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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาการตลาดแพะเนื้อ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างตลาด หน้าที่
การตลาด พฤติกรรมตลาด วิถีการตลาด ส่วนเหลื่อมการตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเหลื่อมการตลาด และ
ประสิทธิภาพการตลาด ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์
เกษตรกร ผู้ประกอบการในระดับต่างๆ คือ พ่อค้ารวบรวมแพะเน้ือมีชีวิต พ่อค้าขายปลีกแพะเนื้อมีชีวิต และ
พ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละ รวมทั้งสิ้น 188 ราย โดยทําการศึกษาข้อมูลในจังหวัดทั้ง 4 ภาค รวม 21 
จังหวัด และข้อมูลทุติยภูมิได้จากเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่หน่วยงานต่างๆ 
รวบรวมไว้ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมศุลกากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น 
 ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะโครงสร้างตลาดแพะเน้ือมีชีวิต เป็นลักษณะตลาดผู้ขายมากราย และผู้ซื้อ
มากราย วิถีการตลาดแพะเนื้อ พบว่า วิถีการตลาดแพะเน้ือเริ่มจากเกษตรกรที่ต้องการจะขายแพะเน้ือ โดยจะ
ขายแพะเน้ือมีชีวิตให้เกษตรกรด้วยกันเองเพ่ือไปขยายพันธ์ุหรือขุนต่อ ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง และขายให้
พ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละ นอกจากน้ันก็จะขายให้กับพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น โดยพ่อค้าจะมารับซื้อจาก
เกษตรกรในหมู่บ้าน หลังจากน้ันพ่อค้ารวบรวมแพะเน้ือมีชีวิตก็จะขายแพะเนื้อมีชีวิตต่อให้กับผู้บริโภค 
เกษตรกร และพ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละต่อไป โดยส่วนใหญ่จะขายเน้ือแพะชําแหละให้กับร้านอาหาร 
ภัตตาคาร/โรงแรม ส่วนเหลื่อมการตลาดและต้นทุนการตลาดของพ่อค้าในระดับต่างๆ ในตลาดแพะเนื้อ พบว่า
ส่วนเหลื่อมการตลาดแพะเนื้อมีชีวิตจนกระทั่งขายปลีกเป็นเน้ือแพะชําแหละเท่ากับ 106.32 บาทต่อกิโลกรัม 
โดยสามารถแยกเป็นต้นทุนการตลาดทั้งหมด 89.51 บาทต่อกิโลกรัม และกําไรท้ังหมดของพ่อค้าคนกลาง
เท่ากับ 16.81 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนการตลาด พ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละมีต้นทุน
การตลาดมากที่สุดเท่ากับ 84.40 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของมูลค่าสูญเสียนํ้าหนักในการฆ่า 43.93 
บาทต่อกิโลกรัม ส่วนพ่อค้ารวบรวมแพะเน้ือมีชีวิตมีต้นทุนการตลาดเท่ากับ 5.11 บาทต่อกิโลกรัม โดยส่วนใหญ่
เป็นค่าขนส่ง 2.46 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเหลื่อมการตลาด คือ ราคาแพะเน้ือ ปริมาณแพะเน้ือ 
และค่าใช้จ่ายทางการตลาด ส่วนประสิทธิภาพการตลาดมีค่าเท่ากับ 261.54 ซึ่งมีค่าสูง แสดงว่าตลาดแพะเน้ือ 
มีประสิทธิภาพ 

จากผลการศึกษาสามารถเสนอข้อเสนอแนะได้ดังน้ี 1) ส่งเสริมให้มีการผลิตแพะเนื้อเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการบริโภคแพะเน้ือ 2) ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมการบริโภคเน้ือแพะ 
และให้ข้อมูลข่าวสารถึงคุณค่าทางอาหารของเน้ือแพะ 3) ขยายช่องทางในการจําหน่ายแพะเน้ือให้เพ่ิมขึ้น  
4) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเน้ือ โดยให้เกษตรกรมีการรวมกันซื้อและรวมกันขาย 
เพ่ือให้สามารถต่อรองทางด้านราคา 5) เพ่ิมเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการส่งเสริมการเล้ียงแพะเน้ือ ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการบริโภค และการส่งออก 6) ควรหาวิธีลดต้นทุนด้านการขนส่ง เน่ืองจากแพะเน้ือส่วนใหญ่จะใช้
บริโภคในภาคใต้ แต่แหล่งผลิตอยู่ในภาคกลาง ทําให้เกิดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง ทําให้ราคาแพะเน้ือมี
ราคาสูงขึ้นเมื่อถึงมือผู้บริโภค 7) พ่อค้าขายปลีกควรมีการสร้างเครือข่ายเพ่ือให้สามารถซื้อแพะเนื้อจาก
เกษตรกรโดยตรงเพ่ือลดต้นทุนทางการตลาด 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญของปัญหา  

แพะเน้ือเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหน่ึงที่เกษตรกรให้ความสนใจ และนิยมเลี้ยงเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจาก 
แพะเน้ือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงและดูแลง่าย สามารถกินอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหญ้า ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย วัชพืช
ในเรือกสวนไร่นา วัสดุเศษเหลือจากการเกษตร และสามารถปล่อยลงแทะเล็มในทุ่งหญ้าสาธารณะ ทําให้มี
ต้นทุนค่าอาหารตํ่า อีกทั้งเป็นสัตว์ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ และปรับตัวให้เข้ากับสภาวะน้ันๆ ได้เป็น
อย่างดี ทําให้แพะเน้ือสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธ์ุได้อย่างรวดเร็ว นอกจากน้ียังมีลู่ทางในการจําหน่าย
ได้หลายรูปแบบ เช่น การเลี้ยงแพะเพ่ือการขยายพันธ์ุ หรือจําหน่ายเป็นพ่อแม่พันธ์ุ การจําหน่ายเนื้อแพะ 
รวมถึงผลพลอยได้อ่ืนๆ เช่น หนังแพะ ขนและมูลแพะ เป็นต้น โดยเน้ือแพะสามารถนํามาใช้ทําอาหารได้
หลากหลายชนิด เช่น ข้าวหมกแพะ ซุปเน้ือแพะ คั่วกลิ้งเน้ือแพะ สตูเน้ือแพะ ข้าวอบเน้ือแพะ เน้ือแพะตุ๋น 
และเน้ือแพะแดดเดียว เป็นต้น 

แพะเน้ือมีการเลี้ยงมากในภาคใต้และภาคกลางของประเทศไทย การเลี้ยงแพะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี
โดยในช่วงปี 2549-2554 มีการขยายการเลี้ยงแพะจาก 324,150 ตัว ในปี 2549 เป็น 427,567 ตัว ในปี 2554 
หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 2.72 ต่อปี (กรมปศุสัตว์, 2554) จังหวัดที่มีการเลี้ยงแพะเน้ือมากที่สุด คือ จังหวัด
ยะลา รองลงมาได้แก่ จังหวัดปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา ตามลําดับ แต่เน้ือแพะยังไม่เป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภคโดยทั่วไปในประเทศ นอกจากผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม สภาพการเลี้ยงส่วนใหญ่ เกษตรกรจึงเลี้ยง 
เป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพรอง แต่การเลี้ยงแพะเน้ือสามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลักที่มีความมั่นคงได้ เน่ืองจาก
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงแพะและพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริม 
การผลิตและส่งออกอาหารฮาลาล ซึ่งจะทําให้แพะเน้ือเป็นที่ต้องการของตลาดมากข้ึน  

การศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเน้นศึกษาด้านการผลิต ส่วนการศึกษาด้านการตลาดยังมีน้อย ดังน้ัน
การศึกษาด้านการตลาดในเรื่องโครงสร้างตลาด หน้าที่การตลาด พฤติกรรมตลาด วิถีการตลาด ส่วนเหลื่อม
การตลาด และประสิทธิภาพการตลาด เพ่ือเป็นข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้ประกอบการกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาการตลาดแพะเนื้อ รวมท้ังการพัฒนาการผลิตแพะเนื้อให้มีคุณภาพ และเพ่ือใช้ประกอบในการ
ส่งเสริมนโยบายการผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลของภาครัฐ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างตลาด หน้าที่การตลาด พฤติกรรมตลาด วิถีการตลาด 
และส่วนเหลื่อมการตลาดของแพะเน้ือ 

1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเหลื่อมการตลาด และประสิทธิภาพการตลาด 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
       ศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเน้ือ ผู้รวบรวมแพะเน้ือมีชีวิต พ่อค้าขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิต และ 
พ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละ ในปี 2555 ทั้งน้ีจะศึกษาข้อมูลในจังหวัดทั้ง 4 ภาค ของประเทศ ได้แก่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ลพบุรี ชัยนาท เพชรบุรี ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร สงขลา สตูล 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี กระบ่ี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กําแพงเพชร พิษณุโลก นครราชสีมา และ
ชัยภูมิ 
 
1.4 วิธีการศึกษา 

 1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         ข้อมูลในการศึกษาได้มาจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ดังน้ี 
          1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ข้อมูลจากเกษตรกร
ผู้เลี้ยงแพะเน้ือ และผู้ประกอบการในระดับต่างๆ คือ พ่อค้ารวบรวมแพะเน้ือมีชีวิต พ่อค้าขายปลีกแพะเน้ือ 
มีชีวิต และพ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละ การเลือกตัวอย่างใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota 
Sampling) จากข้อมูลจํานวนแพะ และจํานวนผู้เลี้ยงแพะ รายจังหวัดของกรมปศุสัตว์ เพ่ือกําหนดจังหวัดและ
จํานวนจังหวัดที่จะศึกษาในแต่ละภาค ดังน้ี 
     - ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบ่ี พัทลุง สงขลา และสตูล 
     - ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี ลพบุรี 
ชัยนาท สุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานคร 
     - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ 
     - ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ กําแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ 
     โดยจํานวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแต่ละระดับมีดังน้ี 
     - เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเน้ือ   134 ราย 
     - ผู้รวบรวมแพะเนื้อมีชีวิต     36 ราย 
     - พ่อค้าขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิต    15 ราย 
     - พ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละ    3 ราย 
            รวม           188 ราย 
  2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
ข้อมูลทางสถิติที่หน่วยงานต่างๆ รวบรวมไว้ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กรมปศุสัตว์ กรมศุลกากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น 
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  1.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
        1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) เป็นการวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้าง

ตลาด พฤติกรรมตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเหลื่อมการตลาด 
        2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ในการวิเคราะห์วิถีการตลาด ส่วนเหลื่อมการตลาด และประสิทธิภาพการตลาดโดยการวิเคราะห์ 
จะใช้เครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายในการอธิบาย ในรูปของการหาค่าสัดส่วน ค่าร้อยละ และวิธีการหาค่าเฉลี่ย
ของข้อมูล 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.5.1 เป็นข้อมูลให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนด้านการตลาด
แพะเน้ือ 
 1.5.2 หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้ประกอบการจัดทําแนวทางส่งเสริมการเลี้ยง และพัฒนาแพะเน้ือและ
อาหารฮาลาลต่อไป 
 



บทท่ี 2 
การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎ ี

 
2.1 การตรวจเอกสาร 
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2553) ได้ศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดแพะเน้ือ ในพ้ืนที่  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2552 ได้ศึกษาสภาพท่ัวไปด้านการผลิตการตลาด ต้นทุนและผลตอบแทน 
การเลี้ยงแพะเน้ือ และวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและการตลาดแพะเน้ือในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่จบการศึกษาช้ันประถมการศึกษาตอนต้น มีอาชีพทําสวน
ยางพารา และมีพ้ืนที่ถือครอง 1-10 ไร่ ต่อครัวเรือน สภาพการผลิตแพะ เกษตรกรเลี้ยงแพะแบบขังสลับปล่อย
ใช้หญ้าและอาหารข้น แพะที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นแพะพันธ์ุลูกผสม แพะอายุ 1 ปี มีต้นทุนการผลิต 1,961.94 
บาท เกษตรกรขายแพะนํ้าหนักตัวประมาณ 25 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 120 บาท ได้กําไรตัวละ 
1,038.06 บาท เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเน้ือเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาตอนต้น มีอาชีพ 
ทําสวนยางพารา และมีพ้ืนที่ถือครอง 1-10 ไร่ต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันกับเกษตรกรรายย่อย สําหรับสภาพ 
การผลิตแพะ เกษตรกรเลี้ยงแบบขังสลับปล่อย ใช้หญ้าและอาหารข้นเช่นกัน แพะอายุ 1 ปี มีต้นทุนการผลิต 
2,027.82 บาทต่อตัว เกษตรกรขายแพะนํ้าหนักตัวประมาณ 25 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 120 บาท ได้กําไร
ตัวละ 972.18 และส่วนใหญ่จําหน่ายแพะให้ผู้บริโภคโดยตรง รัฐควรจัดอบรมให้ความรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการเลี้ยงแพะและมีมาตรการสร้างแรงจูงใจ บูรณาการหน่วยงานในพ้ืนที่ในการเลี้ยงแพะเน้ือ และรวมกลุ่ม
เพ่ือจัดต้ังและขยายโอกาสให้เครือข่ายเข้มแข็ง 
 
 สหรัฐ  เงินสง่า (2550) ได้ศึกษาการผลิตและการตลาดแพะเนื้อในอําเภอสุไหงโกลก จังหวัด
นราธิวาส โดยศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ผลิตแพะเนื้อ สภาพการผลิตแพะเนื้อ การตลาด
แพะเน้ือ และปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดแพะเน้ือ ผลการวิจัยพบว่า 
1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 47.92 ปี นับถือศาสนาอิสลาม จบช้ันประถมศึกษา ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากเพ่ือนเกษตรกร ระยะเวลาในการผลิตแพะเน้ือ 4.58 ปี ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การผลิตแพะ และไม่เป็นสมาชิกลุ่มผลิตแพะ มีพ้ืนที่ถือครองเฉล่ีย 5.25 ไร่ มีรายได้จากการผลิตแพะเน้ือเฉล่ีย 
10,823 บาทต่อเดือน 2) เกษตรกรผลิตแพะเนื้อเพ่ือใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ใช้เงินทุนของตนเอง ผลิตแพะ
พันธ์ุพ้ืนเมือง สร้างโรงเรือนแบบกึ่งถาวรจากวัสดุพ้ืนบ้านไม่มีรั้วก้ัน ไม่มีการแยกสัตว์ป่วย ใช้นํ้าจากบ่อนํ้า  
ในฤดูฝนและฤดูแล้งใช้หญ้าสดบริเวณที่สาธารณะผลิตแพะ ขาดการสํารองอาหารในฤดูแล้ง โดยไม่ผลิตด้วย
อาหารข้นและอาหารเสริม ทําความสะอาดคอกสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 3) เกษตรกรจําหน่ายตรง การจําหน่าย
แพะมีชีวิตราคาเหมาเฉลี่ยตัวละ 2,500 บาท และจําหน่ายแพะมีชีวิตกิโลกรัมละ 120 บาท เกษตรกรเป็นผู้
กําหนดราคา และชําระเป็นเงินสด 4) เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสําคัญเก่ียวกับปัญหาสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม 
พ่อพันธ์ุ และแม่พันธ์ุราคาสูง อาหารข้นและแร่ธาตุมีราคาแพง แพะป่วยเป็นโรคท้องเสีย และได้รับข้อมูล
ข่าวสารน้อย ทั้งนี้ภาครัฐควรทบทวนนโยบายการผลิตแพะทุกโครงการ เพ่ือส่งเสริมการผลิตแพะให้มีคุณภาพ
สูงขึ้นต่อไปในอนาคต 
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 กรมปศุสัตว์ (2548) ได้ศึกษาการผลิตและการตลาดแพะเนื้อภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
สภาพทั่วไปของการผลิตแพะเน้ือภาคกลาง ศึกษาต้นทุนการเลี้ยงแพะเน้ือภาคกลาง ศึกษาการตลาดและวิถี
การตลาดแพะเน้ือภาคกลางและปัญหาอุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะในการเลี้ยงแพะเน้ือ  ผลการศึกษาพบว่า 
เกษตรกรมีลักษณะการเลี้ยงแพะเป็นแบบกึ่งขังก่ึงปล่อยหากินเองตามธรรมชาติ โดยปล่อยออกจากคอกในช่วง
เช้าและเย็น ต้นทุนการเลี้ยงแพะเน้ือภาคกลาง พบว่าพ้ืนที่สํานักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ 1 ต้นทุนลูกแพะ
แรกคลอดเฉล่ียตัวละ 217.98 บาท และเลี้ยงจนอายุ 6 เดือน จะมีต้นทุนการผลิตตัวละ 520.25 บาท ราคา
แพะเน้ือที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยตัวละ 1,363.00 บาท เกษตรกรจึงมีผลตอบแทนเฉลี่ยตัวละ 842.75 บาท และ
ในสํานักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ 7 ต้นทุนลูกแพะแรกคลอดเฉลี่ยตัวละ 220.20 บาท และเลี้ยงจนอายุ  
6 เดือน จะมีต้นทุนการผลิตตัวละ 519.28 บาท ราคาแพะเน้ือที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยตัวละ 1,268.75 บาท 
เกษตรกรจึงมีผลตอบแทนเฉลี่ยตัวละ 749.47 บาท ซึ่งแพะเน้ือในภาคกลางนอกจากจะใช้บริโภคในครัวเรือน
แล้ว ผลผลิตที่เหลือยังสามารถจําหน่ายให้กับเพ่ือนบ้านหรือตลาด เกษตรกรทั่วไปและพ่อค้าในตลาดระดับ
หมู่บ้านหรือตําบล ตลาดระดับอําเภอ และตลาดระดับจังหวัดต่อไป เกษตรกรมีปัญหาในด้านการขาดแคลน
พันธ์ุแพะที่มีคุณภาพดี ขาดแคลนอาหารสัตว์ ขาดความรู้ในการจัดการด้านอาหาร และไม่สามารถจําหน่าย
ให้แก่ผู้บริโภคได้โดยตรง ต้องซื้อขายผ่านพ่อค้าคนกลางทําใหข้าดอํานาจการต่อรองด้านราคา 
 

จันทนา บุญศิริ และวาณี ศิลประสาทเอก (2548) ได้ศึกษาสภาพการเลี้ยงและวิถีการตลาดแพะเน้ือ
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการเลี้ยง วิถีการตลาดแพะเน้ือ และข้อมูลพ้ืนฐาน 
สถานภาพส่วนบุคคลของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์จัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเน้ือในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 137 ราย  
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเน้ือทุกขนาดฟาร์มมีอายุเฉลี่ย 44 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-7 และนับถือศาสนาพุทธใกล้เคียงศาสนาอิสลาม เกษตรกรทุกขนาดฟาร์ม 
มีประสบการณ์ประกอบอาชีพมาก่อนเฉลี่ย 3.69 ปี โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงแพะเน้ือเป็นอาชีพเสริม ยกเว้น
ฟาร์มขนาดใหญ่เท่าน้ันเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก และฟาร์มส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครอบครัวในการเลี้ยงแพะเน้ือ 
เกษตรกรทุกขนาดฟาร์มเลี้ยงแพะเน้ือเฉล่ีย 33.48 ตัว มีพ่อพันธ์ุ 1.36 ตัว แม่พันธ์ุ 19.58 ตัว สัดส่วนระหว่าง
พ่อพันธ์ุ-แม่พันธ์ุ  1:14 ตัว ฟาร์มขนาดเล็กเลี้ยงแพะเน้ือเฉล่ีย 21 ตัว มีพ่อพันธ์ุ  1.31 ตัว แม่พันธ์ุ 10.26 ตัว 
เท่าน้ัน สัดส่วนระหว่างพ่อพันธ์ุ-แม่พันธ์ุ  1:9 ตัว ฟาร์มขนาดกลางเลี้ยงแพะเน้ือเฉล่ีย 65.80 ตัว มีพ่อพันธ์ุ 
1.84 ตัว แม่พันธ์ุ 32.44 ตัว สัดส่วนระหว่างพ่อพันธ์ุ-แม่พันธ์ุ 1:18 ตัว ฟาร์มขนาดใหญ่เลี้ยงแพะเน้ือเฉล่ีย 
161.93 ตัว มีพ่อพันธ์ุ 2.07 ตัว แม่พันธ์ุ 58.40 ตัว สัดส่วนระหว่างพ่อพันธ์ุ-แม่พันธ์ุ 1:28 ตัว เกษตรกรนิยม
เลี้ยงแพะเน้ือลูกผสม โดยวิธีเลี้ยงแบบขังสลับปล่อย มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจําหน่าย โดยจําหน่ายตลาดภายใน
จังหวัดเป็นหลัก ส่วนฟาร์มขนาดกลางนั้นจําหน่ายทั้งตลาดภายในจังหวัดและต่างจังหวัด แต่ฟาร์มขนาดใหญ่ 
พบว่า จําหน่ายตลาดต่างจังหวัดมากกว่า การซื้อขายแพะเน้ือส่วนใหญ่ใช้วิธีการช่ังนํ้าหนัก และจําหน่ายผ่าน
พ่อค้าคนกลางคือผู้รวบรวมในท้องถิ่น มีเฉพาะฟาร์มขนาดกลางเท่าน้ันที่จําหน่ายให้กับผู้รวบรวมท้องถิ่น
โดยตรง และยังจําหน่ายให้กับผู้รวบรวมท้องถิ่นและพ่อค้าท้องถิ่นด้วย ปัญหาอุปสรรคจากการประกอบอาชีพ
การเลี้ยงแพะเน้ือ พบว่า เกษตรกรมีปัญหามากที่สุด ด้านการตลาด จําหน่ายผลผลิตและราคาที่ไม่แน่นอน 
เน่ืองจากสภาวะตลาด ขึ้นอยู่กับอุปสงค์-อุปทานของผู้บริโภค รองมาคือ ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ โรคและพยาธิ
นอกจากน้ียังมีปัญหาด้านขาดแคลนพ่อแม่พันธ์ุที่ดี เพ่ือใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุ ตลอดจนปัญหาด้านขาดแคลน
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อาหารหยาบในฤดูแล้ง และปัญหาด้านประสิทธิภาพการผลิต ขาดความรู้ด้านการเลี้ยง การจัดการและ 
การป้องกันโรค-พยาธิและสุขภาพสัตว์ 

 
สมเกียรติ กลิ่นเกลี้ยง (2548) ได้ศึกษาการลงทุนทําฟาร์มเลี้ยงแพะเน้ือในอําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี โดยศึกษาต้นทุนการผลิตแพะเนื้อ และเพ่ือประเมินผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนเลี้ยงแพะ
เน้ือ ผลการวิเคราะห์พบว่า ต้นทุนการผลิตแพะเน้ือทั้งฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดใหญ่มีต้นทุนการผลิต 
35.81 บาทต่อกิโลกรัม  และ  30.16 บาทต่อกิโลกรัม  ตามลํา ดับ  และการลงทุนเลี้ ยงแพะเ น้ือ 
ทั้งฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดใหญ่มีความคุ้มค่าในการลงทุน โดยพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) มีค่า 
เป็นบวก มากกว่า 1 และมีค่ามากกว่าค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน (ร้อยละ 6) ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ 
ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรของการเลี้ยงแพะเน้ือ ทั้งฟาร์มขนาดกลางและฟาร์ม 
ขนาดใหญ่อีกด้วย นอกจากน้ีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการลงทุน โดยกําหนดให้ผลตอบแทนสุทธิจาก
การลงทุนลดลงเพ่ือประเมินความเสี่ยงทางการเงินของการลงทุนเลี้ยงแพะเน้ือ แสดงให้เห็นว่าการลงทุนเลี้ยง
แพะเน้ือทั้งฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาดใหญ่ ผู้เลี้ยงจะมีความเสี่ยงทางการเงินในระดับตํ่า 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎี 

2.2.1 การวิเคราะห์ด้านการตลาด 
        โครงสร้างตลาด Lancaster (อ้างถึงใน นราทิพย์, 2544) อธิบายว่า โครงสร้างตลาดในทาง

เศรษฐศาสตร์ แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผู้ขายมากราย ตลาดผู้ขายน้อยราย 
และตลาดผูกขาด ซึ่งการแบ่งประเภทของตลาดแยกตามลักษณะที่สําคัญ โดยพิจารณาจากจํานวนผู้ซื้อและ
จํานวนผู้ขายในตลาด ลักษณะสินค้าและบริการที่ซื้อขาย ความยากง่ายของการเข้าและออกจากตลาด และ
ความรอบรู้ข่าวสารต่างๆ ทั้งของผู้ซื้อและผู้ขาย ดังน้ี 

   1) ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ มีลักษณะดังน้ี 
       1.1) จํานวนผู้ซื้อผู้ขายมากราย 
       1.2) สินค้ามีลักษณะเหมือนกันทุกประการ  สามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์  

น่ันหมายความว่า ผู้บริโภคจะไม่รู้สึกแตกต่างไม่ว่าจะซื้อสินค้ามาจากผู้ผลิตรายใดก็ตาม 
       1.3) ผู้ขายแต่ละรายมีความเป็นอิสระต่อกัน ไม่มีผู้ใดมีอํานาจในการกําหนดราคา 
       1.4) ไม่มีข้อจํากัดในการเข้าหรือออกจากอุตสาหกรรม ผู้ผลิตรายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้

ทุกเวลาเมื่อเห็นว่าการเข้ามาแข่งขันจะทํากําไรให้ตนได้ 
       1.5) ผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้ในข่าวสารของตลาดอย่างสมบูรณ์ 
 2) ตลาดผูกขาด มีลักษณะดังน้ี 
       2.1) มีผู้ขายเพียงรายเดียว ทําหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ 

ของตลาด 
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       2.2) สินค้ามีลักษณะไม่เหมือนใคร ไม่สามารถหาสินค้าอ่ืนมาใช้ทดแทนได้ 
       2.3) ผู้ผูกขาดมีอิทธิพลมากในการกําหนดราคาหรือปริมาณการผลิต 
       2.4) มีข้อกีดกันในการให้หน่วยธุรกิจใหม่เข้ามา เช่น อุปสรรคอันเน่ืองมาจากการประหยัด

จากขนาดการผลิต อุปสรรคเนื่องจากการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตบางอย่างโดยผู้ผูกขาดเพียงผู้เดียว และ
อุปสรรคอันเน่ืองมาจากกฎหมาย เป็นต้น 

 3) ตลาดผู้ขายมากราย เป็นตลาดที่มีลักษณะผสมระหว่างตลาดแข่งขันสมบูรณ์และ 
ตลาดผูกขาด มีลักษณะดังน้ี 

       3.1) จํานวนผู้ขายมีมากราย ซึ่งแต่ละรายมีขนาดเล็กและมียอดขายไม่มากเมื่อเทียบกับ
ยอดขายทั้งตลาด 

       3.2) สินค้ามีลักษณะต่างกันในด้านความรู้สึกของผู้บริโภค แต่ใช้ทดแทนกันได้ 
       3.3) ผู้ขายแต่ละรายสามารถควบคุมราคาสินค้าของตนได้บ้างแต่ไม่ต่างกันมากนัก 
       3.4) ไม่มีข้อจํากัดในการเข้าหรือออกจากตลาด 
 4) ตลาดผู้ขายน้อยราย มีลักษณะเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ที่อยู่ระหว่างตลาดผูกขาดกับ

ตลาดผู้ขายมากราย การแข่งขันในตลาดผู้ขายน้อยรายจะเกิดขึ้นในกลุ่มผู้ขายจํานวนน้อยราย ตลาดผู้ขายน้อย
รายจะประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ดังน้ี 

       4.1) จํานวนผู้ขายมีน้อยราย แต่ละรายมักมีขนาดใหญ่ หรือมีสัดส่วนยอดขายสูงเมื่อเทียบกับ
ยอดขายทั้งตลาด การกล่าวเช่นน้ีมิได้หมายความว่าหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายต้องเป็นหน่วยธุรกิจ
ขนาดใหญ่เสมอไป แต่มีความหมายว่าปริมาณการขายของผู้ผลิตแต่ละรายมีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับปริมาณ
ขายทั้งหมดในตลาด อย่างไรก็ตามผลของการมีผู้ผลิตจํานวนน้อยรายในตลาดจะทําให้การดําเนินนโยบายของ
ผู้ผลิตแต่ละรายมีผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าผู้ผลิตรายใดรายหน่ึงจะเปลี่ยนแปลง
นโยบายของตนเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง จะลดราคาสินค้าหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสียใหม่ ผู้ผลิต
ที่เป็นคู่แข่งอีก 2-3 รายในตลาดจะสังเกตเห็นได้ทันที และจะพิจารณาหาแนวทางท่ีจะปรับปรุงนโยบายของตน
อันจะส่งผลกระทบกลับมายังผู้ผลิตที่เปลี่ยนแปลงนโยบายรายแรกอีก ดังน้ันในการกําหนดนโยบายหน่ึงๆ 
นอกจากผู้ผลิตจะต้องคํานึงถึงผลที่ตนจะได้รับจากการดําเนินนโยบายน้ันๆ แล้ว ผู้ผลิตยังต้องคํานึงถึงปฏิกิริยา
ของผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ที่จะส่งผลกระทบถึงตนด้วยความขึ้นอยู่แก่กัน ในระหว่างผู้ผลิตในตลาดลักษณะนี้จึงสูงมาก 
อันเป็นลักษณะที่ไม่ปรากฏในตลาดอ่ืน 

       4.2) สินค้าที่ผู้ผลิตในตลาดผู้ขายน้อยรายผลิตออกขายอาจเป็นสินค้าที่แทบจะมีลักษณะ
เหมือนกันทุกประการจนจัดเป็นมาตรฐานเดียวกัน หรืออาจเป็นสินค้าที่แตกต่างกันแต่สามารถใช้ทดแทนกันได้ 
สําหรับตลาดผู้ขายน้อยรายที่ผลิตสินค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาทิ ซีเมนต์ เหล็กกล้า ส่วนตลาดผู้ขายน้อย
รายที่ผลิตสินค้าที่แตกต่างกันแต่ใช้แทนกันได้ อาทิ ผงซักฟอก นํ้ามันพืช หรือเคร่ืองด่ืม 

       4.3) การเข้ามาผลิตแข่งขันในตลาดผู้ขายน้อยราย แม้ว่าในทฤษฎีจะระบุว่าเป็นไปได้โดยเสรี 
แต่ในทางปฏิบัติจะเป็นไปได้ค่อนข้างยาก แม้จะไม่ถึงกับเป็นไปไม่ได้เลย ซึ่งอาจเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ เป็น
ต้นว่า เทคนิคการผลิตอาจยุ่งยาก การผลิตอาจต้องใช้ต้นทุนสูงมาก หรือไม่ก็โอกาสในการสร้างช่ือเสียงของ
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สินค้าให้ทัดเทียมพอที่จะแข่งขันกับผู้ผลิตรายเดิมในอุตสาหกรรมมีน้อยมาก และนี่เองเป็นสาเหตุให้ผู้ผลิตใน
ตลาดลักษณะน้ียังคงจํานวนน้อยไว้ได้ 

       4.4) มีข้อจํากัดในการเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการทําให้สินค้าแตกต่างกัน 
ไม่ว่าจะด้วยการโฆษณา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ก็ตาม จึงทําให้ผู้ผลิตรายใหม่
ยากที่จะเข้าสู่ตลาด 

       จากคุณลักษณะข้างต้นของตลาดผู้ขายน้อยราย จะทําให้การดําเนินนโยบายทางการตลาด
ของหน่วยธุรกิจแต่ละรายมีผลกระทบกระเทือนซึ่งกันและกัน ความขึ้นอยู่แก่กันน้ีทําให้เกิดความยากลําบาก 
ที่จะนําเอาทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงมาอธิบายพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในตลาดได้ จึงมีผู้คิดค้นทฤษฎีหรือ
แบบจําลองต่างๆ ขึ้นเพ่ือใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในตลาด ได้แก่ การรวมตัวกัน การเป็นผู้นํา
ราคา เป็นต้น ซึ่งสามารถอธิบายถึงการตัดสินใจเพ่ือกําหนดราคา และปริมาณขายสินค้าของหน่วยธุรกิจ 
ในตลาด 

หน้าที่การตลาด (Marketing Function) (สมคิด, 2548) คือ กิจกรรมที่เกิดจากการกระทํา
ของนักการตลาดในกระบวนการตลาด เพ่ือทําให้สินค้าน้ันมีลักษณะรูปร่าง อยู่ในช่วงเวลาและสถานท่ี 
ที่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ประโยชน์ต้องการ เป็นบทบาทการตลาดที่เช่ือมโยงความขัดแย้งระหว่างความต้องการของ
ผู้ผลิตกับความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ใช้เข้าด้วยกัน และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการตลาด หน้าที่
การตลาดมี 9 อย่าง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 

1) หน้าที่ในการแลกเปลี่ยน (Exchange Function) เป็นหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการโอนย้าย
กรรมสิทธ์ิในตัวสินค้า สามารถทําให้ทุกคนผลิตหรือธุรกิจเฉพาะที่ชอบหรือที่ถนัดได้ เป็นจุดเริ่มต้นของการ
กําหนดราคาสินค้าที่เข้าสู่ตลาด หน้าที่ในการแลกเปลี่ยนที่ 2 อย่าง คือ  

1.1) การซื้อ (Buying) เป็นกิจกรรมเพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งในสิ่งที่ผู้ซื้อต้องการ หน้าที่ในการซื้อ
จึงต้องรวมถึงการทราบหรือการหาแหล่งที่ผลิต แหล่งที่จําหน่ายสินค้าน้ัน ฤดูกาลท่ีมีการซื้อขาย เง่ือนไขและ
กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการซื้อสินค้าน้ัน 

1.2) การขาย (Selling) เป็นกิจกรรมในการขาย ที่ได้รวมเอาหลายสิ่งหลายเข้าด้วยกัน ไม่ใช่
ว่าผู้ขายเพียงแต่ยอบรับราคาท่ีเสนอขายเท่าน้ัน ยังรวมถึงกิจกรรมโฆษณา การส่งเสริมการขาย การจัดแสดง
สินค้า และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการขายสินค้าน้ัน 

2) หน้าที่ทางกายภาพ (Physical Function) เป็นกิจกรรมที่นักการตลาดต้องกระทํากับตัว
สินค้า ในขณะที่กําลังครอบครองสินค้าน้ันอยู่ เพ่ือให้สินค้าน้ันอยู่ในลักษณะตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
หรือผู้ใช้ หน้าที่ทางกายภาพแบ่งออกเป็น 3 อย่าง คือ 

2.1) การแปรรูป (Processing) เป็นกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสินค้าให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ใช้ เป็นการตอบคําถามว่าผู้บริโภคหรือผู้ใช้ต้องการสินค้าลักษณะใด (What) เป็น
การสร้างอรรถประโยชน์ในตัวสินค้าทางด้านรูปร่าง และเพ่ิมมูลค่าให้กับตัวสินค้าด้วย ย่ิงกว่าน้ันสินค้าเกษตร
ทุกชนิดจะต้องมีการแปรรูปอย่างน้อยขั้นต้น ก่อนที่จะนําไปบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ 

2.2) การเก็บรักษา (Storage) เป็นกิจกรรมในการเก็บรักษาสินค้าไว้ ในเวลาที่ผู้แปรรูป
ต้องการใช้ในการแปรรูป และในเวลาที่ผู้บริโภคต้องการบริโภค เป็นการตอบคําถามผู้แปรรูป ผู้บริโภคและผู้ใช้
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ประโยชน์สินค้าว่า ต้องการสินค้าน้ันเมื่อใด (When) เป็นการสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านเวลา ทั้งน้ีเพราะ 
การผลิตสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เป็นฤดูกาล การแปรรูปอาจใช้เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสินค้า
เกษตรในแต่ละฤดูกาล หรือตามความต้องการของตลาดได้ แต่การบริโภคสินค้าเกษตรบางชนิด โดยเฉพาะที่
เป็นอาหารหลัก ซึ่งต้องบริโภคตลอดปี จึงจําเป็นต้องเก็บรักษาสินค้าเกษตรเหล่าน้ันเอาไว้ ให้เพียงพอกับความ
ต้องการตลอดทั้งปี 

2.3)  การขนส่ง (Transportation) เป็นกิจกรรมในการเคล่ือนย้ายสินค้าเกษตร จากแหล่ง
ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ประโยชน์ เป็นการตอบคําถามว่าการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์สินค้าชนิดน้ันอยู่ที่ใด 
(Where) เป็นการสร้างประโยชน์ด้านสถานที่ ทั้งน้ีเพราะการผลิตสินค้าเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในชนบท ในขณะที่
แหล่งบริโภคอยู่ในตัวเมือง หรือต่างประเทศสําหรับสินค้าเกษตรที่มีการส่งออก จึงจําเป็นต้องมีการขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เน่าเสียง่าย 

3) หน้าที่อํานวยความสะดวก (Facilitating Function) เป็นกิจกรรมที่ช่วยทําให้อรรถประโยชน์
การตลาด ทั้งในด้านกรรมสิทธ์ิในตัวสินค้า การแปรรูปการเก็บรักษาและการขนส่ง หรือหน้าที่การตลาด  
ทั้งด้านการแลกเปลี่ยน และด้านกายภาพดําเนินการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น หน้าที่อํานวย
ความสะดวกมี 4 อย่าง คือ 

3.1) มาตรฐานและการจัดช้ันคุณภาพสินค้า (Standardization and Grading) เป็น
กิจกรรมในการวัดความเป็นเอกภาพของสินค้า ทั้งในด้านปริมาณ เช่น โดยน้ําหนัก การตวงและการวัดขนาด 
และด้านคุณภาพ เช่น ขนาดของสินค้า (เมล็ด ผล) ความสะอาด สิ่งเจือปน ความช้ืน สี ความแก่อ่อนและอ่ืนๆ 
ที่ใช้ระบุคุณภาพสินค้าน้ัน ถ้ามาตรฐานและการจัดช้ันคุณภาพสินค้าเป็นที่ยอมรับของผู้ทําธุรกิจ การกําหนด
และการตกลงราคาก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายและทําได้อย่างรวดเร็ว ทั้งๆ ที่ไม่ต้องดูสินค้า ทําให้ตลาดของสินค้า
ชนิดน้ันกว้างขวางข้ึน ย่ิงกว่าน้ันสินค้าชนิดเดียวกันและมีมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน ย่อมทําให้การแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน จะเป็นสินค้าที่ตลาดยอมรับมากขึ้น การเก็บรักษาและการขนส่งก็ทําได้ง่าย
และสะดวกย่ิงขึ้น ไม่จําเป็นต้องแยกสินค้าตามการเป็นเจ้าของ ทําให้ค่าใช้จ่ายในการตลาดลดลง ระบบตลาด
ย่อมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3.2) การเงิน (Financing) เงินทุนเป็นสิ่งจําเป็นในการดําเนินธุรกิจ เพราะผู้ทําธุรกิจมีเงิน
ของตัวเองจํากัด แต่การทําธุรกิจต้องการปริมาณเงินมากกว่าที่มีอยู่ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง 
เช่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ให้ปริมาณธุรกิจเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการหรืออ่ืนๆ ผู้ทํา
ธุรกิจจึงจําเป็นต้องอาศัยเงินกู้ยืม ซึ่งส่วนใหญ่ได้จากสถาบันการเงิน สถาบันการเงินจึงช่วยทําให้ระบบ
การตลาดมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

3.3) การยอมรับความเสี่ยงภัย (Risk- Bearing) ความเสี่ยงในท่ีน่ี หมายถึง ความเสี่ยงต่อ
การขาดทุนจากการทําธุรกิจ ซึ่งเกิดขึ้นได้เสมอ ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจเกิดขึ้นได้ 2 แบบ คือ ความเสี่ยง
ทางกายภาพ (Physical Risk) เกิดจากการเน่าเสียและการสูญเสียตัวสินค้าที่ทําธุรกิจ ในขณะที่ครอบครอง
สินค้าน้ันอยู่ เป็นต้นว่า สูญเสียคุณภาพ สูญเสียนํ้าหนัก หรือเกิดจากไฟไหม้และภัยธรรมชาติอ่ืน และความ
เสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) คือ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าน้ันเมื่อขาย เกิดขึ้นเน่ืองจากรสนิยมของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมการดําเนินงานของคู่ต่อสู้เปลี่ยนแปลงไป หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
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ต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป (กรณีที่มีการค้าระหว่างประเทศหรือกู้ยืมเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน) 
ผู้ทําธุรกิจจะต้องติดตามส่ิงแวดล้อมภายนอกตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้ทัน 

3.4) ข่าวสารการตลาด (Market Intelligence) เป็นกิจกรรมที่จําเป็นสําหรับทุกๆ คน ไม่ว่า
จะเป็นผู้ผลิต นักการตลาดหรือผู้บริโภค โดยเฉพาะกับสินค้าที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ทราบว่า อุปทานอยู่ที่ใด 
ความเคลื่อนไหวทางด้านปริมาณและราคาเป็นอย่างไร แหล่งอุปสงค์อยู่ที่ใด และความเคลื่อนไหวด้านราคา
และปริมาณที่อุปสงค์เป็นอย่างไร ปราศจากข่าวสารการตลาด นักการตลาดไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้ นักการ
ตลาดจึงต้องติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารการตลาดตลอดเวลา เพ่ือการปรับตัวของธุรกิจให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 พฤติกรรมตลาด คือ แบบแผนพฤติกรรมการวางนโยบายของหน่วยธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไปตาม
ลักษณะตลาด โดยการวางนโยบายน้ีจะมีอิทธิพลต่อสินค้าของคู่แข่งและของหน่วยธุรกิจเอง การเสนอนโยบาย
การตลาดในรูปแบบต่างๆ น้ันเป็นการสร้างพฤติกรรมตลาด (Market Conduct) ซึ่งในอุตสาหกรรมแต่ละ
ประเภทก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป 

 หน่วยธุรกิจจะมีแบบแผนพฤติกรรมในการวางนโยบาย 2 ด้านใหญ่ๆ คือ นโยบายด้านราคา 
(Pricing Policy) และนโยบายที่ไม่เก่ียวข้องด้านราคา (Non-Pricing Policy)  

 1) นโยบายด้านราคา (Pricing Policy) หน่วยธุรกิจที่อยู่ในลักษณะตลาดที่แตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการกําหนดราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งจะแบ่งนโยบายด้านราคาแตกต่างกันตามลักษณะตลาด 

       1.1) ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ พฤติกรรมของหน่วยธุรกิจที่อยู่ในลักษณะน้ีแต่ละหน่วยธุรกิจ 
จะไม่มีอิสระในการเลือกรูปแบบการดําเนินงาน ราคาจะถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาด  
ซึ่งหน่วยธุรกิจจะไม่สามารถขายสินค้าของตนให้มีราคาแตกต่างจากที่ตลาดกําหนดได้  

       1.2) ตลาดผู้ขายมากราย จากการท่ีในตลาดน้ีมีหน่วยผลิตเป็นจํานวนมากและมีการสร้าง
ความแตกต่างกันในตัวสินค้า ทําให้หน่วยผลิตแต่ละรายมีความรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายของตนจะไม่มี
ผลต่อหน่วยผลิตอ่ืน ดังน้ันหากทําการเพ่ิมหรือลดราคาสินค้าหน่วยผลิตรายอ่ืนๆ ย่อมไม่สามารถสังเกตเห็นได้
และทําตาม อย่างไรก็ตามหากหน่วยผลิตแต่ละรายดําเนินการเช่นน้ี หน่วยผลิตรายอ่ืนๆ ก็จะดําเนินนโยบาย
เหมือนกันหมดเพราะต่างก็เผชิญสถานการณ์เดียวกัน   

       1.3) ตลาดผู้ขายน้อยราย ผู้ขายแต่ละรายกําหนดราคาของตนเองและจะปรับราคา 
เพ่ือสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่แข่งขัน โดยหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายจะสามารถแบ่ง
พฤติกรรมการกําหนดราคาออกเป็น 3 ประเภท คือ 

       1.3.1) การกําหนดราคาแบบ Non-Collusive การกําหนดราคาแบบนี้จะเกิดขึ้น 
ในกรณีที่สินค้ามีลักษณะเหมือนกัน โดยการดําเนินการของหน่วยธุรกิจในตลาดลักษณะน้ีแม้ว่าจะเป็นอิสระต่อ
กันในทางปฏิบัติ แต่การตัดสินใจจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงปฏิกิริยาของคู่แข่งขันประกอบด้วย เช่น การลดราคา
สินค้าหากผู้ผลิตลดราคาสินค้าของตนเองลง ผู้ผลิตรายอ่ืนก็จะลดราคาตามด้วย แต่หากผู้ผลิตเพ่ิมราคาสินค้า
กลับกลายเป็นผลดีต่อคู่แข่งขันที่จะขายสินค้าอย่างเดียวกัน เพราะจะไม่ขึ้นราคาตามแต่จะตรึงราคาไว้เพ่ือจะ
ดึงดูดลูกค้าจากการขึ้นราคาของคู่แข่ง ฉะน้ันจึงกล่าวได้ว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร เช่น ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้นหรือตํ่าลง ผู้ขายสินค้าในตลาดลักษณะน้ีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา ซึ่งเรียกว่าราคาตายตัว และการต้ัง
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ราคาในลักษณะดังกล่าวจะดําเนินไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีการตกลงกันระหว่างกลุ่มผู้ผลิตเมื่อเล็งเห็นถึงความ
จําเป็นในการเปลี่ยนแปลงราคา ดังน้ันหน่วยธุรกิจในตลาดลักษณะน้ีจะไม่นิยมใช้นโยบายด้านราคา แต่จะใช้
นโยบายที่ไม่ใช่ราคาแทน 

       1.3.2) การกําหนดราคาแบบ Quasi-Collusive Pricing การกําหนดราคาแบบนี้เป็น
การกําหนดราคาในกรณีที่ผู้ผลิตรวมตัวกันในลักษณะที่ไม่เปิดเผยและไม่เคร่งครัด และมักจะอยู่ในรูปของการมี
หน่วยธุรกิจหน่วยใดหน่วยหนึ่งในตลาดเป็นผู้นําในการกําหนดราคา ซึ่งการเป็นผู้นําราคาอาจจะเกิดจากผู้ผลิต
ที่มีต้นทุนตํ่าสุด มีกําลังการผลิตหรือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ มีประสบการณ์มากที่สุด 

       1.3.3) การกําหนดราคาแบบ Collusive Pricing การกําหนดราคาแบบนี้อาจเกิดขึ้น
จากการตกลงกันเองในกลุ่มผู้ผลิต ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ผลิตเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ และอย่างเป็นทางการ 
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามคาร์เทล (Cartel) ซึ่งนิยามคาร์เทล คือ “กลุ่มของบรรดาผู้ผลิตสินค้าในอุตสาหกรรม
หน่ึงๆ ที่รวมตัวเข้าด้วยกันโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะโยกย้ายอํานาจการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจจากแต่ละ
หน่วยธุรกิจมารวมไว้ที่ส่วนกลาง โดยคาดหมายว่าการกระทําดังกล่าวจะทําให้กําไรของแต่ละหน่วยธุรกิจ
เพ่ิมขึ้นได้” หรืออีกนัยหน่ึงคือการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นจากการที่หน่วยผลิตต่างๆ ต้องการมี
ส่วนแบ่งในตลาดและมีอิทธิพลในการกําหนดราคาสินค้ารวมกัน มีความต้องการลดการแข่งขัน และมีความ
ต้องการนําเอาความสามารถในการผลิตส่วนเกินมาใช้ แต่ผลของการรวมกลุ่มในลักษณะดังกล่าวจะไม่ประสบ
ผลสําเร็จหากสมาชิกคนใดคนหน่ึงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงโดยอาจมีการตัดราคากันอย่างลับๆ กับผู้ซื้อ หรือมี
การกระทําอ่ืนๆ ที่ขัดกับข้อตกลงที่ให้ไว้กับกลุ่ม เป็นต้น 

      1.4) ตลาดผูกขาด ผู้ผูกขาดเป็นผู้กําหนดราคาตามระดับกําไรที่ต้องการ 
 2) นโยบายแข่งขันโดยไม่ใช้ราคา (Non-Pricing Policy) เป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมตลาด 
ซึ่งนโยบายแข่งขันโดยไม่ใช้ราคาน้ันมีได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยผลิตจะเลือกใช้วิธีการใด 
เพ่ือจูงใจให้ลูกค้าซื้อผลผลิตของตนได้มากขึ้น เช่น 

       2.1) นโยบายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือลักษณะสินค้าให้แตกต่างจากสินค้าของผู้ผลิต 
รายอ่ืนๆ โดยการปรับปรุงคุณสมบัติตัวสินค้า เช่น รูปแบบ สีหรือส่วนประกอบของสินค้า การบรรจุภัณฑ์ โดยท่ี
ผู้ผลิตจะต้องสามารถช้ีให้เห็นความแตกต่างของสินค้าของตนจากสินค้าของผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ต่อลูกค้าได้ด้วย 

       2.2) นโยบายด้านคุณภาพ ผู้ผลิตจะต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสมํ่าเสมอและเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

       2.3) นโยบายด้านส่งเสริมการขาย เช่น การบรรจุภัณฑ์ การโฆษณาในรูปแบบต่างๆ กัน  
การส่งพนักงานขายออกชักชวนผู้ซื้อ เป็นต้น 

       2.4) นโยบายด้านบริการ เช่น การให้เครดิตลูกค้าหรือการให้บริการที่ดีกว่า เป็นต้น 
         วิถีการตลาดหรือช่องทางการตลาด (สมคิด, 2546) หมายถึง การแสดงให้ทราบว่าสินค้าชนิด
ใดชนิดหน่ึงเมื่อเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตแล้วไปสู่คนกลางประเภทใดบ้าง คนกลางแต่ละประเภทได้รับ 
ในปริมาณเท่าใด ก่อนสินค้าน้ันไปสู่มือผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยปกติจะแสดงปริมาณในรูปร้อยละ สินค้า 
บางชนิดก่อนเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตอาจมีรูปร่างอย่างหน่ึงแต่เมื่อถึงมือผู้บริโภคอาจมีรูปร่างอีกอย่างหน่ึง สินค้า
บางชนิดอาจเกิดความสูญเสียระหว่างการเคลื่อนย้าย ดังน้ันในการวิเคราะห์วิถีการตลาด จําเป็นต้องยึดถือ
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ลักษณะใดลักษณะหน่ึงเป็นหลัก แล้วเทียบลักษณะที่ไม่เหมือนกันให้เป็นหน่วยเดียวกันกับลักษณะที่ยึด 
เป็นหลัก จึงทําการวิเคราะห์ได้ 

        ส่วนเหลื่อมการตลาด (Marketing Margin) หมายถึง ความแตกต่างระหว่างราคาที่ผู้บริโภค
จ่ายหรือราคาขายปลีก (Retail Price: Pr) กับราคาที่ผู้ผลิตหรือเกษตรกรได้รับ (Farm Price: Pf) เน่ืองจาก 
ในระบบตลาดสินค้าเกษตรโดยท่ัวไปผู้ผลิตและผู้บริโภคมิได้ซื้อขายกันโดยตรง ผู้ผลิตและผู้บริโภคอยู่กัน 
คนละแห่ง ประกอบกับลักษณะสินค้าเกษตรที่ผู้ผลิตผลิตได้ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในลักษณะที่ผู้บริโภคต้องการ  
จึงต้องมีคนกลางทางการตลาดประเภทต่างๆ เข้ามาเก่ียวข้อง 

       ราคาขายปลีกที่ผู้บริโภคจ่าย สะท้อนถึงอุปสงค์ของผู้บริโภคต่อสินค้าน้ัน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณและราคาในระดับขายปลีก ซึ่งเรียกว่าอุปสงค์ขั้นปฐมหรือขั้นต้น (Primary Demand)  
ซึ่งเป็นความต้องการที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการเกิดความต้องการต่อปัจจัยการผลิตที่จะไปใช้ผลิตสินค้าตอบสนอง
ความต้องการในขั้นปฐมดังกล่าว และรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะถูกนําไปใช้ในกระบวนการตลาด  

       ความต้องการปัจจัยการผลิตในระดับฟาร์มเป็นความต้องการของเกษตรกร ส่วนปัจจัยที่ใช้ใน
กระบวนการตลาดเป็นความต้องการของคนกลางประเภทต่างๆ ในการทําธุรกิจ คนกลางไม่ได้เป็นผู้บริโภค
สินค้าเอง ซึ่งความต้องการของคนกลางเหล่าน้ีเรียกว่าอุปสงค์สืบเน่ือง (Derived Demand) ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและราคาในระดับฟาร์ม และระดับคนกลางประเภทต่างๆ ก่อนถึงระดับขายปลีก 

       ส่วนเหลื่อมการตลาด แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน (สมพร, 2546) คือ  
       1) ต้นทุนการตลาด หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้รับจากการใช้ปัจจัยต่างๆ ในการผลิตสินค้า 

แปรรูป และการทําหน้าที่การตลาดอื่นๆ เช่น การซื้อ การขาย การเก็บรักษา การขนส่ง การเสี่ยงภัย  
การบริการด้านการเงิน การแบ่งช้ันคุณภาพ เป็นต้น โดยนับต้ังแต่จุดที่สินค้าเริ่มเคลื่อนย้ายจากมือผู้ผลิตหรือ
เกษตรกรไปจนกระท่ังถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย ผลตอบแทนที่ได้น้ันประกอบไปด้วย ค่าจ้าง ค่าเช่า และ 
ค่าดอกเบ้ีย ซึ่งก็คือผลตอบแทนต่อแรงงาน ที่ดินหรืออาคารสํานักงาน และทุน ตามลําดับ  

          ในการพิจารณาต้นทุนการตลาดของสินค้าแต่ละชนิด จําเป็นต้องทราบถึงวิถีการตลาดของ
สินค้านั้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน เช่น บางอย่างเน่าเสียง่าย บางอย่าง 
ต้องมีกระบวนการแปรรูปหลายขั้นตอน บางอย่างผลิตได้เฉพาะบางฤดูกาล ทําให้จํานวนคนกลางในตลาด
สินค้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน อันเป็นผลให้ส่วนประกอบของต้นทุนการตลาดของสินค้าแต่ละชนิดแต่ละ
ประเภทจึงมีมากน้อยแตกต่างกันไป  
        2) ค่าบริการการตลาด หมายถึง ผลตอบแทนต่อการบริการของคนกลางในตลาดแต่ละระดับ 
อันได้แก่ ผลตอบแทนหรือกําไรต่อการบริการของผู้ขายปลีก ผู้ขายส่ง ผู้รวบรวม นายหน้า และผลตอบแทน
ต่อกิจกรรมการแปรรูปของพ่อค้าแปรรูป ผลตอบแทนต่อการบริการของคนกลางตลาดในแต่ละระดับนั้น 
จะแตกต่างกันไปตามชนิดของสินค้า  

          เมื่อพิจารณาส่วนประกอบของส่วนเหลื่อมการตลาด จะเห็นว่าส่วนเหลื่อมการตลาดจะเป็น
ปัจจัยอันหนึ่งที่จะช่วยในการศึกษาพฤติกรรมการดําเนินการของระบบการตลาดของสินค้านั้นๆ โดยจะ
สามารถช้ีให้เห็นว่า เงินที่ผู้บริโภคจ่ายไปในการซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจะตกไปถึงมือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่
ผู้ผลิต ผู้แปรรูป พ่อค้าในระดับตลาดต่างๆ เป็นสัดส่วนเท่าใด ผู้ใดและในตลาดระดับใดมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 
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มากน้อยเพียงใดตลอดจนพ่อค้าในระดับใดได้รับผลตอบแทนเป็นสัดส่วนมากน้อยเพียงใด ทั้งยังช่วยในการ
วิเคราะห์การตลาดของสินค้าน้ันด้วย เมื่อพิจารณาว่าส่วนเหลื่อมการตลาดมีแนวโน้มไปในทางใดทางหนึ่งใน
ช่วงเวลาหนึ่งแล้ว อาจจะสามารถศึกษาและวิเคราะห์ได้ว่าเหตุใดส่วนเหลื่อมการตลาดของสินค้าน้ันๆ  
มีแนวโน้มไปในลักษณะเช่นน้ัน พฤติกรรมส่วนใดในระบบตลาดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะน้ัน เป็นต้น  
        ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงส่วนเหลื่อมการตลาด (สมคิด, 2546) ได้แก่ 
        1) ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปเปลี่ยนแปลง จะทําให้ราคาสินค้าและค่าใช้จ่ายการตลาด
เปลี่ยนแปลง ซึ่งก็จะส่งผลให้ส่วนเหลื่อมการตลาดเปลี่ยนแปลง 
        2) ปริมาณสินค้าที่เข้าสู่ตลาด สินค้าเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะออกเป็นฤดูกาล อุปทานจะไม่
สม่ําเสมอตลอดปี ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และมีผลผลิตส่วนเกินเข้าตลาดมากขึ้น จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพทางการตลาดสูงขึ้น ต้นทุนการตลาดต่อหน่วยผลผลิตลดลง ระดับราคาขายปลีกก็จะลดลง  
เป็นผลทําให้ส่วนเหลื่อมการตลาดลดลง 
        3) การปรับปรุงเทคโนโลยีต่างๆ ของคนกลางทางการตลาดประเภทต่างๆ หากเทคโนโลยีดีขึ้น 
ต้นทุนการตลาดจะลดลง ส่วนเหลื่อมการตลาดก็จะลดลง 

       4) การเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค เช่น ต้องการสินค้าใดในลักษณะสินค้าสําเร็จรูป
มากขึ้น คนกลางก็ต้องเพ่ิมบริการการตลาดมากขึ้น และให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ก็จะทําให้ส่วนเหลื่อมการตลาดเพ่ิมขึ้น 

       5) ลักษณะตลาด ในตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ ระบบข่าวสารไม่ดี พ่อค้าจะได้เปรียบ
ทางการค้า จะสามารถต้ังราคาขายได้สูงกว่าที่ควร พ่อค้าจะได้รับผลตอบแทนหรือกําไรเบ้ืองต้นสูงเกินควร  
ทําให้ส่วนเหลื่อมการตลาดเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น 

        6) การเปลี่ยนแปลงราคาปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น การเพ่ิมขึ้นของอัตราค่าจ้างแรงงาน  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรต่างๆ ย่อมมีผลกระทบต่อต้นทุนและทําให้ส่วนเหลื่อมการตลาด
เปลี่ยนแปลง 

       ประสิทธิภาพการตลาด (Marketing Efficiency) (สมคิด, 2548) หมายถึง การใช้ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจในจํานวนตํ่าที่สุดในกิจกรรมการตลาด เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการอันเป็นที่พอใจของผู้บริโภค 
ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมการตลาดเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมาก และพฤติกรรมในการบริโภคมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา จากแนวความคิดของการตลาดในการจัดหาสินค้าและบริการเพ่ือสนองความต้องการและความ
พอใจของผู้บริโภค หน่วยธุรกิจต่างๆ ที่ทําหน้าที่การตลาดซึ่งต้องใช้ปัจจัยการผลิต ก็พยายามปรับปรุงการใช้
ปัจจัยการผลิตให้ดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ันตลาดที่มีประสิทธิภาพอาจหมายถึงตลาดที่ทําให้
อัตราส่วนของสินค้าและบริการต่อปัจจัยต่างๆ ตลอดระบบตลาดสูงที่สุด โดยไม่ทําให้ความพอใจของผู้บริโภคท่ี
มีต่อสินค้าและบริการลดลง แสดงว่าประสิทธิภาพของตลาดน้ันดีขึ้น แต่ถ้าทําให้ความพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
สินค้าและบริการลดลง ก็ถือว่าประสิทธิภาพของตลาดลดลง  

       ถึงแม้แนวคิดด้านประสิทธิภาพการตลาดจะชัดเจน แต่การวัดประสิทธิภาพการตลาดทําได้จํากัด 
เพราะความพอใจของผู้บริโภคน้ันวัดได้ยากและเปลี่ยนแปลงเสมอ Kohls and Downey ได้แบ่งประสิทธิภาพ
การตลาดออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
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        1) ประสิทธิภาพทางเทคนิคหรือการดําเนินการ โดยใช้ร้อยละของอัตราส่วนของราคาขายปลีก
หรือที่ผู้บริโภคจ่ายสะท้อนถึงความพอใจของผู้บริโภค กับส่วนเหลื่อมการตลาดซึ่งสะท้อนถึงปัจจัยบริการ
การตลาดที่นักการตลาดหรือคนกลางประเภทต่างๆ ให้กับตัวสินค้า และเขียนเป็นสูตรได้ดังน้ี 
 

 ประสิทธิภาพการตลาด =     x 100 
 
   ประสิทธิภาพการตลาดของสินค้าน้ันจะผันแปรไปตามค่าที่หาได้ กล่าวคือ ค่าที่หาได้สูงแสดง
ว่าตลาดมีประสิทธิภาพมาก แต่ถ้าค่าที่หาได้ตํ่าแสดงว่าตลาดมีประสิทธิภาพต่ํา การท่ีจะกล่าวว่าสูงหรือตํ่า 
ต้องเป็นเชิงเปรียบเทียบ เช่น เปรียบเทียบระหว่างชนิดของสินค้า หรือถ้าเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน ก็เป็น
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 
   อย่างไรก็ตาม สูตรที่ใช้วัดประสิทธิภาพการตลาดดังกล่าว ผลการวัดจะเช่ือถือได้มากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ 3 ลักษณะดังน้ี 
   1.1) ตลาดน้ันต้องมีสินค้าหลายชนิดที่ผู้บริโภคเลือกซื้อได้ 
   1.2) ราคาของสินค้าน้ันสะท้อนถึงต้นทุน 
   1.3) หน่วยธุรกิจมีความอิสระในการเข้าออกจากธุรกิจ 
   ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวน้ีช้ีให้เห็นว่า สูตรน้ีใช้ได้เฉพาะในตลาดที่มีการแข่งขันกันเท่าน้ัน 
เพราะตลาดท่ีมีการผูกขาดสินค้าไม่มีให้เลือก และราคาสินค้าที่จะสะท้อนถึงต้นทุนก็ต่อเมื่อผู้ทําธุรกิจในแต่ละ
ขั้นตอนได้รับกําไรปกติ ซึ่งกําไรเป็นส่วนประกอบหน่ึงของส่วนเหลื่อมการตลาด ดังน้ันการวัดประสิทธิภาพ
การตลาดที่แท้จริง จึงควรใช้ต้นทุนการตลาดแทนส่วนเหลื่อมการตลาด 
 

 ประสิทธิภาพการตลาด =          x 100 
 
        2) ประสิทธิภาพทางราคาหรือทางเศรษฐกิจ เก่ียวข้องกับความถูกต้องแม่นยําในการกําหนด
ราคาที่จะให้ราคาน้ันสะท้อนอุปสงค์ของผู้บริโภค และสินค้าน้ันผ่านวิถีการตลาดได้อย่างรวดเร็ว 
 

ราคาขายปลีก 
ส่วนเหลื่อมการตลาด

ราคาขายปลีก
ต้นทุนการตลาด 



บทท่ี 3 
สถานการณแ์พะเนื้อ 

  
ในบทน้ีจะกล่าวถึง สถานการณ์แพะเน้ือในประเทศไทยซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลด้านการผลิตแพะเน้ือ  

ด้านการตลาดแพะเน้ือ รวมถึงนโยบายของรัฐที่เก่ียวข้อง 
3.1 สถานการณ์แพะเนื้อในประเทศไทย 

3.1.1 การผลิตแพะเนื้อ 
จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเน้ือในประเทศไทย ระหว่างปี 2551–2554 พบว่ามีจํานวน

เกษตรกรท้ังหมดเพ่ิมขึ้นจาก 32,347 ครัวเรือน ในปี 2551 เป็น 40,372 ครัวเรือน ในปี 2554 หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 7.01 ต่อปี (ตารางที่ 1) โดยมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากราคาแพะเน้ือมีชีวิตอยู่ในระดับที่ 
น่าพอใจ จึงดึงดูดใจให้เกษตรกรหันมาสนใจเลี้ยงกันมากขึ้น รวมทั้งมีโครงการต่างๆ จากภาครัฐมาส่งเสริม  
ทําให้มีจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเน้ือเพ่ิมขึ้น โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเน้ือส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ 

เมื่อพิจารณาด้านจํานวนแพะเน้ือ ณ วันที่ 1 มกราคม ระหว่างปี 2551–2554 พบว่า มีจํานวน
แพะเน้ือทั้งหมดเพ่ิมขึ้นจาก 344,516 ตัว ในปี 2551 เป็น 394,204 ตัว ในปี 2554 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.66 
ต่อปี เน่ืองจากความต้องการแพะเน้ือในการบริโภคมีสูง และปัจจุบันเกษตรกรได้หันมาสนใจเลี้ยงแพะเน้ือ 
เพ่ิมมากขึ้น จึงส่งผลให้จํานวนแพะเน้ือเพ่ิมสูงขึ้น (ตารางที่ 2) โดยจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่มีจํานวนแพะเน้ือ
มากที่สุด และภาคใต้มีจํานวนแพะเน้ือมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีจํานวนแพะเน้ือน้อยที่สุด 

 
ตารางที่ 1 จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ปี 2551-2554 

จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ (ครัวเรือน) 
ภาคตะวันออก 

ปี 
ภาคเหนือ 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต้ รวม 

2551 1,800 1,030 3,316 26,201 32,347 

2552 3,375 663 3,796 27,354 35,188 

2553 1,587 1,080 2,966 30,011 35,644 

2554 1,622 980 3,205 34,565 40,372 

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) -10.12 3.45 -3.43 9.68 7.01 
ที่มา : กรมปศสุัตว์ 
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ตารางที่ 2 จํานวนแพะเนื้อรายภาค ณ วันที่ 1 มกราคม ปี 2551 – 2554 
จํานวนแพะเนือ้ทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกราคม (ตัว) 
ภาคตะวันออก 

ปี 
ภาคเหนือ 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต้ รวม 

2551 49,315 17,522 139,011 138,668 344,516 

2552 59,921 19,448 148,173 139,456 366,998 

2553 39,634 16,109 120,216 174,892 350,851 

2554 39,397 14,982 125,114 214,711 394,204 

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) -10.30 -6.37 -5.12 16.63 3.66 
ที่มา : กรมปศสุัตว์ 
 
ตารางที่ 3 จํานวนแพะเนื้อรายจังหวัด ณ วันที่ 1 มกราคม ปี 2551 – 2554 

จํานวนแพะเนือ้ทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกราคม (ตัว) ภาค/จังหวัด 
2551 2552 2553 2554 

รวมทั้งประเทศ 344,516 366,998 350,851 394,204 
ภาคเหนือ 49,315 59,921 39,634 39,397 
  เชียงใหม่ 1,261 1,975 812 1,087 
  ลําพูน 869 869 1,564 997 
  ลําปาง 1,289 761 400 440 
  แพร่ 332 119 270 208 
  น่าน 1,024 1,294 1,347 1,183 
  พะเยา 365 614 1,056 699 
  เชียงราย 3,022 3,257 2,035 2,051 
  แม่ฮ่องสอน 3,882 4,030 3,829 3,835 
  อุตรดิตถ์ 6,224 8,302 2,887 3,253 
  นครสวรรค ์ 11,947 11,947 7,185 6,089 
  อุทัยธานี 5,910 5,792 2,765 3,008 
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ตารางที่ 3 (ต่อ)   
จํานวนแพะเนือ้ทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกราคม (ตัว) ภาค/จังหวัด 

2551 2552 2553 2554 
  กําแพงเพชร 809 731 399 928 
  ตาก 2,608 3,869 1,096 1,315 
  พิษณุโลก 2,276 4,281 1,167 994 
  พิจิตร 1,467 2,133 2,972 3,009 
  เพชรบูรณ์ 3,717 6,637 1,315 1,529 
  สุโขทัย 2,313 3,310 8,535 8,772 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17,522 19,448 16,109 14,982 
  นครราชสีมา 5,517 9,770 6,492 6,671 
  บุรีรัมย์ 704 743 785 850 
  ศรีสะเกษ 213 45 280 298 
  สุรินทร ์ 384 127 250 247 
  อุบลราชธานี 372 56 443 419 
  ยโสธร 321 173 198 243 
  ชัยภูมิ 3,131 3,817 2,153 2,261 
  อํานาจเจริญ 82 33 62 68 
  ร้อยเอ็ด 637 398 205 205 
  หนองบัวลําภู 72 405 248 320 
  ขอนแก่น 2,508 1,045 824 371 
  อุดรธานี 520 161 452 472 
  เลย 436 545 152 70 
  หนองคาย 1,039 581 1,010 1,213 
  มหาสารคาม 232 - 1,190 73 
  กาฬสินธ์ุ 354 276 214 90 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
จํานวนแพะเนือ้ทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกราคม (ตัว) ภาค/จังหวัด 

2551 2552 2553 2554 
  นครพนม 410 633 567 502 
  มุกดาหาร 382 316 386 380 
  สกลนคร 208 324 198 229 
ภาคกลาง 139,011 148,173 120,216 125,114 
  กรุงเทพมหานคร 2,816 4,007 1,853 2,114 
  นนทบุรี 562 562 1,412 1,409 
  ปทุมธานี 836 5,268 1,361 1,445 
  พระนครศรีอยุธยา 3,162 2,090 1,578 2,027 
  อ่างทอง 2,537 2,224 1,084 1,102 
  ลพบุรี 9,402 10,961 10,179 10,252 
  สิงห์บุรี 3,850 4,516 2,251 3,094 
  ชัยนาท 17,165 15,364 9,195 9,341 
  สระบุรี 10,980 9,553 6,860 7,417 
  สุพรรณบุร ี 5,435 8,791 5,729 8,127 
  สมุทรปราการ 313 621 998 490 
  ชลบุรี 1,552 2,250 2,413 1,904 
  ระยอง 1,256 1,128 926 765 
  จันทบุรี 1,518 539 266 266 
  ตราด 81 262 193 286 
  ฉะเชิงเทรา 1,360 885 982 1,012 
  ปราจีนบุรี 957 729 765 899 
  นครนายก 355 406 555 459 
  สระแก้ว 1,027 3,640 2,026 1,791 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
จํานวนแพะเนือ้ทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกราคม (ตัว) ภาค/จังหวัด 

2551 2552 2553 2554 
  ราชบุรี 7,864 7,529 7,461 8,164 
  กาญจนบุรี 26,262 24,414 20,301 18,665 
  นครปฐม 9,043 9,693 7,695 6,968 
  สมุทรสาคร 58 68 70 174 
  สมุทรสงคราม 27 - - - 
  เพชรบุรี 7,981 8,866 8,877 8,980 

  ประจวบคีรีขันธ์ 22,612 23,807 25,186 27,963 
ภาคใต้ 138,668 139,456 174,892 214,711 
  นครศรีธรรมราช 7,196 14,105 13,735 18,065 
  กระบ่ี 8,253 8,468 6,897 8,297 
  พังงา 3,049 2,733 8,754 9,712 
  ภูเก็ต 1,749 1,211 730 929 
  สุราษฎร์ธานี 4,869 4,932 7,704 9,291 
  ระนอง 4,547 3,140 2,742 2,780 
  ชุมพร 140 1,974 1,273 1,658 
  สงขลา 16,482 18,811 20,907 26,670 
  สตูล 18,717 17,058 18,978 21,072 
  ตรัง 4,693 6,068 7,782 8,902 
  พัทลุง 4,299 4,425 8,274 12,577 
  ปัตตานี 18,083 18,678 23,451 31,737 
  ยะลา 30,959 23,025 34,364 38,504 

  นราธิวาส 15,632 14,828 19,301 24,517 
ที่มา : กรมปศุสัตว์ 
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1) สายพันธ์ุแพะ 
   1.1) พันธ์ุบอร์ (Boer) ปัจจุบันประเทศไทยนิยมเลี้ยงแพะพันธ์ุน้ีเพ่ือผลิตเป็นแพะเน้ือมากขึ้น 
เพราะเป็นแพะเน้ือที่มีขนาดรูปร่างใหญ่ ล่ําสัน มีลําตัวใหญ่ยาวและกว้าง มีกล้ามเน้ือมาก และมีลักษณะของ
กระดูกโครงร่างใหญ่แข็งแรง ลักษณะสีลําตัวเป็นสีขาวมีสีนํ้าตาลแดงที่หัวและคอ หัวโหนกนูน ด้ังจมูกโด่งและ
งุ้มลง เขาเอนไปด้านหลังและงอโค้งลงด้านล่าง ใบหูยาวและห้อยลง มีเครา แต่ไม่มีต่ิง (Wattle) ที่ใต้คอ 
นํ้าหนักตัวเฉล่ียของตัวผู้อยู่ที่ประมาณ 70- 90 กิโลกรัม ส่วนตัวเมียมีนํ้าหนักตัวเฉล่ียอยู่ที่ 50-65 กิโลกรัม  
แม่แพะมีอัตราการให้ลูกแฝดสูง โดยมีจํานวนลูก 2-3 ตัวต่อครอก แพะพันธ์ุน้ีมีข้อดีในการเลี้ยงเป็นแพะเน้ือ
เพราะมีขนาดใหญ่ ให้เน้ือมาก หนังจะมีคุณภาพดี อัตราการเจริญเติบโตดีหากมีการดูแลให้อาหารข้นเสริม  
แต่มีข้อด้อยในเรื่องของการที่แม่แพะให้นมน้อยไม่เพียงพอในการเลี้ยงลูกแฝด  

1.2) พันธ์ุแองโกร่า (Angora) เป็นแพะที่มีลักษณะรูปร่างขนาดเล็ก มีความสูงจากหัวไหล่
ประมาณ 50-60 เซนติเมตร มีขนค่อนข้างยาวเมื่อเทียบกับพันธ์ุอ่ืนๆ เส้นขนเป็นปุย ละเอียดอ่อนนุ่ม  
ในต่างประเทศจึงนิยมเลี้ยงเพ่ือเป็นแพะขน หัวมีลักษณะแบน ด้ังจมูกลาดตรง มีเขาเอนไปด้านหลัง หูตก  
มีเครา แต่ไม่มีต่ิง (Wattle) ใต้คอ นํ้าหนักตัวในเพศผู้เฉลี่ยอยู่ที่ 35- 55 กิโลกรัม นํ้าหนักตัวในเพศเมียเฉลี่ย 
อยู่ที่ 30-40 กิโลกรัม จํานวนลูก 1 ตัวต่อครอก แพะพันธ์ุน้ีมีข้อด้อยในแง่ที่มีขนาดเล็ก นํ้าหนักตัวน้อย หาก
ปล่อยให้แทะเล็มอยู่ในแปลงหญ้าจะหากินไม่เก่ง แต่ชอบหากินตามพุ่มไม้ป่าละเมาะมากกว่า และจากการท่ี
เป็นแพะที่มีขนยาว หากเลี้ยงในเขตที่มีอากาศร้อนมากแพะจะเครียดจากความร้อน ขนพันกันทําให้สกปรกง่าย
จึงต้องตัดขนปีละ 2 ครั้ง  

1.3) พันธ์ุแคชเมียร์ (Cashmere) เป็นแพะที่มีรูปร่างขนาดใหญ่ มีความสูงจากหัวไหล่เฉลี่ย 
60-80 เซนติเมตร ขนยาวเป็นมันละเอียดมีสีขาว หัวมีลักษณะแบน ด้ังจมูกลาดตรง มีเขายาวเอนไปด้านหลัง 
ใบหูต้ังตรงและขนานไปกับพ้ืน ไม่มีต่ิงใต้คอ นํ้าหนักตัวเฉล่ียของตัวผู้อยู่ที่ 50-60 กิโลกรัม ตัวเมียอยู่ที่ 40-50 
กิโลกรัม แพะพันธ์ุน้ีมีข้อดีในการเลี้ยงเป็นแพะเน้ือที่มีขนาดกลาง หนังจะมีคุณภาพดีใช้ทํากระเป๋า เครื่องหนัง
ได้ดี ขนยาวละเอียดใช้ทอเป็นเคร่ืองนุ่มห่มได้ แต่มีข้อด้อยในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มี
อากาศร้อนได้ยากเพราะเป็นแพะที่ชอบอยู่ในสภาพอากาศหนาวมากกว่า และพันธ์ุน้ีจะเข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุช้า 
คือประมาณ 20-24 เดือนขึ้นไป  

1.4) พันธ์ุแบล็คเบงกอล (Black Bengal) เป็นแพะที่มีขนาดเล็ก มีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศ
อินเดีย บังคลาเทศ มีสีดําสนิทตลอดลําตัวซึ่งพบเป็นส่วนมากในแพะพันธ์ุน้ี แต่อาจจะพบสีอ่ืนได้บ้างคือ สีขาว 
สีนํ้าตาล สีขาวปนดํา หรือสีนํ้าตาลปนดํา ลักษณะขนสั้นเป็นมันเงา ด้ังจมูกลาดตรง หน้าเล็กสั้น มีเขาและ 
มีเคราทั้งตัวผู้และตัวเมีย ใบหูมีขนาดเล็กสั้น มีความสูงจากหัวไหล่เฉลี่ย 50-60 เซนติเมตร นํ้าหนักตัวเฉลีย่ของ
ตัวผู้อยู่ที่ 20-35 กิโลกรัม ตัวเมียอยู่ที่ 15-20 กิโลกรัม แพะพันธ์ุน้ีมีการให้ลูกแฝดสองแฝดสามสูงมาก และ
บางคร้ังอาจได้ลูกแฝดถึงสี่ตัวก็ได้ แพะพันธ์ุน้ีมีข้อดีเด่นในเร่ืองของการเลี้ยงเป็นแพะเน้ือที่มีขนาดเล็ก และให้
หนังที่น่ิมมีคุณภาพดีเลิศและมีมูลค่าสูง ใช้ทํากระเป๋าเครื่องหนังได้ดี ประเทศไทยรู้จักกับแพะพันธ์ุน้ีเพ่ิม 
มากข้ึน เมื่อรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศได้น้อมเกล้าถวายพ่อ-แม่พันธ์ุแพะพันธ์ุแบล็คเบง
กอลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ. 2548 จากน้ันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแพะพันธ์ุแบล็คเบงกอลให้แก่กรมปศุสัตว์นําไปศึกษาวิจัย และปรับปรุง
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พันธ์ุเพ่ือส่งเสริมให้แก่เกษตรกรต่อไป ในปัจจุบันน้ีได้มีการศึกษาและขยายพันธ์ุแพะพันธ์ุแบล็คเบงกอล เพ่ือให้
ทราบถึงลักษณะและคุณค่าทางเศรษฐกิจต่างๆ ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตของลูกแพะ ซึ่งมีการเจริญเติบโต 
ที่ดีและรวดเร็ว ศักยภาพระบบสืบพันธ์ุดี มีความสามารถผสมติดสูง การให้ผลผลิตเน้ือซึ่งเป็นเน้ือคุณภาพดี  
มีความนุ่ม มีกลิ่นและรสชาติดี ไขมันน้อย และให้ปริมาณนํ้านมมากพอเพ่ือใช้สําหรับการเลี้ยงลูกที่มีจํานวน
มากได้ 

1.5) พันธ์ุซาเนน (Saanen) เป็นแพะพันธ์ุที่ให้ปริมาณนํ้านมสูงมากจนกระทั่งได้รับฉายาว่า
เป็นราชินีแห่งแพะนม มีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีสีขาวแต่บางตัวอาจจะเป็นสีครีมหรือสีเทา  
มีต่ิงใต้คอ 2 ต่ิง หรืออาจจะไม่มีต่ิงก็ได้ แต่การมีต่ิงถือเป็นลักษณะดีที่พึงประสงค์ของเกษตรกรในประเทศไทย
ที่นิยมเลี้ยงแพะพันธ์ุน้ี ใบหูสั้นต้ังตรงช้ีไปข้างหน้า หัวมีลักษณะแบน ด้ังจมูกลาดตรงเรียวยาว แนวสันหลังตรง
ขนานไปกับพ้ืน แพะพันธ์ุน้ีอาจจะมีเขาหรือไม่มีเขาก็ได้ แต่การคัดเลือกพ่อพันธ์ุจะนิยมเลือกพ่อพันธ์ุตัวที่มีเขา 
เพราะมักจะพบการเป็นกระเทยในแพะพันธ์ุน้ีค่อนข้างสูง ซึ่งส่วนใหญ่พบในแพะซาเนนที่ไม่มีเขา (Polled 
Saanen) ส่วนแม่แพะพันธ์ุซาเนนน้ีมีอัตราของการคลอดลูกแฝดที่ค่อนข้างสูง โดยจะมีจํานวนลูกต่อครอกเฉล่ีย
อยู่ที่ประมาณ 1.9 ตัว เมื่อโตเต็มที่แพะซาเนนตัวผู้มีนํ้าหนักประมาณ 70-90 กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมาณ 
50-60 กิโลกรัม ความสูงที่วัดได้จากหัวไหล่ประมาณ 75-90 เซนติเมตร มีเต้านมที่ใหญ่ หัวนมเป็นรูปเรียวยาว 
ซึ่งตรงตามลักษณะของพันธ์ุแพะนมท่ีดี โดยทั่วไปแพะพันธ์ุน้ีจะมีนํ้านมเฉล่ียวันละ 3 กิโลกรัม มีระยะการให้
นมประมาณ 250 วัน ผลผลิตนํ้านมรวมประมาณ 820 กิโลกรัม ถึงแม้แพะพันธุ์ซาเนนจะมีข้อดีที่มีศักยภาพใน
การให้นมสูง และสามารถเลี้ยงในประเทศเขตร้อนช้ืนและเขตอบอุ่นได้ แต่ก็จะมีข้อด้อยตรงที่ไม่ค่อยทนทาน
ต่อสภาพความร้อนจากแสงอาทิตย์ ดังน้ันการเลี้ยงแพะพันธ์ุซาเนนในประเทศเขตร้อนน้ันต้องเล้ียงขังคอก 
ในเวลากลางวันที่แสงแดดกําลังร้อนจ้า หรือควรมีการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงในตอนเช้าและเย็นเท่าน้ัน แพะจึง
จะให้ผลผลิตนํ้านมได้ดีตามศักยภาพ ด้านลักษณะนิสัยของแพะพันธ์ุน้ีถือว่าเป็นแพะที่ฉลาด แสนรู้ มีการ
เรียนรู้ได้ดี สามารถฝึกฝนให้ยอมรับการรีดนมได้ง่าย ซึ่งถือเป็นลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์และจําเป็นมาก
สําหรับแพะนม 

1.6) พันธ์ุแอลไพน์ (Alpine) เป็นพันธ์ุแพะนมท่ีมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่เทือกเขาแอลพ์ ในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ และออสเตรีย นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในทวีปยุโรป เมื่อเทียบกับแพะพันธ์ุอ่ืนๆ 
แพะพันธ์ุแอลไพน์เป็นแพะที่มีรูปร่างขนาดใหญ่มีความสูงที่วัดจากหัวไหล่ประมาณ 70-80 เซนติเมตร และเมื่อ
โตเต็มที่ตัวผู้อาจหนักประมาณ 65-80 กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมาณ 50-60 กิโลกรัม แพะพันธ์ุน้ีขนไม่ยาวนัก 
มีหลายสี อาจเป็นสีดํา นํ้าตาล หรือสีขาว แต่สีที่นิยมกันโดยทั่วไปคือ สีดํามีลายขาวที่หน้าและช่วงขาใต้เข่า 
ลงไป ส่วนหัวมีลักษณะแบน ใบหูมีขนาดเล็กและต้ังขึ้น ใบหน้าและด้ังจมูกเรียบตรง ลําคอยาว อาจมีต่ิงหรือ 
ไม่มีต่ิงใต้คอและอาจมีเขาหรือไม่มีก็ได้ แม่แพะสามารถให้ลูกโดยเฉลี่ยจํานวนครอกละ 1.9 ตัว ข้อดีของแพะ
พันธ์ุน้ีคือ มีปริมาณการให้นมมากกว่า 900 กิโลกรัม ต่อระยะการให้นม 240 วัน ผลผลิตนมโดยเฉลี่ย 2.5 
กิโลกรัม และมีอัตราการให้ลูกแฝดค่อนข้างสูง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในเขตอากาศร้อนได้ดี 
มีความฉลาด นิสัยดี และสงบเรียบร้อย แต่ข้อด้อยคือ ถ้าเลี้ยงในสภาพอากาศที่ช้ืนมากๆ อาจส่งผลต่อการให้
ผลผลิตนํ้านมท่ีจะลดตํ่าลงเป็นอย่างมาก 
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1.7) พันธ์ุแองโกลนูเบียน (Anglo Nubian) เป็นแพะพันธ์ุที่เกิดจากการปรับปรุงพันธ์ุโดย
ผสมพันธ์ุระหว่างแพะอียิปต์ พันธ์ุซาไรบี แพะอินเดีย พันธ์ุจามนาปารี และแพะจากสวิสเซอร์แลนด์ พันธ์ุทอก
เก็นเบิร์ก ซึ่งได้มีการดําเนินการพัฒนาสายพันธ์ุในประเทศอังกฤษ เน่ืองจากแพะพันธ์ุแองโกลนูเบียนสืบ 
เช้ือสายมาจากแพะในเขตร้อนจึงสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศร้อนได้ดีกว่าแพะพันธ์ุยุโรป แพะพันธ์ุ
แองโกลนูเบียนน้ันมีสีหลายสีต้ังแต่สีดํา นํ้าตาล เทา และสีขาว แพะพันธ์ุน้ีมีสีอะไรก็ได้ไม่ถือว่าผิดลักษณะ
ประจําพันธ์ุ ลักษณะทั่วไปเป็นแพะขนาดใหญ่ ลําตัวยาวและกว้างเมื่อโตเต็มวัย เพศผู้มีนํ้าหนักประมาณ 70 
กิโลกรัม เพศเมียหนักประมาณ 60 กิโลกรัม ความสูงที่หัวไหล่ 75-100 เซนติเมตร หัวโหนกนูน ใบหูใหญ่ยาว
และห้อยตกลง ด้ังจมูกโด่งและสันจมูกโค้งงุ้ม ไม่มีต่ิง (Wattle) ใต้คอ ตัวผู้มักมีเครา แต่ตัวเมียไม่มี ปกติไม่มี
เขาแต่บางตัวอาจมีเขาขนาดเล็ก เขาจะมีลักษณะสั้นเอนแนบติดกับหลังหัว แพะพันธ์ุน้ีให้นมเฉลี่ยประมาณ 
วันละ 1 กิโลกรัม สามารถผลิตนํ้านมได้เฉลี่ยประมาณ 300 กิโลกรัม ตลอดระยะการให้นมนานประมาณ 300 
วัน แม่แพะมีอัตราของการคลอดลูกแฝดสูง โดยจะมีอัตราการคลอดลูกเฉลี่ยอยู่ที่ครอกละ 1.6-1.9 ตัว ข้อดี
ของแพะพันธ์ุน้ีคือมีขนที่สั้นและนุ่มละเอียดเป็นมัน จึงสามารถทนทานและสามารถปรับตัวในสภาพอากาศร้อน
ได้ดี รวมทั้งแพะพันธ์ุน้ีมีช่วงขายาวซึ่งเป็นลักษณะดีที่จะช่วยทําให้การรีดนมง่าย อีกทั้งไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรค
เต้านมอักเสบ  

1.8) พันธ์ุลาแมนซา (LaManchas) เป็นแพะที่มีขนาดใหญ่ มีความสูงวัดจากไหล่ 75-100 
เซนติเมตร มีนํ้าหนักตัวเฉล่ียประมาณ 40-60 กิโลกรัม หัวมีลักษณะแบน ด้ังจมูกลาดตรง ไม่มีเครา ไม่มีเขา
และไม่มีต่ิงใต้คอทั้งตัวผู้และตัวเมีย เต้านมมีขนาดใหญ่ สีลําตัวจะมีสีขาวหรือหลายสี ใบหูมีลักษณะแปลก
แตกต่างจากพันธ์ุอ่ืนๆ ที่บางตัวไม่มีใบหูหรือถึงมีก็จะค่อนข้างสั้นมาก ซึ่งลักษณะใบหูสั้นของแพะพันธ์ุน้ีเป็น
พันธุกรรมที่เกิดจากลักษณะการข่มกันแบบไม่สมบูรณ์ของยีน (Incomplete dominant) แพะพันธ์ุน้ีมีข้อดี 
ที่ให้นมในปริมาณมากแต่เป็นแพะที่ค่อนข้างตัวเต้ีย ขาสั้นอาจมีผลทําให้เต้านมจะค่อนข้างอยู่ไม่ห่างจากพ้ืนนัก 
และทําให้ไม่สะดวกในการรีดนมท้ังการรีดนมด้วยมือและการรีดด้วยเครื่องรีดนม อีกทั้งยังมีความเส่ียงต่อการ
เป็นโรคเต้านมอักเสบอันเน่ืองมาจากเต้านมสัมผัสพ้ืนที่มีการปนเป้ือนจากสิ่งสกปรกและเช้ือโรค รวมทั้งอาจ
เกิดการบาดเจ็บจากการเหยียบหัวนมตัวเองเวลาลุกน่ังได้ 

1.9) พันธ์ุทอกเก็นเบิร์ก (Toggenberg) มีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นแพะ
นมพันธ์ุที่มีรูปร่างขนาดกลาง มีความสูงที่วัดจากหัวไหล่ 60-75 เซนติเมตร เพศผู้มีนํ้าหนักประมาณ 60 
กิโลกรัม และเพศเมียหนักประมาณ 45 กิโลกรัม หัวมีลักษณะแบน ด้ังจมูกลาดตรง ไม่มีเครา ไม่มีเขาทั้งตัวผู้
และตัวเมีย มีต่ิงใต้คอ ขนสั้น มีสีได้หลากหลายสี ต้ังแต่นํ้าตาล น้ําตาลแก่ เทาแกมเหลือง มีสีขาวแซมที่ด้ังจมูก 
ขอบใบหู ปลายขาทั้ง 4 ข้าง และหาง ใบหูมีลักษณะที่สั้นแต่ต้ังชันและช้ีไปข้างหน้า มีการให้ลูกโดยเฉลี่ย 
ครอกละ 1.6 ตัว ให้นมค่อนข้างมากเฉล่ียวันละ 2 กิโลกรัม มีระยะการให้นํ้านม 200 วัน และผลิตนํ้านมได้ 
รวมเฉล่ียตลอดระยะการให้นมประมาณ 600 กิโลกรัม แพะพันธ์ุน้ีมีข้อดีที่สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ได้ดี มีนิสัยดี สงบ นุ่มนวล ไม่ขี้ตกใจ ซึ่งเป็นข้อดีที่ทําให้มีคนนิยมเลี้ยงแพะพันธ์ุน้ี 
กันมาก แต่ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักเมื่อเทียบกับแพะนมพันธ์ุซาเนน และพันธ์ุแองโกลนูเบียน 

1.10) พันธ์ุเหลาซาน (Loashan) มีถิ่นกําเนิดจากมณฑลซานตง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยมีการผสมและพัฒนาสายพันธ์ุมาจากแพะพันธ์ุพ้ืนเมืองของมณฑลซานตง กับแพะนมพันธ์ุ
ซาเนน ซึ่งรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการนําแพะพันธ์ุเหลาซานน้ีเข้ามา เพ่ือน้อมเกล้าถวาย
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แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. 2545 จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  
ได้โปรดเกล้าพระราชทานให้แก่กรมปศุสัตว์ ดําเนินการนําแพะพันธ์ุเหลาซานไปศึกษาพัฒนาและปรับปรุงพันธ์ุ
แพะพันธ์ุเหลาซานให้เพ่ิมจํานวนมากข้ึน เพ่ือที่จะสามารถนํามาส่งเสริมให้แก่เกษตรกรนําไปเลี้ยงต่อไป 
ลักษณะประจําพันธ์ุของแพะนมพันธ์ุเหลาซานเป็นแพะนมขนาดกลางถึงใหญ่ โดยตัวผู้มีนํ้าหนักตัวเมื่อโตเต็มที่
ประมาณ 60-70 กิโลกรัม ตัวเมียประมาณ 45-50 กิโลกรัม มีความสูงเฉล่ียจากหัวไหล่ที่ประมาณ 65-80 
เซนติเมตร ลําตัวมีสีขาว ใบหูสั้นต้ังตรงและช้ีขึ้น หัวมีลักษณะแบน ด้ังจมูกลาดตรง เรียวยาว แนวสันหลังตรง
ขนานไปกับพ้ืน แพะเหลาซาน อาจจะมีเขาหรือไม่มีเขาก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีเขา ดังน้ันการคัดเลือกพ่อพันธ์ุ
ก็ควรจะเลือกพ่อพันธ์ุตัวที่มีเขาเพราะส่วนใหญ่แพะที่ไม่มีเขามักจะมีโอกาสเป็นกระเทยค่อนข้างสูง ลักษณะ
นิสัยทั่วไปของแพะพันธ์ุน้ีค่อนข้างร่าเริง กระฉับกระเฉง คล่องตัว แสนรู้ มีความสามารถในการปีนป่ายและ
กระโดดตามพ้ืนที่เนินเขาสูงๆ ตํ่าๆ ได้ดี แพะพันธ์ุเหลาซานน้ี จะชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง และชอบพ้ืนที่อยู่อาศัย
ที่แห้งสะอาด ไม่เปียกช้ืนหรือมีนํ้าขังสกปรก แต่ก็เป็นแพะที่มีการปรับตัวได้ดี หากินเก่ง และสามารถกินอาหาร
ได้หลายชนิด ชอบกินหญ้า ใบไม้ ก่ิงไม้ที่อ่อนๆ มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ร้อนช้ืนได้ รวมถึงมีความ
ต้านทานต่อโรคได้ดีอีกด้วย การให้ผลผลิตของแพะก็เป็นไปได้ดีโดยสามารถให้นํ้านมเฉล่ียที่ 2 กิโลกรัมต่อวัน  
มีปริมาณนํ้านมตลอดระยะการให้นมนาน 8-10 เดือน เฉลี่ยที่ประมาณ 800 กิโลกรัม และมีปริมาณไขมันนม
สูงถึง 4% แพะพันธ์ุน้ีมีความสมบูรณ์พันธ์ุสูง มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่แน่นอน นอกจากน้ีแม่แพะ
ยังมีอัตราการให้ลูกแฝดสองและแฝดสามสูง  

1.11) แพะพ้ืนเมือง (Native goats) เป็นแพะที่มีขนาดเล็ก มีการเลี้ยงและขยายพันธ์ุ 
กันอย่างแพร่หลายในแถบชนบทในเขตภาคใต้ของประเทศไทย โดยมากแพะพ้ืนเมืองที่มีอยู่มีการสันนิษฐานว่า
การนําแพะเข้ามาเลี้ยงน้ันได้มาจากสายพันธ์ุแพะในประเทศอินเดีย และประเทศมาเลเซีย ด้วยเหตุผลของการ
เผยแผ่ศาสนาและวัฒนธรรมการเลี้ยงแพะของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม การเลี้ยงแพะในเขตภาคใต้ของ
ประเทศไทยน้ัน มักจะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินไปตามพ้ืนที่รกร้าง เรือกสวนไร่นา ทุ่งหญ้าสาธารณะ 
เขตสวนยาง หรือป่าพรุ เป็นต้น แพะพ้ืนเมืองเป็นแพะที่มีขนาดตัวเล็ก ลักษณะของแพะมักจะค่อนข้างแปรผัน
มากทั้งในส่วนของขนาด รูปร่าง และสีสันของลําตัวแพะ คือมีมากมายหลายสีต้ังแต่ สีเหลือง แดง น้ําตาลแดง 
นํ้าตาลเข้ม ดํา หรืออาจมีลักษณะแบบสีผสม เช่น ขาวนํ้าตาล ขาวดํา นํ้าตาลดํา อาจพบลําตัวแพะมีลายจุด 
หรือลายเป็นวง เป็นแต้ม หรือมีลายกระด่างกระดํา มีการผสมสีกัน จนสีของลําตัวดูเปรอะไปทั้งตัว เป็นต้น 
ลักษณะนิสัยแพะพ้ืนเมืองจะค่อนข้างร่าเริงและมีความอดทนสูงต่อสภาพแวดล้อม ที่ไม่เหมาะสมหลายอย่าง 
เช่น สภาพอากาศร้อน หรือความช้ืนที่มีมากจากสภาพฝนตกชุกในเขตภาคใต้ของไทย แพะพ้ืนเมืองมีขนาดเล็ก
จึงทําให้ปราดเปรียว คล่องตัวในการซอกแซกหากินใบไม้ตามพุ่มไม้และปีนป่ายคล่องแคล่ว เช่ือง ไม่ต่ืนคน  
หากินเก่ง กินอาหารได้หลากหลาย ทั้งผลพลอยได้ทางการเกษตร เศษพืชผัก หรือเศษอาหารท่ีเหลือจาก
ครัวเรือน แพะพ้ืนเมือง จะค่อนข้างเป็นสัดเร็ว แต่ก็เลี้ยงลูกเก่ง สอนลูกให้หากินได้เร็ว ซึ่งถือเป็นลักษณะเด่น
ของแพะพ้ืนเมืองน่ันเอง  

1.12) แพะลูกผสม (Mixed breed) เป็นลูกแพะที่เกิดจากการผสมพันธ์ุของพ่อแม่แพะ 
ต่างพันธ์ุ ซึ่งอาจเป็นการผสมพันธ์ุกันระหว่างพันธ์ุซาเนนกับพันธ์ุแองโกลนูเบียน พันธ์ุซาเนนกับพันธ์ุพ้ืนเมือง 
หรือพันธ์ุซาเนนกับพันธ์ุบอร์ เป็นต้น การปรับปรุงพันธ์ุให้ได้ลูกผสมระหว่างสายพันธ์ุแท้ทั้งของแพะเน้ือและ
แพะนมเข้าด้วยกันทําขึ้นเพ่ือจุดประสงค์ในแง่ของการใช้ประโยชน์จากข้อดี และลดข้อด้อยของสายพันธ์ุที่เป็น
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พันธ์ุแท้แต่ละพันธ์ุ ดังตัวอย่างเช่น การผสมพันธ์ุระหว่างแพะเน้ือกับแพะนมจะทําให้ได้ลูกที่มีขนาดใหญ่ใช้เป็น
แพะเน้ือจะให้คุณภาพดีมีเน้ือมาก และยังเกิดลักษณะเด่นของแพะนมท่ีให้นมมากทําให้มีนํ้านมเลี้ยงลูกได้ดี 
และมีนมเพียงพอที่จะใช้ในการเลี้ยงดูลูกที่เกิดเป็นลูกแฝดสองหรือแฝดสามในแต่ละครอก ช่วยให้ลูกที่เกิดมาได้
กินนมมากเพียงพอ ทําให้ลูกมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีและรวดเร็ว และยังช่วยให้ลูกแพะมีสุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง อีกทั้งหากมีการผสมพันธ์ุแพะสายพันธ์ุแท้กับแพะพ้ืนเมือง ลูกผสมก็สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในเขตร้อนได้ดี มีความทนต่อโรคและแมลงที่มักพบได้ในพ้ืนที่เขตร้อนช้ืน รวมถึงแพะยังจะมี
การเป็นหนุ่มเป็นสาวได้เร็วตามลักษณะเด่นในเรื่องของระบบสืบพันธ์ุที่มีในแพะพ้ืนเมือง สามารถช่วยให้
เกษตรกรได้ผลผลิตที่เป็นตัวลูกแพะที่เพ่ิมจํานวนขึ้นในฝูงได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่นาน อีกทั้งแม่แพะจะ
เลี้ยงลูกเก่ง มีการดูแลลูกได้ดี ทําให้ลูกมีนํ้าหนักตัวที่ดีเมื่อถึงช่วงอายุหย่านม 

2) วิธีการเลี้ยงแพะ 
2.1) การเลี้ยงแบบผูกล่าม การเลี้ยงแบบนี้ใช้เชือกผูกล่ามที่คอแพะแล้วนําไปผูกให้แพะหา

หญ้ากินรอบบริเวณที่ผูก โดยปกติเชือกที่ใช้ผูกล่ามแพะมักมีความยาวประมาณ 5-10 เมตร การเลี้ยงแบบน้ี 
ผู้เลี้ยงจะต้องมีนํ้าและอาหารแร่ธาตุไว้ให้แพะกินเป็นประจําด้วย ในเวลากลางคืนก็ต้องนําแพะกลับไปเลี้ยงไว้
ในคอกหรือเพิงที่มีที่หลบฝน การผูกล่ามแพะควรเลือกพ้ืนที่ที่มีร่มเงาที่แพะสามารถหลบแดดหรือฝนไว้บ้าง 
หากจะให้ดีเมื่อฝนตกควรได้นําแพะกลับเข้าเลี้ยงในคอก 

2.2) การเลี้ยงแบบปล่อย การเลี้ยงแบบปล่อยน้ีเกษตรกรมักปล่อยแพะให้ออกหากินอาหาร
ในเวลากลางวัน โดยเจ้าของจะคอยดูแลตลอดเวลาหรือเป็นบางเวลาเท่าน้ัน ลักษณะการเลี้ยงแบบนี้ที่นิยม
เลี้ยงกันมากในบ้านเราเพราะเป็นการเลี้ยงที่ประหยัด เกษตรกรไม่ต้องตัดหญ้ามาเลี้ยงแพะ การปล่อยแพะหา
อาหารกินอาจปล่อยในแปลงผักหลังการเก็บเก่ียวหรือปล่อยให้กินหญ้าในสวนยาง แต่ต้องระมัดระวังอย่าให้
แพะเที่ยวทําความเสียหายให้แก่พืชเกษตรกรเพาะปลูก ทั้งน้ีเพราะแพะกินพืชได้หลายชนิด การปล่อยแพะออก
หาอาหารกินไม่ควรปล่อยเวลาที่แดดร้อนจัดหรือฝนตก เพราะแพะอาจจะเจ็บป่วยได้ โดยปกติเกษตรกรมัก
ปล่อยแพะหากินอาหารตอนสายแล้วไล่ต้อนกลับเข้าคอกตอนเที่ยง หรือปล่อยแพะออกหากินอาหารตอนบ่าย
แล้วไล่ต้อนกลับเข้าคอกตอนเย็น หากพ้ืนที่มีหญ้าอุดมสมบูรณ์แพะจะกินอาหารเพียง 1-2 ช่ัวโมงก็เพียงพอ
แล้ว 

2.3) การเลี้ยงแบบขังคอก การเลี้ยงแบบน้ีเกษตรกรขังแพะไว้ในคอกรอบๆ คอกอาจมีแปลง
หญ้าและรั้วรอบแปลงหญ้าเพ่ือให้แพะได้ออกกินหญ้าในแปลง บางคร้ังเกษตรกรต้องตัดหญ้าเนเปียร์หรือกินนี
ให้แพะกินบ้าง ในคอกต้องมีนํ้าและอาหารข้นให้กิน การเลี้ยงวิธีน้ีประหยัดพ้ืนที่และแรงงานในการดูแลแพะ 
แต่ต้องลงทุนสูง เกษตรกรจึงไม่นิยมทําการเลี้ยงกัน 

2.4) การเลี้ยงแบบผสมผสานกับการปลูกพืช การเลี้ยงแบบนี้ทําการเลี้ยงได้ 3 ลักษณะ 
ที่กล่าวข้างต้น แต่การเลี้ยงลักษณะน้ีเกษตรกรจะเลี้ยงแพะร่วมไปกับการปลูกพืช เช่น ปลูกยางพารา  
ปลูกปาล์มนํ้ามัน และปลูกมะพร้าว ในภาคใต้ของประเทศไทยมีเกษตรกรจํานวนมากท่ีทําการเลี้ยงแพะควบคู่
ไปกับการทําสวนยาง โดยให้แพะหากินหญ้าใต้ต้นยางที่มีขนาดโตพอสมควร การเลี้ยงแบบน้ีทําให้เกษตรกร 
มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นกว่าการเพาะปลูกเพียงอย่างเดียว 
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3) แพะเน้ือที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย 
แพะเน้ือที่เกษตรกรในประเทศไทยนิยมเลี้ยง ส่วนใหญ่เป็นแพะลูกผสม และแพะพ้ืนเมือง 

ซึ่งแพะลูกผสมที่นิยม ได้แก่ พันธ์ุบอร์ผสมกับพันธ์ุซาเนน พันธ์ุบอร์ผสมกับพันธ์ุแองโกลนูเบียน แพะพื้นเมือง
ผสมกับพันธ์ุบอร์ แพะพ้ืนเมืองผสมกับพันธ์ุซาเนน และแพะพ้ืนเมืองผสมกับพันธ์ุแองโกลนูเบียน  
 3.1.2 การตลาดแพะเน้ือ 
        1) การนําเข้า 

 การนําเข้าแพะมีชีวิต มีทั้งแพะมีชีวิตสําหรับทําพันธ์ุและแพะมีชีวิตอ่ืนๆ จากสถิติการนําเข้า
ของกรมศุลกากร ในช่วงปี 2550 – 2554 (ตารางที่ 4) พบว่า ประเทศไทยมีการนําเข้าแพะมีชีวิตสําหรับ 
ทําพันธ์ุในปี 2550 จํานวน 302 ตัว มูลค่า 1,860,348 บาท และในปี 2553 จํานวน 648 ตัว มูลค่า 
19,421,309 บาท ส่วนแพะมีชีวิตอ่ืนๆ ซึ่งนําเข้ามาเพ่ือบริโภคน้ัน ไทยมีการนําเข้าในปี 2553 จํานวน 1 ตัว 
มูลค่า 3,664 บาท และในปี 2554 จํานวน 100 ตัว มูลค่า 45,000 บาท สําหรับการนําเข้าเน้ือแพะ ไทยมีการ
นําเข้าในปี 2554 จํานวน 12,013 กิโลกรัม มูลค่า 2,448,088 บาท และมีการนําเข้าหนังแพะฟอกในช่วงปี 
2550-2554 โดยมีมูลค่าการนําเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.12 ต่อปี 
 
ตารางที่ 4 ปริมาณและมูลค่านําเข้าแพะเนื้อ ปี 2550-2554 

 แพะมีชีวิตสําหรับ 
ทําพนัธุ ์ แพะมีชีวิตอ่ืนๆ เนื้อแพะ หนังแพะฟอก 

ปี ปริมาณ 
(ตัว) 

มูลค่า  
(พันบาท) 

ปริมาณ 
(ตัว) 

มูลค่า 
(พันบาท)

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 
(พันบาท) 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 
(พันบาท)

2550 302 1,860.35 - - - - 115,175 49,008.30
2551 - - - - - - 73,580 45,454.44
2552 - - - - - - 32,701 46,985.95
2553 648 19,421.31 1 3.66 - - 47,627 71,760.44
2554 - - 100 45.00 12,013 2,448.09 34,407 75,488.01

ที่มา : กรมศุลกากร 
 
        2) การส่งออก 

 การส่งออกแพะมีชีวิต มีทั้งแพะมีชีวิตสําหรับทําพันธ์ุและแพะมีชีวิตอ่ืนๆ จากสถิติการส่งออก
ของกรมศุลกากร ในช่วงปี 2550 – 2554 (ตารางที่ 5) พบว่า ประเทศไทยมีการส่งออกแพะมีชีวิตสําหรับ 
ทําพันธ์ุในปี 2550 จํานวน 800 ตัว มูลค่า 435,868 บาท หลังจากน้ันไทยไม่มีการส่งออกแพะมีชีวิตสําหรับ 
ทําพันธ์ุอีก ส่วนแพะมีชีวิตอ่ืนๆ ไทยมีการส่งออกในปี 2550 จํานวน 15 ตัว มูลค่า 51,000 บาท หลังจากน้ัน
ไทยไม่มีการส่งออกแพะมีชีวิตอ่ืนๆ อีก สําหรับการส่งออกเน้ือแพะนั้น ไทยไม่มีการส่งออกเนื้อแพะ แต่มีการ
ส่งออกหนังแพะฟอกในช่วงปี 2550-2554 โดยมีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 39.21 ต่อปี 



 26

ตารางที่ 5 ปริมาณและมูลค่าส่งออกแพะเนื้อ ปี 2550-2554 
แพะมีชีวิตสาํหรับ 

ทําพนัธุ ์ แพะมีชีวิตอ่ืนๆ เนื้อแพะ หนังแพะฟอก 
ปี ปริมาณ 

(ตัว) 
มูลค่า 

(พันบาท) 
ปริมาณ 
(ตัว) 

มูลค่า 
(พันบาท)

ปริมาณ 
(Unit) 

มูลค่า 
(พันบาท) 

ปริมาณ 
(กก.) 

มูลค่า 
(พันบาท)

2550 800 435.86 15 51.00 - - 680 618.57 
2551 - - - - - - 396 800.80 
2552 - - - - - - 194 271.39 
2553 - - - - - - 3,501 2,175.82 
2554 - - - - - - 1,428 1,961.80 

ที่มา : กรมศุลกากร 
 

3) การบริโภค 
ผู้บริโภคแพะเน้ือในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม จากผลการสํารวจ

ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2553 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรจํานวน 65.93 ล้านคน เป็นผู้นับถือศาสนา
พุทธจํานวน 61.56 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 93.38 รองลงมา นับถือศาสนาอิสลาม 3.40 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
5.16 เมื่อพิจารณาตามรายภาค พบว่า ภาคใต้มีสัดส่วนของผู้นับถือศาสนาอิสลามสูงกว่าภาคอ่ืนๆ อย่างเห็น 
ได้ชัด คือ ร้อยละ 76.89 ของผู้นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด ซึ่งทําให้ภาคใต้เป็นแหล่งบริโภคแพะเน้ือที่สําคัญ 
นอกจากความต้องการเน้ือแพะจะกระจายตามแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้นับถือศาสนาอิสลามแล้ว ยังกระจายไป
ตามเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกด้วย ทําให้ความต้องการแพะเนื้อไม่ได้อยู่แค่เพียงชาวไทยมุสลิม 
แต่ยังรวมถึงชาวไทยเช้ือสายจีนและชาวไทยพุทธบางส่วน รวมท้ังนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทําให้ปัจจุบัน 
แพะเน้ือมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะช่วงเดือนที่มีพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามและฤดูกาล
ท่องเที่ยว โดยผู้บริโภคแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ผู้บริโภคที่เป็นชาวไทยมุสลิม 
ในภาคใต้ ชาวจีน และชาวพม่า จะนิยมบริโภคแพะทั้งหนังโดยวิธีการขูดหรือเผาขน แต่ผู้บริโภคชาวตะวันออก
กลาง และชาวไทยบางส่วน จะนิยมบริโภคเน้ือแพะแบบถลกหนัง เป็นต้น โดยเน้ือแพะสามารถนํามาใช้
ทําอาหารได้หลายชนิด เช่น ข้าวหมกแพะ แกงแพะ ซุปแพะ เป็นต้น แต่ยังไม่ค่อยหลากหลายมากนัก 
3.2 นโยบายของรัฐ 
 3.2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (แพะนมรายย่อย
และแพะเนื้อรายย่อย) 

รัฐบาลได้กําหนดให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นนโยบายเร่งด่วน  
มีการจัดต้ังคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รชต.) มีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานรับผิดชอบในระดับนโยบาย จัดต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัด
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ชายแดนภาคใต้ (อชต.) มีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) เป็นประธาน ทําหน้าที่ประสาน เร่งรัด 
และติดตามการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนฯ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 เห็นชอบแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2552-2555 ที่มีกรอบนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ กรอบวงเงินรองรับชัดเจน 
โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวคิดยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีมุสลิม โดย
ประชาชนเป็นตัวต้ังยึดหลักพ่ึงตนเอง ยึดทางสายกลาง ยึดแนวพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในส่วนที่
กรมปศุสัตว์เก่ียวข้อง คือ ด้านเศรษฐกิจ เรื่องรายได้ โดยจะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์เพ่ือช่วย
ยกระดับรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยจาก 64,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เป็นไม่ตํ่ากว่า 120,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ในปี 2555 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(อชต.) ให้กระทรวง กรม หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นําผลจากการประชาคมไปบูรณาการเป้าหมายการดําเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
ในพ้ืนที่โดยเร็ว ฉะน้ันจึงได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายรายละเอียดโครงการงบประมาณ ตามกรอบมติครม. เมื่อวันที่ 
18 สิงหาคม 2552 เพ่ือให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเหมาะสมเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานให้สามารถตอบสนอง
ตามความต้องการของประชาชน ตามผลการประชาคมของจังหวัดในส่วนที่มีความต้องการเลี้ยงแพะนม 
รายย่อย หรือแพะเน้ือรายย่อย และมติที่ประชุมดังกล่าว 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ (แพะนมรายย่อย
และแพะเนื้อรายย่อย) จึงได้เกิดขึ้น ในวงเงินงบประมาณ 255,194,400 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะนม และแพะเนื้อให้กับประชาชนที่ได้จากการ
ค้นหาความต้องการของครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านเป้าหมาย โดยการจัดทําประชาคมของจังหวัดตามแผนการ
พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2) เพ่ือยกระดับรายได้ประชาชนเป้าหมาย ให้ได้ไม่ตํ่ากว่า 120,000 บาท/ปี/ครัวเรือน ในปี 2555    
3) เพ่ือสร้างศรัทธาและความเช่ือมั่นกับประชาชนในหมู่บ้านยากจนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ต่อภาครัฐอย่างเร่งด่วน 
โดยกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนที่มีความต้องการเลี้ยงแพะนมหรือแพะเน้ือรายย่อย ที่ได้จาก

การค้นหาความต้องการของครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านเป้าหมาย โดยการจัดทําประชาคมของจังหวัด 
ตามแผนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะทํางานระดับจังหวัด 
ที่รับผิดชอบให้เข้าร่วมโครงการ โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณประเภทรายจ่ายอุดหนุนให้กลุ่มเกษตรกร  
ตามเกณฑ์ระเบียบของภาครัฐ เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรดําเนินการจัดซื้อจัดหาแพะนม รายละ 5 ตัว (เพศผู้ 1 ตัว 
เพศเมีย 4 ตัว) หรือแพะเน้ือ รายละ 8 ตัว (เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 7 ตัว หรือ เพศเมีย 8 ตัว) และปัจจัยการผลิต
ตามความต้องการของเกษตรกรและเง่ือนไขตามโครงการ สนับสนุนการจัดสร้างโรงเรือน การทําแปลงพืช
อาหารสัตว์ และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ตามความจําเป็น และให้หน่วยงานของกรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมดูงาน 
ให้ความรู้ ให้คําปรึกษา เพ่ือเสริมสร้างทักษะและเทคนิคการจัดการเลี้ยงแพะนมหรือแพะเน้ือให้เกษตรกร
เป้าหมาย เพ่ือให้สามารถดูแลจัดการเลี้ยงแพะตนเองต่อไปได้ รวมท้ังมีกิจกรรมพัฒนาตลาดนัดแพะ 
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ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน และอํานวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปล่ียนแพะในตลาดนัด และ
ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ค้าขาย 
 3.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 
 แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความสําคัญอย่างมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งมีการเลี้ยง
กันหนาแน่น แต่ส่วนใหญ่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม และใช้ประโยชน์ในครัวเรือน โดยใช้สายพันธ์ุเป็นลูกผสม
พ้ืนเมืองมีอัตราการให้ผลผลิตตํ่า ทําให้มีปริมาณการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมี
การส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านการจัดการฟาร์ม ด้านพืชอาหารสัตว์ และการพัฒนาสุขภาพสัตว์เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
และคุณภาพแพะให้เพียงพอตามที่ตลาดต้องการ ทั้งน้ีภาครัฐโดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้เร่งรัดส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร
หันมาสนใจเลี้ยงแพะกันมากขึ้น ทําให้เกิดอาชีพที่มั่นคงและสร้างรายได้ที่ ย่ังยืนแก่เกษตรกรและชุมชน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป  

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(อชต.) ให้กระทรวง กรม หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นําผลจากการประชาคมไปบูรณาการเป้าหมายการดําเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่โดยเร็ว ซึ่งโครงการน้ีเป้าหมายของหน่วยงานมากกว่าผลการประชาคมของจังหวัด ฉะน้ันจึงได้ปรับเปลี่ยน
เป้าหมายรายละเอียดโครงการงบประมาณ ตามกรอบมติครม. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 เพ่ือให้ข้อมูล
ครบถ้วนถูกต้องเหมาะสมเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน
ตามผลการประชาคมของจังหวัดในส่วนที่มีความต้องการเลี้ยงแพะเน้ือเชิงพาณิชย์ และมติที่ประชุมดังกล่าว 

โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเน้ือเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาลจึงได้เกิดขึ้น ในวงเงิน
งบประมาณ 706,511,920 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเน้ือ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาลครอบคลุม 
ทุกด้านประกอบด้วย การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงพันธ์ุแพะโดยใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งด้านการผสมเทียมและการย้ายฝากตัวอ่อน ซึ่งต้องพ่ึงพาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ด้านพืชอาหารสัตว์ เพ่ือสนับสนุนด้านอาหารแพะเตรียมพร้อมสําหรับการจัดทําเป็นเสบียงสํารองอาหารแพะ
และมีการศึกษาข้อมูลด้านพันธ์ุแพะคุณภาพดีของศูนย์กระจายพันธ์ุแพะพันธ์ุดีของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือวิจัย
และผลิตพันธ์ุแพะที่มีคุณภาพให้ฟาร์มเครือข่ายของเกษตรกร เพ่ือเป็นตัวแทนศูนย์กระจายพันธ์ุแพะ ยกระดับ
เป็นฟาร์มแพะมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพ่ือยกระดับสายพันธ์ุแพะที่มีสุขอนามัยที่ดีให้มีความย่ังยืนต่อไป 

2) เพ่ือเพ่ิมปริมาณแพะเน้ือให้มีปริมาณเพียงพอที่จะรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 
3) เพื่อเพ่ิมจํานวนแพะสายพันธ์ุดีในระยะเวลาสั้นโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงพันธ์ุ 
4) เพ่ือเพ่ิมปริมาณพืชอาหารสัตว์ การจัดการอาหารสัตว์และวัสดุการเกษตรในท้องถิ่น 

เป็นอาหารสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพรองรับปริมาณแพะที่เพ่ิมขึ้น 
5) เพ่ือพัฒนาศูนย์ผลิตและกระจายพันธ์ุแพะพันธ์ุดีสู่เกษตรกรฟาร์มเครือข่าย 
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โดยกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนที่มีความต้องการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ ที่ได้จากการจัดทํา
ประชาคมของจังหวัดตามแผนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะทํางาน
ระดับจังหวัดที่รับผิดชอบให้เข้าร่วมโครงการ โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณประเภทรายจ่ายอุดหนุนให้กลุ่ม
เกษตรกร ตามเกณฑ์ระเบียบของภาครัฐ เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรดําเนินการจัดซื้อจัดหาแพะเน้ือ รายละ 53 ตัว  
(เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 50 ตัว) และปัจจัยการผลิตตามความต้องการของเกษตรกรและเงื่อนไขตามโครงการ  
เพ่ือสนับสนุนการจัดสร้างโรงเรือน การทําแปลงพืชอาหารสัตว์ และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ตามความจําเป็น  
และให้หน่วยงานของกรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมดูงานให้ความรู้ ให้คําปรึกษา เพ่ือเสริมสร้างทักษะและเทคนิคการ
จัดการเลี้ยงแพะเน้ือเชิงพาณิชย์ให้เกษตรกรเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถดูแลจัดการเลี้ยงแพะตนเองต่อไปได้ 
รวมท้ังมีกิจกรรมปรับปรุงพันธ์ุแพะโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพด้านพืชอาหารสัตว์
สนับสนุนการเลี้ยงแพะ และกิจกรรมศูนย์กระจายแพะพันธ์ุดีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผลการดําเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ ขณะน้ีได้มีการส่งมอบแพะให้แก่เกษตรกรต้ังแต่ปี 2553-2555  
ไปแล้วทั้งสิ้น 124,900 ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2555)  

 



บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษา “การตลาดแพะเน้ือ” ได้เสนอผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังน้ี 
 4.1 ลักษณะโครงสร้างตลาด หน้าที่การตลาด พฤติกรรมตลาด และวิถีการตลาดแพะเน้ือ 
 4.2 ส่วนเหลื่อมการตลาดของผู้ค้าในระดับต่างๆ ในตลาดแพะเน้ือ ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเหลื่อมการตลาด 
และประสิทธิภาพการตลาด 
 
4.1 ลักษณะโครงสร้างตลาด หน้าที่การตลาด พฤติกรรมตลาด และวิถีการตลาดแพะเน้ือ 

4.1.1 ลักษณะโครงสร้างตลาดแพะเนื้อ 
  ลักษณะโครงสร้างตลาดแพะเน้ือภายในประเทศ มีลักษณะดังต่อไปน้ี 

   1) มีจํานวนผู้ขายมากราย (เกษตรกร) และจํานวนผู้ซื้อมากราย (ผู้บริโภค) ในตลาดแพะเนื้อ 
   2) แพะเน้ือมีความแตกต่างกัน ในลักษณะของพันธุ์ รูปร่างหน้าตาของแพะเนื้อ แต่ก็สามารถ 
ใช้ทดแทนกันได้ ซึ่งแพะเน้ือที่นิยมในประเทศจะเป็นพันธ์ุลูกผสม และการซื้อขายแพะเน้ือจะพิจารณาจาก
นํ้าหนักมากกว่าสายพันธ์ุ 
   3) ผู้ผลิตแพะเน้ือสามารถเข้าออกจากตลาดได้ง่าย (free entry and free exit) สามารถเข้า
ออกตลาดได้อย่างเสรี 
   4) ผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้ในสภาพการณ์ของตลาด (Perfect knowledge) ผู้ซื้อและผู้ขาย
ต้องติดตามสถานการณ์ข่าวสารต่างๆ ในตลาดตลอดเวลา และสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว โดย
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเน้ือ จะมีการสร้างเครือข่าย ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของตลาด 
นอกจากน้ีเกษตรกรบางรายเป็นพ่อค้ารวบรวมหลายรายซึ่งตระเวนรับซื้อแพะเน้ือจากท้องที่ต่างๆ ทําให้ทราบ
สถานการณ์ของตลาด และมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันอีกด้วย 
   5) สามารถเคลื่อนย้ายแพะเน้ือจากรายหน่ึงไปสู่อีกรายหน่ึงได้โดยเสรี (Perfect mobility)  
และการเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามเขตจังหวัดจะต้องมีการทําใบอนุญาตเคลื่อนย้ายของกรมปศุสัตว์ 
   ดังน้ันลักษณะโครงสร้างตลาดแพะเน้ือภายในประเทศ จึงมีลักษณะเป็นตลาดผู้ขายมากราย 
และผู้ซื้อมากราย เกษตรกรที่เลี้ยงแพะเน้ือเพ่ือขายในลักษณะแพะมีชีวิตมีจํานวนมาก ดังน้ันการเข้าออกตลาด
จึงทําได้ง่าย อีกทั้งพ่อค้าที่รับซื้อแพะมีชีวิตก็มีจํานวนมากเช่นเดียวกัน แต่พ่อค้าจะต้องมีความรู้เก่ียวกับ
ลักษณะของแพะเน้ือ หรือบางคร้ังเกษตรกรเองก็อาจจะทําหน้าที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแพะเน้ือมีชีวิต คือซื้อแพะเน้ือ
มีชีวิตไปเลี้ยงต่อ หรือขายแพะเน้ือมีชีวิตให้แก่พ่อค้าคนกลางเพ่ือนําไปขายต่อให้ผู้บริโภคต่อไป 
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4.1.2 หน้าที่การตลาดแพะเน้ือ 
1) หน้าที่ในการแลกเปลี่ยน ( Exchanging Function) 

1.1) หน้าที่ในการซื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเน้ือบางรายหรือพ่อค้ารวบรวมแพะเน้ือมีชีวิต 
จะตระเวนรับซื้อแพะเนื้อจากเกษตรรายย่อยจากภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่วน
ใหญ่จะนําไปขายต่อให้กับพ่อค้ารวบรวมแพะเนื้อมีชีวิตในภาคใต้ ซึ่งแพะเน้ือที่ส่งไปยังภาคใต้จะใช้เพ่ือการ
บริโภค การส่งออก และการนําไปเลี้ยงต่อ และมีบางส่วนที่พ่อค้ารวบรวมแพะเน้ือมีชีวิตจะทําการชําแหละ 
แพะเน้ือ เพ่ือนําไปขายปลีกในตลาดสด และขายส่งให้โรงแรมและร้านอาหารในกรุงเทพฯ 

1.2) หน้าที่ในการขาย เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเน้ือ จะขายแพะเน้ือให้แก่พ่อค้ารวบรวม หรือ
บางคร้ังก็จะขายให้กับผู้บริโภคท่ีมาซื้อแพะเนื้อโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อ-ขายแพะเน้ือมีชีวิต โดย
ผู้บริโภคท่ีมาซื้อแพะเน้ือส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หรือแรงงานต่างด้าวสัญญาติพม่า 

2) หน้าที่ทางกายภาย ( Physical Function) 
2.1) การเก็บรักษา แพะเน้ือมีชีวิตจะขังคอกไว้ สําหรับเน้ือแพะที่ผ่านการชําแหละแล้ว และ

ใส่เก็บเข้าตู้แช่เย็น 
2.2) การขนส่ง แพะเน้ือส่วนใหญ่จะบริโภคในภาคใต้ แต่การผลิตยังไม่เพียงพอจึงต้องมีการ

ซื้อจากแหล่งผลิตอ่ืนเข้าไปในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่พ่อค้าแพะเนื้อในภาคใต้จะสั่งซื้อแพะเนื้อจากภาคกลาง โดย
พ่อค้าในภาคกลาง จะรวบรวมแพะเน้ือจากเกษตรกรในช่วงบ่าย และขนส่งในช่วงกลางคืน เพ่ือลดความ
เสียหายจากการขนส่ง เน่ืองจากในช่วงกลางวันสภาพอากาศค่อนข้างร้อน  

2.3) การแปรรูป เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเน้ือที่นับถือศาสนาอิสลาม จะมีบริการชําแหละแพะ
เน้ือให้แก่ลูกค้า หรือบางคร้ังก็จะมีการปรุงอาหารสําเร็จรูปให้แก่ลูกค้า โดยจะคิดค่าการปรุงอาหารคร้ังละ 
1,500 บาทต่อตัว แต่ถ้าหากชําแหละเพียงอย่างเดียวคิดครั้งละ 700-800 บาทต่อตัว 

3) หน้าที่อํานวยสะดวก (Facilitating Function)  
3.1) การกําหนดมาตรฐานสินค้า แพะเน้ือเป็นสัตว์ที่ยังไม่มีการบริโภคอย่างแพร่หลาย จึงไม่

มีการกําหนดมาตรฐานสินค้าที่ชัดเจน แต่จะมีแพะเพศผู้ที่อายุมากกว่า 1 ปี ที่ใช้ในพิธีกรรมจะมีราคาที่สูง 
3.2) การบรรจุหีบห่อ จะบรรจุเฉพาะเน้ือแพะชําแหละ โดยจะนําเน้ือแพะที่ชําแหละแล้วมา

ใส่ถุงพลาสติกถุงละ 1 ซีก  
3.3) การตกแต่ง มีการตกแต่งเพียงเล็กน้อยเบ้ืองต้นตามความต้องการของผู้บริโภค 

เน่ืองจากเน้ือแพะมีไขมันค่อนข้างน้อย และการซื้อขายผู้บริโภคจะให้พ่อค้าสับหรือตัดให้เป็นช้ินๆ ตามขนาดท่ี
ลูกค้าต้องการ 

3.4) การเงิน การซ้ือขายแพะเน้ือส่วนใหญ่จะจ่ายเป็นเงินสด หากซ้ือ-ขายในปริมาณมาก  
จะเป็นการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ส่วนใหญ่การซื้อขายในปริมาณมากจะเป็นลูกค้าที่ซื้อขายเป็นประจํา 

3.5) การรับภาระการเสี่ยงภัย ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระในกรณีที่นํ้าหนักแพะเน้ือมีชีวิตตกลง
ระหว่างขนส่ง เพราะพ่อค้ารวบรวมจะช่ังนํ้าหนักแพะเน้ือจากหน้าฟาร์มและเขียนนํ้าหนักแพะเน้ือห้อยคอแต่
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ละตัว เมื่อเดินทางมาถึงพ่อค้ารวบรวมในภาคใต้จะไม่มีการช่ังนํ้าหนักอีก จะใช้นํ้าหนักที่ห้อยคอแพะเป็นเกณฑ์
ในการจ่ายเงิน แต่พ่อค้ารวบรวมจากภาคกลางจะต้องรับภาระจากการท่ีแพะเสียชีวิตระหว่างการขนส่ง 

3.6) ข่าวสารการตลาด การกําหนดราคาซื้อขายแพะ ผู้ชายจะดูถึงปริมาณความต้องการ
บริโภค โดยเฉพาะในช่วงที่มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม สําหรับเกษตรกรจะดูจากการที่มีพ่อค้ามา
ตระเวนขอซื้อแพะเนื้อ หากมีหลายรายแสดงว่าช่วงน้ันเป็นช่วงที่มีความต้องการแพะเน้ือจํานวนมาก ราคาก็จะ
สูง นอกจากน้ียังมีการได้รับข้อมูลจากทางเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอีกทางด้วย 

  โดยมีผู้มสี่วนเก่ียวข้องทางการตลาดจากเกษตรถึงผู้บริโภคแพะเน้ือ ดังน้ี 
    1) พ่อค้ารวบรวมแพะเน้ือมีชีวิต 

 พ่อค้ารวบรวมแพะเน้ือมีชีวิตอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ พ่อค้ารวบรวมแพะเน้ือมีชีวิต
เฉพาะจากเกษตรกรในหมู่บ้านหรือท้องถิ่นเดียวกันหรือพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น  แล้วนํามาขายแก่พ่อค้ารวบรวม
ท้องที่  หรือนําไปขายให้แก่พ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละ อีกประเภทคือ พ่อค้ารวบรวมท้องที่ จะทําการซื้อ
แพะเน้ือมีชีวิตในระดับที่กว้างขวางขึ้น คือทําการรวบรวมแพะเน้ือมีชีวิตจากเกษตรกรทั้งในหมู่บ้านเดียวกัน
หรือต่างหมู่บ้าน หรือในท้องที่ไกลในจังหวัดอ่ืน ๆ โดยจําหน่ายให้แก่พ่อค้าด้วยกันที่มาจากท้องถิ่นอ่ืนๆ หรือ
พ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละ หรือบรรทุกไปขายยังต่างจังหวัด 

 2) พ่อค้าขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิต 
      พ่อค้าขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิตทําหน้าที่รับซื้อแพะเนื้อมีชีวิตจากพ่อค้ารวบรวมแพะเน้ือ 

มีชีวิต หรือบางครั้งก็ทําหน้าที่เป็นผู้รวบรวมแพะเน้ือมีชีวิตเอง แล้วขายต่อให้กับผู้บริโภคแบบมีชีวิต และ
บางครั้งอาจจะรับจ้างฆ่าให้ โดยจะคิดค่าเชือดและสับเป็นช้ินตัวละ 300 บาท หรือถ้าต้องการให้ประกอบอาหาร
ให้ด้วยก็จะคิดค่าแกงตัวละ 1,500 บาท ซึ่งจะพบการซื้อขายลักษณะน้ีเฉพาะในพ้ืนที่ภาคใต้  

 3) พ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละ 
  พ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละเป็นพ่อค้าที่ทําหน้าที่แปรรูปจากแพะเน้ือเป็นเน้ือแพะ

ชําแหละ การซื้อแพะเนื้อมีชีวิตอาจจะไปหาซื้อจากเกษตรกรโดยตรง หรือซื้อจากพ่อค้ารวบรวมแพะเนื้อมีชีวิต 
หลังจากนําแพะเน้ือเข้าโรงฆ่าสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงฆ่าที่สร้างขึ้นมาเองที่บ้านหรือสถานท่ีที่ตนเองสะดวก  
ซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการฆ่าตัวละ 20 บาท และนําเน้ือแพะชําแหละไปจําหน่ายต่อให้กับผู้บริโภค 
ภัตตาคารและโรงแรม  โดยพ่อค้าเหล่าน้ีจะนําเน้ือแพะมาแยกขายเป็นส่วนต่างๆ เช่น ขาหน้า ขาหลัง เครื่องใน 
ข้อกีบเท้า เป็นต้น โดยจะมีราคาต่างกันในแต่ละรายการ   

4.1.3 พฤติกรรมตลาดแพะเนื้อ 
  ตลาดแพะเน้ือเป็นตลาดผู้ขายมากราย ซึ่งมีหน่วยผลิตเป็นจํานวนมาก ตลาดแพะเน้ือในปัจจุบัน 

จํานวนแพะเน้ือมีน้อยกว่าความต้องการของผู้บริโภค ทําให้แพะเน้ือมีราคาสูง ราคาจะขึ้นลงตาม Demand  
ในตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยส่วนใหญ่พ่อค้าเป็นผู้กําหนดราคา ยกเว้นแพะที่จะนําไปเป็นพ่อ-แม่พันธ์ุ หรือ
แพะที่จะนําไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมเฉพาะ ที่จะต้ังราคาได้สูงกว่าแพะเน้ือทั่วไป ราคาของเน้ือแพะ
ชําแหละมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เน่ืองจากราคาแพะเน้ือมีชีวิตไม่คงที่  
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4.1.4 วิถีการตลาดแพะเน้ือ  
  วิถีการตลาดแพะเนื้อจากการสํารวจจากกลุ่มตัวอย่าง (แผนภาพที่ 1) เห็นได้ว่าวิถีการตลาด

แพะเน้ือเริ่มจากเกษตรกรท่ัวไปที่เลี้ยงแพะเน้ือมีชีวิต ส่วนใหญ่จะเป็นแพะเน้ือลูกผสมบอร์ ซาเนน แองโกล
นูเบียน และพันธ์ุพ้ืนเมือง โดยเกษตรกรจะขายแพะเน้ือมีชีวิตให้เกษตรกรด้วยกันเองเพ่ือไปขยายพันธ์ุหรือ 
ขุนต่อ ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง และขายให้พ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละ นอกจากน้ันก็จะขายให้กับ
พ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นหรือพ่อค้ารวบรวมท้องที่ โดยพ่อค้าจะมาทําการรับซื้อจากเกษตรกรในหมู่บ้าน หลังจาก
น้ันพ่อค้ารวบรวมแพะเนื้อมีชีวิตก็จะขายแพะเน้ือมีชีวิตต่อให้กับผู้บริโภค เกษตรกร และพ่อค้าขายปลีก 
เน้ือแพะชําแหละต่อไป โดยส่วนใหญ่จะขายเน้ือแพะชําแหละให้กับร้านอาหาร ภัตตาคาร/โรงแรม ซึ่งจะมี
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่นิยมบริโภคเน้ือแพะเป็นลูกค้าประจํา 

 

แผนภาพที่ 1 วิถีการตลาดแพะเนื้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: จากการสํารวจ, 2555 

เกษตรกร 
100 % 

33.68 % 9.24 %

ผู้รวบรวมท้องถิ่น 
46.80 % 

พ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะ
ชําแหละ 20.25 % 

ผู้รวบรวมท้องที่ 
31.08 % 

ผู้บริโภคแพะเน้ือมีชีวิต 
60.48 % 

เกษตรกร (ขยายพันธ์ุ) 
19.27 % 

ภัตตาคาร/โรงแรม 
16.20 % 

ผู้บริโภคเน้ือแพะชําแหละ 
4.05 % 

5.75 % 

10.03 %

21.05 % 

9.97 %10.28 % 31.08 % 

46.80 %

16.20 %4.05 %
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4.2  ส่วนเหลื่อมการตลาดของผู้ค้าในระดับต่างๆ ในตลาดแพะเนื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเหลื่อมการตลาด 
และประสิทธิภาพการตลาด 
 4.2.1 ส่วนเหลื่อมการตลาดของผู้ค้าในระดับต่างๆ ในตลาดแพะเนื้อ 

ส่วนเหลื่อมการตลาดคือ ความแตกต่างระหว่างราคาแพะเน้ือมีชีวิตที่เกษตรขายได้กับราคาขาย
ปลีกที่ผู้บริโภคเป็นคนจ่าย ซึ่งส่วนเหลื่อมการตลาดประกอบด้วยต้นทุนการตลาดและกําไรของพ่อค้าที่เป็นคน
กลางทางการตลาด โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือพ่อค้ารวบรวมแพะเนื้อมีชีวิต พ่อค้าขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิต 
และพ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละ 

ต้นทุนการตลาด คือ ค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดที่คนกลางทาง
การตลาดต้องจ่ายโดยในแต่ละประเภท มีรายละเอียดแตกต่างกันไปดังน้ี 

1) พ่อค้ารวบรวมแพะเน้ือมีชีวิต จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังน้ี 
1.1) ค่าขนส่ง เป็นค่าขนส่งจากฟาร์มเกษตรกรไปขายต่อให้พ่อค้าอีกต่อหน่ึง ซึ่งจะมากหรือ

น้อยขึ้นอยู่กับระยะทาง จํานวนแพะเน้ือ และรถที่ใช้ขนส่ง ส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะและรถ 6 ล้อ 
1.2) ค่าแรงงาน เป็นค่าจ้างแรงงานท่ีจ้างเพ่ือดูแลแพะเนื้อและค่าแรงงานของตนเองในการ

ไปซื้อแพะเน้ือตามสถานที่ต่างๆ และนํามาขายต่อให้พ่อค้า 
1.3) ค่าอาหารสัตว์และยา เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลให้แพะเน้ือกินหญ้า อาหาร และค่ายา

ในการเลี้ยงดูแพะเน้ือต้ังแต่ซื้อจนกระทั่งขายได้ 
1.4) ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตเคลื่อนย้าย เป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการค้า 

ปศุสัตว์ทั่วราชอาณาจักรอัตรา 400 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายเมื่อมีการซ้ือขายโดยขนส่งแพะเน้ือข้ามจังหวัด
จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเคลื่อนย้ายแก่ทางราชการ 

1.5) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ได้แก่ ค่าด่าน  ค่าตรวจเลือด และค่าคอกพักสัตว์ เป็นต้น 
2) พ่อค้าขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิต 

2.1) ค่าขนส่ง เป็นค่าขนส่งจากฟาร์มเกษตรกรเพ่ือรวบรวมไปขายต่อให้กับผู้บริโภค  
2.2) ค่าแรงงาน เป็นค่าจ้างแรงงานท่ีจ้างเพ่ือดูแลแพะเน้ือและค่าแรงงานของตนเองในการ

ไปซื้อแพะเน้ือตามสถานที่ต่างๆ และนํามาขายต่อให้ผู้บริโภค 
2.3) ค่าอาหารสัตว์และยา เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลให้แพะเน้ือกินหญ้า อาหาร และค่ายาใน

การเลี้ยงดูแพะเน้ือต้ังแต่ซื้อจนกระทั่งขายได้ 
2.4) ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตเคลื่อนย้าย เป็นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการค้า 

ปศุสัตว์ทั่วราชอาณาจักรอัตรา 400 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายเมื่อมีการซ้ือขายโดยขนส่งแพะเน้ือข้ามจังหวัด
จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเคลื่อนย้ายแก่ทางราชการ 

2.5) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ได้แก่ ค่าด่าน ค่าตรวจเลือด และค่าคอกพักสัตว์ เป็นต้น 
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3) พ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละ 
3.1) ค่าขนส่ง เป็นค่าขนส่งจากฟาร์มเกษตรกรมายังโรงฆ่าสัตว์ และไปส่งเน้ือแพะชําแหละ

ยังตลาดและลูกค้า 
3.2) ค่าแรงงาน เป็นค่าจ้างแรงงานในการรวบรวม ควบคุมดูแลการฆ่าแพะเน้ือมีชีวิต  

การขายเน้ือแพะชําแหละรวมทั้งค่าแรงงานของตนเอง  
3.3) ค่าใช้จ่ายในการฆ่า เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฆ่าแพะเน้ือมีชีวิตจนกระทั่งชําแหละ

กลายเป็นเน้ือแพะเพ่ือไปส่งยังตลาดและลูกค้า ได้แก่ ค่าแรงงานในการฆ่า ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าแก๊ส เป็นต้น 
3.4) ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ได้แก่ ค่าใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ค่าธรรมเนียมในการฆ่า เป็นต้น 
3.5) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่างๆ ได้แก่ ค่าด่าน 

ค่าอาหาร ค่าคอก ค่าเช่าแผง ค่าถุงพลาสติก ค่านํ้าแข็ง ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น 
3.6) มูลค่าสูญเสียนํ้าหนักระหว่างการขนส่ง เป็นฆ่าใช้จ่ายที่สูญเสียไประหว่างการขนส่ง

แพะเน้ือจากฟาร์มมายังโรงฆ่าสัตว์และรอก่อนฆ่า นํ้าหนักแพะเน้ือจะลดลงซึ่งขึ้นอยู่กับระยะทางที่ขนส่งด้วย 
3.7) มูลค่าสูญเสียนํ้าหนักในการฆ่า เป็นค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปในการฆ่าชําแหละ โดยในการ

ฆ่าแพะเนื้อมีชีวิตน้ัน เมื่อคิดเป็นนํ้าหนักซากของแพะแล้วจะมีนํ้าหนักที่หายไปบางส่วน ได้แก่ เลือด มูล ขน 
เครื่องในส่วนที่ไม่บริโภค เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะคิดย้อนกลับมาเป็นตัวเงินที่ได้ขาดหายไป โดยเทียบ
จากนํ้าหนักแพะมีชีวิตก่อนฆ่าและหลังฆ่า 

สัดส่วนการชําแหละแพะเนื้อ 
แพะเน้ือมีชีวิตที่ซื้อจากฟาร์มมีนํ้าหนักเฉลี่ยตัวละ 25 กิโลกรัม ระหว่างการขนส่งแพะเนื้อจาก

ฟาร์มมายังโรงฆ่าสัตว์และรอก่อนฆ่า นํ้าหนักแพะเน้ือจะลดลงซึ่งขึ้นอยู่กับระยะทางที่ขนส่งด้วย โดยเฉล่ียจะ
ลดลงประมาณ 2 กิโลกรัม เหลือนํ้าหนักแพะเนื้อที่ฆ่าเฉล่ียตัวละ 23 กิโลกรัม และในการฆ่าชําแหละแพะเนื้อ
จะมีการสูญเสียนํ้าหนักจากเลือด ขน มูล เครื่องในส่วนที่ไม่บริโภค รวมนํ้าหนักสูญเสียในการฆ่าชําแหละตัวละ 
5.70 กิโลกรัม เหลือนํ้าหนักซากเนื้อแพะรวมเคร่ืองในที่สามารถจําหน่ายได้ตัวละ 17.30 กิโลกรัม (ตารางที่ 6) 

การคํานวณราคาขายปลีกเนื้อแพะชําแหละ 
การคํานวณราคาขายปลีกเน้ือแพะชําแหละเฉลี่ยทั้งตัว คํานวณจากนํ้าหนักตามสัดส่วนการ

ชําแหละเน้ือแพะ คูณราคาขายปลีกของแต่ละช้ินส่วน เป็นมูลค่ารวมของเน้ือแพะชําแหละหน่ึงตัว หารด้วย
นํ้าหนักซากรวมเคร่ืองใน 17.30 กิโลกรัม จะได้ราคาขายปลีกแพะเน้ือชําแหละต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 6 สัดส่วนการชําแหละแพะเนื้อ ราคาขายปลีกแพะเน้ือชําแหละ 
รายการ สัดส่วนการชาํแหละแพะเน้ือ 

กก. 
ร้อยละ ราคาขายปลีกเฉลี่ย 

บาท/กก. 
ขาหน้า 6.90 27.60 300.00 
ขาหลัง 4.60 18.40 330.00 
เครื่องใน (ตับ ปอด หัวใจ ม้าม ไข่ดัน) 1.70 6.80 160.00 
หัว 1.00 4.00 50.00 
ข้อกีบเท้า 0.50 2.00 140.00 
หนัง 2.60 10.40 26.92 
สูญเสีย 7.70 30.80 - 
รวม 25.00 100.00 234.10 
หมายเหตุ: นํ้าหนักแพะมีชีวิต 25.00 กก. 
    นํ้าหนักที่สูญเสียระหว่างการขนส่ง 2.00 กก. เหลือนํ้าหนักแพะเน้ือที่ฆ่า 23.00 กก. 

   นํ้าหนักสูญเสียในการชําแหละ 5.70 กก. เหลือนํ้าหนักซากรวมเคร่ืองในตัวละ 17.30 กก. 
 

การศึกษาส่วนเหลื่อมการตลาดครั้งน้ีแบ่งออกเป็น 4 กรณี คือ กรณีที่ 1 พ่อค้าขายปลีก 
เน้ือแพะชําแหละซื้อแพะเน้ือมีชีวิตจากเกษตรกรโดยตรง กรณีที่ 2 พ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละซื้อแพะเน้ือ 
มีชีวิตจากผู้รวบรวม กรณีที่ 3 พ่อค้าขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิตซื้อแพะเน้ือมีชีวิตจากเกษตรกรโดยตรง กรณีที่ 4 
พ่อค้าขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิตซื้อแพะเน้ือมีชีวิตจากผู้รวบรวม 

กรณีที่ 1 พ่อค้าขายปลีกเนื้อแพะชําแหละซ้ือแพะเนื้อมีชีวิตจากเกษตรกรโดยตรง 
กรณีน้ีพ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละซื้อแพะเน้ือมีชีวิตจากเกษตรกรโดยตรง 

นําเข้าโรงฆ่าชําแหละ และขนส่งไปจําหน่ายเอง จากการศึกษาพบว่า ราคาเฉล่ียของแพะเน้ือมีชีวิตที่เกษตรกร
ได้รับ เท่ากับ 133.33 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาขายปลีกเฉลี่ยของเน้ือแพะชําแหละที่ผู้บริโภคจ่ายเท่ากับ 
234.10 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีส่วนเหลื่อมการตลาดเท่ากับ 100.77 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 43.04 
ของราคาท่ีผู้บริโภคจ่าย โดยสามารถแยกเป็นต้นทุนการตลาด 84.40 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 36.05  
ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่อยู่ในรูปของมูลค่าสูญเสียนํ้าหนักในการฆ่า 43.93 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นร้อยละ 18.76 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย รองลงมาได้แก่ ค่าขนส่ง มูลค่าสูญเสียนํ้าหนักระหว่างการขนส่ง 
ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการฆ่า ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และค่าธรรมเนียมและอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 6.66  
6.58  1.37  1.19  1.14 และ 0.35 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย ตามลําดับ พ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละมกํีาไร
เท่ากับ 16.37 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 6.99 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย (ตารางที่ 7) 
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ตารางที่ 7 ส่วนเหลื่อมการตลาด กรณีที่ 1 พ่อค้าขายปลีกเนื้อแพะชําแหละซ้ือแพะเนื้อมีชีวิตจากเกษตรกร  
  โดยตรง 

รายการ บาท/กก. ร้อยละ 
ราคาแพะเนื้อมีชีวิตที่เกษตรกรได้รับ 133.33 56.95 
ส่วนเหลื่อมการตลาด 100.77 43.04 
ต้นทุนการตลาด 84.40 36.05 
- ค่าขนส่ง 15.58 6.66 
- ค่าแรงงาน 3.21 1.37 
- ค่าใช้จ่ายในการฆ่า 2.79 1.19 
- ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ 0.81 0.35 
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 2.67 1.14 
- มูลค่าสญูเสียนํ้าหนักระหว่างการขนส่ง 15.41 6.58 
- มูลค่าสญูเสียนํ้าหนักในการฆ่า 43.93 18.76 
ราคาเฉลี่ยทีพ่อ่ค้าขายปลีกเนื้อแพะชาํแหละขายได ้ 234.10 100.00 
กําไรของพ่อคา้ขายปลีกเนื้อแพะชําแหละ 16.37 6.99 

ที่มา: จากการสํารวจ, 2555   
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กรณีที่ 2 พ่อค้าขายปลีกเนื้อแพะชําแหละซ้ือแพะเนื้อมีชีวิตจากผู้รวบรวม 
กรณีน้ีพ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละซื้อแพะเน้ือมีชีวิตจากผู้รวบรวม นําเข้าโรงฆ่า

ชําแหละ และขนส่งไปจําหน่ายเอง จากการศึกษาพบว่า ราคาเฉลี่ยของแพะเน้ือมีชีวิตที่เกษตรกรได้รับ เท่ากับ 
127.78  บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาขายปลีกเฉลี่ยของเนื้อแพะชําแหละท่ีผู้บริโภคจ่ายเท่ากับ 234.10 
บาทต่อกิโลกรัม โดยมีส่วนเหลื่อมการตลาดเท่ากับ 106.32 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 45.41 ของราคาที่
ผู้บริโภคจ่าย โดยสามารถแยกเป็นต้นทุนการตลาดทั้งหมด 89.51 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 38.23 ของ
ราคาที่ผู้บริโภคจ่าย และกําไรทั้งหมดของพ่อค้าคนกลางเท่ากับ 16.81 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 7.18  
ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย (ตารางที่ 8) 

ด้านต้นทุนการตลาดพบว่า  พ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละมีต้นทุนการตลาดมาก
ที่สุดเท่ากับ 84.40 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 36.05  ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่อยู่ใน
รูปของมูลค่าสูญเสียนํ้าหนักในการฆ่า 43.93 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 18.76 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย 
รองลงมาได้แก่ ค่าขนส่ง มูลค่าสูญเสียนํ้าหนักระหว่างการขนส่ง ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการฆ่า ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน และค่าธรรมเนียมและอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 6.66  6.58  1.37  1.19  1.14 และ 0.35 ของ
ราคาที่ผู้บริโภคจ่าย ตามลําดับ 

ส่วนพ่อค้ารวบรวมแพะเน้ือมีชีวิตมีต้นทุนการตลาดเท่ากับ 5.11 บาทต่อกิโลกรัม  
คิดเป็นร้อยละ 2.18 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่ง 2.46 บาทต่อกิโลกรัม  
คิดเป็นร้อยละ 1.05 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย รองลงมาได้แก่ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และ
ค่าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 0.69  0.35 และ 0.09 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย ตามลําดับ 

ผลการศึกษากําไรของพ่อค้าคนกลางพบว่า พ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละได้รับ
กําไรมากที่สุดเท่ากับ 11.54 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 4.93 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย 
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ตารางที่ 8 ส่วนเหลื่อมการตลาด กรณีที่ 2 พ่อค้าขายปลกีเนื้อแพะชําแหละซ้ือแพะเนื้อมีชีวิต 
จากผู้รวบรวม 

รายการ บาท/กก. ร้อยละ 
ราคาแพะเนื้อมีชีวิตที่เกษตรกรได้รับ 127.78 54.59 
ส่วนเหลื่อมการตลาด 10.38 4.43 
ต้นทุนการตลาด 5.11 2.18 
- ค่าขนส่ง 2.46 1.05 
- ค่าแรงงาน 1.62 0.69 
- ค่าอาหาร 0.21 0.09 
- ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ 0.01 0.00 
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 0.81 0.35 
ราคาเฉลี่ยแพะเน้ือมีชีวิตทีผู่้รวบรวมขายได้ 138.16 59.02 
กําไรของพ่อคา้รวบรวมแพะเน้ือมีชีวิต 5.27 2.25 
ราคาแพะเน้ือมีชีวิตที่พ่อค้าขายปลีกได้รับ 138.16 59.02 
ส่วนเหลื่อมการตลาด 95.94 40.98 
ต้นทุนการตลาด 84.40 36.05 
- ค่าขนส่ง 15.58 6.66 
- ค่าแรงงาน 3.21 1.37 
- ค่าใช้จ่ายในการฆ่า 2.79 1.19 
- ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ 0.81 0.35 
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 2.67 1.14 
- มูลค่าส่วนเสยีนํ้าหนักระหว่างการขนส่ง 15.41 6.58 
- มูลค่าส่วนเสยีนํ้าหนักในการฆ่า 43.93 18.76 
ราคาเฉลี่ยทีพ่อ่ค้าขายปลีกเนื้อแพะชาํแหละขายได ้ 234.10 100.00 
กําไรของพ่อคา้ขายปลีกเนื้อแพะชําแหละ 11.54 4.93 
ต้นทุนการตลาดทั้งหมด 89.51 38.23 
กําไรทั้งหมดของพ่อค้าคนกลาง 16.81 7.18 
ส่วนเหลื่อมการตลาด 106.32 45.41 

ที่มา: จากการสํารวจ, 2555   
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กรณีที่ 3 พ่อค้าขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิตซ้ือแพะเนื้อมีชีวิตจากเกษตรกรโดยตรง  
กรณีน้ีพ่อค้าขายปลีกแพะเนื้อมีชีวิตซื้อแพะเน้ือมีชีวิตจากเกษตรกรโดยตรง และ

จําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคเป็นแพะเน้ือมีชีวิต จากการศึกษาพบว่า ราคาเฉลี่ยของแพะเน้ือมีชีวิตที่เกษตรกรได้รับ 
เท่ากับ 176.25 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาขายปลีกเฉลี่ยของแพะเน้ือมีชีวิตที่ผู้บริโภคจ่ายเท่ากับ 208.90 
บาทต่อกิโลกรัม โดยมีส่วนเหลื่อมการตลาดเท่ากับ 32.65 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 15.63 ของราคาที่
ผู้บริโภคจ่าย โดยสามารถแยกเป็นต้นทุนการตลาด 5.85 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 2.80 ของราคาท่ี
ผู้บริโภคจ่าย ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่ง 2.58 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 1.23 ของราคาที่ผู้บริโภค
จ่าย รองลงมาได้แก่ ค่าแรงงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 1.09  0.32 และ 
0.16 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย ตามลําดับ พ่อค้าขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิตมีกําไรเท่ากับ 26.80 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นร้อยละ 12.83 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย (ตารางที่ 9) 
 
ตารางที่ 9 ส่วนเหลื่อมการตลาด กรณีที่ 3 พ่อค้าขายปลีกแพะเนื้อมีชีวิตซ้ือแพะเนื้อมีชีวิตจากเกษตรกร

โดยตรง 
รายการ บาท/กก. ร้อยละ

ราคาแพะเนื้อมีชีวิตที่เกษตรกรได้รับ 176.25 84.37
ส่วนเหลื่อมการตลาด 32.65 15.63
ต้นทุนการตลาด 5.85 2.80
- ค่าขนส่ง 2.58 1.23
- ค่าแรงงาน 2.27 1.09
- ค่าอาหาร 0.66 0.32
- ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ 0.00 0.00
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 0.34 0.16
ราคาเฉลี่ยทีพ่อ่ค้าขายปลีกแพะเนื้อมีชีวิตขายได ้ 208.90 100.00
กําไรของพ่อคา้ขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิต 26.80 12.83

ที่มา: จากการสํารวจ, 2555   
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กรณีที่ 4 พ่อค้าขายปลีกแพะเนื้อมีชีวิตซ้ือแพะเนื้อมีชีวิตจากผู้รวบรวม 
กรณีน้ีพ่อค้าขายปลีกแพะเนื้อมีชีวิตซื้อแพะเนื้อมีชีวิตจากผู้รวบรวม โดยแบ่งเป็น 

ผู้รวบรวมจากภาคใต้ และผู้รวบรวมจากภาคอ่ืนๆ และจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคเป็นแพะเนื้อมีชีวิต จาก
การศึกษาพบว่า ในส่วนที่ซื้อจากผู้รวบรวมภาคใต้ ราคาเฉล่ียของแพะเน้ือมีชีวิตที่เกษตรกรได้รับ เท่ากับ 
169.34 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาขายปลีกเฉลี่ยของแพะเน้ือมีชีวิตที่ผู้บริโภคจ่ายเท่ากับ 208.90 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยมีส่วนเหลื่อมการตลาดเท่ากับ 39.56 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 18.94 ของราคาที่ผู้บริโภค
จ่าย โดยสามารถแยกเป็นต้นทุนการตลาดทั้งหมด 10.43 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของราคาที่
ผู้บริโภคจ่าย และกําไรทั้งหมดของพ่อค้าคนกลางเท่ากับ 29.13 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 13.95 ของ
ราคาที่ผู้บริโภคจ่าย (ตารางที่ 10) 

ด้านต้นทุนการตลาดพบว่า  พ่อค้าขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิตมีต้นทุนการตลาดมากที่สุด
เท่ากับ 5.85 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 2.80 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่ง 
2.58 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 1.23 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย รองลงมาได้แก่ ค่าแรงงาน ค่าอาหาร และ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 1.09  0.32 และ 0.16 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย ตามลําดับ 

ส่วนพ่อค้ารวบรวมแพะเน้ือมีชีวิตมีต้นทุนการตลาดเท่ากับ 4.58 บาทต่อกิโลกรัม  
คิดเป็นร้อยละ 2.19 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่ง 2.80 บาทต่อกิโลกรัม  
คิดเป็นร้อยละ 1.34 ของราคาท่ีผู้บริโภคจ่าย รองลงมาได้แก่ ค่าแรงงาน ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมและอ่ืนๆ 
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 0.55  0.16  0.11 และ 0.03 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย 
ตามลําดับ 

ผลการศึกษากําไรของพ่อค้าคนกลางพบว่า พ่อค้าขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิตได้รับกําไร
มากที่สุด 23.17 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 11.09 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย 

สําหรับส่วนที่ซื้อจากผู้รวบรวมภาคอ่ืนๆ ราคาเฉลี่ยของแพะเน้ือมีชีวิตที่เกษตรกร
ได้รับ เท่ากับ 140.38 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาขายปลีกเฉลี่ยของแพะเน้ือมีชีวิตที่ผู้บริโภคจ่ายเท่ากับ 
191.14 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีส่วนเหลื่อมการตลาดเท่ากับ 50.76 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 26.55 ของ
ราคาที่ผู้บริโภคจ่าย โดยสามารถแยกเป็นต้นทุนการตลาดทั้งหมด 11.13 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 5.82 
ของราคาท่ีผู้บริโภคจ่าย และกําไรท้ังหมดของพ่อค้าคนกลางเท่ากับ 39.63 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 
20.73 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย (ตารางที่ 10) 

ด้านต้นทุนการตลาดพบว่า  พ่อค้ารวบรวมแพะเน้ือมีชีวิตมีต้นทุนการตลาดมากที่สุด
เท่ากับ 7.64 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่ง 
2.92 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 1.53 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย รองลงมาได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
ค่าแรงงาน ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ และค่าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 0.82  0.74  0.55 และ 0.36 ของราคา 
ที่ผู้บริโภคจ่าย ตามลําดับ 

ส่วนพ่อค้าขายปลีกแพะเนื้อมีชีวิตมีต้นทุนการตลาดเท่ากับ 3.49 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นร้อยละ 1.82 ของราคาท่ีผู้บริโภคจ่าย โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าอาหาร 1.96 บาทต่อกิโลกรัม  
คิดเป็นร้อยละ 1.02 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย รองลงมาได้แก่ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และ 
ค่าขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 0.52  0.19  และ 0.09 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย ตามลําดับ 
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ผลการศึกษากําไรของพ่อค้าคนกลางพบว่า พ่อค้าขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิตได้รับกําไร
มากที่สุด 34.46 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 18.03 ของราคาที่ผู้บริโภคจ่าย 

สําหรับในกรณีที่ 4 น้ี การที่ราคาเฉลี่ยแพะเน้ือมีชีวิตที่ผู้รวบรวมขายได้ และราคา
เฉลี่ยที่พ่อค้าขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิตขายได้ ในส่วนที่ซื้อจากผู้รวบรวมภาคอ่ืนๆ มีราคาตํ่ากว่าส่วนที่ซื้อจาก 
ผู้รวบรวมภาคใต้ เน่ืองจาก แพะเน้ือมีชีวิตที่ขนส่งมาจากภาคอ่ืนๆ น้ัน พ่อค้าขายปลีกแพะเนื้อมีชีวิตจะต้อง 
รับซื้อตามนํ้าหนักที่ผู้รวบรวมแพะเน้ือมีชีวิตช่ังมาจากฟาร์มของเกษตรกร ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงนํ้าหนัก
บางส่วนได้หายไประหว่างการขนส่ง จึงได้มีการลดราคารับซื้อต่อกิโลกรัมลง รวมทั้งลดราคาขายให้กับผู้บริโภค
ลงด้วย เน่ืองจากผู้บริโภคก็จะต้องซื้อตามนํ้าหนักที่ช่ังมาจากฟาร์มของเกษตรกรเช่นกัน แต่ในกรณีที่ซื้อจาก 
ผู้รวบรวมภาคใต้น้ัน ระยะทางการขนส่งไม่ไกล นํ้าหนักจึงลดลงไม่มาก และการซื้อขายก็เป็นไปตามนํ้าหนัก
จริง ทําให้สามารถต้ังราคาได้สูงกว่า 
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ตารางที่ 10 ส่วนเหลื่อมการตลาด กรณีที่ 4 พ่อค้าขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิตซ้ือแพะเนื้อมีชีวิตจากผู้รวบรวม 
รายการ ผู้รวบรวมภาคใต้ ผู้รวบรวมภาคอ่ืนๆ 

 บาท/กก. ร้อยละ บาท/กก. ร้อยละ
ราคาแพะเนื้อมีชีวิตที่เกษตรกรได้รับ 169.34 81.06 140.38 73.45
ส่วนเหลื่อมการตลาด 10.54 5.05 12.81 6.70
ต้นทุนการตลาด 4.58 2.19 7.64 4.00
- ค่าขนส่ง 2.80 1.34 2.92 1.53
- ค่าแรงงาน 1.15 0.55 1.42 0.74
- ค่าอาหาร 0.34 0.16 0.68 0.36
- ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ 0.22 0.11 1.06 0.55
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 0.07 0.03 1.56 0.82
ราคาเฉลี่ยแพะเน้ือมีชีวิตทีผู่้รวบรวมขายได้ 179.88 86.11 153.19 80.15
กําไรของพ่อคา้รวบรวมแพะเน้ือมีชีวิต 5.96 2.86 5.17 2.70
ราคาแพะเน้ือมีชีวิตที่พ่อค้าขายปลีกได้รับ 179.88 86.11 153.19 80.15
ส่วนเหลื่อมการตลาด 29.02 13.89 37.95 19.85
ต้นทุนการตลาด 5.85 2.80 3.49 1.82
- ค่าขนส่ง 2.58 1.23 0.18 0.09
- ค่าแรงงาน 2.27 1.09 0.99 0.52
- ค่าอาหาร 0.66 0.32 1.96 1.02
- ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 0.34 0.16 0.36 0.19
ราคาเฉลี่ยทีพ่อ่ค้าขายปลีกแพะเนื้อมีชีวิตขายได ้ 208.90 100.00 191.14 100.00
กําไรของพ่อคา้ขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิต 23.17 11.09 34.46 18.03
ต้นทุนการตลาดทั้งหมด 10.43 4.99 11.13 5.82
กําไรทั้งหมดของพ่อค้าคนกลาง 29.13 13.95 39.63 20.73
ส่วนเหลื่อมการตลาด 39.56 18.94 50.76 26.55

ที่มา: จากการสํารวจ, 2555     
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4.2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเหลื่อมการตลาด  
1) ราคาแพะเน้ือ เช่น ถ้าราคาแพะเน้ือที่เกษตรกรขายได้ และราคาแพะเนื้อที่ขายปลีกมีความ

แตกต่างกันมาก ส่วนเหลี่ยมก็จะสูง เป็นต้น  
2) ปริมาณแพะเน้ือ เช่น หากพ่อค้ารวบรวมแพะเน้ือซื้อแพะเนื้อในแต่ละครั้งเพ่ิมขึ้น ก็จะทําให้

ต้นทุนการตลาดลดลง โดยเฉพาะต้นทุนทางด้านการขนส่ง และค่าแรงงานท่ีลดลงได้ ส่งผลให้ส่วนเหลื่อม
การตลาดลดลง 

3) ความต้องการของผู้บริโภค เช่น ถ้าความต้องการบริโภคเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่มีพิธีกรรมทาง
ศาสนาอิสลาม หรือช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ เช่น ภูเก็ต กระบ่ี กรุงเทพฯ ก็จะส่งผลให้
พ่อค้าสามารถที่จะปรับเพ่ิมราคาขึ้นได้ ก็จะทําให้ส่วนเหลื่อมการตลาดสูงขึ้น 

4) ค่าใช้จ่ายทางการตลาด เช่น ถ้าค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพ่ิมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่านํ้ามัน 
ค่าแรงงาน ค่าอุปการณ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น ก็จะส่งผลให้ต้นทุนการตลาดเพิ่มขึ้น ส่วนเหลื่อมการตลาด 
ก็จะสูงขึ้น 

4.2.3 ประสิทธิภาพการตลาด 
 

ประสิทธิภาพการตลาด =            x 100 
 

ประสิทธิภาพการตลาดแพะเน้ือเท่ากับ 261.54 ซึ่งมีค่าที่สูง แสดงให้เห็นว่าตลาดแพะเน้ือ 
มีประสิทธิภาพสูง 
 
 
 

ราคาขายปลีก
  ต้นทุนการตลาด 



บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1 ลักษณะโครงสร้างตลาด พฤติกรรมตลาด และวิถีการตลาดแพะเน้ือ 
 1) ลักษณะโครงสร้างตลาดแพะเน้ือ มีลักษณะเป็นตลาดผู้ขายมากราย (เกษตรกร) และผู้ซื้อ 
มากราย (ผู้บริโภค) แพะเน้ือมีความแตกต่างกันในลักษณะของพันธ์ุ รูปร่างหน้าตาของแพะเน้ือ แต่ก็สามารถใช้
ทดแทนกันได้ การเข้าออกจากตลาดสามารถทําได้อย่างเสรี ผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้ในสภาพการณ์ของ
ตลาดเป็นอย่างดี 
 2) พฤติกรรมตลาดแพะเน้ือ ในปัจจุบันจํานวนแพะเน้ือมีน้อยกว่าความต้องการของผู้บริโภค 
ทําให้แพะเน้ือมีราคาสูง ราคาจะขึ้นลงตาม Demand ในตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยส่วนใหญ่พ่อค้าเป็นผู้
กําหนดราคา  
 3) วิถีการตลาดแพะเนื้อเริ่มจากเกษตรกรทั่วไปที่เลี้ยงแพะเน้ือมีชีวิต โดยเกษตรกรจะขาย 
แพะเน้ือมีชีวิตให้เกษตรกรด้วยกันเองเพ่ือไปขยายพันธ์ุหรือขุนต่อ ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง และขายให้ 
พ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละ นอกจากน้ันก็จะขายให้กับพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่นหรือพ่อค้ารวบรวมท้องที่ 
โดยพ่อค้าจะมาทําการรับซื้อจากเกษตรกรในหมู่บ้าน หลังจากน้ันพ่อค้ารวบรวมแพะเน้ือมีชีวิตก็จะขาย 
แพะเน้ือมีชีวิตต่อให้กับผู้บริโภค เกษตรกร และพ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละต่อไป 
 5.1.2 ส่วนเหลื่อมการตลาดแพะเนื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเหลื่อมการตลาด และประสิทธิภาพ
การตลาด 

1) กรณีพ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละซื้อแพะเน้ือมีชีวิตจากเกษตรกรโดยตรง พบว่า ราคา
เฉลี่ยของแพะเน้ือมีชีวิตที่เกษตรกรได้รับเท่ากับ 133.33 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาขายปลีกเฉลี่ยของ 
เน้ือแพะชําแหละที่ผู้บริโภคจ่ายเท่ากับ 234.10 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีส่วนเหลื่อมการตลาดเท่ากับ 100.77 
บาทต่อกิโลกรัม สามารถแยกเป็นต้นทุนการตลาด 84.40 บาทต่อกิโลกรัม และพ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะ
ชําแหละมีกําไรเท่ากับ 16.37 บาทต่อกิโลกรัม 

2) กรณีพ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะชําแหละซื้อแพะเนื้อมีชีวิตจากผู้รวบรวม พบว่า ราคาเฉลี่ยของ
แพะเน้ือมีชีวิตที่เกษตรกรได้รับเท่ากับ 127.78  บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาขายปลีกเฉลี่ยของเน้ือแพะ
ชําแหละที่ผู้บริโภคจ่ายเท่ากับ 234.10 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีส่วนเหลื่อมการตลาดเท่ากับ 106.32 บาทต่อ
กิโลกรัม สามารถแยกเป็นต้นทุนการตลาดทั้งหมด 89.51 บาทต่อกิโลกรัม และกําไรทั้งหมดของพ่อค้า 
คนกลางเท่ากับ 16.81 บาทต่อกิโลกรัม 
 3) กรณีพ่อค้าขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิตซื้อแพะเน้ือมีชีวิตจากเกษตรกรโดยตรง พบว่า ราคาเฉลี่ย
ของแพะเน้ือมีชีวิตที่เกษตรกรได้รับเท่ากับ 176.25 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาขายปลีกเฉลี่ยของแพะเน้ือ
มีชีวิตที่ผู้บริโภคจ่ายเท่ากับ 208.90 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีส่วนเหลื่อมการตลาดเท่ากับ 32.65 บาทต่อกิโลกรมั 
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สามารถแยกเป็นต้นทุนการตลาด 5.85 บาทต่อกิโลกรัม และพ่อค้าขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิตมีกําไรเท่ากับ 26.80 
บาทต่อกิโลกรัม 
 4) กรณีพ่อค้าขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิตซื้อแพะเน้ือมีชีวิตจากผู้รวบรวม โดยแบ่งเป็นผู้รวบรวม 
จากภาคใต้ และผู้รวบรวมจากภาคอ่ืนๆ พบว่า ในส่วนที่ซื้อจากผู้รวบรวมภาคใต้ ราคาเฉลี่ยของแพะเน้ือมีชีวิต
ที่เกษตรกรได้รับเท่ากับ 169.34 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาขายปลีกเฉลี่ยของแพะเน้ือมีชีวิตที่ผู้บริโภคจ่าย
เท่ากับ 208.90 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีส่วนเหลื่อมการตลาดเท่ากับ 39.56 บาทต่อกิโลกรัม สามารถแยกเป็น
ต้นทุนการตลาดทั้งหมด 10.43 บาทต่อกิโลกรัม และกําไรทั้งหมดของพ่อค้าคนกลางเท่ากับ 29.13 บาทต่อ
กิโลกรัม สําหรับส่วนที่ซื้อจากผู้รวบรวมภาคอ่ืนๆ ราคาเฉลี่ยของแพะเน้ือมีชีวิตที่เกษตรกรได้รับเท่ากับ 140.38 
บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาขายปลีกเฉลี่ยของแพะเน้ือมีชีวิตที่ผู้บริโภคจ่ายเท่ากับ 191.14 บาทต่อกิโลกรัม 
โดยมีส่วนเหลื่อมการตลาดเท่ากับ 50.76 บาทต่อกิโลกรัม สามารถแยกเป็นต้นทุนการตลาดทั้งหมด 11.13 
บาทต่อกิโลกรัม และกําไรทั้งหมดของพ่อค้าคนกลางเท่ากับ 39.63 บาทต่อกิโลกรัม 
 5) ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเหลื่อมการตลาด คือ ราคาแพะเน้ือ ปริมาณแพะเนื้อ ความต้องการของ
ผู้บริโภค และค่าใช้จ่ายทางการตลาด  
 6) ประสิทธิภาพการตลาดแพะเน้ือมีค่าเท่ากับ 261.54 ซึ่งมีค่าสูง แสดงว่าตลาดแพะเนื้อ 
มีประสิทธิภาพ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ส่งเสริมให้มีการผลิตแพะเน้ือเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคแพะเนื้อ ซึ่งจะ
ทําให้ราคาแพะเน้ือไม่สูงจนเกินไป ผู้บริโภคสามารถที่จะบริโภคแพะเน้ือได้เพ่ิมขึ้น 

5.2.2 ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมการบริโภคเน้ือแพะ และให้ข้อมูลข่าวสารถึงคุณค่าทาง
อาหารของเน้ือแพะ 

5.2.3 ขยายช่องทางในการจําหน่ายแพะเน้ือให้เพ่ิมขึ้น เช่น การจัดให้มีการจําหน่ายแพะเน้ือในตลาด
สดเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากในปัจจุบันมีจํานวนน้อยมากที่ขายในตลาดสด ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อขายกันโดยตรง
ระหว่างเกษตรกร พ่อค้า และผู้บริโภค ทําให้ผู้บริโภคท่ีต้องการจะบริโภคแต่ไม่ทราบช่องทางจึงไม่สามารถหา
ซื้อได้ 

5.2.4 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเน้ือ โดยให้เกษตรกรมีการรวมกันซื้อและ
รวมกันขาย เพ่ือให้สามารถต่อรองทางด้านราคา 

5.2.5 เพ่ิมเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเน้ือ ให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภค และ
การส่งออก 

5.2.6 ควรหาวิธีลดต้นทุนด้านการขนส่ง เน่ืองจากแพะเน้ือส่วนใหญ่จะใช้บริโภคในภาคใต้ แต่แหล่ง
ผลิตอยู่ในภาคกลาง ทําให้เกิดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง ทําให้ราคาแพะเน้ือมีราคาสูงขึ้นเมื่อถึงมือผู้บริโภค 

5.2.7 พ่อค้าขายปลีกแพะเน้ือมีชีวิต และพ่อค้าขายปลีกเน้ือแพะ ควรมีการสร้างเครือข่ายเพ่ือให้
สามารถซื้อแพะเน้ือจากเกษตรกรโดยตรง เพ่ือลดต้นทุนทางการตลาด 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพืน้ที่ชายแดนภาคใต้ 
(แพะนมรายย่อยและแพะเน้ือรายย่อย) 

 
1. หลักการและเหตุผล  

รัฐบาลได้กําหนดให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นนโยบายเร่งด่วน มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รชต.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
รับผิดชอบในระดับนโยบาย จัดต้ังคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (อชต.) มีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) เป็นประธาน ทําหน้าที่ประสานเร่งรัดและ
ติดตามการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนฯ 
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 เห็นชอบแผนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. 2552-2555 ที่มีกรอบนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ กรอบวงเงินรองรับชัดเจน โดยให้
เป็นส่วนหน่ึงของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวคิด ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีมุสลิม โดยยึด
ประชาชนเป็นตัวต้ังยึดหลักพ่ึงตนเอง ยึดทางสายกลาง ยึดแนวพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในส่วนที่
กรมปศุสัตว์เก่ียวข้อง คือ ด้านเศรษฐกิจ เรื่องรายได้ โดยจะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์เพ่ือช่วย
ยกระดับรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยจาก 64,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เป็นไม่ตํ่ากว่า 120,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ในปี 2555  
 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อชต.)  
ให้กระทรวง กรม หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นําผล
จากการประชาคมไปบูรณาการเป้าหมายการดําเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
ในพ้ืนที่โดยเร็ว ฉะน้ันจึงได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายรายละเอียดโครงการงบประมาณ ตามกรอบมติครม.เมื่อวันที่ 
18 สิงหาคม 2552 เพ่ือให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเหมาะสมเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานให้สามารถตอบสนอง
ตามความต้องการของประชาชนตามผลการประชาคมของจังหวัดในส่วนที่มีความต้องการเลี้ยงแพะนมรายย่อย 
หรือแพะเน้ือรายย่อย และมติที่ประชุมดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเล้ียงแพะนม และแพะเน้ือให้กับประชาชนที่ได้จากการค้นหา
ความต้องการของครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านเป้าหมาย โดยการจัดทําประชาคมของจังหวัดตามแผนการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2.2 เพ่ือยกระดับรายได้ประชาชนเป้าหมาย ให้ได้ไม่ตํ่ากว่า 120,000 บาท/ปี/ครัวเรือน ในปี 2555    
2.3 เพ่ือสร้างศรัทธาและความเช่ือมั่นกับประชาชนในหมู่บ้านยากจนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ต่อภาครัฐอย่างเร่งด่วน 
 
3. พื้นที่ดําเนินการ: พ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.สงขลา และ จ.สตูล) 
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4. เป้าหมาย  
ประชาชนที่มีความต้องการเลี้ยงแพะนมหรือแพะเน้ือรายย่อย ที่ได้จากการค้นหาความต้องการของ

ครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านเป้าหมาย โดยการจัดทําประชาคมของจังหวัดตามแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ  
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระยะที่ 1 (696 หมู่บ้าน) จํานวน 3,569 ราย ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะทํางานระดับ
จังหวัดที่รับผิดชอบให้เข้าร่วมโครงการ 
 

ที่ จังหวัด หน่วยนบั รวม แพะนมรายย่อย แพะเนื้อรายย่อย 
1 นราธิวาส ราย 978 - 978 
2 ยะลา ราย 250 100 150 
3 ปัตตานี ราย 1,447 - 1,447 
4 สงขลา ราย 80 - 80 
5 สตูล ราย 814 - 814 

รวม ราย 3,569 100 3,469 
 

หมายเหตุ: เป็นเป้าหมายเฉพาะในปีที่ 1(ปี 2553) ระยะที่ 1 หากในระยะที่ 2 และ 3 มีข้อมูลจากผล
การประชาคมของจังหวัดเพ่ิมเติม เป้าหมายจะปรับไปตามมติที่ประชุมของ อชต./รชต. 
 
5. วิธีดําเนินงานโครงการ 

5.1 กิจกรรมแพะนมรายย่อย และกิจกรรมแพะเน้ือรายย่อย 
5.1.1 รวบรวมข้อมูลประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย ที่มีความต้องการเลี้ยงแพะนมรายย่อย และ

แพะเน้ือรายย่อย จากการจัดทําประชาคมของจังหวัดตามแผนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และได้รับอนุมัติจากคณะทํางานระดับจังหวัดที่รับผิดชอบให้เข้าร่วมโครงการ 

- ระยะที่ 1 ในพ้ืนที่ 696 หมู่บ้าน (หมู่บ้านยากจน 329 หมู่บ้าน หมู่บ้านสันติสุข 217 
หมู่บ้าน และหมู่บ้านประมงพ้ืนบ้าน 150 หมู่บ้าน) 
 

จํานวนหมู่บ้านเป้าหมาย 696 หมู่บ้าน ที่ จังหวัด จํานวนหมู่บ้าน 
ทั้งหมด รวม ยากจน สันติสุข ประมง 

1 นราธิวาส 590 226 119 78 29
2 ปัตตานี 641 227 120 60 47
3 ยะลา 379 95 31 64 -
4 สตูล 279 51 14 - 37
5 สงขลา 980 97 45 15 37

รวม 5 จชต. 2,869 696 329 217 150
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- ระยะที่ 2 นอกพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมาย 696 หมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ปัตตานี 
จ.ยะลา จ.นราธิวาส) และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย) เพ่ิมเติมให้ครบ
ทุกหมู่บ้าน 

- ระยะที่ 3 ในพ้ืนที่จังหวัดสตูลและอําเภอต่างๆ ของจังหวัดสงขลา ยกเว้น 4 อําเภอของ
จังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย) 

5.1.2 สิ่งที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้รับการสนับสนุน 
แพะนมรายย่อย 
- พันธ์ุแพะนม 
- วัสดุจัดทําแปลงหญ้าเลี้ยงแพะ 
- วัสดุก่อสร้างจัดทําโรงเรือน 
- ตู้แช่นํ้านม 
- อาหารข้นเลี้ยงแพะเพ่ือปรับสภาพในช่วงแรก 
- การบริการผสมเทียม 
- การดูแลสุขภาพสัตว์ อาทิเช่น การป้องกันโรค การถ่ายพยาธิ การรักษาพยาบาลฯ 
- รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
แพะเนื้อรายย่อย 
- พันธ์ุแพะเน้ือ 
- วัสดุจัดทําแปลงหญ้าเลี้ยงแพะ 
- ถังหมักพืชอาหารสัตว์ 
- วัสดุก่อสร้างจัดทําโรงเรือน 
- อาหารข้นเลี้ยงแพะเพ่ือปรับสภาพในช่วงแรก 
- การบริการผสมเทียม 
- การดูแลสุขภาพสัตว์ อาทิเช่น การป้องกันโรค การถ่ายพยาธิ การรักษาพยาบาลฯ 
- รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

5.1.3 กลวิธีการพิจารณาสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามโครงการให้เกษตรกร ให้คณะทํางานระดับ
จังหวัดที่รับผิดชอบ พิจารณาความเหมาะสมเป็นกรณีไปโดยใช้ข้อมูลของสี่เสาหลักหรือของกลุ่มประกอบการ
พิจารณา โดยยึดหลักทําให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าประสงค์แผนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จชต. 

5.1.4 ประสานเกษตรกรดําเนินการรวมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะนมหรือแพะเน้ือตามหลักเกณฑ์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จัดต้ังและประชุมคณะกรรมการกําหนดแนวทางบริหารจัดการข้อบังคับกลุ่ม เมื่อ
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สมาชิกกลุ่มเกษตรกรเล้ียงแพะจนได้ลูกอายุครบหย่านมแล้วจะต้องคืนแม่หรือลูกให้กับกลุ่ม เพ่ือสนับสนุนให้
สมาชิกรายอ่ืนๆ ต่อไปเพ่ือให้เกิดการเกื้อกูลเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ประโยชน์ซึ่งกันและกันตามภูมิสังคมของชุมชน
ชนบทไทย 

5.1.5 รัฐสนับสนุนงบประมาณประเภทรายจ่ายอุดหนุนให้กลุ่มเกษตรกร ตามเกณฑ์ระเบียบของ
ภาครัฐ(ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2553 ,ภาคผนวก ข) เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรดําเนินการจัดซื้อจัดหาแพะนม รายละ 5 ตัว 
(เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 4 ตัว) หรือแพะเน้ือ รายละ 8 ตัว(เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 7 ตัว หรือ เพศเมีย 8 ตัว) และ
ปัจจัยการผลิตตามความต้องการของเกษตรกรและเง่ือนไขตามโครงการ สนับสนุนการจัดสร้างโรงเรือน การทํา
แปลงพืชอาหารสัตว์ และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆตามความจําเป็น และให้มีกระบวนการคัดเลือกครัวเรือนที่จะได้
ยืมแพะนมหรือแพะเน้ือไปเลี้ยงในลําดับต่อไป ไม่น้อยกว่าจํานวนครัวเรือนสมาชิกกลุ่มที่ได้รับแพะไปเลี้ยงก่อน 
เพ่ือให้ครัวเรือนที่รอรับเลี้ยงแพะรายต่อไปช่วยควบคุมดูแลต่อไปด้วย 

5.1.6 ดําเนินการให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ เพ่ือให้ชุมชนรับรู้
รับทราบ ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการและผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับตามโครงการ เพ่ือให้ชุมชน
ควบคุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่เข้าร่วมโครงการก่อนให้ประสบผลสําเร็จ เพ่ือให้สามารถคืนแพะหรือเป็นเงิน
ในมูลค่าเท่ากับที่ได้ยืมแพะไปเลี้ยงจากกลุ่มตามข้อบังคับของกลุ่มต่อไปด้วย  

5.1.7 หน่วยงานของกรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมดูงานให้ความรู้ ให้คําปรึกษา เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
และเทคนิคการจัดการเล้ียงแพะนมหรือแพะเนื้อให้เกษตรกรเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถดูแลจัดการเล้ียงแพะ
ตนเองต่อไปได้ อาทิเช่น การจัดทําแปลงพืชอาหารสัตว์ การแปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นอาหารเล้ียงแพะให้
เพียงพอเหมาะสม การรับบริการผสมเทียมพ่อพันธ์ุแพะพันธ์ุดีจากกรมปศุสัตว์ การรับบริการการแก้ไขปัญหา
เมื่อแพะเจ็บป่วย การแก้ไขปัญหาการแท้งลูก การตรวจการต้ังท้อง การดูแลก่อนและหลังคลอด และลูกแพะที่
เกิดใหม่ การรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้แพะตามกําหนด การถ่ายพยาธิ จัดทําเสบียงสัตว์
สํารองเพ่ิมรองรับปัญหาขาดแคลนในช่วงภาวะนํ้าท่วมหรือภัยแล้ง รวมท้ังจัดประกวดเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ/
กลุ่มผู้เลี้ยงแพะดีเด่น 

5.2 กิจกรรมพัฒนาตลาดนัดแพะ ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน และอํานวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดการ 
ซื้อขายแลกเปลี่ยนแพะในตลาดนัด และดําเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ผลิต
และผู้ค้าขาย 

5.3 กิจกรรมติดตามประเมินผล วางระบบผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด 
และจัดทําสรุปรายงานกรมปศุสัตว์ผ่านศูนย์อํานวยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
กรมปศุสัตว์ 
 
6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 

6.1 ต้องรวมกลุ่มไม่น้อยกว่า 10 ครัวเรือนต่อกลุ่ม 
6.2 มีภูมิลําเนาในพ้ืนที่ตําบลเดียวกัน 
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6.3 มีความต้ังใจจริงที่จะเลี้ยงแพะนมหรือแพะเน้ือ  
6.4 มีพ้ืนที่สําหรับสร้างโรงเรือนแพะ และปลูกหญ้าเลี้ยงแพะ 
6.5 ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงานตามแผนของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้

เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะเลี้ยงแพะนมหรือแพะเน้ือให้มีผลผลิตที่ดีและปฏิบัติได้ตามข้อกําหนดของกลุ่ม 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 สร้างงาน สร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนเป้าหมายใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
7.2 ประชาชนในพ้ืนที่มีความเช่ือมั่นและศรัทธาในการทํางานต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้น 

 
8. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
9. งบประมาณท้ังโครงการ: รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 255,194,400 บาท 

      
ประเภทรายจ่าย ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม 
งบดําเนินการ 25,328,400 19,400,000 19,400,000  64,128,400
งบลงทุน 1,197,000 1,400,000 1,400,000 3,997,000
อุดหนุน 187,069,000 0 0 187,069,000
รวม 213,594,400  20,800,000 20,800,000 255,194,400  
 

หมายเหตุ: ปี 2553 วงเงินที่ขอปรับใหม่เป็นเงิน 213,594,400 บาท ประกอบด้วย 
- ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเล้ียงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ

มติครม. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 วงเงิน 21,580,000 บาท (เงินกู้ SP พรก.) 
- เกลี่ยงบประมาณจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเน้ือ เพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมฮาลาล 12,010,000 บาท (เงินกู้ SP พรก.) เน่ืองจากเป้าหมายของหน่วยงานสูงกว่าผลการ
ประชาคมของจังหวัด จึงขอเกลี่ยงบประมาณมาดําเนินโครงการน้ีเพ่ือให้สามารถรองรับความต้องการแพะเน้ือ
รายย่อยตามผลการประชาคมของจังหวัด 

- เกลี่ยงบประมาณจากโครงการน้ีเอง ประเภทรายจ่ายอุดหนุนที่รองรับแพะนมไปดําเนินการรองรับ
แพะเน้ือรายย่อย 8,120,000 บาท(เงินกู้ SP พรก.) เน่ืองจากเดิมหน่วยงานมีเป้าหมายเฉพาะแพะนม และ
เป้าหมายแพะนมของหน่วยงานมากกว่าผลการประชาคมของจังหวัด 

- วงเงินที่ขอเพ่ิมเติม 180,004,400 บาท (นอกจากที่ขอเกลี่ยภายในกรมปศุสัตว์ตาม ข้างต้น เพ่ือให้
สามารถรองรับตามความต้องการของประชาชนเป้าหมายที่ต้องการเลี้ยงแพะนมรายย่อยหรือแพะเนื้อรายย่อย
ตามผลการประชาคมของ 5 จชต. ในระยะที่ 1 (696หมู่บ้าน) ทั้งหมด ตามมติ อชต. ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2552 และคร้ังที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 
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โครงการพัฒนาศักยภาพการเล้ียงแพะเนื้อเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความสําคัญอย่างมากในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งมีการเลี้ยงกัน
หนาแน่น แต่ส่วนใหญ่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม และใช้ประโยชน์ในครัวเรือน โดยใช้สายพันธ์ุเป็นลูกผสมพ้ืนเมือง 
มีอัตราการให้ผลผลิตตํ่า ทําให้มีปริมาณการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการ
ส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านการจัดการฟาร์ม ด้านพืชอาหารสัตว์ และการพัฒนาสุขภาพสัตว์เพ่ือเพ่ิมปริมาณและ
คุณภาพแพะให้เพียงพอตามท่ีตลาดต้องการ ทั้งน้ีภาครัฐโดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้เร่งรัดส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร
หันมาสนใจเลี้ยงแพะกันมากขึ้น ทําให้เกิดอาชีพที่มั่นคงและสร้างรายได้ที่ย่ังยืนแก่เกษตรกรและชุมชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป  

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อชต.)  
ให้กระทรวง กรม หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นําผล
จากการประชาคมไปบูรณาการเป้าหมายการดําเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
โดยเร็ว ซึ่งโครงการน้ีเป้าหมายของหน่วยงานมากกว่าผลการประชาคมของจังหวัด ฉะน้ันจึงได้ปรับเปลี่ยน
เป้าหมายรายละเอียดโครงการงบประมาณ ตามกรอบมติครม.เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 เพ่ือให้ข้อมูล
ครบถ้วนถูกต้องเหมาะสมเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน
ตามผลการประชาคมของจังหวัดในส่วนที่มีความต้องการเลี้ยงแพะเน้ือเชิงพาณิชย์ และมติที่ประชุมดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเน้ือ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาลครอบคลุมทุกด้าน
ประกอบด้วย การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงพันธ์ุแพะโดยใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งด้านการผสมเทียมและการย้ายฝากตัวอ่อน ซึ่งต้องพ่ึงพาการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตด้านพืชอาหารสัตว์ เพ่ือสนับสนุนด้านอาหารแพะเตรียมพร้อมสําหรับการจัดทําเป็นเสบียงสํารอง
อาหารแพะและมีการศึกษาข้อมูลด้านพันธ์ุแพะคุณภาพดีของศูนย์กระจายพันธ์ุแพะพันธ์ุดีของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือวิจัยและผลิตพันธ์ุแพะที่มีคุณภาพให้ฟาร์มเครือข่ายของเกษตรกร เพ่ือเป็นตัวแทนศูนย์กระจาย
พันธ์ุแพะ ยกระดับเป็นฟาร์มแพะมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพ่ือยกระดับสายพันธ์ุแพะที่มีสุขอนามัยที่ดีให้มี
ความย่ังยืนต่อไป 

2.2 เพ่ือเพ่ิมปริมาณแพะเน้ือให้มีปริมาณเพียงพอที่จะรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 
2.3 เพ่ือเพ่ิมจํานวนแพะสายพันธ์ุดีในระยะเวลาสั้นโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพปรับปรุงพันธ์ุ 
2.4 เพ่ือเพ่ิมปริมาณพืชอาหารสัตว์ การจัดการอาหารสัตว์และวัสดุการเกษตรในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์

อย่างมีประสิทธิภาพรองรับปริมาณแพะที่เพ่ิมขึ้น 
2.5 เพ่ือพัฒนาศูนย์ผลิตและกระจายพันธ์ุแพะพันธ์ุดีสู่เกษตรกรฟาร์มเครือข่าย 
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3. พื้นที่ดําเนินการ: พ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.สงขลา และ จ.สตูล) 
 
4. เป้าหมาย  
 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย 
1. ประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนแพะเนื้อเชิงพาณิชย์  ราย 176
2. พันธ์ุแพะทีส่นับสนุนเกษตรกร  ตัว 9,328
2.1เพศผู ้ ตัว 528
2.2เพศเมีย ตัว 8,800
3. แม่พันธ์ุแพะที่ได้รับการผสมเทียมแพะพันธ์ุดี  ตัว 10,000
4. แม่พันธ์ุแพะที่ได้รับการย้ายฝากตัวอ่อน  ตัว 50
5. จัดสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์พันธ์ุที่เหมาะสม  ไร่ 1,320
6. ปลูกสร้าง “กระถินรั้วกินได้”  ต้น 66,000
7. จัดทําพืชอาหารสัตว์หมัก  ตัน 132
8. ศูนย์ผลิตและกระจายพันธ์ุแพะ  ศูนย์ 4
9. เกษตรกรฟาร์มเครือข่าย  ราย 25
 
5. วิธีดําเนินงานโครงการ 
 5.1 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ 
 5.1.1 รวบรวมข้อมูลประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความต้องการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์  
จากการจัดทําประชาคมของจังหวัดตามแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้รับอนุมัติ
จากคณะทํางานระดับจังหวัดที่รับผิดชอบให้เข้าร่วมโครงการ 
 
ที่ จังหวัด ความต้องการเลี้ยงแพะ

เชงิพาณิชย์ (ราย) 
รวมจํานวนแพะ 

(ตัว) 
แพะเพศผู ้

(ตัว) 
แพะเพศเมีย 

(ตัว) 
1 นราธิวาส 30 1,590 90 1,500
2 ยะลา 100 5,300 300 5,000
3 ปัตตานี 6 318 18 300
4 สงขลา 20 1,060 60 1,000
5 สตูล 20 1,060 60 1,000

รวม 176 9,328 528 8,800
 

หมายเหตุ: เป็นเป้าหมายเฉพาะในปีที่ 1(ปี 2553) จากผลการประชาคม ระยะที่ 1 หากระยะ
ที่ 2 และ 3 มีข้อมูลจากผลการประชาคมเพ่ิมเติม เป้าหมายจะปรับไปตามมติที่ประชุมของ อชต./รชต. 
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5.1.2 สิ่งที่กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุน 
 - พันธ์ุแพะเน้ือ 
 - วัสดุจัดทําแปลงหญ้าเลี้ยงแพะ 
 - เครื่องหั่นพืชอาหารสัตว์ 
 - ถังหมักพืชอาหารสัตว์ 
 - วัสดุก่อสร้างจัดทําโรงเรือน 
 - อาหารข้นเลี้ยงแพะเพ่ือปรับสภาพในช่วงแรก 
 - การบริการผสมเทียม 
 - การดูแลสุขภาพสัตว์ อาทิเช่น การป้องกันโรค การถ่ายพยาธิ การรักษาพยาบาล ฯ 
 - รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

5.1.3 กลวิธีการพิจารณาสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามโครงการให้เกษตรกร ให้คณะทํางานระดับ
จังหวัดที่รับผิดชอบ พิจารณาความเหมาะสมเป็นกรณีไปโดยใช้ข้อมูลของสี่เสาหลักหรือของกลุ่มประกอบการ
พิจารณา โดยยึดหลักทําให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าประสงค์แผนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จชต. 

5.1.4 ประสานเกษตรกรดําเนินการรวมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะเน้ือเชิงพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จัดต้ังและประชุมคณะกรรมการ กําหนดแนวทางบริหารจัดการ ข้อบังคับของกลุ่มให้มี
การคืนผลผลิตแพะมูลค่าเท่าจํานวนที่ได้รับในรูปแบบเงินสดหรือตัวแพะเพ่ือมอบแก่เกษตรกรรายอ่ืนที่ผ่านการ
พิจารณาและเห็นชอบของคณะกรรมการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการเก้ือกูลเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ประโยชน์ซึ่งกันและกันตาม
ภูมิสังคมของชุมชนชนบทไทย  

5.1.5 หน่วยงานของกรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมดูงานให้ความรู้ ให้คําปรึกษา เพ่ือเสริมสร้างทักษะและ
เทคนิคการจัดการเลี้ยงแพะเน้ือเชิงพาณิชย์ให้เกษตรกรเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาดูแลจัดการเลี้ยงแพะ
ตนเองต่อไปได้ อาทิเช่น การจัดทําแปลงพืชอาหารสัตว์ การแปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นอาหารเลี้ยงแพะ 
ให้เพียงพอเหมาะสม การรับบริการผสมเทียมพ่อพันธ์ุแพะพันธ์ุดีจากกรมปศุสัตว์ การรับบริการการแก้ไข
ปัญหาแพะเจ็บป่วย การแก้ไขปัญหาการแท้งลูก การตรวจการต้ังท้อง การดูแลก่อนและหลังคลอด และลูกแพะ 
ที่เกิดใหม่ การรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้แพะตามกําหนด การถ่ายพยาธิ จัดทําเสบียงสัตว์
สํารองเพื่อรองรับปัญหาขาดแคลนในช่วงภาวะนํ้าท่วมหรือภัยแล้ง รวมทั้งจัดประกวดเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ/
กลุ่มผู้เลี้ยงแพะดีเด่น ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน และอํานวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนแพะ
โดยดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเช่ือมโยงผู้ผลิตกับผู้ซื้อ 

5.1.6 สนับสนุนงบประมาณประเภทรายจ่ายอุดหนุนให้กลุ่มเกษตรกร ตามเกณฑ์ระเบียบของ
ภาครัฐ (ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2553 เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรดําเนินการจัดซื้อจัดหาแพะเน้ือรายละ 53 ตัว (เพศผู้ 3 ตัว 
เพศเมีย 50 ตัว) และปัจจัยการผลิตตามความต้องการของเกษตรกรและเง่ือนไขตามโครงการ เพ่ือสนับสนุน
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การจัดสร้างโรงเรือน การทําแปลงพืชอาหารสัตว์ และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆตามความจําเป็น และให้มี
กระบวนการคัดเลือกครัวเรือนที่จะได้ยืมแพะไปเลี้ยงในลําดับต่อไป ไม่น้อยกว่าจํานวนครัวเรือนสมาชิกกลุ่มที่
ได้รับแพะไปเลี้ยงก่อน เพ่ือให้ครัวเรือนที่รอรับเลี้ยงแพะรายต่อไปช่วยควบคุม ดูแล ต่อไปด้วย 

5.1.7 ดําเนินการให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ เพ่ือให้ชุมชนรับรู้
รับทราบ ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการและผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับตามโครงการ เพ่ือให้ชุมชน
ควบคุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่เข้าร่วมโครงการก่อนให้ประสบผลสําเร็จ เพ่ือให้สามารถคืนแพะหรือเป็นเงิน
ในมูลค่าเท่ากับที่ได้ยืมแพะไปเลี้ยงจากกลุ่มตามข้อบังคับของกลุ่มต่อไปด้วย  

5.2 กิจกรรมปรับปรุงพันธ์ุแพะโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ      
5.2.1 ดําเนินการผลิตนํ้าเช้ือแช่แข็งแพะพันธ์ุดี  
5.2.2 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สําหรับบริการผสมเทียมแพะให้กับเกษตรกร  
5.2.3 ให้บริการผสมเทียมแพะ  
5.2.4 ดําเนินการผลิตและย้ายฝากตัวอ่อนแพะ 
5.2.5 ดําเนินการตรวจท้อง ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ และติดตามลูกเกิด 

5.3 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพด้านพืชอาหารสัตว์สนับสนุนการเลี้ยงแพะ  
5.3.1 ทดสอบและพัฒนาพืชอาหารสัตว์พันธ์ุดีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  
5.3.2 ทดสอบการปรับตัวของพืชอาหารสัตว์พันธ์ุดี 
5.3.3 จัดสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์พันธ์ุที่เหมาะสม  
5.3.4 ปลูกสร้าง “กระถินรั้วกินได้”  
5.3.5 ฝึกอบรมแนะนําการใช้ทางปาล์มเป็นอาหารเลี้ยงแพะ  
5.3.6 ฝึกอบรมสาธิตจัดการผสมอาหารเลี้ยงแพะด้วยเครื่องผสมอาหารสัตว์แนวนอน  

5.4 กิจกรรมศูนย์กระจายแพะพันธ์ุดีในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
5.4.1 สร้างโรงเรือน พัฒนาแปลงพืชอาหารสัตว์ ในศูนย์ฯ/สถานีฯ ที่เข้าร่วมโครงการ 
5.4.2 จัดหาแพะพันธ์ุดีปลอดโรคซึ่งได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานท่ีกรมปศุสัตว์

ยอมรับ เพ่ือสร้างฝูงปู่ ย่าพันธ์ุในศูนย์ฯ/สถานีฯ 
5.4.3 จัดต้ังฟาร์มเครือข่าย โดยประสานงานจัดหาพันธ์ุแพะจากศูนย์ฯ/สถานีฯ ในโครงการ 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร 
5.4.4 ผลิตแพะพ่อแม่พันธ์ุดี จําหน่ายให้แก่ฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย 
5.4.5 พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากร ถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่เจ้าหน้าที่

ผู้เก่ียวข้องและเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 
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5.4.6 ติดตามให้คําแนะนําบริการสุขภาพแพะแก่เกษตรกรฟาร์มเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการ  
จนเกิดองค์ความรู้ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมั่นคง เป็นอาชีพที่ ย่ังยืนคู่สันติสุข สร้างรายได้ 
เพ่ือแก้ปัญหาสังคมต่อไป 
 5.5 กิจกรรมติดตามประเมินผล วางระบบผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด 
และจัดทําสรุปรายงานกรมปศุสัตว์ผ่านศูนย์อํานวยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
กรมปศุสัตว์ 
 
6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
 6.1 เกษตรกรต้องมีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะเน้ือมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยปัจจุบันต้องเลี้ยง 
แพะเน้ืออยู่ไม่น้อยกว่า 10 ตัว หรือผ่านกระบวนการจัดทําประชาคมหมู่บ้านของจังหวัดตามแผนการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้รับอนุมัติจากคณะทํางานระดับจังหวัดที่รับผิดชอบให้เข้าร่วม
โครงการ 
 6.2 เกษตรกรต้องรวมกลุ่มไม่น้อยกว่า 10 ครัวเรือน/กลุ่ม 
 6.3 เกษตรกรมีพ้ืนที่เลี้ยงแพะไม่น้อยกว่า 5 ไร่ เพ่ือใช้ในการจัดสร้างคอกแพะและแปลงหญ้า 
เลี้ยงแพะ (10 ตัว : ไร่) 

6.4 ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมศึกษาดูงานตามแผนของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่จะเลี้ยงแพะเน้ือให้มีผลผลิตที่ดีและปฏิบัติได้ตามข้อกําหนดของกลุ่ม 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เพ่ิมปริมาณแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ให้เพียงพอกับการบริโภคในพ้ืนที่และนําร่องไปสู่ 
การแปรรูปอุตสาหกรรม 

7.2 พัฒนาให้เกษตรกรเลี้ยงแพะเน้ือจากรายย่อยไปสู่เชิงพาณิชย์ เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการเลี้ยงแพะ
อย่างย่ังยืน 

7.3 มีแหล่งกระจายแพะเนื้อพันธ์ุดี สู่เกษตรกรรายย่อยอ่ืนๆ ในชุมชน 
 
8. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
9. งบประมาณท้ังโครงการ: รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 706,511,920 บาท 
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ประเภทรายจ่าย ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม 
งบดําเนินการ 86,086,340 82,507,160 24,412,960 193,006,460
งบลงทุน 87,787,500 0 0 87,787,500
อุดหนุน 88,116,160 237,469,800 100,132,000 425,717,960
รวม 261,990,000  319,976,960 124,544,960  706,511,920
     

หมายเหตุ: ปี 2553 วงเงินที่ขอปรับใหม่เป็นเงิน 261,990,000 บาท เป็นดังน้ี 
   - ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเน้ือเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาลที่ได้รับ
อนุมัติตามกรอบมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ปี 2553 วงเงิน 274,000,000 บาท (เงินกู้ SP พรก.) 
แต่เน่ืองจากผลการประชาคมของจังหวัด ตํ่ากว่าเป้าหมายของหน่วยงานจึงขอเกล่ียงบประมาณโอนจัดสรรไป
ดําเนินการรองรับความต้องการแพะเน้ือรายย่อย วงเงิน 12,010,000 บาท ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้เพ่ือรองรับความต้องการของประชาชนตามผลประชาคมและการ
อนุมัติของคณะทํางานระดับจังหวัดที่รับผิดชอบให้เข้าร่วมโครงการ 
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