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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อพัฒนาและเสนอโมเดลที่เหมาะสมสาหรั บการส่ งเสริ มเพื่อ
พัฒนาธุ รกิ จการเลี้ ย งแพะเนื้ อ ของเกษตรกรในจัง หวัดชายแดนภาคใต้ ท าการวิจยั แบบผสมผสาน
โดยเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณ มีเครื่ องมือ คือ แบบสอบถามและแบบประเด็นคาถาม สาหรับการสัมภาษณ์
จาก 1) เกษตรกรผู เ้ ลี้ ย งแพะเนื้ อ ในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ที่ ไ ด้จ ากการสุ่ ม แบบชั้น ภู มิ 396 ราย
2) ผูบ้ ริ โภคเนื้ อแพะ 100 ราย 3) ร้านอาหารหรื อภัตตาคารเนื้ อแพะ 40 ราย 4) พ่อค้าแพะเนื้ อ 50 ราย ที่
ได้จ ากการสุ่ ม แบบเจาะจง และเก็ บ ข้อมู ล เชิ งคุ ณ ภาพ 5) เจ้า หน้าที่ อ งค์ก รภาครั ฐที่ ส นับ สนุ น และ
ส่ งเสริ มการเลี้ยงแพะเนื้ อ จานวน 15 ราย และ 6) นักวิชาการและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการผลิ ตและการตลาด
จานวน 25 ราย ส่ วนการวิเคราะห์ ข ้อมู ล มี ท้ งั เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง พรรณนา โดยใช้ส ถิ ติพ้ื นฐาน คื อ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ SWOT
ผลการวิ จ ัย พบว่ า 1) เกษตรกรส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย ร้ อ ยละ 67.20 อายุ เ ฉลี่ ย 49.02 ปี
ส่ วนใหญ่จบการศึกษาสู งสุ ดระดับประถมศึกษา รายได้จากอาชีพหลักเฉลี่ย 82,791.79 บาทต่อปี รายได้
จากการเลี้ยงแพะเนื้อเฉลี่ย 14,009.80 บาทต่อปี 2) ผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้ อส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรรายย่อย ผูเ้ ลี้ยง
แพะส่ วนใหญ่มีก ารเลี้ ยงแพะเพื่อเป็ นกิ จกรรมเสริ ม การใช้ประโยชน์จากแพะเนื้ อส่ วนใหญ่ใ ช้เพื่ อ
บริ โภคในครัวเรื อนและพิธีกรรมทางศาสนา 3) ความต้องการส่ งเสริ มการเลี้ยงแพะ 27 ประเด็น ผ่านสื่ อ
ทางการส่ งเสริ ม คือ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานปศุสัตว์และฟาร์ มเอกชน วิธีการส่ งเสริ ม เป็ นแบบอบรมเชิง
ปฏิ บตั ิ การและศึ กษาดู งาน และต้องการได้รับการสนับสนุ น หรื ออานวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่
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หน่วยงานปศุสัตว์ 4) การพัฒนาโมเดลการส่ งเสริ มและพัฒนาธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้ อในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โมเดลผ่านกระบวนการระบบ ห่วงโซ่อุปทาน ปั จจัยส่ วนประสมทางตลาด และหลักการสื่ อสาร
(SMCR) 5) โมเดลที่เหมาะสมสาหรับการส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้ อ คือ การถ่ายทอด
ความรู ้ไปสู่ เกษตรกร ผ่านหลักการสื่ อสาร ทั้งในส่ วนของผูส้ ่ งสาร คือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และตัวสาร คือ
ความรู ้ที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร ช่องทางการสื่ อสาร ใช้ระบบการฝึ กอบรมและเยี่ยมเยียนการ
ผลิ ตของเกษตรกร การจัดตั้ง กลุ่ ม เกษตรกรหรื อเครื อข่ า ย โดยผ่า นช่ องทางที่ หลากหลาย ผูร้ ั บ สาร
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้อได้รับความรู ้ในการผลิต สามารถพัฒนาเป็ นระบบธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้อ ต่อไป
คาสาคัญ: การส่ งเสริ มการเลี้ยงแพะเนื้อ แพะเนื้อ ธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้อ จังหวัดชายแดนภาคใต้
Abstract
This research aimed to develop and present an extension model for business development of
meat goat production in the southern border provinces. Mixed methods were used as a research
methodology. The quantitative data were collected from participants living in the southern border
provinces: 1) 365 farmers who raise meat goats, 2) 100 persons of goat meat consumers 3) 40
restaurants selling goat meat and 4) 50 goat dealers. The sample derived from purposive sampling
technique. Data were collected through interview with structured questionnaire and analyzed by
descriptive and relationship statistics. The qualitative data were collected from 25 government
officials, who promote raising meat goats in the southern border provinces, conducted through
interview with structured questionnaire and group seminars. The data were analyzed using descriptive
statistics; frequency, percentage, mean, standard deviation, and SWOT analysis.
The results showed that 1) most farmers were males with average age of 49.02 years old and
completed primary school education. The average household income was 82,791.79 baht per year
which earned from meat goat farming 14,009.80 baht per year, 2) the meat goat farming was mostly
small farmers, and they do the farming as a part-time job. The meat goats were for household
consumption and used for religious rituals, 3) there were needs of knowledge for the development of
meat goat farming and production from the officials of livestock department and successful private
farms, shown in total 24 aspects. It could be doing workshop or participating in observational study.
The farmers also expected to receive other supports from the officials of livestock department, 4) the
development of business model included the Supply chain system, the Marketing mix or 4 P’s and the
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Communication principles (SMCR and 5) the suitable model for development of meat goat business
was to focus on passing on the knowledge to farmers through communication which involved the
sender (the officials from livestock department), the message (knowledge provided), the
communication channel (workshop and observational study including setting up farmers’ market
group) and the receiver (goat meat farmers who received knowledge for further business
development)
Keywords: Extension model, Meat goat, Business for meat goat farming, Southern border provinces
บทนา
สถานการณ์การเลี้ยงแพะในประเทศไทย ปี 2561 พบว่ามีแพะรวมทั้งสิ้ น 693,867 ตัว เกษตรกร
ผูเ้ ลี้ยงแพะรวม 54,671 ครัวเรื อน โดยเกษตรกรมีการเลี้ยงแพะเฉลี่ย 12.69 ตัวต่อครัวเรื อน ถ้าคิดเป็ นราย
ภาคเกษตรกรจะเลี้ยงแพะเนื้ อจานวนตัวต่อครัวเรื อนดังนี้ ภาคเหนื อ จานวนแพะ 56,356 ตัว เกษตรกรผู ้
เลี้ ยงแพะจานวน 1,992 ครัวเรื อน เฉลี่ย 28.29 ตัวต่อครั วเรื อน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จานวนแพะ
61,883 ตัว เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะจานวน 2,302 ครัวเรื อน เฉลี่ย 26.88 ตัวต่อครัวเรื อน ภาคกลาง จานวน
แพะ 241,321 ตัว เกษตรกรผูเ้ ลี้ ย งแพะจานวน 6,603 ครั วเรื อน เฉลี่ ย 36.55 ตัวต่ อครั วเรื อน ภาคใต้
จานวนแพะ 334,307 ตัว เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะจานวน 44,774 ครัวเรื อนเฉลี่ย 7.64 ตัวต่อครัวเรื อน ส่ วน
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา สงขลา นราธิ วาส ปั ตตานี และสตูล) จานวนแพะ 218,759 ตัว
เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะจานวน 35,429 ครัวเรื อน เฉลี่ย 6.17 ตัวต่อครัวเรื อน (Department of Livestock
Information, 2017)
การเลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นการเลี้ยงแบบเกษตรกรรายย่อย ส่ วนใหญ่เลี้ยง
เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรื อนและพิธีกรรมทางศาสนา (Department of Livestock Information, 2017)
และในการเลี้ ยงของเกษตรกรยังมีปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญคือ ปั ญหาด้านจัดการผลิ ต ระบบตลาด
ด้านการจัดจาหน่าย กล่าวคือ เกษตรกรผูผ้ ลิตยังเป็ นเกษตรกรรายย่อย มีการกระจายตัวไม่มีการรวมกลุ่ม
การจัดการผลิ ต และระบบตลาด จึงเป็ นผลให้การเลี้ ยงไปสู่ ระบบธุ รกิ จไม่ประสบความสาเร็ จ ดังนั้น
เพื่อให้สอดรั บกับนโยบายของภาครั ฐ ในการเพิ่มปริ มาณผลผลิ ตแพะเนื้ อในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกอบกับที่ผา่ นมาเกษตรกร ผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้อยังขาดการจัดการผลิต และระบบตลาดที่ถูกต้อง ส่ งผลให้
การเลี้ยงไม่มีการพัฒนาก้าวหน้าตามหลักวิชาการ (Department of Livestock Information, 2013) จึงมี
ความเป็ นอย่า งยิ่ ง ในการวิ จ ัย โดยการจัด ท าโมเดลการส่ ง เสริ ม เพื่ อพัฒ นาธุ ร กิ จการเลี้ ย งแพะเนื้ อ
ที่นาไปสู่ การการพัฒนาการเลี้ยงแพะเนื้อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีปริ มาณเพียงพอสาหรับการบริ โภค
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และพัฒนาสู่ อุตสาหกรรมอาหาร ทาให้เกิ ดความมัน่ คงทางอาหาร และรายได้แก่ เกษตรกรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิ จของเกษตรกรและผูเ้ กี่ ยวข้องในธุ รกิ จการเลี้ ยง
แพะเนื้อ
2. ศึกษาสภาพการเลี้ยงแพะเนื้อและการจัดการธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้อ
3. ศึกษาความต้องการส่ งเสริ มการเลี้ยงแพะของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้อ
4. พัฒนาโมเดลสาหรับการส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกร
5. เพื่ อ เสนอโมเดลที่ เ หมาะสมส าหรั บ การส่ ง เสริ ม เพื่ อ พัฒ นาธุ ร กิ จการเลี้ ย งแพะเนื้ อ ของ
เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วิธีการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง โมเดลการส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาธุ รกิ จการเลี้ ยงแพะเนื้ อในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทย เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน โดยเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็ น
6 ระยะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ที่ 1 เกษตรกรผู ้เ ลี้ ยงแพะเนื้ อ ในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ จ านวน 35,429 ครั ว เรื อน
(Department of Livestock Information, 2017) กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของ Yamane (1973
อ้างใน Si Sa-at., 2002) ที่ความคลาดเคลื่อน 5% ได้จานวนตัวอย่าง 396 ราย ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นภูมิ 5 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา นราธิ วาส ปั ตตานี สงขลา และสตูล) กลุ่มที่ 2 ผูบ้ ริ โภคแพะเนื้ อ
ใช้วิธี ก ารเลื อกกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง เลื อกประชาชนผูบ้ ริ โภคเนื้ อแพะประจาจัง หวัดละ 20 ราย
จานวนกลุ่ มตัวอย่างเท่ากับ 100 ราย กลุ่ มที่ 3 ร้ านอาหารหรื อภัตตาคารเนื้ อแพะ ใช้วิธี การเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ร้ านอาหารหรื อภัตตาคารที่ จาหน่ ายอาหารที่ ปรุ งสาเร็ จที่ประกอบจากเนื้ อแพะใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 40 ราย กลุ่มที่ 4 พ่อค้าแพะเนื้ อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 50 ราย และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากกลุ่มที่ 5 เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐที่สนับสนุ นและส่ งเสริ มการเลี้ยงแพะเนื้ อ จานวน
15 ราย และกลุ่มที่ 6 นักวิชาการและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ จานวน 25 ราย
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เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังต่อไปนี้
1. แบบสัม ภาษณ์ เชิ ง โครงสร้ า ง ได้แก่ แบบสั ม ภาษณ์ เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อทัว่ ไป แบบ
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ โภค แบบสัมภาษณ์ร้านอาหารหรื อภัตตาคารเนื้อแพะ และแบบสัมภาษณ์พอ่ ค้าแพะเนื้อ
2. เครื่ องมือ SWOT Analysis และ TOWS Matrix (Boonyathithan, 2011) และการกาหนดกล
ยุทธ์การส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้ อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้การสนทนากลุ่มใน
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 15 ราย จากเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐที่สนับสนุ นและส่ งเสริ มการ
เลี้ยงแพะเนื้อ เพื่อใช้ในการร่ างโมเดลการส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้อ
3. แบบสัมภาษณ์เชิ งลึก เพื่อใช้ในการพัฒนาโมเดลการส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาธุ รกิจการเลี้ ยงแพะ
เนื้ อ นาผลการวิจยั จากกลุ่มที่ 1-5 มาสรุ ปและวิเคราะห์ในการจัดเวทีสัมมนา เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จานวน 25 ราย โดยผูท้ รงคุณวุฒิจากสานักงาน ปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า
ผูท้ รงคุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษา เพื่อนามาพัฒนาโมเดลที่เหมาะสมสาหรับการส่ งเสริ มเพื่อพัฒนา
ธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การตรวจสอบ แก้ ไข และปรับปรุ งเครื่ องมือ
การทดสอบแบบสัมภาษณ์ (Pretest) ที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
สภาพใกล้เคี ยงกับกลุ่ มตัวอย่างที่ จะศึ กษา จานวน 30 ชุ ด แล้วน าผล ที่ ได้มาค านวณความเชื่ อมัน่
(Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ เพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ โดยใช้วิธีการคานวณค่า Cronbach' s
alpha (Vineebanchar, 2012) ของแบบสัมภาษณ์ได้ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.950 แสดงว่ามีความเชื่อมัน่ มาก
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้ อในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกอบด้วยการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. การศึกษาสภาพการเลี้ ยงแพะเนื้ อในสภาพปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภค ร้านอาหารหรื อภัตตาคารเนื้ อ
แพะ และพ่อค้าแพะเนื้ อ เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพการเลี้ยงแพะ
เนื้ อ ความต้องการส่ งเสริ ม การบริ โภคเนื้ อแพะ การแปรรู ปเนื้ อแพะ การตลาดแพะเนื้ อ สภาพปั ญหา
และข้อเสนอแนะ
2. สรุ ปข้อมูลการส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาธุ รกิ จการเลี้ ยงแพะเนื้ อ ครอบคลุ มขอบเขตของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม สภาพพื้นที่การเลี้ยง ปั จจัยการผลิต การจัดการการผลิต ความต้องการส่ งเสริ ม การ
บริ โภค การแปรรู ปเนื้อแพะ การตลาด สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ
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การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสู งสุ ด ค่าต่าสุ ด ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์เนื้ อหา โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT สภาพปั จจุบนั ของโมเดลการส่ งเสริ มเพื่อพัฒนา
ธุ รกิจการเลี้ ยงแพะเนื้ อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และจัดทา
การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อกาหนดกาหนดกลยุทธ์
ผลการวิจัย
1. สภาพพืน้ ฐานทางสั งคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรและผู้เกีย่ วข้ องในธุรกิจการเลีย้ งแพะเนื้อ
เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 67.20 มีอายุเฉลี่ย 49.02 ปี ทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม
ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาสู งสุ ดระดับประถมศึกษาร้อยละ 46.0 มีสมาชิกในครอบครัว
เฉลี่ย 5.01 คน แรงงานในครัวเรื อนภาคการเกษตร เฉลี่ย 2.39 คน ที่ดินทาการเกษตรเฉลี่ย 3.35 ไร่ ส่ วน
ใหญ่มีอาชีพหลักรับจ้างกรี ดยาง มีอาชีพรองเลี้ยงแพะเนื้อ รายได้จากอาชีพหลักเฉลี่ย 82,791.79 บาทต่อ
ปี รายได้จากอาชีพรองเฉลี่ย 15,598.61 บาทต่อปี รายได้จากการเลี้ยงแพะเนื้อเฉลี่ย 14,009.80 บาทต่อปี
2. สภาพการเลีย้ งแพะเนื้อและการจัดการธุรกิจการเลีย้ งแพะเนื้อของเกษตรกร
2.1 สภาพการเลีย้ งแพะเนื้อ จุดประสงค์การเลี้ ยงแพะเนื้ อของเกษตรกร เพื่อจาหน่ายหรื อเพื่อ
พิ ธี ก รรมทางศาสนา เลี้ ย งแพะเนื้ อ เฉลี่ ย 6.19 ตัว ส่ วนใหญ่ เลี้ ย งแพะพื้ น เมื อง ร้ อ ยละ 79.3 มี หญ้า
เพียงพอในการเลี้ยงแพะ ร้ อยละ 44.2 ไม่มีการเสริ มอาหารข้นในการเลี้ ยงแพะ ร้อยละ 64.1 ส่ วนใหญ่
ไม่ได้รับการช่ วยเหลื อจากหน่ วยงานรัฐ ร้ อยละ 78.0 ประสบปั ญหาเรื่ องโรคระบาดในฤดูฝน ร้อยละ
87.9 การจัดการเมื่อแพะป่ วย ใช้วิธีศึกษาด้วยตนเองและซื้ อยามารักษา ไม่มีการจัดการทาวัคซี นป้ องกัน
โรคระบาดล่วงหน้า ร้ อยละ 82.60 ไม่ได้ถ่ายพยาธิ ร้ อยละ79.00 มีจานวนแรงงานในครัวเรื อนในการ
เลี้ ย งแพะเนื้ อ เฉลี่ ย 1.32 คน จาหน่ ายแพะแบบเหมารายตัวเฉลี่ ย 3,813.33 บาทต่ อตัว และคิ ดราคา
จาหน่ า ยชั่ง น้ า หนัก เฉลี่ ย 164.49 บาทต่ อกิ โ ลกรั ม ส่ ว นใหญ่ จาหน่ า ย แพะเพศผู ้ และเป็ นแพะอายุ
ประมาณ 2 ปี ร้อยละ 69.20 ไม่มีค่าอาหารเสริ ม ร้อยละ 88.10
2.2 การบริ โภคแพะเนื้อ มี วตั ถุ ประสงค์ในการซื้ อเนื้ อแพะเพื่อบริ โภคในครอบครัวและเพื่อ
ประกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนา ร้ อยละ78.00 การซื้ อ มาบริ โภคเป็ นแพะมี ชี วิต จากพ่อ ค้า ในหมู่ บ ้า น
รู ปแบบเนื้ อแพะมีชีวิตทั้งตัว (ราคาเป็ นกิโลกรัม) เฉลี่ย 186.02 บาทต่อกิโลกรัม รู ปแบบเนื้ อแพะมีชีวิต
ทั้งตัว (เหมารายตัว) เฉลี่ย 3,844.44 บาทต่อตัว
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2.3 ร้ านอาหารหรื อภัตตาคารเนื้อแพะ มีประสบการณ์การทาอาหารเนื้ อแพะสาหรับจาหน่ าย
เฉลี่ย 6.88 ปี วิธีการจัดหาเนื้ อแพะมาปรุ งอาหารเพื่อจาหน่าย คือ ซื้ อเนื้ อแพะที่ชาแหละแล้วจากพ่อค้า
ร้อยละ 100.0 ปริ มาณเนื้อแพะที่ซ้ื อมาปรุ งอาหารจาหน่ายใน 1 สัปดาห์ เฉลี่ย 5.1 กิโลกรัม ราคาเนื้ อแพะ
ที่ซ้ื อมาปรุ งอาหารจาหน่าย ราคา เฉลี่ย 353.75 บาทต่อกิโลกรัม
2.4 พ่ อค้ าแพะเนื้อ ในจังหวั ด ชายแดนภาคใต้ มี แหล่ งที่ ซ้ื อแพะเนื้ อในรอบปี ที่ ผ่าน คื อซื้ อ
โดยตรงจากเกษตรกร เฉลี่ย 3.54 รายต่อปี เฉลี่ยรายละ 14.46 ตัวต่อปี ซื้ อจากพ่อค้าแพะเนื้ อด้วยกันเอง
เฉลี่ย 16.56 ตัวต่อปี เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะส่ วนใหญ่มีการนาแพะเนื้ อมาเลี้ ยงรวมกันไว้เพื่อรอจาหน่ าย
ร้อยละ 46.6 ระยะเวลาในการเลี้ยงแพะเพื่อรอจาหน่าย เฉลี่ย 37.24 วันต่อรอบการผลิต ปริ มาณแพะเนื้ อ
ที่ตอ้ งการซื้ อเพื่อนาไปจาหน่ายเฉลี่ย 21.9 ตัวต่อปี ปริ มาณของแพะเนื้ อที่ลูกค้าต้องการเฉลี่ ย 22.38 ตัว
ต่อปี อายุแพะเนื้อที่ตรงตามกับความต้องการของตลาดมากที่สุด คือแพะหลังหย่านมอายุประมาณ 1 ปี
3. ความต้ องการส่ งเสริมเพื่อพัฒนาการเลีย้ งแพะเนื้อ
3.1 ความต้ องการได้ รับการส่ งเสริ มความรู้ ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
( =3.65) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ต้องความรู ้ ทั้งสิ้ น 18 ประเด็น คือ การใช้สมุนไพรสาหรับรั กษา
โรคแพะ วิธีการเลือกซื้ อแพะแม่พนั ธุ์ วิธีการรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับแพะ วิธีการการเลือกซื้ อแพะพ่อพันธุ์
วิธีป้องกันโรคในแพะเนื้ อ วิธีการกาจัดพยาธิ ภายใน วิธีการเลือกใช้ยาสาหรับรักษาโรคแพะ วิธีกาจัด
พยาธิภายนอก การเลี้ยงดูลูกแพะ หญ้าและการจัดการแปลงหญ้า อาหารและการให้อาหาร วิธีการเลือก
ซื้ อแพะมาขุน วิธีการผสมเทียม วิธีการสังเกตแพะเป็ นสัด การเลี้ยงดูแพะแม่พนั ธุ์ วิธีการตรวจดูแพะตั้ง
ท้อง การเลี้ยงดูแพะตั้งท้อง และการเลี้ยงดูแพะรุ่ นหนุ่มสาว ตามลาดับ
3.2 วิธีการส่ งเสริมและช่ องทางที่ต้องการ ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรต้องการวิธีการส่ งเสริ ม
และช่ องทางที่ตอ้ งการได้รับการส่ งเสริ ม ในการเลี้ ยงแพะในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( =3.40) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ต้องการวิธีการส่ งเสริ ม ทั้งสิ้ น 3 ประเด็น คือ การเยี่ยมฟาร์ มหรื อบ้าน การ
ส่ งเสริ มผ่านโทรทัศน์ และการนาไปศึกษาดูงาน ตามลาดับ
3.3 บริการทีต่ ้ องการได้ รับการสนับสนุนหรื ออานวยความสะดวกจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง ผล
การศึกษา พบว่า เกษตรกรต้องการได้รับการส่ งเสริ มความรู ้ ในการเลี้ ยงแพะในภาพรวม อยูใ่ นระดับ
มาก ( =3.92) เมื่อพิจารณารายด้านบริ การที่ตอ้ งการได้รับการสนับสนุนหรื ออานวยความสะดวกจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ต้องการได้รับบริ การการกาจัดพยาธิ ภายใน ทั้งสิ้ น 6 ประเด็น คือ การกาจัด
พยาธิ ภายใน การฉี ดวัคซี นเพื่อป้ องกันโรค การจัดหาหรื อจัดซื้ อพ่อแม่พนั ธุ์ การกาจัดพยาธิ ภายนอก
การจัดตั้งตลาดนัดแพะภายในอาเภอ และการจัดหาหรื อจัดซื้ อแร่ ธาตุกอ้ น ตามลาดับ
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4. พัฒนาโมเดลสาหรับการส่ งเสริมเพื่อพัฒนาธุรกิจการเลีย้ งแพะเนื้อของเกษตรกร
จากการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็ น โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมจากเจ้าหน้าที่องค์กร
ภาครัฐที่สนับสนุ นและส่ งเสริ มการเลี้ ยงแพะเนื้ อ จานวน 15 ราย ผลการศึกษาพบว่า ด้านการส่ งเสริ ม
ระบบธุ รกิ จการเลี้ ยงแพะเนื้ อ สภาพการเลี้ ยงแพะ และระบบตลาด จึงได้ดาเนิ นการวิเคราะห์ SWOT
เพื่อให้ทราบ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการส่ งเสริ มระบบธุ รกิ จการเลี้ ยงแพะเนื้ อ เพื่อ
ประเมินปั จจัยภายใน และประเมินปั จจัย ภายนอก พบว่า ค่าคะแนนของสภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง
1.492 คะแนน จุดอ่อน 1.801 คะแนน รวม 3.29 คะแนน สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส 1.715 คะแนน
อุปสรรค 1.625 คะแนน รวม 3.35 คะแนน ซึ่ งเมื่อนามาวิเคราะห์ TOWS Matrix พบว่า การส่ งเสริ ม
ระบบธุ รกิจการเลี้ ยงแพะเนื้ อ อยู่ในช่อง WO คือ มี จุดอ่อนและมีโอกาส กล่าวคือ การส่ งเสริ มระบบ
ธุ รกิ จการเลี้ ย งแพะเนื้ อ ยัง มี จุดอ่ อนแต่ ก็ มี โอกาสในการพัฒ นาธุ รกิ จการเลี้ ย งแพะเนื้ อ ให้ประสบ
ความสาเร็ จ ปรากฏผลภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix การส่ งเสริ มระบบธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้อ
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส
และจุดอ่อนกับอุปสรรค ซึ่ งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดงั กล่าว ทาให้เกิดยุทธ์
ศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ในภาพรวมสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท คือ 1) กลยุทธ์เชิงรุ ก (SO Strategy)
2) กลยุทธ์เชิงรับ (ST Strategy) 3) กลยุทธ์เชิ งแก้ไข (WO Strategy) และ4) กลยุทธ์เชิ งป้ องกัน (WT
Strategy) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุ ปกลยุทธ์การพัฒนาการส่ งเสริ มระบบธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1) กลยุทธ์ เชิ งรุ ก (SO Strategy)
3) กลยุทธ์ เชิ งแก้ ไข (WO Strategy)
กลยุทธ์ 1 เพิม่ ความเข้มแข็งศูนย์/สถานีบารุ งพันธุ์ กลยุทธ์ 7 ส่ งเสริ มและพัฒนาพ่อแม่พนั ธุ์แพะเนื้ อ
สั ตว์ใ นพื้ นที่ ได้แ ก่ จัง หวัด ยะลา นราธิ วาส พื้ นฐานในการผลิ ตลู ก แพะเนื้ อ ให้ เหมาะสม
ปั ตตานี สงขลา และสตูล เช่น ศูนย์แพะแกะ และเพียงพอ
ศูนย์วิจยั พืชอาหารสัตว์ แลสถาบันการศึกษา กลยุ ท ธ์ 8 ส่ ง เสริ ม การเลี้ ยงแพะเนื้ อ สร้ า งและ
ให้สามารถถ่ายทอดความรู ้ เป็ นที่ปรึ กษาด้าน พัฒ นาเครื อ ข่ า ยเกษตรกรผู ้เ ลี้ ยงแพะเนื้ อ ให้
ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และศึ ก ษาวิ จ ัย เกี่ ย วกับ เพื่ อ เพิ่ ม เข้มแข็ง
ประสิ ทธิ ภาพการเลี้ยงแพะเนื้อให้เกษตรกรใน กลยุทธ์ 9 ส่ งเสริ มและพัฒนาสายพันธุ์ พืชอาหาร
พื้นที่
สัตว์มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอ
กลยุทธ์ 2 ส่ งเสริ มและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี กลยุ ทธ์ 10 ส่ ง เสริ ม และรณรงค์เพื่ อสร้ า งความรู ้
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตระบบการเลี้ยงแพะ ความเข้า ใจและให้ เ ห็ น ความส าคัญ ในการ
เนื้อให้ได้มาตรฐาน
จัดการปลู กพืชอาหารสัตว์ที่มี คุณภาพสาหรั บ
เลี้ยงแพะเนื้อ
กลยุ ท ธ์ 11 ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นากฎระเบี ย บ
ข้อบังคับ การเคลื่ อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ให้
เอื้ออานวยความสะดวก ต่อระบบการตลาดแพะ
เนื้อ
2) กลยุทธ์ เชิ งตั้งรับ (ST Strategy)
4) กลยุทธ์ เชิ งป้ องกัน (WT Strategy)
กลยุ ทธ์ 3 ส่ ง เสริ ม และพัฒนางานวิจยั หรื องาน กลยุทธ์ 12 ส่ งเสริ มและพัฒนาการผลิต อาหารข้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเลี้ ย งแพะเนื้ อ ด้า น รณรงค์ให้มีการปลู กพืชที่เป็ นแหล่งวัตถุ ดิบใน
ปั จจัย ผลิ ต การจัดการผลิ ต ระบบตลาดแพะ การผลิตอาหารแพะเนื้อ.
เนื้อ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ 13 ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดการโรงเรื อน
กลยุทธ์ 4 ส่ งเสริ มและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้ สร้างความรู ้ความเข้าใจและให้เห็นความสาคัญ
มาตรฐานที่สามารถดาเนิ นการชาแหละสัตว์ ในการจัดการโรงเรื อนสาหรับเลี้ ยงแพะเนื้ อให้
ได้ถูกต้องตามหลักศาสนา และฮาลาล
เหมาะสม
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
2) กลยุทธ์ เชิ งตั้งรับ (ST Strategy)
4) กลยุทธ์ เชิ งป้ องกัน (WT Strategy)
กลยุ ทธ์ 5 ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นการรวมกลุ่ ม กลยุ ท ธ์ 14 ส่ ง เสริ มและพัฒ นาการจัด การ
ผูผ้ ลิตหรื อผูป้ ระกอบการเพื่อสร้างอานาจการ สุ ขาภิ บาลแพะเนื้ อ เนื่ องจากมี ความชื้ นสู งทา
ต่ อ รองการซื้ อขายปั จ จัย ผลผลิ ต และการ ให้มีปัญหาด้านสุ ขภาพของแพะ เช่ น โรคหวัด
จาหน่ ายร่ วมกันเพื่อสร้ างอานาจต่อรองให้แก่ ปอดบวม พยาธิภายใน เป็ นต้น
กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้อ
กลยุทธ์ 15 ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบการตลาดให้
กลยุ ท ธ์ 6 ส่ งเสริ มและพั ฒ นาจั ด ท าระบบ มี ค วามชั ด เจน แหล่ ง ข้ อ มู ล ด้ า นการตลาด
ฐานข้อมูลการเลี้ยงแพะเนื้ อของเกษตรกรเพื่อ สื่ อสารให้กลุ่ มผูเ้ ลี้ ย งแพะเนื้ อหรื อเกษตรกรผู ้
เป็ นช่ องทางในการค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ซื้ อ เลี้ ยงแพะ ได้รับข้อมู ล เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
ขาย ติ ดต่อข่า วสารให้ทนั กับ สถานการณ์ ใ น ในการผลิต
ปัจจุบนั
กลยุ ท ธ์ 16 ส่ งเสริ มและพัฒ นาการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
กลยุทธ์ 17 ส่ งเสริ มและรณรงค์เพื่อสร้ างความรู ้
ความเข้ า ใจการบริ โภคเนื้ อแพะในกลุ่ ม
ประชากรในพื้นที่
กลยุ ท ธ์ 18 ส่ ง เสริ มให้ มี ก ารขยายการลงทุ น
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากเนื้อแพะ
5. โมเดลที่เหมาะสมสาหรับการส่ งเสริมเพื่ อพัฒนาธุรกิจการเลีย้ งแพะเนื้อของเกษตรกรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ผลจากการจัดเวทีสัมมนาเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะของผูเ้ กี่ยงข้อง (ผูท้ รงคุณวุฒิทุกภาคส่ วน
การเลี้ยงแพะเนื้อ) จานวน 25 ราย กาหนดโมเดลการส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้ อ ดังนี้
5.1 สภาพพืน้ ฐานของเกษตรกรผู้เลีย้ งแพะเนื้อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะ
เนื้ อมีอายุเฉลี่ ยประมาณ 49.02 ปี ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสมาชิ กในครัวเฉลี่ย 5.01
คน มีรายงานภาคเกษตรเฉลี่ย 2.39 คน มีที่ดินทาการเกษตร เฉลี่ย 3.35 ไร่ ส่ วนใหญ่มีอาชี พหลัก กรี ดยา
พารา อาชี พ รองเลี้ ย งแพะ สภาพการเลี้ ย งแพะเนื้ อของเกษตรกร คื อสภาพการเลี้ ย งแพะเนื้ อ พัน ธุ์
พื้นเมือง หรื อลูกผสมที่ให้ผลผลิตต่า ส่ วนใหญ่โรงเรื อนในการเลี้ยงแพะเนื้ อไม่ได้มาตรฐาน การเลี้ยงยัง
ใช้วิธีผูกล่าม ส่ วนใหญ่ไม่มีการจัดการป้ องกันโรค ส่ วนใหญ่ไม่มีการถ่ายพยาธิ สภาพพื้นฐานของ
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เกษตรกรผู้เลีย้ งแพะเนื้อ มีจุดอ่ อน เกษตรกรในพื้นที่ ยังมีการเลี้ยงแพะเนื้ อตามวิถีชีวิตอย่างเดิม ยังขาด
ความรู ้ที่นามาใช้ในการพัฒนาการเลี้ยง ไม่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนามาพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ
เนื้อ มีโอกาส ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนและส่ งเสริ มการเลี้ยงแพะเนื้ อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้าง
และพัฒนาเครื อข่ายเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้ อให้เข้มแข็ง อีกทั้งมีความพร้อมของ หน่วยงานราชการต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยผลักดันอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อให้เกษตรกรในพื้นที่ มีอุปสรรค การเลี้ยงแพะเนื้ อใน
พื้นที่ ยังเป็ นเกษตรกรรายย่อย ถ้าจะพัฒนาไปเป็ นระบบธุ รกิจ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงจะพัฒนาการจัดการเลี้ยง
ให้ได้มาตรฐาน เช่น พันธุ์แพะ โรงเรื อน อาหารหยาบและอาหารข้น เป็ นต้น เพื่อให้แพะเนื้ อได้ขนาด
มาตรฐานตรงตามต้องการของตลาด ข้อมูลนี้สนับสนุนกลยุทธ์ที่ 7, 9, 10, 12, 13 และ14
5.2 สภาพพืน้ ทีเ่ ลีย้ งแพะเนื้อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เลี้ยงแพะเนื้ อในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สภาพอากาศร้อนชื้ นและมีฝนตกชุ ก สภาพพื้นที่เหมาะต่อการแพร่ ระบาดของเชื้ อโรค และโรค
ระบาดในแพะเนื้ อ ยังมีจุดอ่อน คือ ต้องมีการจัดการสุ ขาภิบาลและการป้ องกันโรคระบาดในแพะเนื้ อ
สภาพพืน้ ทีเ่ ลีย้ งแพะเนื้อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจุดอ่ อน ลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงแพะ เนื่ องจาก มีความชื้ นสู งทาให้มีปัญหาด้านสุ ขภาพของแพะ เช่น โรคหวัด
ปอดบวม พยาธิ ภายใน มีโอกาส กรมปศุสัตว์มีการจัดตั้งศูนย์หรื อสถานีบารุ งพันธุ์สัตว์ในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนใต้ เป็ นแหล่งผลิตแพะพันธุ์ดี เป็ นแหล่งผลิตพืชอาหารสัตว์สนับสนุ นเกษตรกร และเป็ นแหล่ง
วิจยั พัฒนาการเลี้ ย งแพะ เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู ้ ที่ ป รึ ก ษาด้า นที่ เ กี่ ย วข้อ ง ศึ ก ษาวิจยั เกี่ ย วกับ การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพ และนโยบายภาครัฐกาหนดให้แพะเนื้อเป็ นสิ นค้าในยุทธศาสตร์ มีอุปสรรค การเลี้ยงแพะ
เนื้อในพื้นที่ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้อ ยังเป็ นเกษตรกรรายย่อย ถ้าจะพัฒนาไปเป็ นระบบธุ รกิจ เกษตรกร
ผูเ้ ลี้ยงจะพัฒนาการจัดการเลี้ยงให้ได้มาตรฐาน และการป้ องกันโรคระบาดและภัยธรรมชาติ ซึ่ งมีอยูเ่ ป็ น
ประจาในช่วงหน้าแล้งและหน้าฝน ข้อมูลนี้สนับสนุนกลยุทธ์ที่ 14
5.3 สภาพการส่ งเสริ มการเลีย้ งแพะเนื้อ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อ
ขาดความรู ้ ในบริ หารจัดการเลี้ยงแพะเนื้ อ การเลี้ยงยังใช้การวิธีการเลี้ยงแบบดั้งเดิม เลี้ยงแบบปล่อยหา
กินเองตามพื้นที่สาธารณะ แพะเนื้ อผสมพันธุ์กนั ตามธรรมชาติ ผสมพันธุ์ในสายเลื อดเดียวกัน เกิดการ
แคระแกรน เจริ ญเติบโตช้า สุ ขภาพไม่สมบูรณ์ ไม่มีแปลงพืชอาหารสัตว์ในการเลี้ยง ไม่มีโรงเรื อนหรื อ
มี โ รงเรื อ นไม่ ไ ด้ม าตรฐาน ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี ก ารป้ อ งกัน โรคระบาด และไม่ มี ก ารถ่ า ยพยาธิ ใ นแพะ
สภาพการส่ งเสริมการเลีย้ งแพะเนื้อ มีจุดอ่ อน เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้ อขาดการรวมกลุ่ม ขาดการสร้าง
เครื อข่ายเพื่อให้เกิ ดเชื่ อมโยงระหว่างการผลิตและการตลาด มีโอกาส ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนและ
ส่ งเสริ มการเลี้ ยงแพะเนื้ อ สร้ างและพัฒนาเครื อข่ายเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อให้เข้มแข็ง อีกทั้งมีความ
พร้ อมของหน่ วยงานราชการต่า ง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ศู นย์แพะแกะ ศู นย์วิจยั พืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ช่วยผลักดันอาชี พการเลี้ ยงแพะเนื้ อให้เกษตรกรในพื้นที่ มีอุปสรรค โรค
ระบาดและภัย ธรรมชาติ มี อยู่เป็ นประจาในช่ วงหน้า แล้ง และหน้าฝน สถานการณ์ ค วามไม่ ส งบใน
บริ เวณพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นผลต่อการตัดสิ นใจลงทุ นพัฒนาธุ รกิ จการเลี้ ยงแพะ ข้อมูลนี้
สนับสนุนกลยุทธ์ที่ 1, 2, 3, 7, 10, 12 และ 14
5.4 ระบบธุ รกิจแพะเนื้ อในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้ระบบห่ วงโซ่ Supply Chain) หรื อ
เครื อข่ายลอจิสติกส์ คือระบบต้นน้ า ระบบกลางน้ า และระบบปลายน้ า และการจัดการธุ รกิ จแพะเนื้ อ
ประกอบด้วย 6 ระบบย่อย ได้แก่ ด้านปั จจัยการผลิ ต ด้านการจัดการผลิ ต ด้านการแปรรู ป ด้านการจัด
จาหน่าย ด้านการขนส่ ง และการส่ งออก
ระบบต้ นนา้ ต้องใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงแพะเนื้อให้เหมาะสมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจุด
แข็ง เนื่ องจากส่ วนใหญ่เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อเป็ นเกษตรกรรายย่อย มี การเลี้ ยงแพะเนื้ อเป็ นอาชี พ
เสริ ม แรงงานใช้เลี้ ยงแพะเนื้ อส่ วนใหญ่ใช้แรงงานในครัวเรื อน การเลี้ ยงแพะเนื้ อ จึงมีตน้ ทุนต่ า โดย
จานวนแพะที่เลี้ยงทั้งหมดเฉลี่ย 6.19 ตัวต่อครัวเรื อน มีจุดอ่ อน เกษตรกรขาดการรวมกลุ่ม ขาดความรู ้
ด้า นเทคโนโลยีใ นการเลี้ ย งแพะเนื้ อที่ เหมาะสมในการผลิ ต มี อุ ป สรรค การเลี้ ย งแพะเนื้ อในพื้ น ที่
เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อ ยังเป็ นเกษตรกรรายย่อย ถ้าจะพัฒนาไปเป็ นระบบธุ รกิ จ เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงจะ
พัฒนาการจัดการเลี้ ยงให้ได้มาตรฐาน เช่ น พันธุ์ แพะ โรงเรื อน อาหารหยาบและอาหารข้น เป็ นต้น
เพื่อให้แพะเนื้อได้ขนาดมาตรฐานตรงตามต้องการของตลาด ข้อมูลนี้ สนับสนุ นกลยุทธ์ที่ 1, 2, 7, 8, 10,
12, 13 และ 14
ระบบกลางน้า การซื้ อขายหรื อการจาหน่าย แพะเนื้ อนั้นมีพ่อค้าซื้ อขายอยู่ 3 ระดับ คือ ระดับ
ท้องที่ ระดับท้องถิ่ น และระดับจังหวัด ตลาดแพะเนื้ อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 2 ลักษณะ คือ (1)
ตลาดพิธีกรรมทางศาสนา ปั จจุบนั แพะ มีความสาคัญและยังคงนิยมใช้ประกอบพีกรรมทางศาสนาของ
ชาวไทยมุสลิ ม พิธีกรรมทางศาสนาในพิธีแพะต้องมีอายุ 2 ปี ขึ้นไป ใช้แพะเนื้ อน้ าหนักไม่มาก ส่ วน
ใหญ่ เป็ นแพะพื้ นเมื อง มี จุ ด แข็ ง อาชี พ การเลี้ ย งแพะสอดคล้องกับ วิถี ชี วิต ศาสนา วัฒ นธรรมและ
ประเพณี ของประชากรในพื้นที่ และประชากรส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม (2) ตลาดแพะเนื้ อเพื่อใช้
ในบริ โภคเนื้อ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคเนื้อแพะ ร้านอาหารแปรรู ปเนื้ อแพะ แพะที่ใช้ในตลาดนี้ จะต้องมีปริ มาณ
เนื้อมาก เนื้อแพะมีความเหมาะสมกับการแปรรู ป ได้แก่พนั ธุ์พ้ืนเมืองลูกผสมแพะต่างประเทศ ที่มีอตั รา
การเจริ ญเติบโตเร็ ว ปริ มาณเนื้ อมาก มีโอกาส ปริ มาณความต้องการบริ โภคสู ง เนื่ องจากประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่ วนใหญ่นับถื อศาสนาอิ สลามไม่มีขอ้ ขัดแย้งในการบริ โภค มีจุดอ่ อน ด้าน
ปั ญหาตลาด แพะเนื้ อไม่ตรงความต้องการตลาด อายุไม่ตรงตามต้องการของตลาด แพะป่ วย มีลกั ษณะ
พิการหรื อไม่สมบูรณ์ เป็ นต้น มีอุปสรรค การนาแพะจากนอกพื้นที่หรื อลักลอบ นาเนื้ อแพะจากประเทศ
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เพื่อน เข้ามาในประเทศ เข้าสู่ พ้ืนที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ จานวนมากในแต่ละปี และยังไม่มี มาตรการ
ควบคุม ปราบปรามอย่างจริ งจัง ทาให้มีโอกาสนาโรคระบาดที่กระทบต่อการเลี้ยงแพะเข้าสู่ พ้ืนที่ และ
ส่ งผลกระทบต่อราคาแพะ ข้อมูลนี้สนับสนุนกลยุทธ์ที่ 1, 2, 5, 7, 15, 16, 17 และ 18
ระบบปลายนา้ การบริ โภคจะต้องเกิดการกระตุน้ จากปั จจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ปั จจัยทาง ด้านการตลาดที่มีผลต่อการบริ โภค ใช้แนวคิดทฤษฎี ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หรื อ 4 P’s คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่จาหน่าย (Place) และการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ในด้านความสะอาดของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย จากเชื้ อโรค คุ ณค่า
ทางอาหาร และราคาที่เหมาะสม
2) ปั จจัยภายนอกด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นสิ่ งกระตุน้ การบริ โภคประกอบด้วย 4 ปั จจัย ได้แก่ (1)
ปั จจัยทางเศรษฐกิจและลักษณะทางเศรษฐกิจ (2) ปั จจัยทางเทคโนโลยีที่ทาให้การบริ โภคของผูบ้ ริ โภค
สะดวกมากขึ้น ต้องมีการชาแหละที่ใช้เทคโนโลยีในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน มีการใช้เทคโนโลยีการ
แปรรู ป เป็ นผลิ ตภัณฑ์ได้หลากหลาย (3) ปั จจัยทางกฎหมาย เช่ นปรั บปรุ ง กฎหมายในการในการ
เคลื่ อนย้ายและการส่ งออก เพิ่มหรื อลดภาษีสินค้า มีผลกระตุน้ การบริ โภค และ (4) ปั จจัย ทางด้าน
วัฒนธรรมและสังคม เช่น การบริ โภคตามหลักขนบธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ
มีจุดอ่ อน โรงฆ่าสัตว์ไม่ได้มาตรฐาน และกฎหมายในการเคลื่อนย้ายและการส่ งออกไม่เหมาะสม ข้อมูล
นี้สนับสนุนกลยุทธ์ที่ 3 และ 11
3) การกระตุน้ จากภายใน คือ การกระตุน้ ที่เกิ ดจากสัญชาตญาณหรื อนิ สัย ซึ่ งช่ วยกระตุน้ ให้
ผูบ้ ริ โภคแสดงพฤติกรรมออกมา เช่น ความต้องการบริ โภค การบริ โภคแปรรู ปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการไปซื้ อเนื้ อแพะมารับประทาน มีจุดอ่ อน ผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปไม่หลากหลาก มี
อุปสรรค การยอมรับของประชาชนผูบ้ ริ โภคต่อเนื้ อแพะยังอยูใ่ นระดับต่า โดยมีทศั นคติมีต่อแพะและ
ผลิ ตภัณฑ์จากแพะว่าเนื้ อแพะเหนี ยว และมีกลิ่ นสาป ทาให้ไม่บริ โภคเนื้ อแพะ ข้อมู ลนี้ สนับสนุ นกล
ยุทธ์ที่ 16 และ 18
4) ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดของผูบ้ ริ โภค
ประกอบด้วย 2 ปั จจัย คือ (1) ปั จจัยภายในที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหรื อการส่ งเสริ มการขายเป็ น
ปั จจัย ที่ เกิ ดจากลักษณะทางจิ ตวิท ยา ได้แก่ ความต้องการ แรงจู ง ใจ การรั บ รู ้ การเรี ย นรู ้ คุ ณค่ า ทาง
โภชนาการของเนื้อแพะ และทัศนคติการบริ โภคเนื้ อแพะ (2) ปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อหรื อส่ งเสริ มการขาย เป็ นปั จจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่บุคคลอาศัยอยูห่ รื อเข้าไปเกี่ยวข้อง ได้แก่
ครอบครัว ค่านิยมในเรื่ องขนบธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวไทยมุสลิม การส่ งเสริ ม
ต้องได้รับการส่ งเสริ มจากหน่ วยงานภาครัฐได้แก่ กรมปศุสัตว์ มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มปศุสัตว์จากภาครัฐ
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และจากสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสิ นค้าต่างๆ นาผลิตภัณฑ์จาก
เนื้ อแพะมาจาหน่ าย ร้ านอาหารหรื อภัตตาคารแปรรู ปทาอาหารจาหน่ าย มีตลาดสดจาหน่ ายเนื้ อแพะ
ประจา และราคาไม่แพงเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค มีจุดแข็ง อาชี พการเลี้ยงแพะสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ของประชากรในพื้นที่ และประชากรส่ วนใหญ่นบั ถื อศาสนาอิสลาม
มีจุ ด อ่ อ น ประชาชนบางกลุ่ ม ยัง ไม่ นิย มบริ โภคเนื้ อแพะ เนื้ อแพะมี ราคาแพง ผลิ ตภัณฑ์แปรรู ป ไม่
หลากหลาย ตลาดขายเนื้อแพะยังไม่แพร่ หลาย ข้อมูลนี้สนับสนุนกลยุทธ์ที่ 2, 3, 5, 15, 16, 17 และ 18
5.5. วิธีการส่ งเสริม การส่ งเสริ มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้ อ ตามหลักวิธีการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ได้แก่ การปรั บสภาพการส่ งเสริ มการเลี้ ยงแพะเนื้ อให้เหมาะสมในการเลี้ ยงแพะเนื้ อ ส่ งเสริ มสภาพ
พื้นฐานของเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อให้มีความรู ้ ในการจัดการเลี้ยงแพะเนื้ อของตนเอง ส่ งเสริ มสภาพ
พื้นที่ เลี้ ย งแพะเนื้ อ โดยใช้พ นั ธุ์ แพะเนื้ อที่ เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมในพื้ นที่ และสภาพอากาศที่
แตกต่างจากภูมิภาคอื่น ๆ คือ มีสภาพอากาศร้อนชื้ น และมีฝนตกชุ ก ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีในการ
เลี้ยงแพะเนื้ ออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีจุดอ่ อน ต้องมีการส่ งเสริ ม ความรู ้และทักษะการเลี้ยงแพะเนื้ อเพื่อ
เข้า สู่ ร ะบบธุ ร กิ จ ส่ ง เสริ ม การใช้เทคโนโลยีใ นการผลิ ต สภาพอากาศร้ อ นชื้ น และมี ฝ นตกชุ ก ไม่
เหมาะสมในการเลี้ยงแพะเนื้อข้อมูลนี้สนับสนุนกลยุทธ์ที่ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 และ 14
โมเดลการส่ งเสริมการเลีย้ งแพะเนื้อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสบความสาเร็จ มีผลทาให้มี
การรวมกลุ่ ม หรื อสร้ า งเครื อข่ า ยผลิ ต แพะเนื้ อ ภายในกลุ่ ม จะต้องมี ก ระบวนการผลิ ตพ่อ แม่ พ นั ธุ์ ที่
เพียงพอในการผลิตลูกแพะเนื้ อและส่ งต่อให้เกษตรกรภายในกลุ่มเลี้ยงตามความสามารถของเกษตรกร
จะได้มีแหล่งพืชอาหารสัตว์เพียงพอในการเลี้ยง เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาแพะเนื้ อโตได้ขนาดส่ งตลาด
รวบรวมกลับมาไว้ในกลุ่มเพื่อจาหน่ าย เมื่อภายในกลุ่มประสบความสาเร็ จ และภายในกลุ่มควรมีการ
ส่ งเสริ มเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อต้นแบบ คือเป็ นผูม้ ีความรู ้ ในการเลี้ ยงแพะเนื้ อ สามารถเป็ นวิทยากร
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเลี้ ยงแพะเนื้ อ หรื อให้คาแนะนาปรึ กษาให้กบั เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อราย
อื่น ๆ ที่สนใจ และเกิดความรู ้ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมในการเลี้ยงแพะเนื้ อ นาไปปรับใช้ในการส่ งเสริ ม
การเลี้ยงแพะเนื้ อต่อไป ดังนี้ การรวมกลุ่มหรื อสร้างเครื อข่ายผลิตแพะเนื้ อ การส่ งเสริ มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
แพะเนื้ อต้นแบบ และส่ งเสริ มความรู ้ ที่ปรั บ แต่ง ให้เหมาะสมในการเลี้ ยงแพะเนื้ อ ถ้ าไม่ ประสบ
ความสาเร็จ เกิดปั ญหาก็สามารถนาข้อมูลย้อนส่ งกลับไปยังสภาพพื้นที่เลี้ยงได้อีกครั้ง และทาการแก้ไข
แล้วเริ่ มต้นในกระบวนการส่ งเสริ มใหม่แก้ไขจุดบกพร่ อง ข้อมูลนี้สนับสนุนกลยุทธ์ที่ 1, 6 และ 15
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อภิปรายผล
1. สภาพพื้นฐานทางสั งคมเศรษฐกิจ ของเกษตรกร ข้อมู ลพื้ นฐานทางสัง คมจะเห็ นได้ว่า
เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อ เป็ นเกษตรกรส่ วนใหญ่มีระดับการระดับประการศึกษาจาเป็ นต้องส่ งเสริ ม
ความรู ้ และพัฒนาการเลี้ยงแพะเนื้อ โดยใช้การอบรมแบบกลุ่มเกษตรกร ศึกษาดูงาน และต้องได้รับการ
ส่ งเสริ มจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้ อ สถานะ
ครอบครั ว จัด เป็ นครอบครั ว ใหญ่ เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ท าสวนยางพารา มี ที่ ดิ น ท า
การเกษตรค่อนข้างน้อย โดยมีพ้ืนที่เฉลี่ย 3.35 ไร่ และส่ วนใหญ่รับจ้างกรี ดยางพารา ส่ วนอาชี พเสริ ม
เกษตรกรส่ วนใหญ่เลี้ยงแพะเนื้อ ดังนั้นหน่วยงานของรัฐสามารถส่ งเสริ มให้เกษตรกรในพื้นที่เลี้ยงสัตว์
โดยเน้นเลี้ ยงแพะเนื้ อเป็ นอาชี พเสริ มก่อให้เกิ ดรายได้ทดแทนราคายางพาราที่ต่ า สอดคล้องกับข้อมูล
ของ Office of Agricultural Economics (2019) ซึ่ งเฉลี่ยขนาดของครัวเรื อนภาคใต้ 3.89 คนต่อครัวเรื อน
และส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพกรี ดยางพาราในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. สภาพการเลีย้ งแพะเนื้อและธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการเลีย้ งแพะเนื้อ จากข้อมูลสภาพการเลี้ยง
แพะเนื้ อและธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับการเลี้ ยงแพะเนื้ อเห็ นได้ว่า เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อ มีวตั ถุ ประสงค์
เลี้ยงแพะเนื้อในครอบครัวเพื่อจาหน่ายหรื อเพื่อพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อจาหน่าย มีประสบการณ์ในการ
เลี้ยงแพะเนื้ อค่อนข้างน้อยเฉลี่ย 4.02 ปี ส่ วนใหญ่เลี้ยงแพะพื้นเมืองเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้ อ เฉลี่ย 6.19
ตัวต่อครัวเรื อน สอดคล้องกับ Pralomkarn, Supakorn, & Boonsanit (2012) กล่าวถึงผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้ อใน
จังหวัดภาคใต้วา่ ส่ วนใหญ่เป็ นการเลี้ยงกันเองภายในครัวเรื อนใช้แรงงานไม่มาก และจานวนแพะที่เลี้ยง
ของแต่ ล ะภาคครั วเรื อ นไม่ เ กิ น 10 ตัว เนื่ อ งจากเป็ นแพะประจ าถิ่ น ทนทานต่ อสภาพแวดล้อ ม มี
โรงเรื อนที่ไม่ได้มาตรฐานใช้วสั ดุในท้องถิ่นในการสร้าง ส่ วนใหญ่ไม่มีการจัดการทาวัคซี นป้ องกันโรค
ระบาดล่วงหน้า และไม่ได้ถ่ายพยาธิ จึงเกิดการระบาดโรคพยาธิ อยูต่ ลอดและในการถ่ายพยาธิ ชนิ ดของ
ยาที่ใช้ควรมีการเปลี่ยนแปลงไม่ควรซ้ าชนิ ดเดียวกัน จะทาให้พยาธิ ด้ือยา สอดคล้องกับ (Kochapakdee,
2006) และ Limcharoen, Khongsen, Taahai, & Peeyao (2018). ซึ่ งพบว่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ยะลา ปั ตตานี และนราธิ วาส) มีสภาพภูมิ อากาศที่ เอื้ อต่อความเหมาะสมของการระบาดของ
พยาธิ ตวั กลมภายในแพะ เพราะมีอากาศร้อนชื้ น และมีฝนตกชุ ก มีการตรวจพบพยาธิ มากในแพะที่เลี้ยง
ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ พยาธิ ตวั กลมในระบบทางเดินอาหาร(Gastro intestinal nematodes) และโอโอ
ซี สต์ (Oocyst) ของโปรโตซัว เชื้ อบิด (Eimena spp.) และการใช้ยาถ่ายพยาธิ ชนิ ดเดี ยวกันหรื อกลุ่ ม
เดี ยวกันติดต่อกันเป็ นเวลานาน อาจทาให้พยาธิ มีความต้านทานต่อยาถ่ายพยาธิ ชนิ ดนั้น อันมีผลทาให้
ประสิ ทธิ ภาพของยาลดลง ดังนั้นหากพบว่าไม่สามารถใช้ยากาจัดพยาธิ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพควร
เปลี่ ย นชนิ ดของยา ส่ วนในด้า นการจาหน่ ายแพะเนื้ อ ใช้วิธี เหมารายตัวประมาณหนึ่ งในสอง ราคา
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จาหน่ายแพะเหมารายตัวเฉลี่ย 3,813.33 บาท เกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงาน
รั ฐ สภาพการเลี้ ย งแพะเนื้ อ เกษตรกรควรค านึ ง ถึ ง ตั้ง แต่ ก ารคัด เลื อ กพัน ธุ์ แพะที่ ดี มี ก ารจัดการที่
เหมาะสมทั้ง อาหารข้นและอาหารหยาบ โรงเรื อน น้ า การจัดการดูแลสุ ขภาพแพะเนื้ อ จะทาให้แพะเนื้ อ
ที่เลี้ ยงไม่ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด วงจรการเลี้ ยงแพะเนื้ อ ส่ วนใหญ่จะเลี้ ยงแพะ
พื้นเมือง และพื้นเมืองลูกผสม การเลี้ยงแพะส่ วนใหญ่เกษตรกรยังขาดเงินทุนหมุนเวียน ทาให้การเลี้ยง
แพะต่อครัวเรื อนมี จานวนไม่มากนัก วิธีการเลี้ ยงเป็ นแบบกึ่ ง ผูกกึ่ งขังคอก ให้หาอาหารกิ นเองตาม
ธรรมชาติ ท าให้ ย งั ไม่ เ พี ย งพอต่ อผูบ้ ริ โภค ดัง นั้น เกษตรกรผูเ้ ลี้ ย งแพะเนื้ อส่ วนใหญ่ ย งั คงมี ค วาม
ต้องการความช่ วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ เช่น ปศุสัตว์อาเภอ
ปศุสัตว์จงั หวัด และศูนย์วจิ ยั และบารุ งพันธุ์ เข้ามาส่ งเสริ ม โดยให้ความสาคัญการเลี้ยงแพะให้มีคุณภาพ
การสร้ างโรงเรื อนให้ได้มาตรฐาน ส่ งเสริ มอาหารหยาบและอาหารข้น การป้ องกันโรคและการถ่ าย
พยาธิ ในแพะเนื้อ
3. ความต้ องการส่ งเสริมเพื่อพัฒนาการเลีย้ งแพะเนื้อ ประกอบด้วย 1) เนื้ อหาความรู ้ที่ตอ้ งการ
ได้รับการส่ งเสริ มเกษตรกร ความต้องการของเกษตรกรที่อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ 1.1) การเลือกซื้ อและ
ผสมพันธุ์ ได้แก่ วิธีการเลือกซื้ อแพะแม่พนั ธุ์ วิธีการการเลือกซื้ อแพะพ่อพันธุ์ วิธีการเลือกซื้ อแพะมาขุน
วิธีการผสมเทียม วิธีการสังเกตแพะเป็ นสัด วิธีการตรวจดูแพะตั้งท้อง 1.2) การปฏิบตั ิเลี้ยงดูแพะ ได้แก่
การเลี้ยงดูลูกแพะ การเลี้ยงดูแพะแม่พนั ธุ์ เลี้ยงแพะตั้งท้อง การเลี้ยงดูแพะรุ่ นหนุ่มสาว การจัดการหลัง
การคลอดแพะ และการทาคลอดแพะ 1.3) อาหารและการให้อาหารแพะ ได้แก่ หญ้าและการจัดการ
แปลงหญ้า และอาหารและการให้อาหาร และ 1.4) โรคและการป้ องกันหรื อการรักษาการ ได้แก่ การใช้
สมุนไพรสาหรับรั กษาโรคแพะ วิธีการรักษาโรคที่เกิ ดขึ้นกับแพะ วิธีป้องกันโรคในแพะเนื้ อ วิธีการ
กาจัดพยาธิ ภายใน วิธีการเลือกใช้ยาสาหรับรักษาโรคแพะ และวิธีกาจัดพยาธิ ภายนอก 2) วิธีการและ
ช่องข้อมูลที่ตอ้ งการได้รับการส่ งเสริ ม เกษตรกรระบุวา่ ต้องการในระดับมากได้แก่ การเยี่ยมฟาร์ มหรื อ
บ้าน การส่ งเสริ มผ่านโทรทัศน์ และการนาไปศึกษาดูงาน และ 3) บริ การที่ตอ้ งการได้รับการสนับสนุน
หรื ออานวยความสะดวกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรระบุมีความต้องการในระดับมากได้แก่ การ
ก าจัดพยาธิ ภายใน การฉี ดวัค ซี นเพื่ อ ป้ องกัน โรค การจัดหาหรื อจัด ซื้ อพ่อแม่ พ นั ธุ์ การก าจัดพยาธิ
ภายนอก การจัดตั้งตลาดนัดแพะภายในอาเภอ และการจัดหาหรื อจัดซื้ อแร่ ธาตุก้อน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Limcharoen, Laleng, Mat, & Laten (2016) ได้ทาการศึกษา เรื่ อง รู ปแบบการส่ งเสริ มและ
พัฒนาการเลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัดนราธิ วาส พบว่า เกษตรกรต้องการได้รับการส่ งเสริ มความรู ้เกษตรกร
ที่ระบุความต้องการได้รับการส่ งเสริ มความรู ้ ในระดับมาก วิธีการเลือกซื้ อแพะพ่อพันธุ์ วิธีป้องกันโรค
ในแพะเนื้ อ ความรู ้ วิธีการกาจัดพยาธิ ภายใน วิธีการเลื อกใช้ยาสาหรั บรั กษาโรคแพะ วิธีกาจัดพยาธิ
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ภายนอก การเลี้ ย งดู ลู ก แพะ หญ้า และการจัด การแปลงหญ้า อาหารและการให้ อ าหาร เนื่ อ งจาก
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้ อในพื้นที่เป็ นเกษตรกรรายย่อย ต้องการส่ งเสริ มความรู ้และความชานาญในการ
เลี้ยงแพะ เพื่อนาไปพัฒนาการเลี้ยงของตนเอง และต้องการเพิ่มปริ มาณแพะเนื้ อในฟาร์ มของเกษตรกร
และหน่ วยส่ ง เสริ ม ปศุ สัตว์ควรมี การประชาสัม พันธ์ การเลี้ ย งแพะ ฟาร์ มของเกษตรกรให้รู้จกั อย่า ง
กว้า งขวางมากขึ้ น การส่ ง เสริ ม ต้อ งได้รับ การส่ ง เสริ ม จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้แก่ กรมปศุ สั ตว์ มี
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มปศุสัตว์จากภาครัฐ และจากสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนโรงงานอุตสาหกรรม
ห้างสรรพสิ นค้าต่าง ๆ นาผลิตภัณฑ์จากเนื้ อแพะมาจาหน่าย ร้านอาหารหรื อภัตตาคารแปรรู ปทาอาหาร
จาหน่าย มีตลาดสดจาหน่ายเนื้อแพะเป็ นประจา และราคาไม่แพงเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค
4. พัฒ นาโมเดลส าหรั บ การส่ งเสริ มเพื่ อ พัฒนาธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้ อ ของเกษตรกร ผล
การศึกษาการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ของการ
ส่ งเสริ มระบบธุ รกิ จการเลี้ยงแพะเนื้ อ พบว่า ระบบธุ รกิ จการเลี้ ยงแพะเนื้ อ ยังมีจุดอ่ อนแต่ มีโอกาสใน
การพัฒนาธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้ อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจุดอ่ อน ดังนี้ เกษตรกร ยังมีการเลี้ยงแพะ
เนื้อตามวิถีชีวติ อย่างเดิม ยังขาดความรู ้ที่นามาใช้ในการพัฒนาการเลี้ยง ไม่ยอมรับใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ขาดการรวมกลุ่ม ขาดการสร้างเครื อข่ายเพื่อให้เกิดเชื่อมโยงระหว่างการผลิต และการตลาด ขาดงานวิจยั
เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาการเลี้ยงแพะเนื้อ เป็ นต้น ในส่ วนโอกาส ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุ นและส่ งเสริ ม
การเลี้ ย งแพะเนื้ อในจัง หวัดชายแดนภาคใต้ สร้ า งและพัฒนาเครื อข่ า ยเกษตรกรผูเ้ ลี ย งแพะเนื้ อให้
เข้มแข็ง อีกทั้งมี ความพร้ อมของ หน่ วยงานราชการต่าง ๆที่เกี่ ยวข้อง เช่ น ศูนย์แพะแกะ ศูนย์วิจยั พืช
อาหารสั ตว์ ในจัง หวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ช่ วยผลัก ดันอาชี พ การเลี้ ย งแพะเนื้ อ ให้เกษตรกรในพื้ น ที่
นโยบายภาครั ฐกาหนดให้แพะเนื้ อเป็ นสิ นค้าในยุทธศาสตร์ และ ปริ มาณความต้องการบริ โภคสู ง
เนื่ องจากประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่ วนใหญ่นับถื อศาสนาอิ สลามไม่มีขอ้ ขัดแย้งในการ
บริ โ ภค เป็ นต้น สามารถน ามาก าหนดกลยุ ท ธ์ ม าสนับ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเลี้ ย งแพะเนื้ อ ของรั ฐ
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพื่อการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน กลยุทธ์สนับสนุนจากผลการวิจยั ได้แก่ กลยุทธ์ 1, 6, 11, 15, 16, 17 และ 18
ยุท ธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒ นาการผลิ ต และผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ไ ด้ม าตรฐานและปลอดภัย กลยุท ธ์
สนับสนุนจากผลการวิจยั ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13 และ 14
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 การส่ ง เสริ ม การบริ โภคและพัฒนาระบบการตลาด กลยุท ธ์ ส นับ สนุ นจาก
ผลการวิจยั ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 4, 15, 16 และ 17
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5. โมเดลทีเ่ หมาะสมสาหรั บการส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาธุรกิจการเลีย้ งแพะเนื้อของเกษตรกรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
นาระบบห่ วงโซ่ อุปทานหรื อ โลจิสติกส์ การจัดการธุ รกิจแพะเนื้ อ หลักการปั จจัยส่ วนประสม
ทางตลาด หรื อ 4’Ps และใช้กระบวนการติ ดต่อสื่ อสาร “แบบจาลองการสื่ อสาร” ของเบอร์ โล เดวิด
เบอร์โล (Berlo, 1960) ประกอบด้วย ผูส้ ่ งสาร (sender) ข้อมูลข่าวสาร(message) ช่องทาง (channel) และ
ผูร้ ับสาร (receiver)หรื อ SMCR ดังนี้
1. ผูส้ ่ งสาร(Sender: S) การส่ งเสริ มการเลี้ยงแพะเนื้อ ได้รับการส่ งเสริ มจากหน่วยงานที่ส่งเสริ ม
การเลี้ ยงแพะเนื้ อในพื้ นที่ ซึ่ ง มี 2 ประเภท คื อหน่ วยงานภาคเอกชน คื อภาคเอกชนกลุ่ มเกษตรกรที่
ประสบความสาเร็ จ และหน่วยงานภาครัฐได้แก่กรมปศุสัตว์ มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มปศุสัตว์จากภาครัฐ และ
ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาสัตวศาสตร์ เป็ นผูส้ ่ งเสริ ม โดยใช้วิธีการส่ งเสริ มเน้นการอบรมการเลี้ ยงแพะเนื้ อ
วิทยากรที่มีความความรู ้ดา้ นทฤษฎีและทักษะปฏิบตั ิ เอกสารด้านวิชาการ ศูนย์เรี ยนรู ้ ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ และการจัดสัมมนาในการส่ งเสริ มเลี้ ยงแพะเนื้ อ นักส่ งเสริ มปศุสัตว์ตอ้ งให้ความสาคัญ ด้าน
ความรู ้ดา้ นปัจจัยการผลิต ด้านการจัดการการเลี้ยงแพะเนื้ อ ทั้งระบบห่ วงโซ่ อุปทาน ได้แก่ ระบบต้นน้ า
กลางน้ า และปลายน้ า ข้อมูลนี้สนับสนุนกลยุทธ์ที่ 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14 และ 15
2. ข่าวสาร (Message: M) ระบบทางการผลิตแพะเนื้ อ หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ มี
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มปศุสัตว์จากภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสาเร็ จ และผูท้ รงคุณวุฒิ
ในสาขาสัตวศาสตร์ เป็ นผูส้ ่ งเสริ ม โดยการส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการให้เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้ อก่อน
การเลี้ยง วิธีการรวบรวมผลผลิตแพะเนื้อถึงแปรรู ปเนื้ อแพะเนื้ อ และการจัดการจาหน่ายและการตลาด
กระบวนการผลิตแพะเนื้ อ ประกอบด้วยปั จจัยผลิตและการจัดการผลิตด้าน พันธุ์แพะเนื้ อ พืช
อาหารสัตว์ อาหารข้น แหล่ งน้ า โรงเรื อน การป้ องกันโรคและการดู สุภาพสัตว์ การตลาดการขายที่
เหมาะสมในพื้นที่ และมีการจัดบันทึกและการทาบัญชีฟาร์ ม ดังนี้
1) ระบบการผลิตแพะ มี 2 ปั จจัย ได้แก่ (1) ปั จจัยการผลิตได้แก่ พันธุ์แพะเนื้ อ อาหารหยาบ
และอาหารข้น โรงเรื อน แหล่งน้ า เวชภัณฑ์ป้องกันและรักษาโรค และเงินทุน และ (2) การจัดการผลิต
แพะเนื้ อ ได้แก่ การจัดการด้านพันธุ์แพะเนื้ อ การจัดการฝูงแพะเนื้ อ การจัดการด้านอาหาร การจัดการ
ทุ่งหญ้า การจัดการโรงเรื อนเลี้ ยงแพะเนื้ อ การจัดการสวัสดิ ภาพสัตว์ เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อ ต้อง
ตรวจสอบแพะอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อให้มนั่ ใจว่าแพะมี สุภาพสมบู รณ์ แข็งแรง การป้ องกันโรค
ระบาดในแพะ การจัดการสิ่ งแวดล้อม และการจัดการแหล่งเงินทุน
2) ระบบการตลาด ประกอบด้วยพ่อค้าแพะเนื้ อ 3 ระดับ ได้แก่ พ่อค้าระดับท้องที่ พ่อค้า
ระดับท้องถิ่ น พ่อค้าระดับจังหวัด และร้ านอาหารหรื อภัตตาคารแปรรู ปเนื้ อแพะจาหน่ ายให้ผูบ้ ริ โภค
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เนื้ อแพะ ซึ่ งผูร้ วบรวมผลผลิ ตมีความสาคัญในการเคลื่ อนย้ายแพะเนื้ อ จากเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อสู่
ตลาด โดยใช้กิ จ กรรมที่ เกิ ด ขึ้ น ได้แ ก่ โครงสร้ า งการตลาดซื้ อขายแพะเนื้ อ กระบวนการซื้ อ แพะ
กระบวนการรวบรวมแพะเนื้อ กระบวนการเลี้ยงก่อนส่ งมอบหรื อก่อนชาแหละ กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพก่อนชาแหละ รวมถึงการจัดการขนส่ งแพะเนื้อ การบรรจุหีห่อเนื้อแพะชาแหละ และอาหารแปร
รู ปจากเนื้ อแพะ การเก็บรักษาเนื้ อแพะชาแหละและอาหารแปรรู ปจากเนื้ อแพะ เพื่อให้สินค้าคุ ณภาพ
มาตรฐาน แล้วนาผลิตภัณฑ์น้ นั ขายให้ผบู ้ ริ โภคต่อไป
3) ระบบการผลิ ตแพะเนื้ อ การจาหน่ ายและการบริ โภค เป็ นกระบวนการเคลื่ อนย้ายแพะ
หรื อเนื้ อแพะชาแหละ และร้านอาหารหรื อภัตตาคารแปรรู ปเนื้ อแพะจาหน่ายสู่ ตลาดหรื อผูบ้ ริ โภค โดย
ผลิ ตภัณฑ์จากเนื้ อแพะจะถู กจาหน่ ายให้พ่อค้าขายปลี ก หรื อตัวแทนจาหน่ ายหรื อตลาดสด กระจาย
ผลิ ตภัณฑ์จากเนื้ อแพะสู่ ลู ก ค้าซึ่ ง เป็ นผูบ้ ริ โภคต่ อไป การจัดการธุ รกิ จ เช่ น หาลู ก ค้า การตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะและการบริ การที่จาเป็ น โดยใช้หลักการปั จจัยส่ วนประสมทางตลาด หรื อ
4’Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคา การจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งข้อมูลนี้ สนับสนุ น
กลยุทธ์ที่ 8, 11, 12, 13, 14 และ 15
3. ช่องทาง (Channel: C) วิธีการส่ งเสริ ม ได้แก่ การเยี่ยมเยียนเกษตรกร โทรทัศน์ ศึกษาดูงาน
เอกสารแนะนาการเลี้ ยงแพะเนื้ อ การส่ งเสริ มการรวมกลุ่มการเลี้ ยงแพะเนื้ อ การจัดฝึ กอบรม และหอ
วิทยุกระจายเสี ยง เน้นการส่ งเสริ มแบบครบวงจรมีการส่ งเสริ มตั้งแต่ 1) ระบบการผลิตแพะ มี 2 ปั จจัย
ได้แก่ ปั จจัยการผลิต และการจัดการผลิต 2) ระบบการตลาด ประกอบด้วยพ่อค้าแพะเนื้ อ 3 ระดับ ได้แก่
พ่อค้าระดับท้องที่ พ่อค้าระดับท้องถิ่น พ่อค้าระดับจังหวัด และร้านอาหารหรื อร้านอาหารหรื อภัตตาคาร
แปรรู ปเนื้ อแพะจาหน่ายให้ผูบ้ ริ โภคเนื้ อแพะ และ 3) ระบบการจาหน่าย เป็ นกระบวนการเคลื่อนย้าย
แพะเนื้ อ เนื้ อแพะชาแหละ และร้านอาหารหรื อภัตตาคารแปรรู ปเนื้ อแพะจาหน่ายสู่ ตลาดหรื อผูบ้ ริ โภค
และส่ งเสริ มการบริ โภคโดยเน้นกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ (1) พฤติกรรมการบริ โภค
เนื้ อแพะ หมายถึ งลักษณะของผูซ้ ้ื อ สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด การตอบสนองหรื อผูส้ นอง และลักษณะ
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค เน้น ช่ องทางวิธี การส่ ง เสริ มการตลาด เข้า ใจถึ งปั จจัย ที่ มี อิทธิ พลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเนื้อแพะของผูบ้ ริ โภค และ (2)โดยใช้หลักการปั จจัยส่ วนประสมทางตลาด หรื อ 4’Ps ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคา การจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด เน้นใช้สื่อวิธีการส่ งเสริ ม ปั จจัย
การผลิต การจัดการผลิต ด้านการบริ โภคเน้น ด้านความสะอาดของ ผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยจากเชื้ อ
โรค คุณค่าทางอาหาร ราคาที่เหมาะสม และแหล่งจาหน่ายเนื้อแพะอยูใ่ นเขตชุ มชน และส่ วนของวิธีการ
ส่ งเสริ มการแปรู ป คือ การได้รับการส่ งเสริ มความรู ้การแปรรู ป และความต้องการได้รับสนับสนุ นการ
แปรรู ป ให้เน้น การส่ งเสริ มแบบครบวงจรมีการส่ งเสริ มตั้งแต่การผลิตเนื้ อแพะ การตลาดเนื้ อแพะ การ
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แปรรู ปเนื้ อแพะ จนถึงการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคในพื้นที่ โดยเน้นการส่ งเสริ มแบบจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
และสร้ างเครื อข่าย อบรมสัมมนา ศูนย์เรี ยนรู ้ การจัดอบรม และศึกษาดู งานสอดคล้องกับ Limcharoen,
Khongsen, Thepkun , Jun-iad & Duerraoo (2019). กล่าวว่า การตัดสิ นใจซื้ อเนื้ อแพะของผูบ้ ริ โภค
ปั จจัยทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการบริ โภค ใช้แนวคิดทฤษฎี ส่ วนผสมทางการตลาด หรื อ 4 P’s คือ
สิ นค้าหรื อ บริ การ (Product) ราคา(Price) สถานที่จุดจาหน่ าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion) เน้นใช้ ช่องทางวิธีการส่ งเสริ ม ในด้านความสะอาดของ ผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยจากเชื้ อ
โรค คุณค่าทาง อาหาร ราคาที่เหมาะสม และแหล่งจาหน่ายเนื้ อแพะ อยูใ่ นเขตชุ มชน ข้อมูลนี้ สนับสนุ น
กลยุทธ์ที่ 1, 5 และ 15
4. ผูร้ ับสาร (Receiver: R) การเลี้ยงแพะเนื้อ ควรมีการผลิตในระบบกลุ่มเกษตรกรหรื อการสร้าง
เครื อข่ายผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อ และได้รับการส่ งเสริ มจากหน่วยงานของเอกชน และหน่วยงานรัฐ ทาการการ
ส่ งเสริ มการผลิตเริ่ มตั้งแต่ ก่อนเลี้ยงหรื อการจัดการเตรี ยมการเลี้ยงหรื อการเลี้ยงหริ การจัดการดูแลการ
ผลิตและการจัดการด้านสุ ภาพสัตว์หรื อ การดู แลผลผลิตที่ได้มีขนาดเหมาะสมหรื อการดูแลหลังการ
ผลิตที่ได้ขนาดเหมาะสม และมีตลาดมีแหล่งจาหน่ายเนื้ อแพะมากขึ้น มีการขายเป็ นประจาไม่ขาดหาย
สนับสนุนมาตรฐานรับรอง ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยแก่ผบู ้ ริ โภค เช่น มาตรฐานฮาลาล สอดคล้องกับ Prabu,
Selvakumar, Pandian, Kumar, & Meganathan (2011) กระบวนการจัดการควรมีการยกระดับฟาร์ มแพะ
ให้ได้มาตรฐานเป็ นอาหารฮาลาลที่สะอาด ปลอดภัยแก่ผบู ้ ริ โภคได้มาตรฐานสากล สนับสนุ นด้านราคา
ที่เหมาะสมผูบ้ ริ โภคสามารถซื้ อมาบริ โภคได้เป็ นประจา มีการแปรรู ปนามาประกอบอาหารหลากหลาย
และได้รับการฝึ กอบรม แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรก็ยงั มีจุดอ่อนคือมีการความรู ้ดา้ นการเลี้ยงยังไม่ถูกวิธี
ส่ วนจุดแข็ง คือเกษตรกรส่ วนใหญ่มีการใช้แพะพื้นเมือง หรื อลู กผสมพื้นเมืองที่มีสภาพเหมาะสมกับ
พื้นที่ แต่ผลผลิตแพะเนื้อขนาดลาตัวมีขนาดเล็ก เกษตรกรเลี้ยงไม่มีการคัดเลือกพันธุ์ มีการผสมเลือดชิ ด
อาหารไม่เพียงพอ การจัดการไม่เหมาะสม ต้องดาเนินแก้ไขใน จุดนี้ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้ อเมื่อจัดผ่าน
รู ปแบบการส่ งเสริ มการเลี้ ยงแพะเนื้ อแล้ว ถ้ามี กรณี เกิ ดปั ญหาก็สามารถนาข้อมู ลย้อนส่ งกลับไปยัง
สภาพพื้ นที่ เลี้ ยงได้อีก ครั้ ง และท าการแก้ไขแล้วเริ่ มต้นในแบบจาลองการสื่ อสารใหม่ เมื่ อประสบ
ความสาเร็ จสามารถนาไปเป็ นต้นแบบในการส่ งเสริ มความรู ้ ไปสู่ เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อทัว่ ไป และ
ขยายผลและพัฒนาเป็ นเครื อข่ายเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อ หลังจากนั้นจึงพัฒนาให้ได้เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยง
แพะเนื้ อต้นแบบ แล้วนาไปสู่ ก ารสร้ างองค์ค วามรู ้ ส่ วนความรู ้ ที่ ไ ด้ต้องปรั บ แต่ ง ให้ เหมาะสมกับ
เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อ และเหมาะสมกับพื้นที่ด้วย แล้วนาองค์ความรู ้ ที่ ได้ไปกาหนดแนวทางการ
ส่ ง เสริ ม นาไปพัฒนาให้ เกิ ดแนวคิ ด/ทฤษฎี ก ารส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งแพะเนื้ อ ซึ่ ง จะท าให้ผ ลผลิ ตของ
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เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้อเพิ่มขึ้น และนาไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตข้อมูลนี้
สนับสนุนกลยุทธ์ที่ 1, 2, 6, 8, 15, 16, 17 และ 18 ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โมเดลการส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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สรุ ป
โมเดลการส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาธุ รกิ จการเลี้ ยงแพะเนื้ อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โมเดลผ่าน
กระบวนการดังนี้ 1) พัฒนาธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้อแบ่งออกเป็ น 6 ระบบย่อย คือ ปั จจัยการผลิต การผลิต
การจัดหาสิ นค้า การแปรรู ป การจัดจาหน่าย และการส่ งออก 2) ระบบห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain)
และ 3) ปั จจัย ส่ วนประสมทางตลาด (Marketing Mix) หรื อ 4’Ps ส่ วนสาคัญของโมเดลในการ
เคลื่ อนย้ายผลผลิ ตแพะเนื้ อในระบบธุ รกิ จ จะเริ่ มจากเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะเนื้ อ เป็ นผูผ้ ลิ ตแพะเนื้ อที่ มี
คุณภาพเหมาะสมในพื้นที่ นาการเคลื่อนย้ายไปสู่ พอ่ ค้าหรื อผูร้ วบรวมแพะเนื้ อในรู ปแบบแพะเนื้ อมีชีวิต
หรื อเนื้อแพะชาแหละ จนเป็ นผลิตภัณฑ์แปรรู ป และส่ งไปยังลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค ในขณะที่ผลตอบแทน
จากการแพะเนื้ อ มี ชี วิ ต หรื อ เนื้ อ แพะช าแหละจะเคลื่ อ นที่ จ ากผู ซ้ ้ื อ หรื อ ผู บ้ ริ โ ภคขั้น สุ ด ท้า ยจนถึ ง
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้อ ระหว่างนั้นจะมีการเคลื่อนไหวของข้อมูล ทั้งไปและกลับ เช่น ข้อมูลของแพะ
เนื้ อหรื อเนื้ อแพะชาแหละ ข้อมูล ความต้องการของผูบ้ ริ โภค และข้อมูลย้อนกลับตลอดกระบวนใน
ระบบธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้ อ สาหรับในการถ่ายทอดความรู ้สู่เกษตรกรผ่านหลักการสื่ อสาร (SMCR)
ทั้งในส่ วนผูส้ ่ งสาร (Sender: S) คือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และฟาร์ มเอกชน ตัวสาร (Message: M) คือ ความรู ้
ด้านการส่ งเสริ มการเลี้ ยงแพะเนื้ อ การแปรู ป และการตลาด ที่ผูส้ อนคือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และฟาร์ ม
เอกชน ต้องการส่ งเสริ มให้แก่เกษตรกร ช่องทาง (Channel : C) คือวิธีการส่ งเสริ ม ศึกษาดูงาน ฝึ กอบรม
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เป็ นต้น และผูร้ ับสาร (Receiver: R) คือเกษตรกรได้รับความรู ้นาไปพัฒนา
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์จากการศึกษา 1) การพัฒนาศักยภาพการ
เลี้ ยงแพะ โดยการวางแผนการเลี้ ยงแพะเนื้ อ โดยให้ความสาคัญในด้านปั จจัยการผลิ ตและการจัดการ
ผลิตแพะเนื้อ 2) วิธีการส่ งเสริ มการตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ พัฒนากลุ่มและเครื อข่ายเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
แพะให้เกิ ดความมัน่ คงและยัง่ ยืนในอาชี พการเลี้ ยงแพะเนื้ อให้กบั เกษตรกรในพื้นที่ 3) มีการวางแผน
การตลาดแพะเนื้ อแบบครบวงจร ควรมีการส่ งเสริ มประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มการบริ โภคแพะเนื้ อ พร้อม
ทั้งเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารถึงคุณค่าทางอาหารของเนื้อแพะ อีกทั้งขยายช่องทางตลาดในการจาหน่ายแพะ
เนื้อและเนื้อแพะ ให้กว้างขวางมากขึ้น มีการจัดจาหน่ายเนื้อแพะในตลาดสด เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือก
และสามารถเข้าถึงได้ง่าย 4) ส่ งเสริ มการเลี้ยงแพะเนื้ อ ระบบต้นน้ า ระบบกลางน้ า และปลายน้ า การ
จัดการธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้อไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงแพะเนื้อในพื้นที่ 5) นากลยุทธ์การส่ งเสริ มเพื่อ
พัฒนาธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัดชายแดนแดนภาคใต้ จากผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้กบั เกษตรกร
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ที่เลี้ยงแพะเนื้อและ 6) นาโมเดลการส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้ อในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จากผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้กบั เกษตรกรที่เลี้ยงแพะเนื้อ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ต่อไป 1) ศึกษาผลของการนาโมเดลการส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาธุ รกิ จ
การเลี้ยงแพะเนื้อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปใช้ในงานส่ งเสริ มการเลี้ยงแพะเนื้ อในพื้นที่ ตามวิธีการที่
ได้นาเสนอในโมเดล เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงให้เป็ นเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะเนื้ อ
ผลิ ตในระบบธุ รกิ จ และ 2) ศึกษาด้านการพัฒนาระบบตลาดแพะเนื้ อ นาระบบห่ วงโซ่ อุปทาน ได้แก่
ระบบต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า นามาใช้ในกระบวนการผลิ ต เพื่อแก้ปัญหาด้านการตลาด นาไปสู่
การพัฒนาระบบธุ รกิจการเลี้ยงแพะเนื้อที่ยงั่ ยืนและพึ่งพาตนเอง
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