองแต่ไม่มีการใช้สมุนไพร มีการแต่งกีบปีละครั� ง แพะที�ขายอายุ 6 เดือน (นํ� าหนกั 15 กิโลกรัม) 
ราคาขาย 3,000 บาท ขายเป็นตวัแบบชั�งนํ�าหนกั ปัญหาของฟาร์มคือ การป่วยของแพะ และนํ�าทว่ม  
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สําหรับแนวโน้มในอนาคตของฟาร์มประเภทนี�  มีการเลี� ยงแพะจาํนวนเพิ�มขึ� น 
ขณะเดียวกนัยงัคงปลูกผกัหมุนเวียนและปลูกขา้วโพดเพื�อเป็นแหล่งอาหารแพะ และมีแนวคิดใน
การปรับเปลี�ยนพื�นที�นาร้างมาปลูกไมย้นืตน้ นบัเป็นการใชพ้ื�นที�อยา่งประณีตขึ�น 

ประเภทที� 6 ฟาร์มที�มีการปลูกพืชยืนต้นควบคู่กับการปลูกข้าวโพดแบบเข้มข้นและ

เลี!ยงแพะเสริมจํานวนน้อย (ฟาร์มหมายเลข 2 )  
ฟาร์มประเภทนี� มีโครงสร้างในการใช้ที�ดินคล้ายกบัประเภทอื�น ๆ แต่มีการปลูก

ขา้วโพดมากกวา่ 1 ครั� งต่อปีและจดัการแบบประณีตได ้เนื�องจากสภาพพื�นที�สําหรับปลูกขา้วโพดมี
ความเหมาะสม จึงทาํให้แมจ้ะมีพื�นที�ไม่มากนกัแต่ฟาร์มนี� มีผลิตภาพทางการเกษตรสูงพอสมควร 
การเลี� ยงแพะจึงเป็นการเลี� ยงเสริมเท่านั�นเพราะใช้เวลาการทาํงานมาจดัการในแปลงขา้วโพดเป็น
ส่วนใหญ่จึงทาํให้ การเลี� ยงแพะในฟาร์มนี� มีเพียง 3 ตวัเท่านั�น มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของ
ฟาร์มนี�ครอบคลุมคา่ใชจ่้ายอื�น ๆ ในครอบครัว 

การจดัการเลี�ยงแพะของฟาร์มนี� มีการปลูกหญา้ร่วมในสวนปาล์มจาํนวน 0.5 ไร่ โดย
การปลูกหญา้เนเปียร์ ในโรงเรือนส่วนมีการแยกขงัอยา่งเป็นสัดส่วน มีการทาํความสะอาดคอกแพะ
ทุกเดือนพร้อมทั�งมีการใชปู้นขาว แต่ไมมี่การใช ้EM การใหอ้าหารแพะเป็นอาหารหยาบ โดย มีการ
ปลูกเอง ให้เพียงประมาณร้อยละ 5 อีกร้อยละ 95 ไดจ้ากแหล่งอาหารตามธรรมชาติ อาหารหยาบที�
ใหเ้ป็นหญา้บุหงานรา ร้อยละ 80 ตน้ขา้วโพดร้อยละ 10 หญา้เนเปียร์ร้อยละ 5 และกระถินร้อยละ 5 
โดยการตดัหญา้ใหกิ้น ไมมี่การใหอ้าหารสาํเร็จรูป  

ช่วงที�ขาดแคลนหญา้คือเดือนมีนาคมถึงเมษายน การดูแลสุขภาพสัตวมี์การกาํจดัพยาธิ
ภายใน 2 ครั� งต่อปี มีการกาํจดัพยาธิภายนอก 4 ครั� งต่อปี การใหว้คัซีนแทง้ติดต่อ 2 ครั� ง เจาะเลือดหา
โรคแทง้ติดต่อ 2 ครั� งต่อปี ไม่มีการฉีดวคัซีนป้องกนัปวดบวม เวลาสัตวป่์วยจะมีการดูแลรักษาเอง
แต่ไม่มีการใช้สมุนไพร ไม่มีการแต่งกีบปีละครั� ง แพะที�ขายอายุ 2-12 เดือน (นํ� าหนัก 10-20 
กิโลกรัม) ราคาขาย 2,000-4,000 บาท ขายเป็นตวัแบบชั�งนํ� าหนกั ปัญหาของฟาร์มคือ พืชอาหารไม่
พอและมีพื�นที�จาํกดั  

สําหรับแนวโน้มในอนาคตของฟาร์มประเภทนี�  มีการเลี� ยงแพะจาํนวนเพิ�มขึ�น โดย
เพิ�มความประณีตในการจดัการแปลงหญ้า และการปลูกข้าวโพดให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ� น 
กล่าวคือ การเป็นแหล่งรายไดสู่้ครัวเรือนจากขา้วโพดขณะเดียวกนัเป็นแหล่งพืชอาหารแพะดว้ย
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ตารางที�  18  ลกัษณะของฟาร์มประเภทต่าง  ๆ ที�มีการเลี�ยงแพะ 

ลกัษณะ 
ประเภทของระบบการทาํฟาร์ม 

ประเภท 1   ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 ประเภท 6 

ฟาร์มที� 1 4 7 6 10 11 12 3 8 9 5 2 

จํานวนคนในครอบครัว(คน) 7 10 2 4 6 4 5 4 3 4 4 6 

จํานวนคนทําเกษตร(คน) 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 

จํานวนคนที�เลี !ยงแพะ(คน) 3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 

พื!นที�ทําการเกษตร(ไร่): 7 25 9 12.5 20 18 14 11.1 6.5 7 7 6.5 

   -ยางเชิงเดี�ยวกรีดแลว้(ไร่) 5 5 2 3.5 16.5 15 10 0 5 5 0 0 

   -ยาง+หญา้(ไร่) 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 3.5 

   -ยางยงัไม่กรีด+ขา้วโพด(ไร่) 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 

   -ยาง+ไมผ้ล(ไร่) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   -ยาง+กลว้ย(ไร่) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

   -ยาง+ไมย้นืตน้(ไร่) 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

   -ปาลม์เกบ็เกี�ยวแลว้(ไร่) 0 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - ปาลม์อ่อน+หญา้(ไร่) 0 4 0 0 0.5 0 0 1 0 0 0 1.5 

   -ขา้ว(ไร่) 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0 

   -ขา้วโพด(ไร่) 1.5 0 0 0 0 0 0 1.1 1.5 0 0 1.5 
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ตารางที�  18  (ต่อ) ลกัษณะของฟาร์มประเภทต่าง ๆ ที�มีการเลี�ยงแพะ 

ลกัษณะ 
ประเภทของระบบการทาํฟาร์ม 

ประเภท 1   ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 
ประเภท 

6 

ฟาร์มที� 1 4 7 6 10 11 12 3 8 9 5 2 

   -ไมผ้ล(ไร่) 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 

    -ไมผ้ล+ผกั(ไร่) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

   -แปลงหญา้(ไร่) 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

พื!นที�ไม่ทําเกษตร(ไร่) 2.5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 

พื!นที�ให้เช่า(ไร่) 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

พื!นที�ทั!งหมดที�มี(ไร่) 9.5 25 9 16.5 20 21 14 11.1 6.5 7 8 6.5 

รูปแบบการเลี!ยงแพะ ขงัตลอด ขงั-ปล่อย ขงั-ปล่อย ขงั-ปล่อย ลอ้มรั� ว ไม่มีคอก ไม่มีคอก ขงัตลอด ขงั-ปล่อย ลอ้มรั� ว ขงั-ปล่อย ขงัตลอด 

  - จาํนวนแม่พนัธุ์แพะเนื�อ(ตวั) 0 18 20 4 2 2 3 2 2 7 5 3 

   -จาํนวนแม่พนัธุ์แพะนม(ตวั) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   -จาํนวนพอ่พนัธุ์แพะ(ตวั) 1 2 1 1 2 1 0 1 0 2 2 1 

มูลคา่ผลผลิตดา้นพืช(บาท/ปี) 339,525 212,700 63,000 47,400 175,800 159,500 107,800 244,350 86,000 128,640 150,200 228,000 

มูลคา่ผลผลิตแพะ(บาท/ปี) 203,600 157,400 150,500 32,100 64,200 19,800 22,200 16500 14800 54300 42000 24700 

 มูลคา่ผลผลิตรวม(บาท/ปี) 543,125 370,100 213,500 79,500 240,000 179,300 130,000 261,650 100,800 182,940 192,200 298,900 

ต้นทุนคงที� (บาท/ปี):                          

   -พืช 9,924 5,589 6,792 4,415 8,016 7,507 5,233 5,188 4,630 5,903 5,165 8,070 

   -สตัว ์ 28,186 20,622 20,700 8,440 11,680 9,093 1,844 8,122 5,260 16,905 11,838 9,975 



119 

 

ตารางที�  18  (ต่อ) ลกัษณะของฟาร์มประเภทต่าง ๆ ที�มีการเลี�ยงแพะ 
     

ลกัษณะ 
ประเภทของระบบการทาํฟาร์ม 

ประเภท 
1   

ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 ประเภท 6 

ต้นทุนการดาํเนินงาน(OC)(บาท/ปี)                         

   พืช 21,360 68,085 6,455 18,315 10,205 21,145 4,800 20,002 6,265 7,030 10,820 14,868 

   สตัว ์ 30,268 11,366 540 23,808 7,776 408 54 654 108 958 3,978 5,327 

เงินกูผ้อ่นชาํระรายปี(FiE)(บาท/ปี) 20,000 30,000 0 40,000 0 251,340 0 20,000 20,000 0 20,000 0 

เงินอุดหนุน-เงินรางวลั(บาท/ปี) 5,000 5,000 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 

คา่ใชจ้่ายนอกเกษตร(FE) )(บาท/ปี) 266,120 303,980 74,890 90,705 183,420 247,400 144,370 213,420 115,240 288,840 163,425 137,200 

รายไดน้อกเกษตร(FI) )(บาท/ปี) 88,200 622,000 110,400 16,000 0 0 100,800 179,400 5,000 41,000 23,200 102,000 

ผลิตภาพของแรงงาน(บาท/คน/ปี) 151,129 132,219 179,013 12,261 101,161.5 70,573.5 59,034.5 75,894.67 42,268.5 76,072 80,199.5 260,660 

ที�ดินตอ่แรงงาน(ไร่/คน) 2.3 12.5 9 6.25 10 9 7 3.7 3.25 3.5 3.5 6.5 
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ประเภทที�1 ประเภทที� 2 ประเภทที� 3 ประเภทที� 4 ประเภทที� 5 ประเภทที� 6 

  ฟาร์มที� 1 ฟาร์มที� 4 ฟาร์มที� 7 ฟาร์มที� 6 ฟาร์มที� 10 ฟาร์มที� 11 ฟาร์มที� 12 ฟาร์มที� 3 ฟาร์มที� 8 ฟาร์มที� 9 ฟาร์มที� 5 ฟาร์มที� 2 

กาํไรสุทธิพืช(บาท/ปี) 308,241 139,026 49,753 24,670 157,579 130,848 97,767 219,160 75,105 115,707 134,215 252,262 
กาํไรสุทธิแพะ(บาท/ปี) 145,146 125,412 129,260 1,490 44,744 10,299 20,302 8,524 9,432 36,437 26,184 9,398 
เงินกูผ้อ่นชาํระรายปี(FiE) (บาท/ปี) 20,000  30,000  0 40,000  0  251,340  0  20,000  20,000 0  20,000  0  
เงินอุดหนุน-เงินรางวลั(บาท/ปี) 5,000  5,000 0  3,000  0  0  0  0  0  0  0 0  
คา่ใชจ้่ายนอกเกษตร(FE) (บาท/ปี) 266,120  303,980 74,890  90,705  183,420  247,400  144,370  213,420  115,240 288,840  163,425 137,200.  
รายไดน้อกเกษตร(FI) (บาท/ปี) 88,200  622,000  110,400  16,000  0  0 100,800  179,400  5,000  41,000 23,200 102,000  
Balance(บาท/ปี) 260,467 557,458 214,523 -87,035 18,903 -357,593 74,499 173,664 -45,703 -95,696 174 226,460 

 ภาพที�  18  แสดงกาํไรสุทธิจากการปลูกพืช จากการเลี�ยงแพะ รายไดน้อกการเกษตร เงินอุดหนุนและเงินรางวลัที�ฟาร์มต่าง ๆ ไดร้ับ
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บทที� 5 

 

สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวจัิย 

การวิจยัครั� งนี� มีจุดมุ่งหมายเพื�อทาํความเข้าใจระบบการทาํฟาร์มที�มีการเลี� ยงแพะ
ร่วมกบักิจกรรมการเกษตรอื�นของเกษตรกรในชุมชนมุสลิมในจงัหวดัสตูล โดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะเพื�อจาํแนกเขตนิเวศเกษตรของพื�นที� ศึกษาโครงสร้างทางการเกษตร ของครัวเรือนเกษตรกร 
ศึกษาบทบาทของการเลี� ยงแพะในวิถีชีวิตของคนในชุมชนมุสลิมและการจาํแนกและอธิบาย
ประเภทของระบบการทาํฟาร์มที�เลี� ยงแพะควบคู่กบักิจกรรมเกษตรอื�น ๆ  การวิจยัครั� งนี�ทาํในพื�นที�
ตาํบลท่าแพ อาํเภอท่าแพ ใช้เครื�องมือการวิจยัต่าง ๆ  คือ      การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ 
การสํารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที�ดินเพื�อจาํแนกและอธิบายลกัษณะของเขตนิเวศต่างๆ การสํารวจ
ครัวเรือนดว้ยแบบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอยา่งที�เป็นกรณีศึกษา ดาํเนินการวิจยัระหวา่ง 
ปี พ.ศ. 2555 - 2556 ซึ� งผลของการวิจยัสรุปไดด้งันี�  

5.1.1 เขตนิเวศเกษตร 

พื�นที�ตาํบลท่าแพแบ่งออกเป็น 3 เขตหลกัๆ คือ เขตที� 1 พื"นที�ราบลุ่ม      มีการทํานา
เป็นหลัก และมีพืชเกษตรอื�น ๆ สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ�า มกัมีปัญหานํ� าท่วมขงัเป็นเวลา
หลายวนัในรอบปี เขตที� 2 พื"นที�ราบที�มีการทําสวนยางพาราเป็นหลัก ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ�า
กวา่บริเวณที�ราบลุ่ม  มีนํ�าแช่ขงัในช่วงฤดูฝนส่งผลเสียต่อการปลูกยางพารา    เขตที� 3 พื"นที�ดอน ทํา
สวนยางพาราเป็นหลัก มีการเปลี�ยนแปลงพื�นที�นาดั�งเดิมมาเป็นสวนยางพาราและปาล์มนํ� ามนั การ
ระบายนํ� าดีแต่ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง ขาดแคลนนํ� าในช่วงหน้าแลง้สําหรับการทาํนา 
ที�ยงัคงปรากฏอยูบ่างบริเวณในเขตนี�  ทั�ง 3 เขตนิเวศมีการใชป้ระโยชน์พื�นที�บางส่วนเพื�อเลี� ยงปศุ
สัตวด์ว้ย โดยการใชอ้าหารจากหญา้และพืชอาหารสัตวอื์�น ๆทั�งที�ปลูกเองและที�มีอยูต่ามธรรมชาติ 

5.1.2 โครงสร้างทางการเกษตรของครัวเรือน 

จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 245 ครัวเรือน มีจาํนวนร้อยละ 85 ส่วนครัวเรือนที�เศรษฐกิจ
พึ�งพาอยูก่บัการทาํการเกษตรจาํนวนร้อยละ 28.9 มีการเลี� ยงแพะควบคู่ไปกบัการทาํเกษตรอื�นๆ 
โดยโครงสร้างทางการการเกษตรของครัวเรือนที�มีการเลี�ยงแพะมีลกัษณะดงัต่อไปนี�  
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ลักษณะของประชากร พบวา่ หวัหนา้ครัวเรือนส่วนใหญ่อยูใ่นวยักลางคนมีอายุเฉลี�ย
ประมาณ 48.86 ปี สมาชิกโดยเฉลี�ยต่อครัวเรือนประมาณ 5 คน ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบเพียง
ชั�นประถมศึกษา สมาชิกในครัวเรือนทาํการเกษตรเป็นหลกัเฉลี�ยครัวเรือนละ 2 คน ทั�งนี�  ผูท้าํ
การเกษตรหลักได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนและภรรยา สมาชิกที�ทาํงานนอกภาคเกษตรในแต่ละ
ครัวเรือนมีจาํนวนอยูใ่นช่วง 1-2 คน  
 การทํานา เกษตรกรที�เลี� ยงแพะมีการทาํนาเฉลี�ยประมาณ 1.82 ไร่ โดยมีพื�นที�นา
ระหวา่ง 1-5 ไร่ มากที�สุดคิดเป็นร้อยละ 63.4  การทาํนาทั�งหมดเป็นมีการทาํนาปี พื�นที�เฉลี�ยต่อ
ครัวเรือนประมาณ 1.75 ไร่      การเช่าพื�นที�สําหรับทาํนาพบนอ้ยมาก  เกษตรกรบางรายมีการปลูก
พืชผกัและเลี�ยงสัตวใ์นพื�นที�นาหลงัเกบ็เกี�ยวขา้วนาปี  

การทําสวนยางพารา  ครัวเรือนเกษตรร้อยละ 95 ทาํสวนยางพารา พื�นที�สวนยางพารา
ของครัวเรือนโดยเฉลี�ยประมาณ 9.04 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกรครอบครองพื�นที�สวนยางระหว่าง        
1-10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.2 ครัวเรือนที�มีพื�นที�สวนยางสูงสุดไม่เกิน 45 ไร่              สวนยางพารา
ดงักล่าวไดแ้บ่งตามลกัษณะของการไดรั้บผลตอบแทนเป็นประเภทของแปลงที�ดินสวนยางที�สัม
พนัธ์ุกบัระบบการปลูกพืชดงันี�   ประเภทที� 1) สวนยางที�มีอายุ 1-3 ปี สวนยางในช่วงนี�สามารถปลูก
พืชแซมยางได ้ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีการปลูกพืชแซมยาง ยกเวน้เกษตรกรบางรายปลูกขา้วโพดหวาน
แซม     บางรายปล่อยใหมี้พืชธรรมชาติขึ�นเพื�อเป็นแหลงอาหารสัตวเ์ป็นตน้ ประเภทที� 2)  สวนยาง
อายุ     4-6 ปี สวนยางประเภทนี�ปลูกพืชแซมไม่ไดผ้ล เนื�องจากมีร่มเงามาก ในขณะที�ช่วงนี� ยงั
ไมใ่หผ้ลผลิตหรือใหผ้ลผลิตตํ�ามาก ไมคุ่ม้ในการเกบ็ผลผลิต ประเภทที� 3) สวนยางที�เปิดกรีดได ้ซึ� ง
มีอาย ุ7 ปี ขึ�นไป ในบางครัวเรือนมีการปลูกพืชยนืตน้ร่วมอยูใ่นสวนยางดว้ย แต่ยงัมีนอ้ยมาก  

ยางพาราในพื�นที�ส่งนใหญ่สามารถกรีดไดแ้ลว้และมีอายุตน้ยางเฉลี�ย 10.8 ปี ขณะที�
ยางพารามีอายุในระหวา่ง  7-13 ปี มีปริมาณสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 43.7 รองลงมาคือ 14-20 ปี คิด
เป็นร้อยละ  28.2 ของพื�นที� การปลูกยางพาราทั�งหมด 
 การทําสวนไม้ผล พบหลายชนิดดว้ยกนั ไดแ้ก่ ทุเรียน เงาะ ลองกอง และมงัคุด ส่วนใหญ่
เป็นการปลูกแบบหลงับา้น โดยมีไมผ้ลผสมหลายชนิดชนิดละไม่กี�ตน้ในแปลงประเภทนี�  วตัถุประสงค์
หลกัของการปลูกไมผ้ลส่วนใหญ่เพื�อบริโภคในครัวเรือนและแจกจ่ายญาติพี�นอ้ง เพื�อนบา้น เป็นหลกั มี
การจาํหน่ายบา้งหากมีเหลือ ครัวเรือนเลี� ยงแพะเพียงร้อยละ 30 ที�ปลูกไมผ้ลเฉลี�ยปลูกครัวเรือนละ 0.5 
ไร่  
 การทําสวนปาล์มนํ"ามัน ร้อยละ 15 ของครัวเรือนเกษตรที�เลี� ยงแพะปลูกปาล์มนํ� ามนั โดย
มีพื�นที�เฉลี�ย 0.5 ไร่ และส่วนใหญ่เป็นปาลม์ยงัไมใ่ห้ผลผลิต 
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การปลูกข้าวโพดหวาน ร้อยละ 23 ของครัวเรือนเกษตรที�เลี� ยงแพะมีพื�นที�การปลูก
ขา้วโพดหวาน แต่พื�นที�ปลูกนอ้ยมาก คือ เฉลี�ยเพียง 1 งาน ต่อครัวเรือน 

การเลี"ยงแพะ ครัวเรือนที�เลี�ยงแพะมีการเลี�ยงแพะมีแม่แพะจาํนวน 1-2 ตวั คิดเป็นร้อย
ละ 71.8 รองลงมาคือจาํนวนแมแ่พะ 3-4 ตวั คิดเป็นร้อยละ 15.5  

5.1.3 ระบบการปลกูพชื 

การศึกษาเจาะลึกฟาร์มกรณีศึกษาจาํนวน 12 ฟาร์ม สามารถจาํแนกระบบการปลูกพืช
ออกเป็น 5 ระบบใหญ่ ได้แก่ (1) ระบบการปลูกพืชล้มลุกเชิงหรือหญา้อาหารสัตวเ์ชิงเดี�ยว (2) 
ระบบการปลูกพืชลม้ลุกผสมผสาน (3) ระบบการปลูกพืชยืนตน้เศรษฐกิจเชิงเดี�ยว (4) ระบบการ
ปลูกพืชลม้ลุกหรือหญา้แซมพืชยนืตน้เศรษฐกิจ หรือไมผ้ล (5) ระบบการปลูกพืชยืนตน้ผสม จาก 5 
ระบบใหญ่ข้างต้นสามารถจาํแนกได้เป็น 13 ระบบย่อยดังแสดงระบบการปลูกพืชและผลทาง
การเงินเบื�องตน้ของแต่ละระบบในตารางที� 19 
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ตารางที� 19  ระบบการปลูกพืช และผลทางเศรษฐกิจที�พบ 

ระบบการปลูกพืช 
ผลทางเศรษฐกิจ (บาท/ไร่/ปี) 

หมายเหตุ มลูค่าผลผลิต ค่าใชจ่้าย มลูค่าผลผลิต 
ที�เป็นตวัเงิน การดาํเนินงาน1) หกัค่าใชจ่้าย 

1. ระบบการปลูกพืชลม้ลุกหรือหญา้เชิงเดี�ยว 
     1.1 การทาํนาปี 7,200 1,150 6,050 
     1.2 การปลูกขา้วโพดหวาน 148,500 2,600 145,900 
     1.3 การปลูกหญา้เลี�ยงสัตว ์ 0 600 -6003) 

2. ระบบการปลูกพืชลม้ลุกหรือหญา้ผสมผสาน 
     2.1 ขา้วโพด + ผกั 69,800 2,400 67,400 
3. ระบบการปลูกพืชยนืตน้ 
    เศรษฐกิจเชิงเดี�ยว 
     3.1 ปาลม์นํ�ามนั (อาย ุ6 ปี) 8,400 2,400 6,000 

     3.2 ยางพารา (อาย ุ6 ปี) 
    6,120-
12,0002)  

1,750 
       4,300-
10,2502)  

4. ระบบการปลูกพืชลม้ลุกแซม 
    พืชยนืตน้เศรษฐกิจหรือไมผ้ล 

     4.1 ปาลม์นํ�ามนั+หญา้ (อาย ุ2ปี) 0 1,570 -1,5703) 
ปาลม์ยงัไม่ให้

ผลผลิต 

     4.2 ยางพารา+หญา้ (อาย ุ5 ปี) 
10,000 - 
12,000 

1,550 
     8,450 - 
10,4502)  

     4.3 ยางพารา (อาย ุ3 ปี) + ขา้วโพด 98,100 1,700 96,400 
ยางยงัไม่ให้

ผลผลิต 

     4.4 ยางพารา (อาย ุ3 ปี) + กลว้ย + บอน 1,666 1,390 276 
ยางยงัไม่ให้

ผลผลิต 
     4.5 ไมผ้ลผสม + ผกั 1,500 1,050 450 ไมผ้ลปลูกบริโภค 

    
ในครัวเรือน 

5. ระบบการปลูกพืชยนืตน้ผสม 

     5.1 ยางพารา (อาย ุ9 ปี) + ไมย้นืตน้ 5,910 1,390 4,250 
ไมย้นืตน้ยงัไม่ให้

ผลผลิต 
     5.2 ไมผ้ลผสมผสาน 6,250 1,250 5,000   

 หมายเหตุ :   1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานไม่รวมค่าแรงงานคนในครอบครัว 
                     2) รายรับของเกษตรกรจากการขายยางพารามีความผนัแปรเนื�องจากผลผลิตที�นาํไปขายแตกต่างกนั 
                         กล่าวคือ ขายยางแบบกน้ถว้ยมีราคาต่อกิโลกรัมตํ�ากวา่ขายนํ�ายาง 
                      3) ไม่แสดงรายการผลผลิตเนื�องจากผลผลิตที�ไดรั้บไดถู้กนาํไปใชใ้นระบบการเลี�ยงสัตว ์
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5.1.4 รูปแบบการเลี"ยงแพะ 

 การเลี�ยงแพะในพื�นที�ศึกษาแบง่เป็น 4 รูปแบบดงันี�  
 1) การเลี"ยงแบบขังคอกตลอดเวลา มีจาํนวนทั�งสิ�นร้อยละ 5.6 ของครัวเรือนที�เลี� ยง
แพะในพื�นที�ศึกษาเทา่นั�น ลกัษณะการเลี�ยงแพะรูปแบบนี�  มีการจดัการโรงเรือนที�ดีและเป็นไปตาม
คาํแนะนาํของหน่วยงานปศุสัตว ์กล่าวคือมีการกั�นคอกแยกแพะแต่ละประเภท เช่น พ่อพนัธ์ุ แม่
พนัธ์ุ แพะสาว ลูกแพะ และแพะป่วย โดยส่วนใหญ่มีการเลี� ยงแพะเนื�อ ขณะที�การเลี� ยงแพะนมมี
จาํนวนวน 1 ฟาร์ม ที�มีการเลี�ยงเชิงเชิงพาณิชย ์ซึ� งมีการรีดนมแพะจาํหน่ายปริมาณ 2-3 กิโลกรัม/วนั 
จาํหน่ายในราคา 70-80 บาท/กิโลกรัม สําหรับฟาร์มแพะนมไดรั้บการสนบัสนุนจากทางราชการ
บางส่วนเช่นกนั เช่น พอ่พนัธ์ุ แมพ่นัธ์ุ และการสร้างโรงเรือน  

การเลี� ยงแพะรูปแบบนี� มีขอ้จาํกดัของพื�นที�ในการเลี� ยงขณะเดียวกนัตอ้งใช้แรงงาน
มากและตอ้งมีพื�นที�ไวส้ําหรับทาํแปลงหญา้ดว้ย ในบางครั� งเกษตรกรมกัพบวา่การเลี� ยงรูปแบบนี�
แพะมีความตา้นทานโรคตํ�า กล่าวคือ แพะป่วยเป็นหวดับอ่ย เกิดจากความชื�นในอากาศ ภูมิตา้นทาน
ของแพะมีน้อย เนื�องจากการได้รับพืชอาหารแพะที�ไม่หลากหลายเท่าที�ควร ขณะที�การเลี� ยงใน
รูปแบบอื�นมีการปล่อยใหแ้ทะเล็มหญา้ตามธรรมชาติทาํให้ไดรั้บพืชสมุนไพรป้องกนัโรคไปพร้อม
กบัการกินหญา้ ดงันั�น เกษตรกรจึงตอ้งมีการดูแลและใส่ใจสุขภาพแพะเป็นพิเศษเพื�อป้องกนัการ
เจบ็ป่วยที�จะเกิดกบัแพะได ้ในส่วนของฟาร์มแพะนมนั�นตอ้งใชต้น้ทุนสูงในการดาํเนินการเบื�องตน้ 
ปัจจุบนัมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและให้การสนับสนุนเรื� อยมาจึงนําไปสู่การเลี� ยงเชิง
พาณิชยไ์ด ้และมีการพฒันาผลิตภณัฑ์จากนมแพะเป็นนมแพะพาสเจอไรซ์ สบู่นมแพะ สร้างงาน
สร้างอาชีพของคนในชุมชนได ้ 
 2) การเลี"ยงแบบกึ�งขังกึ�งปล่อย มีจาํนวนทั�งสิ�นร้อยละ 70.4 ของครัวเรือนที�เลี� ยงแพะ
ทั�งหมด ลกัษณะของการเลี� ยงแพะประเภทนี� โดยการขงัแพะในคอกตอนเชา้และเยน็ และปล่อยให้
แพะแทะเล็มหญา้ในช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. เพราะเป็นช่วงเวลาที�ปลอดจากนํ� าคา้ง เนื�องจาก
หญา้ที�ยงัเปียกชื�นมีนํ� าคา้งนั�นมกัพบตวัอ่อนของพยาธิอาศยัอยู ่ขณะเดียวกนัเมื�อเกษตรกรตดัหญา้
มาให้แพะกินตอ้งพกัไวเ้ช่นกนัเพื�อลดปริมาณของพยาธิดว้ย การเลี� ยงแพะแบบนี� มีขอ้ดีคือ แพะมี
สุขภาพสมบูรณ์ดี ร่าเริง เนื�องจากได้กินพืชอาหารที�หลากหลาย และได้เคลื�อนไหวร่างกาย 
ขณะเดียวกนัเมื�อปล่อยแพะลงสวนหรือพื�นที�อื�น ๆ ทาํให้พืชที�ปลูกไดรั้บปุ๋ยมูลแพะไปดว้ย จึงเป็น
ความสัมพนัธ์แบบเกื�อกลูกนั ขณะเดียวกนัมีการสํารองพืชอาหารสัตวเ์พื�อใชใ้นยามขาดแคลน ช่วง
หน้าแล้ง และหน้าฝน เช่น การทาํหญา้หมกั นอกจากนี� ได้รับการสนับสนุนหญา้แห้งจากสถานี
พฒันาอาหารสัตวส์ตูล ส่วนขอ้จาํกดัคลา้ยคลึงกบัการเลี�ยงรูปแบบที� 1 ยกเวน้เรื�องพื�นที� เนื�องจาก
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เกษตรที�เลี� ยงรูปแบบนี� มีพื�นที�สวนต่าง ๆ สําหรับเลี� ยงแพะ บางคนมีการสร้างโรงเรือนในสวน
ดงักล่าว เพื�อความสะดวกในการจดัการ อยา่งไรก็ตาม การเลี�ยงรูปแบบนี�  ควรมีการเอาใจใส่แพะ
เรื�องสภาพภูมิอากาศเช่นกนั  
 3) การเลี"ยงแบบล้อมรั"วให้ขึ"นลงคอกโดยอิสระ มีจาํนวนร้อยละ 18.3 ของผูเ้ลี� ยงแพะ
ทั�งหมด ลกัษณะของการเลี� ยงแพะประเภทนี� เกษตรกรมีการใช้ตาข่ายล้อมรอบสวนยางพาราใน
พื�นที�ประมาณ 1 ไร่ มีการสร้างคอกไวภ้ายใน และปล่อยให้แพะอยูใ่นบริเวณนั�น จากนั�นผูเ้ลี� ยงจะ
นาํนํ�า อาหารขน้ หรือตดัหญา้ใหแ้พะในช่วงบา่ย ส่วนแร่ธาตุกอ้นจะแขวนไวใ้ห้แพะเลียตลอดเวลา 
 การเลี� ยงแพะรูปแบบนี� มีขอ้จาํกดั กล่าวคือมีความเสี�ยงต่อการเกิดโรคพยาธิภายใน 
เนื�องจากแพะมีการแทะเล็มหญา้ตลอดเวลา ตั�งแต่เช่าตรู่ ซึ� งเป็นช่วงเวลาที�มีปริมาณนํ� าคา้งสูงมาก 
ทาํให้พยาธิมีโอกาสเขา้สู่ตวัแพะไดสู้งเช่นกนั อีกประการหนึ� งก็มีโอกาสติดพยาธิภายนอก ไดแ้ก่ 
เห็บ หมดั และเหาที�เกาะตามขนและร่างกายของแพะมาดูดเลือดแพะ อย่างไรก็ตามเกษตรกรมี
วิธีการป้องกนัพยาธิภายในและภายนอกขา้งตน้โดยให้แพะกินสมุนไพร เช่น บอระเพด็ผสมเกลือ 
ฟ้าทะลายโจร และมีการฉีดยาถ่ายพยาธิอย่างสมํ�าเสมอ ทาํให้ลดการเกิดโรคในแพะลงได้ การ
จดัการฟาร์มแพะประเภทนี� จึงเหมาะกบัเกษตรกรที�มีพื�นที� แต่ไมค่อ่ยมีเวลาดูแลแพะ  
 4) การเลี"ยงแบบปล่อยหรือผูกล่าม (ไม่มีคอก) ลกัษณะของประเภทนี� มีจาํนวนร้อยละ
5.6 ของผูเ้ลี�ยงแพะทั�งหมด เป็นวธีิการนาํแพะไปผกูล่ามหรือปล่อยในบริเวณต่าง ๆ เช่น ทุ่งนา สวน
ปาล์มนํ� ามนั สวนยางพารา และสวนไมผ้ล หรือริมถนน ไหล่ทางที�มีหญา้ ซึ� งอาจจะเป็นพื�นที�ของ
ตนเองหรือผูอื้�น จากนั�นไปนาํแพะกลบัมาผกูล่ามใตยุ้ง้ขา้วหรือบริเวณที�มีหลงัคา การเลี�ยงรูปแบบ
นี�มกัพบในเกษตรกรที�มีความพร้อมในการเลี� ยงน้อย เพิ�งเริ�มตน้การเลี� ยง ขณะเดียวกนัขาดปัจจยั
ดา้นเงินทุน แรงงานและขาดทกัษะความรู้ในการเลี� ยงที�ถูกตอ้ง อีกประการหนึ� ง พบเกษตรกร
ประเภทนี� เป็นผูสู้งอายทีุ�ไมมี่อาชีพใด จึงมีการเลี�ยงแพะเพื�อเป็นเพื�อนหรือออกกาํลงักายไปดว้ย  

ปัจจุบนัพบเกษตรกรประเภทนี�น้อยมาก เนื�องจากมีหน่วยงานภาครัฐเขา้มาส่งเสริม
ทกัษะการเลี�ยงที�ถูกตอ้ง โดยมีการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และเวชภณัฑย์าพร้อมการติดตามการเลี�ยง  
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5.1.5 บทบาทการเลี"ยงแพะในวถิีชีวติของชาวมุสลมิ 
 การเลี�ยงแพะนอกจากจะบูรณาการกบัการเกษตรอื�นๆในฟาร์มไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้ ยงัเกี�ยว

โยงกบัวถีิชีวติของชาวมุสลิมอีกหลายอยา่ง แพะเป็นสัตวเ์ลี�ยงที�ควบคูก่บัชาวมุสลิม เนื�องจากมุสลิม

จะยึดถือแนวทางการปฏิบติัตนตามศาสดาของศาสนาซึ� งตามประวติัศาสตร์มีวิถีปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้ง

กบัแพะบางประการ แต่การเลี� ยงแพะในพื�นที�ศึกษาที�มีจุดมุ่งหมายเพื�อการบริโภคเป็นอาหาร

ประจาํวนัโดยทั�วๆไปยงัคงมีน้อยและการเลี� ยงแพะไม่ไดถู้กมองเป็นอาชีพหลกัหรือเพื�อให้เกิด

รายไดป้ระจาํที�แน่นอนสาํหรับชาวมุสลิมเนื�องจากมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื�นๆที�มีความสําคญักวา่ 

ดงันั�นการเลี�ยงแพะจึงมีเป้าหมายเพื�อเป็นธนาคารที�มีชีวติและขายเมื�อมีความจาํเป็นหรือมีผูม้าติดต่อ

ขอซื�อเทา่นั�น ถือวา่เป็นการเสริมความมั�นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเสียมากกวา่ นอกจากนี�การ

ใชป้ระโยชน์แพะเพื�อนาํมาใชเ้ป็นอาหารมกัมีบทบาทที�เกี�ยวโยงกบัพิธีกรรมต่างๆ เช่นเพื�อพิธีกรรม

รับขวญัทารกแรกเกิด (พิธีอากีเกาะฮ)์ หรือการเฉลิมฉลองช่วงเสร็จสิ�นในการปฏิบติัพิธีฮจัยห์รือวนั

ฮารีรายออิดิลอฎัฮาดว้ยการทาํกุรบ่าน ซึ� งทั�งอากีเกาะฮ์และกุรบ่านไม่ถือวา่เป็นสิ�งที�บงัคบัใหต้อ้ง

ปฏิบติั(วายิบ) แต่ถือว่าเป็น “สุนัต”คือปฏิบติัแล้วได้รับผลบุญแต่ถ้าไม่ปฏิบติัก็ไม่ผิดตามหลัก

ศาสนา พิธีดงักล่าวมีความตอ้งการแพะตามลกัษณะเงื�อนไขที�กาํหนด  

 นอกจากการใชแ้พะเพื�อวตัถุประสงคข์า้งตน้แลว้ยงัมีการใชแ้พะเพื�อการประกอบพิธีกรรม

ทั�วไปเช่นการขึ�นบา้นใหม่ การแต่งงาน ซึ� งไม่ถือว่าเป็นการบงัคบัให้ตอ้งใช้แพะมาเป็นอาหาร

เช่นกนั แต่สิ�งที�เป็นวายิบคือการบริจาคแพะ (ซะกตั)สําหรับผูที้�มีการเลี�ยงแพะจาํนวนมาก คือหาก

เลี� ยง 40 ตวัจะตอ้งบริจาค 1 ตวั โดยบริจาคให้ผูมี้สิทธิU รับตามเงื�อนไขที�ศาสนากาํหนด ผูว้ิจยัมี

ขอ้สังเกตวา่มุสลิมบางคนมีการซื�อแพะเพื�อการบนให้ประสบความสําเร็จในชีวิต แต่การบนดว้ย

แพะไม่มีการกาํหนดจาํนวนและลกัษณะของแพะและไม่มีการเซ่นไหวเ้หมือนพิธีกรรมในศาสนา

อื�นๆ หากมีการเซ่นไหวถื้อวา่ขดัต่อหลกัทางศาสนาอิสลามหรือเรียกวา่ “ชีริก”  

 ในปัจจุบนัพบวา่คนในชุมชนบางส่วนใชก้ารเลี�ยงแพะมาเป็นเครื�องมือทางสังคม เช่นการ

ทาํกิจกรรมรวมกลุ่มให้เยาวชนเห็นความสําคญัและมีการสร้างการเรียนรู้เกี�ยวกบัการเลี� ยงแพะ

จนกระทั�งเยาวชนหลายคนนาํไปใชป้ระกอบอาชีพเสริมสามารถลดปัญหาทางสังคมได ้  
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5.1.6 ประเภทของระบบการทาํฟาร์มที�มีการเลี"ยงแพะควบคู่ไปกบัการเกษตรอื�น ๆ 

จากการศึกษาเจาะลึกฟาร์มที�มีการเลี� ยงแพะควบคู่กับการเกษตรต่าง ๆ จาํนวน          

12 ฟาร์ม สามารถจาํแนกระบบการทาํฟาร์มได ้6 ประเภท ดงันี�  

ประเภทที� 1 ฟาร์มที�มีกิจกรรมการเลี"ยงแพะนมเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับกิจกรรม

เกษตร  
ฟาร์มนี� มีการเลี�ยงแพะนมแบบขงัคอกตลอดเวลาประกอบดว้ยแมแ่พะนมจาํนวน 18 

แม่ มีพ่อพนัธ์ุแพะ 1 ตวั จาํนวนคนทาํเกษตรในครัวเรือนนี�  3 คน พื�นที�ทาํเกษตรต่อคนทาํ
การเกษตรจาํนวน 2.3 ไร่ ดงันั�นจึงจดัอยูใ่นประเภทที�มีที�ดินทาํการเกษตรต่อคนนอ้ย 

มูลคา่ผลผลิตดา้นพืชซึ� งประกอบดว้ยยางพารา ขา้วโพดมีมูลค่ารวมกนัสูงกวา่มูลค่าที�
ไดจ้ากการเลี�ยงแพะ แมว้า่ฟาร์มประเภทนี�จะมีที�ดินต่อคนทาํเกษตรนอ้ยแต่มีผลิตภาพของแรงงาน
สูงเนื�องจากมีการปลูกขา้วโพดแบบประณีต มีการนาํเศษเหลือจากขา้วโพดมาใช้เป็นอาหารแพะ 
ตน้ขา้วโพดที�เหลือจากการนาํไปใหแ้พะกินไดมี้การนาํไปทาํปุ๋ยหมกัสําหรับพืช นอกจากนี� ยงัมีการ
นาํมูลแพะรองกน้หลุมขา้วโพดดว้ย เป็นการเกื�อกลูกนัของสองกิจกรรม มูลแพะที�เหลือยงันาํไปขาย
แก่ผูป้ลูกปาลม์นํ�ามนัดว้ย 

ฟาร์มประเภทนี� มีรายไดที้�เกิดจากการทาํเกษตรสูงกวา่คา่ใชจ่้ายประจาํปีทั�งหมดที� 
เกิดขึ�นในครอบครัว แสดงให้เห็นวา่การทาํเกษตรสามารถเลี� ยงดูบุคคลในครอบครัวไดซึ้� งเมื�อคิด
เฉพาะกิจกรรมการปลูกพืชอยา่งเดียวครอบครัวนี�ก็สามารถอยูไ่ด ้อีกทั�งยงัมีเงินออมในแต่ละปีดว้ย 
การเลี�ยงแพะจดัวา่เป็นกิจกรรมการเกษตรเสริมรายไดที้�สาํคญั แต่ฟาร์มนี� มีรายไดน้อกการเกษตรไม่
มากนกั เนื�องจากแรงงานในครอบครัวใหค้วามสาํคญัต่อกิจกรรมในภาคการเกษตร 

ประเภทที� 2 ฟาร์มที�มีการเลี"ยงแพะเนื"อเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับกิจกรรมการปลูกพืช

ยนืต้นเชิงเศรษฐกจิ  
ฟาร์มประเภทนี�จดัอยูใ่นประเภทที�มีพื�นที�ต่อแรงงานทาํเกษตรมากกวา่ฟาร์ม 

ประเภทอื�น ๆ คือมีเกินกวา่ 8 ไร่ต่อแรงงานเกษตรหนึ�งคน โดยจาํนวนคนที�ทาํเกษตรครอบครัวละ 
 1-2 คน มีการปลูกพืชยืนตน้เชิงพาณิชยเ์ป็นหลกั เช่นยางพารา ปาล์มนํ� ามนั มีการปลูกหญา้ร่วมใน
พื�นที�พืชยืนตน้ที�ยงัไม่ไดเ้ก็บเกี�ยวผลผลิต เพื�อเป็นแหล่งอาหารให้กบัแพะ การเลี� ยงแพะเป็นแพะ
เนื�อและมีแมจ่าํนวนมากเมื�อเทียบกบัฟาร์มที�มีการเลี�ยงแพะส่วนใหญ่ในพื�นที�โดยสองฟาร์มที�ศึกษา
มีแมพ่นัธ์ุแพะเนื�อจาํนวน 18 และ 20 ตวั การเลี�ยงแพะเป็นการเลี�ยงแบบกึ�งขงักึ�งปล่อยเพราะมีพื�นที�
มากเมื�อเปรียบเทียบกบัฟาร์มอื�น ๆ มีผูที้�เลี�ยงแพะหลกั ๆ เพียงคนเดียว  
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ผลิตภาพของแรงงานในฟาร์มประเภทอยูใ่นระดบัสูงซึ� งเป็นผลมาจากทั�งกิจกรรมการ
ปลูกพืช (ยางพารา ปาล์มนํ� ามนั) และการเลี� ยงแพะ โดยการเลี� ยงแพะมีลกัษณะแบบประณีตมีการ
จดัการเกี�ยวกบัแปลงหญา้ แต่ไม่มีการปลูกขา้วโพดหวาน เพราะพื�นที�ไม่เหมาะสมกบัการปลูก
ขา้วโพดหวานและมีการใชพ้ื�นที�เพื�อการปลูกพืชยืนตน้เป็นส่วนใหญ่ซึ� งเป็นกิจกรรมการเกษตรที�
สําคญัอีกอย่างหนึ� งของพื�นที� เมื�อพิจารณาถึงผลทางเศรษฐกิจกล่าวไดว้่ากิจกรรมทางการเกษตร
สามารถทาํรายไดค้รอบคลุมค่าใชจ่้ายของครัวเรือนและการเกษตรสามารถผลิตซํ� าไดจ้ากกิจกรรม
ทางการเกษตรเอง แต่กระนั�นกต็ามฟาร์มประเภทนี�กมี็รายไดที้�เกิดจากกิจกรรมนอกการเกษตรสูง  

ประเภทที� 3 ฟาร์มที�เน้นหนักการปลูกพืชยืนต้นเชิงพาณิชย์เสริมด้วยการเลี"ยงแพะ

จํานวนน้อย 

กิจกรรมทางการเกษตรของฟาร์มประเภทนี� เน้นการปลูกพืชยืนตน้เชิงพาณิชยเ์ป็น
หลกัเช่นเดียวกบัฟาร์มประเภทที�สอง โดยส่วนใหญ่เป็นการปลูกยางพารา มีเพียงบางฟาร์มเท่านั�นที�
ปลูกปาลม์นํ�ามนั อยา่งไรก็ตามบางฟาร์มในประเภทนี� มีการทาํนาเพื�อการบริโภครวมทั�งมีการปลูก
ขา้วโพดและการปลูกผกัเสริมในพื�นที�สวนยางที�ยงักรีดไม่ได้แต่การปลูกขา้วโพดและผกัไม่เป็น
แบบประณีตมากนกั จดัไดว้า่ฟาร์มประเภทนี�ไม่มีการทาํแปลงหญา้เพื�อการเลี�ยงสัตว ์(มีเพียง 1 ราย
เทา่นั�นที�มีแปลงหญา้แต่ก็มีจาํนวนนอ้ยคือเพียง 0.5 ไร่) จาํนวนแม่แพะที�เลี� ยงมีเพียง 2-4 ตวัเท่านั�น
และส่วนมากเป็นการเลี�ยงแพะแบบปล่อย (อาจลอ้มรั� ว หรือไมล่อ้มรั� ว)  

ฟาร์มประเภทนี� มีคนทาํเกษตรจาํนวน 2 คน พื�นที�ต่อคนทาํเกษตรอยูร่ะหวา่ง 6-10 ไร่ 
ซึ� งจดัว่ามีพื�นที�ทาํการเกษตรอยูใ่นระดบัปานกลางเมื�อเทียบกบัฟาร์มทั�ว ๆ ไปในพื�นที� พบวา่ทุก
ฟาร์มที�ศึกษาในฟาร์มประเภทนี� จดัว่ามีผลิตภาพของแรงงานตํ�ากว่าระดบัพอยงัชีพ รายได้ทาง
การเกษตรส่วนใหญ่เกิดจากการปลูกพืช  เป็นที�น่าสังเกตวา่บุคคลในครอบครัวไม่ค่อยมีการทาํงาน
นอกภาคเกษตรที�ก่อให้เกิดรายได ้สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวจึงติดลบหรือเกือบติดลบ
ยกเวน้ฟาร์มที�มีโอกาสทาํงานนอกภาคเกษตรที�มีสถานภาพทางเศรษฐกิจเป็นบวก ดงันั�นจาํนวน
หนึ�งของฟาร์มประเภทนี� มีโอกาสที�จะตอ้งถดถอยออกไปจากพื�นที�หากไม่สามารถหากิจกรรมนอก
การเกษตรมารองรับเพื�อเป็นแหล่งรายไดใ้ห้เพียงพอกบัเส้นยงัชีพ  

ประเภทที� 4 ฟาร์มที�มีพื"นที�ทําเกษตรต่อคนน้อย ปลูกยางพาราเป็นหลัก เสริมด้วย

ข้าวโพดและหญ้าในสวนยางและมีการเลี"ยงแพะจํานวนน้อย  

ฟาร์มประเภทนี� มีการปลูกยางพาราเป็นหลกั และหากเป็นยางอ่อนคือยงักรีดไม่ไดจ้ะ
มีการปลูกแซมยางดว้ยขา้วโพด หรือหากไม่ได้เป็นสวนยางแต่พอที�จะจดัการแปลงที�ดินมาปลูก
ขา้วโพดไดก้็จะมีการปลูกขา้วโพดเพื�อเป็นการเสริมรายไดใ้ห้กบัครอบครัว แต่เนื�องจากพื�นที�ส่วน
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ใหญ่ตั�งอยูใ่นบริเวณที�การเขา้ถึงของนํ� าทาํไดจ้าํกดัหรือการควบคุมในเรื�องนํ� าทาํไดไ้ม่เหมาะสมจึง
ทาํให้ฟาร์มประเภทนี� จะมีการปลูกขา้วโพดเพียงครั� งเดียวต่อปีเท่านั�น และเนื�องการจดัการแปลง
ที�ดินทาํได้ยากส่งผลให้มูลค่าของข้าวโพดที�ผลิตได้ในฟาร์มประเภทนี� ต ํ� า เนื�องจากพื�นที�ท ํา
การเกษตรนอ้ยทาํให้ในสวนยางของฟาร์มประเภทนี� มีการปลูกพืชยืนตน้ร่วมดว้ย (ซึ� งเมื�อคิดมูลค่า
ผลผลิตในปัจจุบนัยงัคงน้อยเพราะพืชยืนต้นยงัไม่สามารถสร้างมูลค่าได้) บางฟาร์มในฟาร์ม
ประเภทนี�  เช่นฟาร์มหมายเลข 9 พยายามยกระดบัผลิตภาพของแรงงานจากการที�มีพื�นที�น้อยดว้ย
การเพิ�มการเลี� ยงแพะให้มากขึ�น โดยพบวา่มีจาํนวนของแม่พนัธ์ุแพะเนื�อมากที�สุดสําหรับฟาร์ม
ประเภทนี� คือ 7 ตวั  

ประเภทที� 5 ฟาร์มที�มีพื"นที�ทําเกษตรต่อคนน้อย ไม่มีพื"นที�สําหรับปลูกพืชยืนต้นเชิง

พาณชิย์ เลี"ยงแพะเสริมจํานวนน้อย  

การเกษตรของฟาร์มนี� มีความแตกต่างกบัฟาร์มอื�น ๆ โดยทั�วไปในพื�นที�ศึกษาคือไม่มี
พืชยนืตน้เชิงพาณิชยป์ระเภทยางพาราหรือปาล์มนํ� ามนั พื�นที�เกษตรเป็นพืชลม้ลุกแต่สภาพพื�นที�ไม่
ค่อยเหมาะสมต่อการปรับเขา้กบัการผนัแปรของสภาพอากาศไม่วา่จะเป็นนํ� าแลง้หรือนํ� าท่วม แต่
เกษตรกรก็มีความพยายามในการใช้พื�นที�ให้เกิดประโยชน์มากที�สุดดว้ยการปลูกผกัแซมในพื�นที�
ปลูกข้าวโพด พืชยืนต้นที�มีในฟาร์มประเภทนี� เป็นเพียงไม้ผลที�ปลูกบริเวณบ้านซึ� งก็ไม่ได้มี
เป้าหมายเชิงพาณิชยเ์ป็นสําคญั ฟาร์มนี� มีจาํนวนแม่พนัธ์ุแพะเนื�อ 5 ตวั การที�มีพื�นที�ปลูกพืชลม้ลุก
จึงสามารถจดัการปลูกพืชอาหารสัตวแ์ซมในแปลงได้แต่ก็ไม่สามารถจดัการแปลงหญา้ได้อย่าง
เขม้ขน้ ดงัเหตุผลขา้งตน้ ผลิตภาพทางการเกษตรของฟาร์มประเภทนี�อยูใ่กลเ้คียงกบัเส้นยงัชีพ 

อยา่งไรก็ตามคาดวา่น่าจะสามารถเพิ�มการเลี�ยงแพะให้มากขึ�นไดห้ากสามารถจดัการ
เรื�องพืชอาหารสัตวไ์ดดี้ขึ�น หรือสามารถเพิ�มผลิตภาพต่อคนทาํงานไดห้ากมีการจดัการระบบเกษตร
ให้มีความเขม้ขน้ในแปลงไดดี้ในปัจจุบนั สาเหตุที�ฟาร์มนี� ยงัอยูไ่ดใ้นพื�นที�สืบเนื�องจากมีรายได้
นอกเกษตรมาจุนเจือ 
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ประเภทที� 6 ฟาร์มที�มีการปลูกพืชยืนต้นควบคู่กับการปลูกข้าวโพดแบบเข้มข้นและ

เลี"ยงแพะเสริมจํานวนน้อย 

ฟาร์มประเภทนี� มีโครงสร้างในการใช้ที�ดินคล้ายกบัประเภทอื�น ๆ แต่มีการปลูก
ขา้วโพดมากกวา่ 1 ครั� งต่อปีและจดัการแบบประณีตได ้เนื�องจากสภาพพื�นที�สําหรับปลูกขา้วโพดมี
ความเหมาะสม จึงทาํให้แมจ้ะมีพื�นที�ไม่มากนกัแต่ฟาร์มนี� มีผลิตภาพทางการเกษตรสูงพอสมควร 
การเลี� ยงแพะจึงเป็นการเลี�ยงเสริมเท่านั�นเพราะใช้เวลาการทาํงานมาจดัการในแปลงขา้วโพดเป็น
ส่วนใหญ่จึงทาํให้ การเลี� ยงแพะในฟาร์มนี� มีเพียง 3 ตวัเท่านั�น มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของ
ฟาร์มนี�ครอบคลุมคา่ใชจ่้ายอื�น ๆ ในครอบครัว 

ความแตกต่างของประเภทต่าง ๆ ในระบบการทาํฟาร์มที�มีการเลี� ยงแพะควบคู่กบั
การเกษตรอื�น สามารถสรุปไดด้งัตารางที� 20 
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ตารางที� 20  สรุปประเภทของระบบการทาํฟาร์มที�มีการเลี�ยงแพะควบคูก่บัการทาํเกษตรอื�น ๆ 
 

ลกัษณะ ประเภทที� 1 ประเภทที� 2 ประเภทที� 3 ประเภทที� 4 ประเภทที� 5 ประเภทที� 6 

จาํนวนคนในครอบครัว (คน) 
แรงงานทาํเกษตร (คน) 
ที�ดินต่อแรงงานเกษตร (ไร่) 

7 
3 
2.3 

2,10 
1-2 
9-12.5 
(11.75) 

4-6 
2 

6-10 (8) 

3-4 
2-3 

3.25-3.7 (3.5) 

4 
2 
3.5 

6 
1 
6.5 

การเกษตรในฟาร์ม  ยาง 
ขา้วโพด 
แปลงหญา้ 
แพะนม 
(18) 

ยาง ปาลม์ 
ไมผ้ล 
แปลงหญา้ 
แมแ่พะเนื�อ 
(18-20) 

ยาง ปาลม์ 
ไมผ้ล 

ขา้วโพดหวาน 
แมแ่พะเนื�อ 
(2-4) 

ยาง  ขา้วโพด 
แปลงหญา้ 
 แมแ่พะเนื�อ 

(2-7) 

ขา้ว ผกั 
ขา้วโพด 
แมแ่พะเนื�อ 

(5) 

ยางอ่อน 
ปาลม์ 
ขา้วโพด 

(แบบเขม้ขน้) 
แมแ่พะเนื�อ 

(2) 
มูลคา่ผลผลิตเกษตรรวม (บ.) 
(%มูลคา่จากการเลี�ยงแพะ) 

543,125 
(37.5%) 

291,800 
(52.8%) 

157,200 
(22%) 

181,800 
(16) 

192,200 
(22%) 

298,900 
(8%) 

ตน้ทุนคงที�รวม (บ.) 
(% ตน้ทุคงที�การเลี�ยงแพะ) 

38,110 
(74%) 

26,860 
(78%) 

14,050 
(55%) 

15,340 
(66%) 

17,000 
(70%) 

18,050 
(55%) 

รายไดน้อกการเกษตร (บ.) 88,200 366,200 29,200 75,130 23,200 102,000 
กาํไรสุทธิทางการเกษตร (บ.) 453,387 221,725 121,925 154,790 160,400 261,660 
ระดบัของประสิทธิภาพ
แรงงานดา้นการเกษตร 

สูงกวา่ 
เส้นยงัชีพ 

สูงกวา่ 
เส้นยงัชีพ 

กระจายแต่มี
แนวโนม้ตํ�า
กวา่เส้นยงัชีพ 

ต ํ�ากวา่ 
เส้นยงัชีพ 

ต ํ�ากวา่ 
เส้นยงัชีพ 

สูงเป็นสอง
เทา่ของเส้นยงั

ชีพ 
ปัญหาหลกัในการทาํเกษตร ที�ดินนอ้ย ขาดแคลน

แรงงาน 
หวัหนา้
ครัวเรือน
สูงอาย ุ

ที�ดินนอ้ย และ
สภาพดินไม่
เหมาะสมใน
การปลูก
ขา้วโพด 

ที�ดินนอ้ย และ
สภาพดินไม่
เหมาะสมใน
การปลูก
ขา้วโพด 

ที�ดินนอ้ย 

ศกัยภาพของการเกษตร อยูไ่ดด้ว้ย
การทาํ
เกษตร 

อยูไ่ดด้ว้ย
การทาํ
เกษตร 

วิกฤติทาง
การเกษตร 

วิกฤติทาง
การเกษตร 

วิกฤติทาง
การเกษตร 

อยูไ่ดด้ว้ยการ
ทาํเกษตร 

อนาคต  
 
 
 
 
 

มีความ
ชาํนาญ
เฉพาะดา้น
แพะนม 
พฒันาไปสู่
เชิงพาณิชย ์

มีความ
ชาํนาญ
เฉพาะดา้น
แพะเนื�อ 
พฒันาไปสู่
เชิงพาณิชย ์

ส่งมอบแพะ
ให้ลูกหลาน 

เพิ�มความ
หลากหลาย
ของระบบการ
ผลิต เช่นการ
ปลูกขา้วโพด
ในฤดูแลง้ 

ปลูกขา้วโพด 
และเลี�ยงแพะ

เพิ�ม 
 
 

 

เลี�ยงแพะเพิ�ม 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ชื�อประเภทของระบบการทาํฟาร์มดงัแสดงในหนา้ 116-119 
                   ที�ดินต่อแรงงานเกษตรในวงเลบ็หมายถึงเฉลี�ยของประเภทนั�นๆ 



133 

 

5.2 ประเด็นที�น่าสนใจเกี�ยวกบับทบาทของการเลี"ยงแพะ 

จากการวจิยัครั� งนี�  พบประเด็นที�น่าสนใจในพื�นที�ในการอธิบายลกัษณะสําคญัของระบบการ
ทาํฟาร์มที�มีการเลี�ยงแพะร่วมกบักิจกรรมการเกษตรในพื�นที�ศึกษา ดงันี�  

5.2.1 มีครัวเรือนเพยีงร้อยละ 28.9 ของครัวเรือนทั"งหมดในพื"นที�ศึกษาที�มีการเลี"ยงแพะ  
แมป้ระชากรส่วนใหญ่ในตาํบลท่าแพเป็นชาวไทยมุสลิมมากกวา่ร้อยละ 90 แต่มี

เพียงร้อยละ 28.9 ของครัวเรือนทั�งหมดเท่านั�นที�มีการเลี� ยงแพะ เพราะผูที้�เลี� ยงแพะได้ต้องมี
คุณลกัษณะที�เหมาะสม ถนดัและชอบการเลี� ยงแพะ เกษตรกรมีการเปรียบเทียบวา่ การเลี� ยงแพะ
เปรียบเสมือนการเลี� ยงลูก คือการดูแลและเอาใจใส่แพะเป็นอย่างดีทาํให้แพะมีความคุน้เคยและ
สามารถอยูร่่วมกบัคนได ้โอกาสของการเลี�ยงแพะเพื�อสร้างรายไดข้องคนกลุ่มนี� มีมากเนื�องจากใน
ปัจจุบนัชาวมุสลิมในประเทศให้ความสําคญักบัประเพณีที�เกี�ยวข้องกบัแพะมากขึ�นตามความ
เขม้ขน้ในการปฏิบติัทางศาสนามากขึ�นในปัจจุบนั แต่การเลี� ยงแพะหากเลี� ยงแบบปล่อยและมีการ
จดัการที�ไม่ดีการเลี� ยงแพะจาํนวนมากต่อรายจะไปขดัแยง้กบัอาชีพการเกษตรหลกัในพื�นที�ได ้เช่น 
ยางพารา โดยมากกวา่ร้อยละ 90 ของครัวเรือนที�มีการเลี�ยงแพะ มีการทาํสวนยางดว้ย ลกัษณะของ
ความขดัแยง้ เช่น ดา้นแรงงาน เพราะในแต่ละครัวเรือนมีแรงงานเพียง 1-2 คนเท่านั�น ซึ� งตอ้งมีการ
กรีดยางในตอนเช้าและมาดูแลให้อาหารแพะในตอนบ่าย บางครั� งแรงงานหนึ� งในสองคนหรือทั�ง
สองคนติดภารกิจหรือเกิดเจบ็ป่วยทาํใหร้ายไดจ้ากการกรีดยางลดลงรวมถึงประสิทธิภาพการเลี�ยงดู
แพะลดลงด้วย ด้านการใช้พื�นที�หากมีการเลี� ยงแพะแบบปล่อยจะทาํให้แพะไปรบกวนสวนยาง  
หากมีการนาํไปปล่อยในสวนเพื�อนบา้นเป็นการรบกวนเพื�อนบา้น ดงันั�นเกษตรกรตอ้งมีแนวทาง
ในการจาํกดับริเวณของการปล่อย เช่น มีเชือกล่ามไวเ้พื�อลดการทาํลายตน้ยางของแพะ 

5.2.2 กจิกรรมการเลี"ยงแพะช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคมในชุมชนได้ 
การนาํแนวคิดเรื�องการเลี� ยงแพะกบัวิถีมุสลิมเขา้มาช่วยแกปั้ญหาทาํให้เปลี�ยนวิธี

คิดของคนในชุมชนคนจากลบเป็นบวกได ้เกษตรกรบางรายส่งบุตรชายไปศึกษาดูงานเกี�ยวกบัการ
เลี� ยงแพะ เพื�อเป็นการปลูกฝังการประกอบอาชีพเบื�องตน้ ทาํให้เขามีความสนใจที�จะเลี� ยงแพะจึง
ทดลองมอบแพะใหเ้ริ�มเลี�ยงจาํนวน 1-2 ตวั ทาํใหมี้การแนะนาํเพื�อน ๆ เยาวชนในวยัเดียวกนัหนัมา
เลี� ยง ทั� งนี� เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เจ้าของฟาร์มแพะนม หมู่ที�  8 ตาํบลท่าแพ ได้
แนะนาํให้เยาวชน จาํนวน  3 ราย นาํแพะไปเลี� ยงโดยที�ตนเองคอยเป็นที�ปรึกษาและให้คาํแนะนาํ 
เยาวชนดงักล่าว เป็นเด็กที�จบการศึกษาระดบัชั�นมธัยมตน้และไม่ได้ศึกษาต่อ จึงหันมาประกอบ
อาชีพเลี�ยงแพะขณะที�มีอาชีพหลกัคือกรีดยางพารา การแนะนาํเยาวชนใหห้ันมาเลี�ยงแพะเป็นแนว
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ทางการสร้างอาชีพเสริมและใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ช่วยลดปัญหาการจบักลุ่มมั�วสุมสิ�งเสพติด
ลงได ้

 
5.2.3 แพะสามารถเป็นทั"งแหล่งออมสินและพัฒนาไปสู่การเป็นอาชีพหลักของคนใน

ชุมชน  
ครัวเรือนใดที�มีการเลี� ยงแพะเสมือนมีธนาคารอยู่ที�บ้าน กล่าวคือแพะสามารถ

ช่วยเหลือครัวเรือนยามขดัสนเงินทองได ้เพราะไม่มีใครทราบไดว้า่จะเกิดเหตุการณ์ที�ตอ้งใช้เงิน
ล่วงหนา้ได ้เช่น ค่าใชจ่้ายของลูก ๆ ที�กาํลงัศึกษาเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาลเมื�อครั� งเจ็บป่วย ทาํให้
แพะมีความสําคญัในฐานะเงินทุนของครัวเรือนไดเ้ป็นอย่างดี ประกอบกบัการเลี� ยงแพะ มีการ
ลงทุนไม่มากนัก จึงสามารถเลี� ยงได้ไม่เกินความสามารถทางเศรษฐกิจของเกษตรกรรายย่อย 
นอกจากนี�ยงัพบวา่นอกจากมีการเลี�ยงแพะเนื�อแลว้ การเลี�ยงแพะนมก็สามารถดาํเนินการและส่งผล
ต่อเศรษฐกิจไดดี้ นมแพะเกี�ยวโยงกบัประวติัของท่านศาสดาดว้ย หากมีการส่งเสริมการเลี�ยงแพะ
นมและการบริโภคนมแพะอยา่งจริงจงักจ็ะเป็นแหล่งของรายไดที้�สาํคญัของคนในพื�นที� 

5.2.4 การเลี"ยงแพสามารถบูรณาการในฟาร์มและในชุมชนได้เป็นอย่างด ี

ในสถานการณ์การผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื�นที�ศึกษา นบัวา่การเลี�ยง
แพะมีการบูรณาการกบักิจกรรมการเกษตรอื�น ๆ ในฟาร์มไดเ้ป็นอยา่งดี เช่นสามารถใชใ้บปาล์ม
นํ�ามนัและตน้ขา้วโพดหวานมาเป็นอาหารแพะ แมแ้ต่ผูไ้ม่ปลูกขา้วโพดหวานสามารถไดรั้บอาหาร
แพะที�กล่าวถึงจากการเกษตรของเพื�อนบา้นที�ปลูกขา้วโพดได ้สาํหรับมูลแพะนาํมาใชเ้ป็นปุ๋ยให้กบั
สวนยาง สวนปาล์มนํ� ามนั และการปลูกขา้วโพดหวาน เป็นการลดตน้ทุนการผลิตไดอี้กทางหนึ� ง 
นอกจากเป็นการบูรณาการภายในฟาร์มแลว้ การเลี�ยงแพะยงับูรณาการกบัแหล่งอาหารแพะที�มีอยู่
ในชุมชนดว้ย ดงัจะเห็นวา่ พืชอาหารสัตวที์�นาํมาใชใ้นฟาร์มถึงร้อยละ 80 นาํมาจากภายนอกฟาร์ม 
ซึ� งเป็นพื�นที�สาธารณะในชุมชน 

อยา่งไรก็ตาม การออกไปหาแหล่งหญา้ตามธรรมชาติหรือการนาํแพะไปเลี� ยงยงั
แหล่งหญา้ธรรมชาติมีผลต่อการใชแ้รงงานมากกวา่การมีแหล่งอาหารในฟาร์ม 
5.3 ข้อเสนอแนะ  

เพื�อใหก้ารเลี�ยงแพะสามารถอยูร่่วมกบัเกษตรอื�น ๆ ไดอ้ยา่งมั�นคง และเป็นการส่งเสริม 
ซึ� งกนัและกนัระหวา่งกิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี�  
 1. ควรมีการพัฒนาการปลูกพืชอาหารสัตว์ในฟาร์มให้ได้ปริมาณและคุณภาพ            
ที�เพียงพอกบัปริมาณแพะที�จะมีในอนาคตและสอดคล้องกบัพื�นที�ทาํการเกษตรของเกษตรกร       
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ซึ� งเป็นฟาร์มขนาดเล็ก เช่น ระบบการปลูกพืชอาหารสัตวแ์ซมในแปลงขา้วโพดหวาน ในแปลง
ยางพารา และแปลงปาลม์นํ�ามนัเป็นตน้ 
 2. การจดัการเกี�ยวกบัพืชอาหารสัตวใ์นฟาร์ม จะมีลกัษณะอยา่งไรนั�น ควรให้มีความ
สอดคลอ้งกบัระบบการทาํฟาร์มแต่ละประเภท ซึ� งจากการศึกษาพบวา่ ระบบการทาํฟาร์มในพื�นที�
ศึกษาแบ่งเป็น 6 ประเภท แต่ละประเภทมีโครงสร้างทางการเกษตรและโอกาสในการพฒันาพืช
อาหารสัตวไ์มเ่หมือนกนั 
 3. เนื�องจากแหล่งอาหารหยาบที�ใหก้บัแพะส่วนใหญ่ (มากกวา่ร้อยละ 80 ของปริมาณ
อาหารหยาบที�ให้กบัแพะ) ไดม้าจากแหล่งธรรมชาติในชุมชนซึ� งเป็นพื�นที�ส่วนรวม ดงันั�น ควรมี
การจดัการแหล่งอาหารสัตวชุ์มชนใหส้ามารถใชไ้ดใ้นทุกฤดูกาลของปี โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ตน้บุหงา
นรา ซึ� งเป็นพืชในชุมชนที�ให้โปรตีนสูง รวมทั�งตน้กระถินซึ� งจากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์
เกษตรกรไมพ่บวา่ส่งผลเสียต่อการเลี�ยงแพะใด ๆ ทั�งสิ�น พืชเหล่านี�ควรถูกนาํมาจดัการให้สามารถ
นาํมาใช้ประโยชน์ในระบบการเลี� ยงแพะให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในฤดูกาลที�
ขาดแคลนพืชอาหารแพะ  
 4. จากการศึกษาพบวา่ การเลี�ยงแพะเป็นกิจกรรมที�ช่วยในการแกไ้ขปัญหาทางสังคม
ไดส่้วนหนึ�ง จึงควรมีการจดัตั�งศูนยเ์รียนรู้เกี�ยวกบัการเลี�ยงแพะให้เป็นที�แลกเปลี�ยนเรียนรู้และทาํ
กิจกรรมร่วมกนัระหวา่งเยาวชนในชุมชนอยา่งแทจ้ริง ใชศู้นยนี์� ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื�องการแปร
รูปผลผลิตจากแพะดว้ย และเป็นแหล่งสร้างความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่มเลี�ยงแพะ 
 5. ควรมีการส่งเสริมการเลี�ยงแพะนมใหก้วา้งขวางขึ�น เนื�องจากในแง่วิถีชีวิตแลว้แพะ
นมก็มีความสอดคลอ้งกบัชาวมุสลิมดงัไดก้ล่าวถึงในผลการศึกษา การส่งเสริมอาจทาํทาํกบัผูที้�มี
ความคุน้เคยกบัการเลี�ยงแพะอยูแ่ลว้เพื�อไมต่อ้งมีการเริ�มตน้ใหมท่ั�งหมด 
 นอกจากนี�ผูว้ิจยั มีเสนอแนะให้มีการทาํวิจยัต่อไปที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบการทาํฟาร์มที�
มีการเลี�ยงแพะดงัต่อไปนี�  

1. ควรมีการทดลองในสภาพไร่นาจริง (on farm research) เกี�ยวกบัความเป็นไปไดใ้น
การเพิ�มปริมาณและคุณภาพการผลิตอาหารหยาบในฟาร์มที�มีการเลี�ยงแพะแต่ละประเภท 

2. วจิยัเจาะลึกแสดงใหเ้ห็นถึงปัจจยัและเงื�อนไขในการพฒันามาสู่การเลี�ยงแพะในเชิง
พาณิชย ์เพื�อเป็นแนวทางสําหรับการพฒันาเกษตรกรบางประเภทให้สามารถดาํเนินการในเชิง
พาณิชยไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง ทั�งในส่วนของแพะเนื�อและแพะนม 

3. วิจยัเกี�ยวกบัการสร้างกระบวนการเรียนรู้ หรือการจดัการความรู้ เกี�ยวกบัการเลี� ยง
แพะ เพื�อใชศู้นยเ์รียนรู้ที�ตั�งขึ�นเป็นสถานที�แลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนัของเยาวชนในพื�นที� 
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4.ควรศึกษาคุณภาพของซากแพะและเนื�อแพะจากการใช้พืชอาหารหยาบที�สําคญัใน
พื�นที�คือจากตน้บุหงานรา และ จากตน้กระถิน วา่มีความเหมาะสมในการบริโภคเพียงใด                                                                                                                              
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามข้อมูลเบื�องต้นของการทาํเกษตรในครัวเรือน 

ชื�อ-นามสกุลผูใ้หข้อ้มูล..................................................บา้นเลขที�................ถนน................หมูที่�….
ตาํบล............................อาํเภอ...........................จงัหวดั.......................................... 
1. ครอบครัว 

1.1 หวัหนา้ครอบครัว อาย.ุ...................ปี   คนในครอบครัวปัจจุบนั..........................คน  
1.2 คนในครอบครัวที�ทาํงานหลกัดา้นการเกษตรในครอบครัวจาํนวน.........................คน 
1.3 คนในครอบครัวที�ทาํงานหลกัไมใ่ช่การเกษตร.........คน งานที�ทาํไดแ้ก่ 
1…………………..…..2……………………… 
1.4 ครอบครัวนี1 มีการจ้างแรงงานประจําเพื$อทาํเกษตรหรือไม่ (รวมทั�งการกรีดยางแบ่งผลผลติ)   
(   ) ไมมี่   (   ) มี..............คน  งานที�จา้งแรงงานประจาํคือ.......................................................... 
1.5 คนในครอบครัวนี1 ที�ทาํงานรับจา้ง(รวมทั�งกรีดยางจ้าง) จาํนวน.....................คน 
งานที�ทาํมีอะไรบา้ง....................................................................................................................... 
2. การปลกูพชื 

ประเภทของการเกษตรที$ทาํ จาํนวน

ไร่ 

ลกัษณะการถือครองที$ดนิ รายละเอยีดเพิ$มเตมิ 

พื1นที�ทาํนาเพียงครั1 งเดียวใน 1 ปี  ของเอง..........ไร่เช่า.........ไร่  
พื1นที�ทาํนา 2 ครั1 งตอ่ปี  ของเอง..........ไร่เช่า.........ไร่  
สวนยางอาย ุ1-3 ปี (ไม่มีพืชแซม)  ของเอง..........ไร่เช่า.........ไร่  
สวนยางอาย ุ1-3 ปี (มีพืชแซม)  ของเอง..........ไร่เช่า.........ไร่ ชนิดของพืชแซม.......... 
สวนยางอาย ุมากกวา่ 3 ปี แตย่งัไม่เปิดกรีด  ของเอง..........ไร่เช่า.........ไร่  
สวนยางที�เปิดกรีดแลว้  ของเอง..........ไร่เช่า.........ไร่ อายขุองยาง................ปี 
ไมผ้ลผสมผสาน  ของเอง..........ไร่เช่า.........ไร่ ชนิดของไมผ้ล............ 
สวนปาลม์นํ1 ามนัที�ยงัไม่ใหผ้ลผลิต  ของเอง..........ไร่เช่า.........ไร่  
สวนปาลม์นํ1 ามนัที�ใหผ้ลผลิตแลว้  ของเอง..........ไร่เช่า.........ไร่ อายขุองปาลม์............ปี 
ไมย้นืตน้อื�นๆ  ของเอง..........ไร่เช่า.........ไร่ ระบุชนิดไมย้นืตน้........ 
ขา้วโพด/ผกั  ของเอง..........ไร่เช่า.........ไร่ ระบุชนิดของพืช.......... 
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3. การเลี�ยงสัตว์บก และสัตว์นํ�า    
ชนิดของสัตว์เลี�ยง จาํนวนตวั  ชนิดของสัตว์นํ�า ขนาดบ่อ จาํนวนบ่อ 

ววัขนุ   ปลา   
ววันม แม่ววัใหน้ม........ตวั  กุง้กา้มกราม   
สุกร แม่สุกร...............ตวั  อื�นๆ(ระบุ)   
(   )ไก่เนื1อ (   ) เป็ดเนื1อ   1...................   
(   )ไก่ไข ่(   ) เป็ดไข ่   2..................   
ไก่บา้น       
(   ) แพะขนุ (   ) แพะใหลู้ก แม่แพะ....ตวั พอ่แพะ....ตวั     
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสัมภาษณ์เพื$อศึกษาระบบการทาํฟาร์ม 
 

ชื�อเกษตรกร..........................................................................อาย.ุ.............................................ปี 
ที�อยู.่..........................................................................................โทรศพัท.์.................................... 
เริ�มเป็นเจา้ของฟาร์มนี1 เมื�อ..................................กิจกรรมเกษตรหลกัในฟาร์ม.............................. 
รูปแบบฟาร์ม............................................................ 
1. แรงงานที$อยู่ในครัวเรือนนี�ในปัจจุบัน…………คน 

เพศ 
  

อาย ุ
  

กาํลงัศึกษา
ชั1นหรือ
ระดบั

การศึกษา
สูงสุด 

จาํนวน 
คน 

ทาํเกษตร
หรือไม่ 

  

ระยะเวลาทาํ
การเกษตรตอ่ปี 
(ดูหมายเหตุ) 

ความสมัพนัธ์กบั 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 

      ชายวยัทาํงาน(15-65ปี)       

หญิงวยัทาํงาน(15-65ปี)             
เด็ก(อายนุอ้ยกวา่ 15 ปี)             
ไม่เรียนหนงัสือ             
เด็กกาํลงัเรียนหนงัสือ             
ผูสู้งอายชุาย             
ผูสู้งอายหุญิง             
แรงงานจา้งประจาํ             

 

หมายเหตุ : -ให ้1 หากผูน้ั1นทาํเกษตรที�ครอบครัวเป็นเจา้ของเตม็ที�โดยไมป่ระกอบอาชีพอื�น 
                 - ให ้0.9, 0.8, 0.7,0.6,0.5,0.4, 0.3, 0.2 หรือ 0.1 ในกรณีที�ผูน้ั1นทาํเกษตรไมเ่ต็มที�  
                   หรือประมาณ ร้อยละ 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 หรือ 10 ของเวลาในการประกอบ
อาชีพ ตามลาํดบั    
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2. ข้อมูลพชืยนืต้น ( ช่วงอายุมากกว่า 5 ปี) 
 

แปลงที� ชนิดของพืช พื1นที�(ไร่) จาํนวนตน้ อายขุองพืชนั1น 
     

 

3. ข้อมูลพชือายุสั�น ( พชืที$มีอายุมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี) 
 

แปลงที� ชนิดของพืช พื1นที�(ไร่) จาํนวนตน้ อายขุองพืชนั1น 
     

 

 4. ข้อมูลพชืปีเดียว 

แปลงที� ชนิดของพืช 
ช่วงตั1งแต่เตรียมดิน

จนถึงเกบ็เกี�ยว 
พื1นที(ไร่) ความหนาแน่น 

     
 
5. ที$ดินว่างเปล่า/ หรือช่วงเว้นว่างการเพาะปลกูในปีที$ศึกษา 

แปลงที� กิจกรรมที�ทาํก่อน
ปล่อยวา่ง พื1นที�(ไร่) 

จาํนวนปีที�
ไมไ่ดท้าํ

กิจกรรมใดๆ 

จาํนวนเวลาที�เวน้
วา่ง 

     

 

ในการสัมภาษณ์เกี�ยวกบัการทาํเกษตรต่อไปนี1  ใหส้ัมภาษณ์ในกรณีที�เป็นการผลิต “ในปีปกติ” ของ
ครัวเรือนนั1น ไมใ่ช่ขอ้มูลในปีที�ผา่นมาที� “ไมป่กติ” เช่น หากปีที�ผา่นมาเกิดฝนแลง้ผดิปกติ หรือนํ1า
ทว่ม พายเุขา้ ผดิปกติ หรือราคาสินคา้ตกอยา่งมากในปีนั1น หรือแพงกวา่ปกติมากๆ 
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6. ข้อมูลการผลติในแต่ละแปลง 
 ( แบบฟอร์มในข้อ 6 อาจมีหลายซํ�า ขึ�นกบัจํานวนแปลงที$ทาํเกษตร) 
แปลงที�....................................รอบที�........................................พื1นที�...................................ไร่ 
ผลผลิต : ( ผลผลิตต่อปี) 
ชนิดของ

พืช 
พื1นที� 

จาํนวนตน้ จาํนวนผลผลิต 
ทั1งหมด 

จาํนวนที�ขาย วนัที�ขาย 
ราคาขายตอ่

หน่วย 
รายไดร้วม 

        
 
คา่ใชจ่้าย : 
การใชแ้รงงาน  

กิจกรรม
ที�ทาํใน
แปลงนี1  

เดือนที�
ทาํ

กิจกรรม 

จาํนวนครั1ง
และ

จาํนวน
วนัที�ทาํ
กิจกรรม
ตอ่ครั1 ง 

จาํนวน
ชั�วโมงที�ทาํ
ตอ่ครั1 ง 

จาํนวน
แรงงาน
ครอบครัว 
(คนตอ่
ครั1 ง) 

จาํนวน
แรงงาน
จา้ง(คน
ตอ่ครั1 ง) 

จาํนวน
แรงงาน
รวม(คน
ตอ่ครั1 ง) 

คา่จา้ง
(คนตอ่
วนั

ทาํงาน) 

คา่จา้
งรวม 

 
คา่ใชจ่้าย
รวมดา้น
แรงงาน 

          

 
ปัจจยัการผลิต (เมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ย สารเคมี วสัดุ นํ1ามนั...) ที�ใชต่้อปี 
ชนิดปัจจยั
การผลิตที�
ใหก้บัพืช 

จาํนวนครั1งที�
ทาํกิจกรรม
นั1นในรอบปี 

เวลาที�ทาํ
กิจกรรม
นั1นตอ่ครั1 ง 

พืชที�ไดป้ระโยชน์
จากการใชปั้จจยัการ

ผลิตนั1น 

ปริมาณปัจจยั
การผลิตที�ใช ้

ราคาปัจจยั
การผลิตตอ่

หน่วย 

รวมคา่ใชจ่้าย
ปัจจยัการผลิต 

       

 

7. รายได้ และค่าใช้จ่ายของบุคคลต่างๆในครัวเรือน 
 7.1 รายได้นอกภาคการเกษตรและนอกฟาร์ม 

ลกัษณะการทาํงาน-กิจกรรม ช่วงเวลาที�ทาํในรอบปี เงินเดือน/เงินที�ไดรั้บ 
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แหล่งรายไดทุ้กแหล่ง: เช่น รายไดจ้ากการหาของป่า ล่าสัตว ์หาปลา รายไดจ้ากการแปรรูปผลผลิต 
หตัถกรรม รายไดจ้ากเงินช่วยเหลือ รายไดจ้ากการทาํงานนอกฟาร์ม (รวมทั1งการรับจา้งกรีดยาง) 
รายไดเ้งินยมืระยะสั1น ปานกลาง และยาว รายไดอื้�นๆ เช่นมรดก 
 7.2 การกู้ยมืเพื$อการเกษตรและอื$นๆ 

จาํนวนเงินกูย้มื 
อตัรา

ดอกเบี1ย 
วนัที�กู ้

ช่วงเวลาผอ่นชาํระ วตัถุประสงคก์ารกู ้ แหล่งกู ้

      

 

 7.3 ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที$ไม่ใช้เพื$อการเกษตร 

ประเภท วนั/ช่วงเวลา มูลคา่ 
   
 
การคิดเกี�ยวกบัคา่ใชจ่้าย ในครัวเรือน:  

- เกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมที�ไมไ่ดจ้ดัสรรเพื�อการผลิตพืชหรือสัตวใ์นฟาร์ม 
- เกี�ยวขอ้งกบัครอบครัว ( การบริโภค สุขภาพ การศึกษา อาหาร การบริการ เครื�องมือ

เครื�องใชข้องครัวเรือน ประมาณการการบริโภคผลผลิตที�ทาํเอง เป็นตน้  
- คา่ใชจ่้ายที�ไมค่าดคิด 
- การใชห้นี1 เงินยมื  -ภาษี ต่างๆ   - คา่โสหุย้ต่างๆ เช่น เงินยมื  เป็นตน้ 
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8. ข้อมูลการเลี�ยงสัตว์  
( แบบฟอร์มในข้อ 8 อาจมีหลายซํ�า ขึ�นกบัจํานวนชนิดสัตว์ที$เลี�ยง) 

 ผลผลติ 
1) ทา่นเลี1ยงแพะมาแลว้ประมาณ…………..ปี 
2) จาํนวนแพะที�ทา่นเลี1ยงในปัจจุบนั จาํนวน....................ตวั จาํแนกเป็น แมแ่พะ

จาํนวน………….........ตวั  หากขายในพื1นที�ราคา………………...............บาท/ตวั 
 I  พอ่แพะจาํนวน.……...............ตวั  หากขายในพื1นที�ราคา…………….บาท/ตวั 
 I  แพะรุ่นเพศผูจ้าํนวน ……........ตวั  หากขายในพื1นที�ราคา…………….บาท/ตวั 
 I  แพะรุ่นเพศเมียจาํนวน…….....ตวั  หากขายในพื1นที�ราคา…………….บาท/ตวั 
 I  ลูกแพะเพศผูจ้าํนวน……........ตวั  หากขายในพื1นที�ราคา……………..บาท/ตวั 
 I  ลูกแพะเพศเมียจาํนวน…….....ตวั  หากขายในพื1นที�ราคา……………..บาท/ตวั 

3) โดยเฉลี�ย แมแ่พะของทา่นเกิดลูก...............ครอกต่อปี  จาํนวนครอกละ………….....ตวั 
4) ลูกแพะที�คลอดมีอตัราการตายเฉลี�ย…………….ตวัต่อครอก 
5) จาํนวนแพะที�ตายในรอบปีที�ผา่นมา ...............................ตวั 
6) วตัถุประสงคห์ลกัของการเลี1ยงเพื�อ (   ) บริโภค (   ) จาํหน่าย   (   ) อื�นๆ ระบุ……….. 

7) ทา่นเลี1ยงแพะประเภทใด   (   ) แพะเนื1อ……แม ่ (   ) แพะนม….…แม ่
8) แพะที�เลี1ยงพนัธ์ุอะไร   (  ) พนัธ์ุพื1นเมือง  (   ) พนัธ์ุลูกผสม (ระบุ)…………… 

9) แมพ่นัธ์ุแพะในฟาร์มของทา่นที�มีในปัจจุบนันี1มาจากแหล่งใด…………………………… 

10) พอ่พนัธ์ุแพะในฟาร์มของทา่นที�มีในปัจจุบนันี1มาจากแหล่งใด…………………………… 

11) ทา่นมีการคดัเลือกพอ่แมพ่นัธ์ุแพะอยา่งไร………………………………………………… 

12) ทา่นมีการเปลี�ยนพอ่พนัธ์ุที�ใชผ้สมพนัธ์ุในฝงูอยา่งไร 
I  1. ทุก 3 ปี I  2. ทุก  2 ปี 
I  3. ทุก 1 ปี I  4. มากกวา่ 3 ปี  

13) การปรับปรุงพนัธ์ุแพะในฝงูทา่นใชว้ธีิการใด 
I  1. พอ่พนัธ์ุคุมฝงูใหผ้สมเองตามธรรมชาติ 
I  2. ผสมเทียม 
I  3. จูงผสม 

14) การเลี1ยงแพะของทา่นจดัเป็นประเภทไหน 
(   ) ขงัคอกตลอดเวลา (   ) กึ�งขงักึ�งปล่อย   (   ) ขงัคอกตลอดเวลา   (   ) เลี1ยงแบบไมมี่คอก 
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15) ทา่นมีการใชแ้รงงานในการเลี1ยงแพะอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
I 1. แรงงานในครัวเรือน  จาํนวน........คน 

 I 2. แรงงานจา้ง  จาํนวน........คน 
16) ลกัษณะการจา้งเป็นแบบรายวนั  คา่จา้ง.................................................บาท/วนั 

   รายเดือน  คา่จา้ง.........................................บาท/เดือน 
17) ทา่นมีโรงเรือนเลี1ยงแพะหรือไม ่  (     ) ไมมี่    (     ) มี 
18)โรงเรือนเลี1ยงแพะสร้างเมื�อปี พ.ศ. 25………..ราคาก่อสร้างทั1งหมด..............................บาท

คาดวา่โรงเรือนนี1จะใชไ้ดอี้กประมาณ...................ปี 
19) ลกัษณะโรงเรือนแพะของทา่นเป็นอยา่งไร 

 I  1. ยกพื1น I  2. ไมย่กพื1น 
 I  3. ยกพื1นมีร่อง   I  4. ยกพื1นไมมี่ร่อง   

20) โรงเรือนของทา่นสูงจากพื1น........เมตรกวา้ง........ยาว........เมตร พื1นคอกถึงหลงัคา.......เมตร 
21) ผนงัคอกแพะของทา่นมีลกัษณะโปร่งหรือไม ่ I 1. โปร่ง  I 2. ไมโ่ปร่ง 
22) ลกัษณะหลงัคาโรงเรือนเป็นอยา่งไร 

 I  1. มุงหลงัคาดว้ยวสัดุพื1นบา้นคือ............................................ 
 I  2. มุงหลงัคาดว้ยสังกะสี 
 I  3. มุงหลงัคาดว้ยกระเบื1อง 
 I  4. อื�นๆระบุ............................................................................. 

23) โรงเรือนแพะมีการป้องกนัลมโกรกตอนกลางคืนหรือไม ่ I 1. มี  I 2. ไมมี่ 
24) ทา่นมีการแบง่คอกภายในโรงเรือนในการเลี1ยงแพะตามระยะต่างๆอยา่งไรบา้ง (ตอบได้

มากกวา่ 1 ขอ้ ) 
 I  1. ขงัรวมกนัภายในคอกเดียวกนั 
 I  2. มีการแยกขงัคอกแพะแมพ่นัธ์ุ       
 I  3. มีการแยกขงัคอกแพะพอ่พนัธ์ุ      
 I  4. มีการแยกขงัคอกแพะรุ่น  
 I  5. มีการแยกขงัคอกลูกแพะ 
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25) ทา่นมีการทาํความสะอาดโรงเรือนของทา่นหรือไม ่ (    ) ไมท่าํ (    ) ทาํ มีความถี�ในการทาํ
อยา่งไร 

 I  1. ทุกวนั I  2. ทุกสัปดาห์ 
 I  3. ทุกเดือน I  4. อื�นๆระบุ................................................ 

26) ทา่นมีการโรยปูนขาวที�พื1นหรือไม ่  (    ) โรย   (    ) ไม่โรย  
 กรณีมีการโรยปูนขาว จาํนวน......ครั1 ง/ปี แต่ละครั1 งใชปู้นขาว......กก.ราคากิโลกรัมละ….บาท 

27) อาหารที�ทา่นใชเ้ลี1ยงแพะเป็นอาหารชนิดใดบา้ง 
 I  1. อาหารหยาบอยา่งเดียว I  2. อาหารขน้อยา่งเดียว 
 I  3. อาหารหยาบและอาหารขน้ I  4. อื�นๆ (ระบุ)............................................. 

28) ในกรณีที�ทา่นให้อาหารหยาบแก่แพะประมาณ..............กรัมต่อตวัต่อวนั  
  คิดเป็นเงิน..........บาทต่อตวัต่อวนั 

29) แหล่งอาหารหยาบที�แพะกินหรือที�ทา่นใชเ้ลี1ยงมาจากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 
 I  1. พืชอาหารสัตวที์�มีอยูต่ามธรรมชาติ ร้อยละ ……..ของปริมาณอาหารหยาบทั1งหมด  
 I  2. พืชอาหารสัตวที์�ปลูก                  ร้อยละ……………ของอาหารหยาบทั1งหมด 
 I  3. การสาํรองพืชอาหารสัตวโ์ดยวธีิการหมกั ร้อยละ…………ของอาหารหยาบทั1งหมด 
 I  4. การสาํรองพืชอาหารสัตวโ์ดยวธีิการทาํหญา้แหง้ ร้อยละ…ของอาหารหยาบทั1งหมด 
 I  5. อื�นๆ ระบุ......................................ร้อยละ……………ของอาหารหยาบทั1งหมด 

30) ทา่นมีวธีิการใหอ้าหารหยาบแก่แพะของทา่นอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 
 I  1. ตดัมาใหแ้พะกิน 
 I  2. ปล่อยใหแ้ทะเล็มในแปลงหญา้ 
 I  3. ตดัมาใหแ้พะกินและปล่อยใหแ้ทะเล็มในแปลงหญา้ 
 I  4. ตอ้นออกไปกินหญา้ (พืชอาหารสัตว)์ ตามทุง่ ไหล่ทาง หรือพื1นที�วา่งเปล่า 
 I  อื�นๆ (ระบุ)................................................................................................................. 

31) ทา่นใชพ้ืชอาหารสัตวช์นิดใดบา้งเลี1ยงแพะ 
 1. ................................................ประมาณร้อยละ……………ของพืชอาหารสัตวท์ั1งหมด 
 2. ................................................ประมาณร้อยละ……………ของพืชอาหารสัตวท์ั1งหมด 
 3. ................................................ประมาณร้อยละ……………ของพืชอาหารสัตวท์ั1งหมด 
 ทา่นมีการปลูกพืชอาหารสัตวเ์พื�อใชเ้ลี1ยงแพะหรือไม ่ I  ไมป่ลูก  I  ปลูก  
 ในกรณีปลูก  มีพื1นที�ปลูกจาํนวน.........................ไร่ 
 กรณีไมป่ลูก  เพราะ....................................................................................................... 
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32) พืชอาหารสัตวที์�ทา่นปลูก  ระบุ..................................................................................... 
33) ในกรณีปลูกพืชอาหารสัตวท์่านใชน้ํ1าจากแหล่งใด 

 I  นํ1าฝน I  บอ่ที�ขดุขึ1นเพื�อใชใ้นแปลงหญา้ 
 I  นํ1าบาดาล  I  อื�นๆระบุ................................................ 

34) แพะของทา่นไดรั้บพืชอาหารสัตวเ์พียงพอตลอดทั1งปีหรือไม ่   
(    ) เพียงพอ   (    ) ไมเ่พียงพอ 
หากไมเ่พียงพอ ช่วงเดือนไหนของปีที�ไมเ่พียงพอ เดือน 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

 (วงกลมเดือนที�ไมเ่พียงพอตอ้งเอาที�อื�นเพิ�มบา้ง  ส่วนที�ไมว่งกลมแสดงวา่เพียงพอ)  
 หากมีช่วงที�พืชอาหารสัตวเ์ดือนที�ไมเ่พียงพอต่อความตอ้งการของแพะ ทา่นจะใชอ้ะไรมา 
 เป็นอาหารแทน..................................................................................................................... 

35) คา่ใชจ่้ายในการปลูกพืชอาหารสัตว ์(บาทต่อปี) 
ชนิดของปัจจยัการผลิต ปริมาณปัจจยัการผลิต

ที�ใชท้ั1งหมดในรอบปี 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวมคา่ใชจ่้ายปัจจยัการ
ผลิต 

1. คา่เตรียมดิน    
2. คา่เมล็ดพนัธ์ุ    
3. คา่ปุ๋ย    
4. คา่สารเคมี    
5. คา่แรงงาน    
6. คา่นํ1ามนั    
7. อื�นๆ(ระบุ)..................... 
7.1……………….……... 

…………………… 
…………………… 

…………… 
…………… 

………………………… 
…………………………. 

 
36) ทา่นใหอ้าหารขน้กบัแพะของทา่นหรือไม ่ I ให ้Iไมใ่ห ้
37) แหล่งอาหารขน้ที�ทา่นใชเ้ลี1ยงแพะมาจากแหล่งใด 

  (    ) อาหารสาํเร็จรูป     (    ) ผสมเอง 
  (    ) ผลพลอยไดจ้ากการเกษตร (ระบุ)……………………………………………….. 
  (    ) อื�นๆ (ระบุ)................................................................................................... 
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 กรณีใชอ้าหารสาํเร็จรูปทา่นใชสู้ตรอาหารอะไร 
 ............................................................................................................................................... 
   กรณีอาหารผสมเองทา่นใชสู้ตรอาหารอะไร 
 ............................................................................................................................................... 

38) ความถี�ของการให้อาหารขน้ในการเลี1ยงแพะเป็นอยา่งไร 
 I  1. ทุกวนั  I  2. อาทิตยล์ะครั1 ง 
 I  3. เดือนละครั1 ง I  4. อื�นๆ (ระบุ)............................................. 

39) ในกรณีที�ทา่นให้อาหารขน้แก่แพะประมาณ....................กรัมต่อตวัต่อวนั 
  ราคาอาหารขน้ประมาณ ก.ก.ละ ................บาท 

40) ทา่นเคยใหแ้พะกินแร่ธาตุหรือไม ่(เช่น เกลือแกง กอ้นแร่ธาตุ)  I (    ) ไมเ่คย  I  (    )เคย 
  หากเคย ปริมาณการใช.้....................กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นเงิน..............................บาทต่อปี  

41) แหล่งนํ1าที�ใชใ้นการเลี1ยงแพะของทา่นมาจากแหล่งใด 
 I  1. ลาํคลอง/ หนอง บึง I  2. บอ่นํ1าตื1น 
 I  3. นํ1าบาดาล I  4. นํ1าฝน 
 I  5. นํ1าประปา I  6. อื�นๆ (ระบุ)………………………… 

42) ทา่นไดน้าํวสัดุเศษเหลือจากการทาํการเกษตรอยา่งอื�นมาใชเ้ลี1ยงแพะหรือไม่ 
  (    ) ไมใ่ช ้  (    ) ใช ้  (    )ในฟาร์มตนเอง   (    ) นอกฟาร์ม 
 กรณีใช ้
 1. .......................................จาํนวน.........กรัม./ตวั/วนั คิดเป็นเงิน.............................บาท/วนั 
 2. .......................................จาํนวน.........กรัม./ตวั/วนั คิดเป็นเงิน.............................บาท/วนั 

43) ในรอบปีที�ผา่นมาทา่นไดจ้ดัการเกี�ยวกบัสุขภาพแพะของทา่นอยา่งไรบา้ง 
44)   ทา่นไดก้าํจดัพยาธิภายในแก่แพะหรือไม ่  (    ) ไมก่าํจดั  (    ) กาํจดั 

   กรณีกาํจดั  จาํนวน.................ครั1 ง/ปี   คิดเป็นเงิน..................................บาท 
   กรณีไมก่าํจดั  เพราะ................................................................... 

45) ทา่นไดก้าํจดัพยาธิภายนอก (เห็บ,เหา) แก่แพะของทา่นหรือไม ่
                    (    ) ไมก่าํจดั  (    ) กาํจดั 
   กรณีกาํจดั  จาํนวน.................ครั1 ง/ปี   คิดเป็นเงิน..................................บาท 
   กรณีไมก่าํจดั  เพราะ................................................................... 
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46) ทา่นฉีดวคัซีนป้องกนัโรคให้แพะของทา่นหรือไม ่  (    ) ไมฉี่ด   (    ) ฉีด 
  กรณีฉีด  
 1. วคัซีนป้องกนัโรค..............................จาํนวน..................ครั1 ง/ปี คิดเป็นเงิน............บาท/ปี 
 2. วคัซีนป้องกนัโรค..............................จาํนวน..................ครั1 ง/ปี คิดเป็นเงิน............บาท/ปี 
 
 48) ทา่นมีการเจาะเลือดแพะเพื�อหาเชื1อโรคแทง้ติดต่อหรือไม(่   ) ไมเ่จาะ(   ) เจาะ 
 กรณีเจาะ  จาํนวน..............ครั1 ง/ปี  คิดเป็นเงิน..............................................บาท 
 กรณีไมเ่จาะ  เพราะ.............................................................................................. 

49)  เมื�อแพะป่วยส่วนใหญ่ท่านจะดาํเนินการอยา่งไร 
 I  1. รักษาเอง  I  2. ตามสัตวแ์พทย/์ปศุสัตว ์ 
 I  3. ผูมี้ประสบการณ์ในหมูบ่า้น I  4. ระบุ................................... 

50) ทา่นใชส้มุนไพรในการรักษาแพะหรือไม ่  (    ) ไมใ่ช ้   (    ) ใช ้
 กรณีใช ้
 1. ...........................................................รักษาโรค............................................................. 

51)  แพะที�ทา่นเลี1ยงเคยมีประวติัเป็นโรครุนแรงหรือไม ่ และทา่นมีวธีิจดัการแกปั้ญหา
อยา่งไร 
 1. โรค.........................................................ความรุนแรงของโรค มาก(   ) กลาง(   ) ตํ�า(   ) 
 วธีิการแกปั้ญหา.................................................................................................................. 

52)  ทา่นมีการตดัแต่งกีบใหก้บัแพะของทา่นหรือไม ่ I  ไมท่าํ  I  ทาํ 
 กรณีทาํ ความถี�ใหก้ารทาํ
......................................................................................................... 
 กรณีไมท่าํ เพราะ.................................................................................................................. 

53)  ทา่นจาํหน่ายแพะตอนอาย.ุ...........................เดือน  ขณะนั1นมีนํ1าหนกัประมาณ 
ราคาขาย..........................บาท/ตวั (หรือ ก.ก. มีชีวติ……………บาท) 
54)  ทา่นจาํหน่ายแพะใหก้บัแหล่งใด(ตอบไดห้ลายขอ้) 

 I  ขายเองกบัพอ่คา้โดยตรง  I  ชาํแหละและแปรรูปขายใหร้้านคา้ 
 I  ขายผา่นนายหนา้ I  อื�นๆ (ระบุ)............................................ 

55)  ใครเป็นผูก้าํหนดราคาขายแพะที�ทา่นขาย 
 I  เกษตรกร  I  พอ่คา้/ผูซื้1อ  
 I  ผูซื้1อ/ผูข้ายต่อรองราคากนั I  อื�นๆ (ระบุ)............................................. 
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56)  ในการตั1งราคาแพะเพื�อขายใหก้บัพอ่คา้ คนกลาง หรือชาวบา้นทั�วไปที�มาซื1อทา่นใชเ้กณฑ์
อะไร 
 I  1. ราคาจากกรมปศุสัตว ์ I 2.  ราคาตามทอ้งตลาด   

57)  ทา่นมีวธีิการจาํหน่ายแพะอยา่งไร (ตอบไดม้ากวา่1 ขอ้) 
 I  1. ขายเป็นตวั(ไมช่ั�งนํ1าหนกั) I 2.  เหมายกฝงู   
 I  3. ขายเป็นตวัและชั�งนํ1าหนกั  I4 . อื�นๆ (ระบุ)............................................... 
 

58)  เทา่ที�ทา่นประสบ ปัจจุบนัผูซื้1อแพะตอ้งการแพะพนัธ์ุหรือแพะพื1นเมือง 
 I 1. แพะพนัธ์ุ  ประมาณ............................% 
 I 2. แพะพื1นเมือง  ประมาณ.......................% 

59)  ในรอบปีที$ผ่านมาทา่นขายแพะดงันี1  
   แมแ่พะคดัทิ1งจาํนวน......................ตวั   
  พอ่แพะคดัทิ1งจาํนวน......................ตวั   
    แพะรุ่นเพศผูจ้าํนวน.......................ตวั   
    แพะรุ่นเพศเมียจาํนวน...................ตวั   
  ลูกแพะตวัผูจ้าํนวน.........................ตวั   
  ลูกแพะตวัเมียจาํนวน......................ตวั   

60)  ทา่นคิดวา่ราคาแพะที�ซื1อ-ขายกนัในปัจจุบนัเหมาะสมแลว้หรือไม ่
   (    ) เหมาะสม    (    ) ไม่เหมาะ 
 เพราะ.............................................................................................................................. 

61)  ทา่นคิดวา่อนาคต (ประมาณอีก 5 ปีขา้งหนา้) ตลาดแพะเป็นอยา่งไร 
   (    ) ดีขึ1น    (    ) เหมือนเดิม    (    ) ตกตํ�าลง 
 เพราะ............................................................................................................................... 

62)  ทา่นคิดวา่แนวโนม้การเลี1ยงแพะในอนาคตในพื1นที�จงัหวดัสงขลาเป็นอยา่งไร 
   (    ) มีผูเ้ลี1ยงมากขึ1น  (    ) มีผูเ้ลี1ยงใกลเ้คียงปัจจุบนั (    ) จาํนวนผูเ้ลี1ยงลดลง 
 เพราะ............................................................................................................................... 
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63)  รายไดอื้�นๆของทา่นเกี�ยวกบัแพะที�นอกจากการขายตวัแพะในรอบปี 
รายการ ขายจํานวน ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน 

มูลแพะ    
อื�นๆ(ระบุ)    
1…………………..    
    

 
64)  ปัญหาที�สาํคญัในการเลี1ยงแพะของทา่นมีอะไรบา้ง 

  (เรียงลาํดบัความสาํคญัจากมากไปหานอ้ย) 
  (    ) มีปัญหานํ1าทว่มพื1นที�เลี1ยงทุกปีมี   (    ) ปัญหาโรคและเจบ็ป่วย 
  (    ) ขาดแคลนพอ่พนัธ์ุ แม่ที�มีคุณภาพ   (    ) พื1นที�เลี1ยงมีจาํกดั  
  (    ) มีพืชอาหารสัตวไ์ม่เพียงพอ   (    ) ขาดแคลนแรงงาน 
  (    ) อื�นๆ (ระบุ)................................................................................................................ 

65)  ทา่นคิดวา่หน่วยงานภาครัฐควรใหก้ารสนบัสนุนที�เกี�ยวขอ้งกบัแพะในเรื�องใดบา้ง 
  (เรียงลาํดบัความสาํคญั 3 ขอ้) 

 1………………………………………………………………..…………………….…… 
 2…………………………………………………….……………………………………… 
 3…………………………………………………………………………………………… 
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66)  การใชปั้จจยัการผลิตและแรงงานในการเลี1ยงสตัวต่์อปี 
กิจกรรม จาํนวนวนัที�

ทาํกิจกรรม
นั1นในแตล่ะ

เดือน 

จาํนวน
ชั�วโมง
ที�ทาํตอ่
วนั 

จาํนวน
แรงงาน
ครอบครัว
(คนตอ่
วนัที�ทาํ) 

จาํนวน
แรงงาน
จา้ง(คน
ตอ่ครั1 ง) 

จาํนวน
แรงงาน
รวม(คน
ตอ่วนั) 

คา่จา้ง(ตอ่
คนตอ่วนั
ทาํงาน) 

คา่จา้ง
รวม 

คา่ใชจ่้าย
รวมดา้น
แรงงาน 

ทาํความสะอาด
โรงเรือน 

        

โรยปูนขาว         
ใหอ้าหารหยาบ         
ใหอ้าหารขน้         
ตดัหญา้/อาหาร
ใหแ้พะกิน 

        

ปล่อยแทะเลม็
แปลงหญา้ 

        

ตอ้นทุ่ง         
ผสมอาหารแพะ         
หมกัอาหารแพะ         
การจดัการสุข
ศาสตร์แพะ 

        

ตดัแตง่กีบแพะ         
การจาํหน่ายแพะ         

หมายเหตุ หากกิจกรรมไหนไมไ่ดท้าํทุกเดือนใหร้ะบุวา่ทาํในเดือนไหนบา้ง 
 

67) ผลผลิตอื�นๆนอกเหนือจากตวัสัตวที์�ขายต่อปีมีอะไรบา้ง แต่ละอยา่งมีราคาเทา่ไรต่อหน่วย 
ผลผลิต จาํนวนที�ขาย ราคาต่อหน่วย ขายใหใ้คร ขายที�ไหน 
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การใชปั้จจยัการผลิตและแรงงานในการเลี1ยงสัตวต่์อปี  

ชนิด
ปัจจยัการ
ผลิตที�ให ้

เดือนที�
ทาํ

กิจกรรม 

จาํนวนครั1ง
และจาํนวน
วนัที�ทาํ

กิจกรรมตอ่
ครั1 งในแตล่ะ

เดือน 

จาํนวน
ชั�วโมงที�ทาํ
ตอ่ครั1 ง 

จาํนวน
แรงงาน
ครอบครัว 
(คนตอ่
ครั1 ง) 

จาํนวน
แรงงาน
จา้ง(คน
ตอ่ครั1 ง) 

จาํนวน
แรงงาน
รวม(คน
ตอ่ครั1 ง) 

คา่จา้ง
(คนตอ่
วนั

ทาํงาน) 

คา่จา้ง
รวม 

 
คา่ใชจ่้าย
รวมดา้น
แรงงาน 

          

คา่ใชจ่้ายดา้นปัจจยัการผลิต(คา่อาหารสัตว ์คา่สุขศาสตร์สัตว ์คา่ผสมพนัธ์ุ  ฯลฯ ) 

ชนิดปัจจยัการผลิต 
ปริมาณปัจจยัการผลิตที�ใช ้

ทั1งหมดในรอบปี 
ราคาตอ่หน่วย 

รวมคา่ใชจ่้ายปัจจยัการผลิต 

    

 

9. ต้นทุนคงที$(ทั�งเพื$อการปลูกพชืและเลี�ยงสัตว์) 

 เครื�องจกัรกลและแรงงานจา้งที�ไมไ่ดจ้ดัสรรตามลาํดบัขั1นตอนทางเทคนิคเฉพาะ 

ชนิด เดือน-ปีที�ซื1อ สามารถใชไ้ดสู้งสุด(ปี) 
ราคาซื1อ สาํหรับกิจกรรม

เกษตรอะไรบา้ง 
     

 สิ$งก่อสร้าง 

ชนิด เดือน-ปีที�สร้าง สามารถใชไ้ดสู้งสุด(ปี) 
มูลคา่ที�สร้าง สาํหรับกิจกรรม

เกษตรอะไรบา้ง 
     

 อปุกรณ์อื$นๆ 

ชนิด เดือน-ปีที�ซื1อ สามารถใชไ้ดสู้งสุด(ปี) 
ราคาซื1อ สาํหรับกิจกรรม

เกษตรอะไรบา้ง 
     

 
ที$ดิน 

แปลงที� 
การไดม้า ปีที�ซื1อ(ถา้ซื1อ) ราคาซื1อ ลกัษณะการเช่าและ

คา่เช่า เช่า ซื1อ มรดก 
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การปรับปรุงพื�นที$ ที$เกดิขึ�นเร็วๆนี�( ในช่วง 5 ปีที$ผ่านมา) 

ลกัษณะการปรับปรุง ปีที�ปรับปรุง คา่ใชจ่้าย 
   
10. แนวโน้ม 
1) ขอ้จาํกดัในการทาํเกษตรในปัจจุบนัของครัวเรือนนี1 มีอะไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
2) อุปสรรคในการทาํเกษตรในปัจจุบนัของครัวเรือนนี1 มีอะไรบา้ง
.............................................................................................................................................................
3) อนาคตในการผลิตทางการเกษตร เพื�อขายของทา่นจะเป็นอยา่งไร (ทั1งพืชยนืตน้ พืชอาย ุ2-5 ปี 
พืชปีเดียว และ การเลี1ยงสัตว)์ 
.............................................................................................................................................................
4) ทา่นคิดวา่ในอนาคตทา่นจะมีการเปลี�ยนแปลงการทาํเกษตรของทา่นอยา่งไรบา้ง มากนอ้ย
เพียงใด 
............................................................................................................................................................. 
5) จากการเปลี�ยนแปลงในขอ้ 2 ทา่นจะใชง้บจากไหน  และทา่นคิดวา่มีเพียงพอหรือไม ่เพราะอะไร 
............................................................................................................................................................. 
 6) ทา่นจะมีการลด หรือเพิ�มที�ดินทาํเกษตรในอนาคต อยา่งไรบา้ง มากนอ้ยเพียงใด และคาดวา่จะ
ไดที้�ดินมาอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
7) แนวโนม้แรงงานทาํเกษตรของทา่นในอนาคตจะเป็นอยา่งไร (ขาดแรงงาน  แรงงานเพิ�มขึ1น  มี
การจา้งแรงงานภายนอก) 
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 

ภาพเกษตรกรประกอบฟาร์มแพะแต่ละประเภท 

 

ประเภทที$ 1 ฟาร์มที$มีกจิกรรมการเลี�ยงแพะนมเชิงพาณชิย์ควบคู่ไปกบักจิกรรมเกษตรอื$น ๆ 

ฟาร์มที$ 1  นายยูโสบ  เตบสัน  
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ประเภทที$ 2 ฟาร์มที$มีการเลี�ยงแพะเนื�อเชิงพาณชิย์ควบคู่ไปกบักจิกรรมการปลกูพชืยนืต้น 

เชิงเศรษฐกจิ  

ฟาร์มหมายเลข 4 นายนิติภูมิ หลงเก 
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ประเภทที$ 2 ฟาร์มที$มีการเลี�ยงแพะเนื�อเชิงพาณชิย์ควบคู่ไปกบักจิกรรมการปลกูพชืยนืต้น 

       เชิงเศรษฐกจิ  

ฟาร์มหมายเลข 7  นายหอด ดวงตา 
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ประเภทที$ 3 ฟาร์มที$เน้นหนักการปลกูพชืยนืต้นเชิงพาณชิย์เสริมด้วยการเลี�ยงแพะจํานวนน้อย 

ฟาร์มหมายเลข 6 นายยาํอาด อาหน่าย 

  
 

ฟาร์มหมายเลข 10  นายสาเหร็บ  ทิ�งนํ�ารอบ 
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ประเภทที$ 3 ฟาร์มที$เน้นหนักการปลูกพืชยืนต้นเชิงพาณิชย์เสริมด้วยการเลี�ยงแพะจํานวนน้อย

ฟาร์มหมายเลข 11 นายอาํด๊ะ  ปีนัง 

  
 

ฟาร์มหมายเลข 12 มะหาด สบู่บก 
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ประเภทที$ 4 ฟาร์มที$มีพื�นที$ทาํเกษตรต่อคนน้อย ปลกูยางพาราเป็นหลกั เสริมด้วยข้าวโพดและหญ้า 

     ในสวนยางและมีการเลี�ยงแพะจํานวนน้อย  

ฟาร์มหมายเลข 3 นายอบัดลกาหรีม  ทิ�งนํ�ารอบ 

  
 

  
 

ฟาร์มหมายเลข 8 นายอาํสอด  ดําท่าคลอง 
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ฟาร์มหมายเลข 9  นายสาบู  เตบสัน 

  
 

ประเภทที$ 5 ฟาร์มที$มีพื�นที$ทาํเกษตรต่อคนน้อย ไม่มีพื�นที$สําหรับปลกูพชืยนืต้นเชิงพาณชิย์  

   เลี�ยงแพะเสริมจํานวนน้อย  

ฟาร์มหมายเลข 5 นายบาราเหม  ดําท่าคลอง 
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ประเภทที$ 6 ฟาร์มที$มีการปลูกพืชยืนต้นควบคู่กับการปลูกข้าวโพดแบบเข้มข้นและเลี�ยงแพะเสริม

จํานวนน้อย  

ฟาร์มหมายเลข 2  นายสานิตย์ ทิ�งนํ�ารอบ 
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ภาคผนวก ง 

ภาพพชือาหารสัตว์ที$เกษตรกรปลกูและตัดจากแหล่งธรรมชาติให้แพะกนิ 

 

  
บุหงานรา (Thysanostigma siamensis) 

 

  
หญ้าเนเปียร์ (Pannisetum purpureum) 

 

  
ต้นข้าวโพดหวาน (Zea mays Linn.) 
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การแขวนใบกระถินให้แพะกนิ   การแขวนใบปาล์มนํ�ามันให้แพะกนิ 

(Leucaena glauca Benth)    (Elaeis guineensis Jacq) 

 

  
ไมยราบ (Mimosa pucida L.)   ใบข่อย (Streblus asper Lour.) 

 

  
ใบขนุน( Artocarpus heterophyllus Lam.)  ใบกระถินเทพา (Acacia mangium Wild.) 
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หญ้ารูซี$ (Brachiaria ruziziensis)   หญ้าคา Imperata cylindrica (Linn.) Beauv. 
 

  
โกงกาง (Rhizophora apiculata Blume)  เหลือกปลาหมอ (Acanthus ebracteatus Vahl) 
 

  
บอระเพด็ Tinospora crispa (L.)   พืชคลุม (Calopogonium caeruleum.) 
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ภาคผนวก จ 

การประชุมเตรียมความพร้อมความร่วมมือในการทาํโครงการวจัิย 
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ประวตัิคณะผู้วจิยั 

ประวตัิหัวหน้าโครงการวจัิย 

1. ชื�อ - นามสกลุ (ภาษาไทย)  นาย สมยศ ทุง่หวา้ ยศ รองศาสตราจารย ์
                    (ภาษาองักฤษ) Mr.Somyot Thungwa  Rank Associate Professor 

2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  3-9199-00156-45-1 
3. ตําแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย ์
4. หน่วยงานและสถานที�อยู่ที�ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร และ

ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
หน่วยงาน ภาควชิาพฒันาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

สถานที�ติดต่อได้สะดวก   ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 

โทรศัพท์ 074-286005, 089-7334049 e-mail: somyot.t@psu.ac.th 

5. ประวตัิการศึกษา 

ระดับการศึกษา วฒิุ สาขา สถาบัน ประเทศ ปีที�จบ

ปริญญาเอก Dr.Ing. Agro-Economie Institut National Agronomique 

Paris-Grignon 

ฝรัcงเศส 2532

ประกาศนียบตัร 
การศึกษาชัfนสูง 

DEA Socio-Economie du 

Developpement 

Universite de Paris 1 

(Pantheon-Sorbonne) 

ฝรัcงเศส 2529

ปริญญาโท วท.ม. ส่งเสริมการเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ไทย 2524

ปริญญาตรี วท.บ. ส่งเสริมการเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ไทย 2522
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6. สาขาวิชาการที�มีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ ระบบ
สังคมเกษตรและการพฒันาชนบท 

7. ประสบการณ์ที�เกี�ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั<งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้

ร่วมวจัิยในแต่ละผลงานวจัิย  
7.1 ปัจจุบัน (ไมมี่) 
7.2 ผู้อาํนวยการแผนงานวจัิย :  

 พ.ศ. 2552- 2555               ผูป้ระสานงานชุดโครงการเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั       

พ.ศ. 2550-2553  ผูป้ระสานงานชุดโครงการวิจยัและพฒันาเชิงพืfนทีc 5 

จงัหวดัภาคใตต้อนกลาง สาํนกังานกองทุนสนบัสนุน

การวจิยั 

7.3 หัวหน้าโครงการวจัิย 
 

ช่วง พ.ศ.

(คศ) 

ชื�อโครงการ แหล่งทุน 

2534-36 The Dynamic of Agrarian Society in Pak-Phanang 

Coastal Area, Nakhon Sri Thammarat 

Province,Southern Thailand 

CORIN- PSU 

2537 Factors Affecting the Adoption of Innovation in  

Rice Farming of Agrarian System in Irrigated and 

Non-Irrigated Area,Khuan Khanun 

District,Phatthalung Province 

 

2535-36 ถาวรภาพของระบบสังคมเกษตรทีcมียางพาราเป็นพืช

หลกั จงัหวดัพทัลุง 

สภาวจิยัแห่งชาติ 
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ช่วง พ.ศ.

(คศ) 

ชื�อโครงการ แหล่งทุน 

2537-38 Human Ecology and Evolution of Agrarian Systems 

in Sathing Phra Peninsular, Southern Thailand 

ประเทศฝรัcงเศส 

2538 การวนิิจฉยัระบบสังคมเกษตร กิcงอาํเภอกระแสสินธ์ุ 

จงัหวดัสงขลา 

ม.สงขลานครินทร์ 

2540-41 Rural Transformation in Southern Thailand: 

Mobility and Retention Capacity of the Work Force 

in Selected Rural Systems. 

ORSTOM, France 

(2000) Evolution of Communities in the  Forest  Area: A 

Case study in Southern Thailand 

The Rockefeller Foundation 

(2005-

2007) 

Turning to the First Agricultural Revolution of 

Agrarian Societies in the Land Reform Area, 

Southern Thailand. 

สาํนกังานการปฏิรูปทีcดิน

เพืcอเกษตรกรรม 

2540-41 การพฒันาการเกษตรทีcย ัcงยนืสาํหรับเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา : ความเป็นไปไดใ้นการเพิcมความ

หลากหลายทางชีวภาพในสวนยางพารา จงัหวดั

สงขลาและสตูล 

ม.สงขลานครินทร์ 

2544 แผนการใชที้cดินชายฝัcงอ่าวปัตตานี. กรมพฒันาทีcดิน 

2545 การติดตามประเมินผลโครงการนาํร่องเพืcอพฒันา

เกษตรกรรมย ัcงยนืของเกษตรกรรายยอ่ย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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