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ผลงานวิชาการฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก 
ผู้บังคับบัญชา ที่ได้ให้โอกาสในการจัดทำต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะ ประสบการณ์และ
คำแนะนำของผู้บังคับบัญชา พร้อมข้อคิดที่เป็นประโยชน์ ผู้จัดทำรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็น 
อย่างยิ่งที่ได้ให้ความเมตตา ทุ่มเท เสียสละเวลาอันมีค่า ผู้จัดทำขอน้อมระลึกถึงพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ 
ณ ที่นี ้

ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ในการแนะนำ
ปรับปรุงผลงานวิชาการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ที่คอยให้คำแนะนำ 
น้อง ๆ ในกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ให้ความร่วมมือในการทำผลงาน
วชิาการครั้งนี้เป็นอย่างดี 

คุณค่าและความสำเร็จที ่เกิดขึ้นจากผลงานวิชาการนี้ มิอาจสำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี หากขาด  
การสนับสนุนเมตตาจากท่านทั ้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ ่งพระคุณของบิดามารดาและครอบครัว 
ของผู ้จ ัดทำที ่สนับสนุนและให้กำลังใจในการจัดทำผลงานวิชาการฉบับนี ้ ผู ้จ ัดทำมิอาจหาสิ ่งใด 
มาทดแทนพระคุณทุกท่านได้ นอกจากกล่าวคำกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้ง ด้วยความระลึกถึงยิ่ง 
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มิถุนายน  2563 
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การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะ 
ในพ้ืนทีภ่าคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง1 

ยุภา  ชูดำ2   

บทคัดยอ่ 

การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของการเลี้ยงแพะนมในพ้ืนที่ภาคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง 2) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตน้ำนมแพะของ
เกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง และ 3) ศึกษาต้นทุน
และผลตอบแทนจากการผลิตน้ำนมแพะแบ่งตามจำนวนแมแ่พะในฟาร์ม ได้แก่ (1)ขนาดฟาร์มแม่แพะ 5 – 10 ตัว 
(2)ขนาดฟาร์มแม่แพะ 11 – 20 ตัว (3)ขนาดฟาร์มแม่แพะ 21 – 30 ตัว (4)ขนาดฟาร์มแม่แพะ 31 – 40 ตัว 
(5)ขนาดฟาร์มแม่แพะ 41 – 50 ตัว และ (6)ขนาดฟาร์มแม่แพะมากกว่า 50 ตัวขึ้นไป เก็บข้อมูลจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกศึกษาฟาร์มเกษตรกรที่มีปริมาณการเลี้ยงแม่แพะ
ตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป จำนวน 91 ราย ใน 11 จังหวัด และศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ 
ผลงานการวิจัยและหนังสือตำราต่าง ๆ จึงนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิต
น้ำนมแพะ 

สภาพการเลี้ยงแพะนมทั่วไป จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 75.82 อายุ
เฉลี่ย 47 ปี มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะนมเฉลี่ย 8 ปี เกษตรกรจบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 
รอ้ยละ 26.37 นับถือศาสนาพุทธและอิสลามในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 49.45 และ 48.35 ตามลำดับ 
เกษตรกรทัง้หมดเลี้ยงแพะนมซาแนนลูกผสม โดยเลี้ยงแบบขังคอกยกพ้ืน อาหารข้นที่ให้แพะนมกินส่วนใหญ่ใช้
อาหารสำเร็จรูปของบริษัท สูตร 16 – 21 เปอร์เซ็นต์โปรตีน ให้กินวันละ 2 ครั้ง ปริมาณอาหารข้นที่ให้กิน 
ส่วนใหญ่ครั้งละ 0.30 กิโลกรัมต่อตัว ส่วนอาหารหยาบที่เกษตรกรให้แพะนมกินส่วนใหญ่เป็นอาหารที่หาได้ใน
ท้องถิ่น เช่น หญ้าชนิดต่าง ๆ ทั้งสดและแห้ง ต้นข้าวโพด กระถิน เป็นต้น โดยให้กินวันละ 1 – 3 มื้อ เกษตรกร
มีแม่แพะนมเฉลี่ยรายละ 25 ตัว แม่แพะรีดเฉลี่ยรายละ 15 ตัว แม่แพะพักท้องเฉลี่ยรายละ 10 ตัว แพะสาว
ท้องเฉลี่ยรายละ 8 ตัว แพะรุ่นเพศเมียเฉลี่ยรายละ 10 ตัว และพ่อพันธุ์เฉลี่ยรายละ 2 ตัว  

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ยวันละ 23.64 กิโลกรัม อัตราการให้น้ำนมแพะเฉลี่ยวันละ 1.61 
กิโลกรัมต่อตัว เกษตรกรรีดนมแพะเฉลี่ยปีละ 231 วัน เกษตรกรส่วนใหญ่รีดนมด้วยมือร้อยละ 69.23  
และใช้เครื่องรีดร้อยละ 30.77 เกษตรกรขายน้ำนมแพะให้กับโรงงานเฉลี่ยสัปดาห์ละ 152.66 กิโลกรัม ราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.64 บาท เกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มเฉลี่ยสัปดาห์ละ 69.13 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 59.18 บาท เกษตรกรขายนมแพะพาสเจอไรส์เฉลี่ยสัปดาห์ละ 46.54 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 105.42 บาท เกษตรกรขายนมแพะสเตอรร์ิไลส์เฉลี่ยสัปดาห์ละ 360 กิโลกรัม โดยมี 2 ขนาด คือขนาด 200 
ซีซี ราคาขวดละ 33 บาท และขนาด 400 ซีซี ราคาขวดละ 45 บาท เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำนมแพะ
ทั้งหมดเฉลี่ยปีละ 439,184 บาทต่อราย และมีรายได้จากการขายแพะมีชีวิตทุกช่วงอายุเฉลี่ยปีละ 109,426 
บาทต่อราย 

 
1 ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 63(2)-0211-085 
2 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
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ต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะทุกภาคเฉลี่ย 25.68 บาทต่อกิโลกรัม แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 3.58 บาทต่อ
กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.94 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 22.10 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 86.06 ของต้นทุนทั้งหมด ราคาท่ีเกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.10 บาท ดังนั้น เกษตรกร
มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.42 บาท แยกเป็นรายภาคได้ดังนี้ 

ภาคกลางต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ย 24.45 บาทต่อกิโลกรัม แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 3.44 บาทต่อ
กิโลกรัม หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.07 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 21.01 บาทต่อกิโลกรัม  
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.93 ของต้นทุนทั้งหมด โดยเกษตรกรในภาคกลางมีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะ
ต่ำสุดเนื่องจากเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิต ทำให้เกษตรกรสามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ใน
ราคาถูก ประกอบกับภาคกลางอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตเศษวัสดุจากโรงงานและแหล่งผลผลิตพลอยได้ทาง
การเกษตร ทำให้ได้เปรียบในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ อัตราการให้น้ำนมเฉลี่ยตัวละ 1.70 กิโลกรัม
ต่อวัน ราคาที่เกษตรกรขายได้ต่ำสุดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.52 บาท เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่นำน้ำนมแพะที่
ผลิตได้ขายให้กับโรงงานและนำน้ำนมแพะส่วนที่เหลือจากการส่งให้กับโรงงานมาขายหน้าฟาร์มให้กับกลุ่ม
ผู้บริโภคซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในพ้ืนที่ กลุ่มผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และกลุ่มผู้รักสุขภาพทั่วไป 
เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.07 บาท  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ย 26.45 บาทต่อกิโลกรัม แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 
3.35 บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.67 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 23.10 บาทต่อ
กิโลกรัม หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.33 ของต้นทุนทั้งหมด เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีต้นทุน 
การผลิตน้ำนมแพะสูงสุด เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบเป็นหลักและเสริมด้วยอาหารข้น
เฉลี่ยวันละ 0.20 – 0.40 กิโลกรัมต่อตัว เกษตรกรไม่มีการทำแปลงหญ้าดังนั้นเกษตรกรซื้อทั้งอาหารหยาบและ
อาหารข้น เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มกันในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตจึงทำให้ต้องซื้อปัจจัยการผลิตราคาสูง 
อัตราการให้น้ำนมเฉลี่ยตัวละ 1.55 กิโลกรัมต่อวัน ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 56.26 บาท ดังนั้น 
เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.81 บาท  

ภาคใต้ตอนล่างต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ย 26.15 บาทต่อกิโลกรัม แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 3.94 
บาทต่อกิโลกรัม หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.07 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 22.21 บาทต่อ
กิโลกรัม หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.93 ของต้นทุนทั้งหมด เนื่องจากเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างมีปริมาณ
การเลี้ยงแม่แพะน้อยกว่าในภาคอ่ืน ๆ ทำให้ต้นทุนในการลงทุนค่าโรงเรือนและอุปกรณ์สูงกว่าภาคอ่ืน ๆ 
รวมทั้งต้นทุนค่าแรงงานในการเลี้ยงและค่าแรงงานในการรีดนม เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างส่วนใหญ่เลี้ยง 
แพะนมด้วยเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตน้ำเต้าหูหรือกากเต้าหูเป็นหลักโดยให้กินเฉลี่ยวันละ 2 – 3 กิโลกรัมต่อ
ตัว ราคากากเต้าหูเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1 – 2 บาท เสริมด้วยอาหารหยาบ เช่น หญ้าสดหรือต้นข้าวโพด ซึ่ง
เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างส่วนใหญ่มีแปลงหญ้า นอกจากนั้นเกษตรกรเสริมด้วยอาหารสำเร็จรูปโดยให้กิน
เฉลี่ยวันละ  0.10 – 0.20 กิโลกรัมต่อตัว อัตราการให้น้ำนมเฉลี่ยตัวละ 1.22 กิโลกรัมต่อวัน เกษตรกรในภาคใต้
ตอนล่างขายน้ำนมแพะได้ราคาสูงสุดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 69.53 บาท เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ขายน้ำนมแพะ
ให้กบัผู้บริโภคโดยตรงและในภาคใต้ตอนล่างประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมซ่ึงนิยมบริโภคน้ำนมแพะตาม
หลักความเชื่อทางศาสนาอยู่แล้ว ประกอบกับปริมาณการผลิตน้ำนมแพะในภาคใต้ตอนล่างยังมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการบริโภคจึงทำให้เกษตรกรขายน้ำนมแพะได้ในราคาสูง ดังนั้น เกษตรกรไดร้ับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 43.38 บาท  



ง 
 

ผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะแยกตามขนาดฟาร์ม พบว่า ฟาร์มที่มีแม่แพะ
จำนวน 5 – 10 ตัว ต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ย 26.25 บาทต่อกิโลกรัม แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 2.70 บาทต่อ
กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.29 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 23.55 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 89.71 ของต้นทุนทั้งหมด อัตราการให้น้ำนมเฉลี่ยตัวละ 1.44 กิโลกรัมต่อวัน ราคาทีเ่กษตรกรขาย
ได้เฉลี่ยสูงสุดกิโลกรัมละ 67.49 บาท เกษตรกรผลิตน้ำนมได้เฉลี่ยวันละ 8 – 10 กิโลกรัม โดยเกษตรกรจะนำ
น้ำนมแพะที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งขายให้กับโรงงานราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50 บาท และน้ำนมแพะส่วนที่เหลือจาก
การขายให้กับโรงงานเกษตรกรจะนำมาขายหน้าฟาร์มราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 75 บาท  

ฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 11 – 20 ตัว มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ย 26.59 บาทต่อกิโลกรัม 
แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 3.46 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.01 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 
23.13 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.99 ของต้นทุนทั้งหมด เนื่องจากเกษตรกรไม่มีความสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้โดยตรงต้องซ้ือผ่านจากพ่อค้าคนกลางจึงทำให้ต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบ
อาหารสัตว์มีราคาแพง ประกอบกับการให้อาหารแพะนมในแต่ละครั้งเกษตรกรให้กินแบบเต็มที่เกินปริมาณ
ความต้องการของแพะนมจึงทำให้เกิดการสิ้นเปลืองหรือการสูญเสียของอาหาร อัตราการให้น้ำนมเฉลี่ยตัวละ 
1.42 กิโลกรัมต่อวัน ราคาท่ีเกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 62.35 บาท เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 35.76 บาท  

ฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 21 – 30 ตัว มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ย 25.39 บาทต่อกิโลกรัม 
แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 3.55 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.98 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 
21.84 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.02 ของต้นทุนทั้งหมด ราคาที่เกษตรกรขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
52.28 บาท โดยเกษตรกรนำน้ำนมแพะที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ขายให้กับโรงงานราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49 บาท  
และน้ำนมแพะส่วนที่เหลือจากการขายให้กับโรงงานเกษตรจะนำมาขายหน้าฟาร์มราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 55 
บาท เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.89 บาท 

ฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 31 – 40 ตัว มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ย 25.09 บาทต่อกิโลกรัม 
แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 3.78 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.07 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 
21.31 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.93 ของต้นทุนทั้งหมด ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
58.95 บาท ดังนั้น เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.86 บาท   

ฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 41 – 50 ตัว มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ย 25.92 บาทต่อกิโลกรัม 
แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 3.89 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.01 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 
22.03 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.99 ของต้นทุนทั้งหมด เนื่องจากเกษตรกรมีความสามารถ
ผลิตน้ำนมแพะได้เป็นจำนวนมากซ่ึงเกินจากจำนวนที่ได้ทำสัญญาซื้อขายได้ไว้โรงงาน ทำให้มีน้ำนมแพะ
บางส่วนที่เหลือจากโรงงานและยังไม่มีแหล่งจำหน่าย เกษตรกรจึงต้องเก็บรักษาน้ำนมแพะในอุณหภูมิที่
เหมาะสมเพ่ือรักษาคุณภาพของน้ำนมแพะจึงทำให้ต้นทุนในการเก็บรักษา (ค่าไฟฟ้า) สูงกว่าขนาดฟาร์มอ่ืน ๆ ราคาที่
เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 55.50 บาท ดังนั้น เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.58 บาท   

 
 
 
 
 



จ 
 

ฟาร์มที่มีแม่แพะมากกว่า 50 ตัวขึ้นไป มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะต่ำสุดเฉลี่ย 24.85 บาทต่อ
กิโลกรัม แบ่งเป็นต้นทุนคงท่ี 4.10 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 16.50 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุน
ผันแปร 20.75 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.50 ของต้นทุนทั้งหมด เนื่องจากเกษตรกรมีการ
รวมกลุ่มกันเพ่ือจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์และการซื้อวัตถุดิบต่อครั้งมีปริมาณมากทำให้มีอำนาจในการต่อรอง
สามารถซ้ือได้ในราคาถูก ประกอบกับเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาดในการใช้ปัจจัย 
การผลิตของฟาร์ม อัตราการให้น้ำนมเฉลี่ยตัวละ 1.55 กิโลกรัมต่อวัน ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
57.04 บาท  เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.19 บาท 
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The Study of Cost and Revenue from Goat Milk Production 
in the Central, Northeastern and Lower Southern Region of Thailand 

 

Yupha Chudam 
 

Abstract 
 

The objectives of the study were to find out 1 ) the general condition of the goat 
milk production among the farms in the central, northeastern and lower southern region in 
Thailand and 2) the cost and revenue of the goat milk production among the farms in the 
central, northeastern and lower southern region in Thailand and 3) the cost and revenue of 
the goat milk production classified by the numbers of doe in farms which were (1) 5 - 10 
does, (2) 11 – 20 does, (3) 21 – 30 does, (4) 31 – 40 does, (5) 41 – 50 does and (6) more than 
50 does. The data collecting and researching. The data collected by using the sample of 
goat milk farm cases which were selected by purposive sampling method from the farms 
that had more than 5 does in 91 farms of 11 provinces including the data collected from the 
questionnaires, academic documents, books and related research reviewing were used to 
analyze the cost and revenue from goat milk production. 

The results of the study revealed that most of the farmers, 75.82 per cent, were 
male with the average age of 47 years old and 8 years goat raising experience. 26.37 per cent 
of them had senior primary school education level which 49.45 per cent were Buddhism 
closing to the other 48.35 per cent Islamic. Each farmer raised Saanen crossbreed goat with 
lifted-up stall. For the feeding method, farmers fed goat with concentrates and roughages. 
Most of concentrates were 16 to 21 per cent of protein formula processed concentrates that 
fed goat two times a day approximately 0.30 kilograms per head whereas roughages used 
were in local finding feedstuffs for example dry and wet grasses, corn trees and acacia with 
feeding 1 to 3 times a day. On average, the farmers raised 25 does, 15 milking does, 10 dry 
does, 8 pregnancy does, 10 female yearling does and 2 bucks per person. 

The goat farmers had capacity to produce goat milk averagely 23.64 kilogram per 
day with 1.61 kilograms milking rate per day per head by working 231 days each year 
averagely. Most farmers, 69.23 per cent, milked dairy goat by hands while another 30.77 per 
cent milked with machine. For the selling channel in each week, 152.66 kilogram of milk 
were sold to the factory in average price of 49.64 baht whereas 69.13 kilogram were sold at 
farm gates with average price of 59.18. The selling type of pasteurized milk was 46.54 
kilogram per week with the average price of 105.42 baht while sterilized milk was 360 
kilogram per week bottling 2 sizes of 200 and 400 cc with the prices of 33 and 45 baht 



ช 
 

respectively. The average revenue of selling milk and live goat were 439,184 and 109,426 
baht per person respectively. 

Average goat milk production cost of all regions was 25.68 baht per kilogram which 
was divided to fixed and variable cost. Average fixed cost was 13.94 per cent of total 
production cost which was 3.58 baht per kilogram while average variable cost was 86.06 per 
cent of total production cost which was 22.10 baht per kilogram. The average goat farmers’ 
selling price and net revenue were 59.10 baht per kilogram and 33.42 baht per kilogram 
respectively. 

Average goat milk production cost in the central region of Thailand was 24.45 baht 
per kilogram which was divided to fixed and variable cost. Average fixed cost was 14.07 per 
cent of total production cost which was 3.44 baht per kilogram while average variable cost 
was 85.93 per cent of total production cost which was 21.01 baht per kilogram. The total cost 
of production of goat farmers in the central region of Thailand was the lowest cost comparing 
to other regions because of many factors. First there were farmers grouping and cooperating 
to buy production factors in cheaper price, and second there were goat farms closing to the 
material sources which were by product from the factory and agriculture that became 
advantageous for them to approach to animal feedstuffs and made the average goat milking 
rate be 1.70 kilogram per day per head. The average lowest price that farmers got was 51.52 
baht per kilogram because most of the farmers sold milk to the factory and the left directly 
to the customers who mostly were the Muslim in the area, customers who had health 
problem and customers who were health-conscious. In conclusion, the average net revenue 
of goat farmers in the central region was 27.07 baht per kilogram. 

Average goat milk production cost in the north eastern region in Thailand was 26.45 
baht per kilogram which was divided to fixed and variable cost. Average fixed cost was 12.67 
per cent of total production cost which was 3.35 baht per kilogram while average variable 
cost was 87.33 per cent of total production cost which was 23.10 baht per kilogram. The total 
production cost of goat farmers in the north eastern region in Thailand was the highest cost 
comparing to other regions because of two main reasons. First, most of goat farmers mainly 
raised goat with roughages and supplemented with concentrate averagely to 0.20 to 0.40 
kilogram per head while there were no grass field so that farmers had to buy roughages and 
concentrate and second, there were no farmers grouping and bargaining power to buy 
production factors so they had to buy production factors in expensive price. The average 
goat’s milking rate was 1.55 kilogram per day per head while the average selling price and 
revenue were 56.26 and 29.81 baht per kilogram respectively. 

The average total cost of goat farmer in the lower part of southern region in 
Thailand was 26.15 baht per kilogram which was divided to average fixed cost and variable 
cost. Average fixed cost was 15.07 percent of average total cost which was 3.94 baht per 
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kilogram, whereas average total variable cost was 84.93 per cent of average total cost which 
was 22.21 baht per kilogram. As the goat farmers in this region didn’t raise goats as many as 
other farmers’ region did, the total cost of investing in goat stall, buying equipment and 
employing workers in raising and milking dairy goat were higher than other regions’ 
production cost. Most of goat farmers in southern region fed goat with residue or by product 
of tofu or soybean milk 2 – 3 kilogram per day per head which the average price of tofu 
residue was 1 – 2 baht per kilogram. Goat farmers supplemented goat with roughages for 
example, green grass or corn tree which farmers in the southern part had grass field and 
supplemented with feedstuff averagely 0.10 to 0.20 kilogram per head. The average milking 
rate was 1.22 kilogram per day per head. The selling price in the southern region was the 
highest price comparing to other regions in Thailand. It was 69.53 baht per kilogram because 
most farmers sold goat dairy to the consumer directly and most of consumer were Muslim 
which preferred drinking goat milk. However, the goat milk supply was not still sufficient for 
the demand which made the high price so the total revenue was averagely to 43.38 baht per 
kilogram.  

The cost – revenue study result considering to farm size revealed that the 5 to 10 
does farm had average total production cost of 26.25 baht per kilogram. This cost was 
divided to total fixed and variable cost. Average fixed cost was 10.29 per cent of total 
production cost which was 2.70 baht while average cost was 89.71 per cent of total 
production cost which was 23.55 baht per kilogram. Average milking rate, highest price that 
goat farmers receive and farmer’s production were 1.44 kilogram per day per head, 67.49 
baht per kilogram and 8 - 10 kilogram respectively. Farmers sold one part of dairy goat milk 
to the factory in the average selling price of 50 baht and sold the left to the consumer at 
farm gate on the average price of 75 baht. 

The average cost of 11 – 20 does farm size production was 26.59 baht per kilogram.  
This cost was divided to fixed and average cost. Average fixed cost which was 13.01 per cent 
of average total cost was 3.46 baht per kilogram and average variable cost which was 86.99 
per cent of average total cost was 23.13 baht per kilogram. Goat farmers in this group had 
higher foodstuffs cost since there were obstacles to approach direct feedstuff source so they 
had to buy through the middlemen. Moreover, each time the farmer fed their goats, they did 
too much which exceeded to the goat’s demand that made the feedstuffs loss. Average 
milking rate was 1.42 kilogram per day per head. Average highest price that goat farmers 
received and average farmer’s revenue were 62.35 35.76 baht per kilogram respectively. 

The average cost of 21 – 30 does farm size production was 25.39 baht per kilogram. 
This cost was divided to average fixed cost and variable cost. Average fixed cost which was 
13.98 per cent of average total cost was 3.55 baht per kilogram and average variable cost 
which was 86.02 per cent of average total cost was 21.84 baht per kilogram. Average selling 
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price was 52.25 baht per kilogram. Goat farmers sold most of goat milk to the factory with 
average price of 49 baht per kilogram and the left goat milk was sold to the customer at farm 
gate with average price of 55 baht per kilogram. Average highest price that goat farmers 
received was 62.35 baht per kilogram whereas average farmer’s revenue was 27.89 baht per 
kilogram. 

The average cost of 31 – 40 does farm size production was 25.09 baht per kilogram. 
This cost was divided to average fixed cost and variable cost. Average fixed cost which was 
15.07 per cent of average total cost was 3.78 baht per kilogram and average variable cost 
which was 84.93 per cent of average total cost was 21.31 baht per kilogram. Net Average 
farmer’s revenue was 33.86 baht per kilogram 

The average cost of 41 – 50 does farm size production was 25.92 baht per kilogram. 
This cost was divided to average fixed cost and variable cost. Average fixed cost which was 
15.01 per cent of average total cost was 3.89 baht per kilogram and average variable cost 
which was 84.99 per cent of average total cost was 22.03 baht per kilogram. Since farmers 
had the capacity to produce goat dairy exceeding to the factory’s contract, there was some 
part of exceeding milk that needed some place to store for further selling. These turned to 
be another cost of production which was electricity cost to store milk in suitable temperature 
to reserve dairy goat quality so the production cost was higher than other farm sizes. The 
selling price that goat farmers received was 55.50 baht per kilogram. So, the average revenue 
was 29.58 baht per kilogram. 

The average cost of the more than 50 does farm size production was 24.85 baht per 
kilogram. This cost was divided to average fixed cost and variable cost. Average fixed cost 
which was 16.50 per cent of average total cost was 4.10 baht per kilogram and average 
variable cost which was 83.50 per cent of average total cost was 20.75 baht per kilogram. As 
the farmers managed groups to buy feedstuffs in a large number led to have bargaining 
power in cheap price buying. Moreover, bigger farm made economies to scale in using 
production factors. Average milking rate was 1.55 kilogram per day per head while average 
sell price was 57.04 baht per kilogram and average revenue was 32. 19 baht per kilogram.  
 
 
 
 
 
 
 
Keywords  : goat milk, pasteurized milk, sterilized milk, The cost of goat milk production 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

แพะนมเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เกษตรกรให้ความสนใจ และนิยมเลี้ยงเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก 
เป็นสัตว์ที่เลี้ยงและดูแลง่าย สามารถกินอาหารได้หลากหลาย เช่น หญ้า ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย วัชพืช ในเรือกสวน 
ไร่นา วัสดุเศษเหลือจากการเกษตร อีกทั้งยังเป็นสัตว์ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และปรับตัวให้เข้ากับ
สภาวะนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี ทําให้แพะนมสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ว่า
ในช่วงปี 2560 – 2562 ปริมาณแพะนมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.10 ต่อปี จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ 
ในปี 2562 พบว่า มีแพะนมจำนวน 28,765 ตัว เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 10.50 โดยภาคกลางมีปริมาณ
การเลี้ยงแพะนมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 54.58, 30.12, 10.18 และ 5.12 ตามลำดับ ถ้าพิจารณาเป็นรายเขต พบว่า เขตปศุสัตว์ที่มีปริมาณ 
การเลี้ยงแพะนมมากที่สุด ได้แก่ เขต 1 รองลงมา ได้แก่ เขต 7 เขต 9 เขต 8 และเขต 3 ปริมาณการเลี้ยง 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.54, 24.44, 19.38, 10.74 และ 9.21 ตามลำดับ สำหรับจังหวัดทีม่ีปริมาณการเลี้ยง
แพะนมมากท่ีสุด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดยะลา จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
สตูล ปริมาณการเลี้ยงคดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 15, 12, 10, 8 และ 5 ตามลำดับ 

ปริมาณการผลิตน้ำนมแพะในปี 2562 จากการคำนวณ พบว่า ประเทศไทยสามารถผลิตน้ำนมแพะ
ได้จำนวน 1,982 ตัน หรือเฉลี่ยวันละ 5.43 ตัน โดยภาคกลางเป็นแหล่งผลิตสำคัญ  คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 47 รองลงมา ได้แก่ ภาคใต้ตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
24, 14, 10 และ 5 ตามลำดับ 

สำหรับโรงงานรับซื้อน้ำนมแพะเกือบทัง้หมดอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลาง ซึ่งโรงงานเหล่านี้จะนำน้ำนมแพะ 
ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับการบริโภคของมนุษย์ และบางส่วนถูกนำไปแปรรูปสำหรับเป็นอาหาร
ของสัตว์เลี้ยง โดยภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างเป็นแหล่งบริโภคน้ำนมแพะที่สำคัญ เกษตรกรขายน้ำนมแพะ
หน้าฟาร์มได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 45 – 55 บาท แต่ถ้าเป็นนมที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์แล้วราคาจะสูงถึง
กิโลกรัมละ 100 – 120 บาท 

น้ำนมแพะยังไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคโดยทั่วไป เป็นสินค้าที่นิยมบริโภคเฉพาะกลุ่มผู้ที่นับถือ
ศาสนาอิสลามและผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ผู้ที่แพ้นมวัว ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ และหอบหืด เป็นต้น 
ดังนั้น สภาพการเลี้ยงแพะนมส่วนใหญ่ของเกษตรกรจึงเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพรอง แต่การเลี้ยงแพะนม
สามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลักที่มีความมั่นคงได้เนื่องจาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำ
ยุทธศาสตร์แพะ ปี 2560 – 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมด้านการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง 
แพะเนื้อและแพะนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดข้อมูลที่สำคัญด้านต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนม
แพะเพ่ือใช้ประกอบการกำหนดแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงแพะนม ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการกําหนดแนวทาง/นโยบายด้านการผลิตและการตลาดแพะนม จึงจำเป็นต้องมี
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง  
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการเลี้ยงแพะนมในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคใต้ตอนล่าง 

2. เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมในพ้ืนที่ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง 

3. เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะแบ่งตามจำนวนแม่แพะในฟาร์ม ได้แก่ 
1)ขนาดฟาร์มแม่แพะ 5 – 10 ตัว 2)ขนาดฟาร์มแม่แพะ 11 – 20 ตัว 3)ขนาดฟาร์มแม่แพะ 21 – 30 ตัว  
4)ขนาดฟาร์มแม่แพะ 31 – 40 ตัว 5)ขนาดฟาร์มแม่แพะ 41 – 50 ตัว และ6)ขนาดฟาร์มแม่แพะมากกว่า 50 
ตัวขึน้ไป 

1.3 ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะในพ้ืนที่ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ศึกษาเฉพาะเกษตรกรที่มีปริมาณการเลี้ยงแม่แพะนม (แม่แพะรีดนมและแม่แพะแห้งนม) ต้ังแต่ 
5 ตัว ขึ้นไป เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะนมไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องเป็นเกษตรกรที่สามารถให้
ข้อมูลรายละเอียดคา่ใช้จ่ายในการผลิตน้ำนมแพะได้อย่างถูกต้องและครบถว้น  

2. ศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ทีเ่ป็นแหล่งผลิตน้ำนมแพะที่สำคัญของประเทศ ได้แก่  
ภาคกลาง แหล่งผลิตที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดราชบุรี จงัหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสุพรรณบุร ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเพียงจังหวัดเดียวทีผ่ลิตน้ำนมแพะ คือ จังหวัดนครราชสีมา 
ภาคใต้ตอนล่าง แหล่งผลิตทีส่ำคญั ได้แก่ จังหวัดสตูล และจงัหวัดยะลา 
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1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ศึกษารายไดจ้ากการเลี้ยงแพะนม 

การผลิตน้ำนมแพะ 

ศึกษาต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะ 

ตน้ทนุคงท่ี 
- ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์ 
- ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 
- ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและ

อุปกรณ์ 
- ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 

ตน้ทนุผันแปร 
- ค่าแรงในการเลี้ยง 
- ค่าแรงในการรีดนม 
- ค่าอาหาร 
- ค่ายาและวัคซีน 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 
- ค่าน้ำ  
- ไฟฟ้า 
- ค่าเสียโอกาสเงนิลงทนุหมุนเวียน 

รายได้ทางตรง 
- การขายนำ้นมแพะ 
- การขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์ 
- การขายนมแพะสเตอรร์ไิลส์ 

 

ผลตอบแทนจากการผลิตน้ำนมแพะ 

รายได้ทางอ้อม 
- การขายแพะนมมีชีวิตทุก

ช่วงอายุ (แพะสายพันธุ์ 
เพศผู้ - เพศเมยี  
แพะนมทัว่ไป ลูกแพะ  
แพะพ่อแม่พันธุ์ปลดระวาง) 

- ขี้แพะ 
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1.5 นิยามศัพท์ 

น้ำนมแพะ หมายถึง น้ำนมดิบที่ ได้จากแม่แพะซึ่งยังไม่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์หรือ 
สเตอร์ริไลส์ ยกเว้นการทำให้เย็น 

นมแพะพาสเจอร์ไรส์ หมายถึง นมแพะสด 100% ที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนต่ำแต่ใช้
เวลานาน คือไม่ต่ำกว่า 63 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 30 นาที หรือทำให้ร้อนไม่ต่ำกว่า 72 องศาเซลเซียส  
เป็นเวลานานอย่างน้อย 16 นาที เมื่อผ่านความร้อนครบตามเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ก็ทำให้เย็นลงทันที  
ทีอุ่ณหภูมิไมเ่กนิ 5 องศาเซลเซียส  

นมแพะสเตอร์ริไลส์ หมายถึง นมแพะสด 100% ที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 
118 องศาเซลเชียส โดยใช้เวลานาน 12 นาท ีนมชนิดนี้จึงสามารถเก็บได้นานกว่า 1 ปีโดยไม่ต้องแช่เย็น  

น้ำนมแพะท้ังหมด หมายถึง น้ำนมแพะ นมแพะพาสเจอร์ไรส์ นมแพะสเตอร์ริไลส์ 
ต้นทนุการผลิตน้ำนมแพะ หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการผลิตน้ำนมดิบที่ได้จากแมแ่พะ

ซ่ึงยงัไม่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์หรอืสเตอร์ริไลส์ยกเว้นการทำให้เย็น 
ผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะ หมายถึง ผลต่างระหว่างรายได้จากการขายน้ำนมแพะกับต้นทุน 

การผลิตน้ำนมแพะ 
รายได้ทางตรง หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการขายน้ำนมแพะ รายได้จากการขายนมแพะพาสเจอไรส์  

และรายไดจ้ากการขายนมแพะสเตอรร์ิไลส์ 
รายได้ทางอ้อม หมายถึง รายได้จากการขายขี้แพะ และรายได้จากการขายแพะมีชีวิตทุกช่วงอายุ  

ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการขายแพะนมสายพันธุ์เพศผู้ – เพศเมีย รายได้จากการขายแพะนมทั่วไป รายได้
จากการขายพ่อแม่พันธุ์แพะนมปลดระวาง  และรายไดจ้ากการขายลูกแพะ 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทำให้ทราบต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับการลงทุน
ประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะนม 
 2. เกษตรกรบริหารจัดการฟาร์มแพะนมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความยั ่งยืนในการ
ประกอบอาชีพ  
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลใช้สำหรับประกอบการกําหนดแนวทาง/นโยบายด้านการผลิตและ
การตลาดแพะนม และเกษตรกรมีข้อมูลใช้สำหรับประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการฟาร์มแพะนมได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้รวบรวม
ส่วนที่เป็นทฤษฎี หลักการและแนวคิดในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวิเคราะหก์ารผลิตและต้นทนุการผลิต 
2. การวิเคราะหก์ารผลิตและต้นทุนการผลิตสินค้าปศสุัตว์ 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต 
จากเอกสารประกอบการบรรยาย วิชาเศรษฐศาตร์เบื้องต้น (สันติยา, 2553) ได้กล่าวถึง คำนิยาม 

การผลิต ฟงัก์ชันการผลิต และต้นทนุการผลิต ดังนี้ 

การผลิต (Production) คือ กระบวนการนำวัตถุดิบมารวมกันให้เกิดเป็นสินค้าใหม่ หรือการสร้าง
อรรถประโยชน์3ให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยแปรรูปปัจจัยการผลิตตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ให้เกิดเป็นผลผลิต
หรอืสินค้าและบรกิารที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

ฟังก์ชันการผลิต (Production Function) แสดงจำนวนผลผลิตรวมสูงสุดที่อาจทำการผลิตได้ 
ด้วยการใช้ปัจจัยการผลิตจำนวนหนึ่ง 

Qx = f (a,b,c,d ……..z) 
โดย  Qx   = จำนวนผลผลิตรวม 

f  = กระบวนการผลิต 
a,b,c,d ……..z = ปัจจัยการผลิต 

โดยจำนวนผลผลิตรวมเพ่ิมขึน้ได้จาก การลดหรือเพ่ิมปัจจัยการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
การขยายขนาดการผลิต การปรับปรุงการบริหารงาน และการเพ่ิมระยะเวลาการผลิต 

ปัจจัยการผลิต แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยผันแปร (Variable Factors) ปัจจัยการผลิตที่
เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต และปัจจัยคงที่ (Fixed Factors) ปัจจัยการผลิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงตาม
ปริมาณการผลิต 

ต้นทุนการผลิต (Cost of Production) เป็นค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการผลิตสินค้าหรือเป็นผลตอบแทน
ที่จา่ยให้แก่เจ้าของปัจจัยการผลิต 

 

 

 

 
3 อรรถประโยชน์ หมายถึง ความพอใจที่บุคคลได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
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การแบ่งประเภทต้นทุนการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ แบ่งตามลักษณะของตน้ทุนการผลิต ดังนี้ 

1. แบง่ตามลักษณะการจ่าย ประกอบด้วย 
1.1. ต้นทุนที่เป็นตัวเงิน (Monetary Cost) 
1.2. ต้นทนุทีไ่ม่เป็นตัวเงิน (Non – Monetary Cost) 

2. แบ่งตามลักษณะกระบวนการผลิต  ประกอบด้วย 
2.1. ต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) 
2.2. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) 

3. แบ่งตามระยะเวลาการผลิต  ประกอบด้วย 
3.1. ต้นทนุระยะสั้น (Short Run Cost) 
3.2. ต้นทุนระยะยาว (Long Run Cost) 

 การวเิคราะห์ต้นทุนการผลิต  

 ต้นทุนการผลิตทั้งหมด =  ต้นทนุคงท่ีทัง้หมด +  ต้นทุนผันแปรทั้งหมด 
  (Total Cost)   (Total Fixed Cost)   (Total Variable Cost)  

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  =  ต้นทนุการผลิตทัง้หมด/ปริมาณผลผลิต 
 (Average Cost)    (Total Cost) /(Total Product) 

   =  (ตน้ทนุการผลิตคงทีท่ัง้หมด + ต้นทุนผันแปรทัง้หมด)/ปริมาณผลผลิต 
    (Total Fixed Cost+Total Variable Cost) /(Total Product) 
   =  ต้นทุนคงท่ีเฉลี่ย   +  ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 
    (Average Fixed Cost)    (Average Variable Cost) 

 ต้นทนุการผลิตเพ่ิม =  ต้นทนุการผลิตทั้งหมดทีเ่พ่ิมข้ึน/ปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่เพ่ิมขึน้ 
(Marginal Cost)   (Marginal Total Cost) /(Marginal Total Product) 

รายรับจากการผลิต (Revenue) คือ ผลคูณของปริมาณสินค้าที่ผลิตและขายได้ กับ ราคาสินค้าที่
จำหน่ายต่อหน่วย 

 (Total Revenue)   =  Q x P 

รายรับจากการผลิตที่เพ่ิมขึ้น (Marginal Revenue) คือ รายรับที่เพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมการผลิตสินค้า
หนึ่งหน่วย 

กำไรของผู้ผลิต (Profit)  คือ ผลต่างระหว่างรายรับรวมกับต้นทุนรวม 

กำไรสูงสุดของผู้ผลิต (Maximum Profit) คือ กำไรของผู้ผลิตในระดับที่รายรับจากการผลิตที่เพ่ิมข้ึน
เทา่กับตน้ทุนการผลิตที่เพ่ิมข้ึน 
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2.2 การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 
การวิเคราะห์การผลิตและต้นทนุการผลิต (สมศักดิ์  เพียบพร้อม, 2531) 

2.2.1 ปัจจัยผันแปรกับปัจจัยคงที่ (Variable  costs  versus  fixed  costs) 
ในกระบวนการผลิต ต้นทุนบางประเภทเป็นต้นทุนคงที่ (fixed  costs) คือ ต้นทุนที่ไม่มีการแปรไป

ตามการเปลี่ยนแปลงผลผลิต สำหรับปัจจัยคงที่ (fixed  factors  of  production) เช่น ค่าเช่าที่ดิน ดอกเบี้ย
เงินกู ้คา่โรงเรือน คา่เครื่องจักร เป็นต้น 

ในทางตรงกันข้ามต้นทุนที่แปรไปตามปริมาณผลผลิต เรียกว่า ต้นทุนผันแปร (variable costs) คือ 
ต้นทุนที่ยิ่งผลิตมากก็จะเสียค่าใช้จ่ายมากตามปริมาณผลผลิต สำหรับปัจจัยผันแปร (variable factors of 
production) เช่น ค่าอาหารสัตว์ ค่าน้ำ คา่ไฟ ค่าแรงงาน เป็นต้น 

การจำแนกต้นทุนตามประเภทปัจจัย มีประโยชน์ในการกำหนดระดับผลผลิตที่ เปลี่ยนแปลง 
ทำให้ชี้ไดว้่าการใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.2.2 ลักษณะของต้นทุน (The Nature of Costs) 
ต้นทุนการผลิต (Cost of Production) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ผลิตจ่ายไปในกระบวนการ

ผลิตเพ่ือให้ได้สินค้าหรือบริการที่ต้องการ ค่าใช้จ่ายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าหรือบริการและค่าใช้จ่ายที่ทำให้
อรรถประโยชน์ของสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้น  

ประเภทของตน้ทุน 
1) ต้นทุนทีช่ัดเจนหรือต้นทุนทีจ่่ายจริง (Explicit costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของกิจการ 

เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน ค่าดอกเบี้ย ค่าเครื่องจักร เป็นต้น ต้นทุนประเภทนี้จะหมายถึง
ต้นทนุทางบัญชี (Accounting costs) หรือต้นทุนทางธุรกิจ (Business costs) 

2) ต้นทุนแฝง (Implicit costs) หมายถึง ต้นทุนที่ประเมินจากการที่ผู้ผลิตนำปัจจัยการผลิตหรือ
สินทรัพย์ของตนเองมาใช้ในการดำเนินงาน แต่มิได้มีการใช้จ่ายเพ่ือกิจกรรมนั้นออกไปจริง ๆ เช่น การใช้
อาคารของตนเอง การใช้แรงงานคนในครอบครัว การใช้เงินทุนของตนเอง ดังนั้น เพ่ือประเมินต้นทุนแฝง
เหล่านี้จะใช้หลักการประเมินต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity costs) มาเป็นตัววัดค่าใช้จ่ายจากปัจจัย 
การผลิตเหล่านี้ 

3) ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity or Alternative costs) หมายถึง ต้นทุนที่สูงที่สุดในบรรดา
ทางเลือกของการใช้ปัจจัยการผลิตของตนเองไปในทางต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถเลือกเอาเป็นตัวแทนในการ
ประเมินต้นทุนแฝงได้ เช่น หากจะประเมินค่าต้นทุนแฝงของการใช้ที่ดินของตนเองมาทำเป็นฟาร์ม ก็ประเมิน
วา่หากนำไปให้เช่า จะได้รับค่าเช่าที่ดนิเท่าไหร่ โดยดูจากที่ดินในบริเวณเดยีวกันทีมี่การให้เช่าอยู่ 

4) ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic costs) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นต้นทุนชัดเจน 
(Explicit costs) และต้นทุนแฝง (Implicit costs) การที่ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์รวมเอาต้นทุนแฝงเข้าไว้
ด้วยกัน ก็เพ่ือให้เกิดความรอบคอบในการกำหนดต้นทุนและราคาสินค้า แม้แต่กำไรปกติที่ผู้ประกอบการควร
จะได้รับก็ควรถูกรวมเอาไว้ในค่าใช้จา่ยด้วย ดังนั้น หากธุรกิจได้กำไรเกินค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
แล้ว จะเรียกว่ามีกำไรทางเศรษฐศาสตร์หรอืได้กำไรเกินปกตินั่นเอง 

5) ต้น ทุนที่ เกี่ ยวข้อง (Relevant costs) หมายถึ ง ต้นทุนที่ อยู่ ในกรอบการตัดสิน ใจของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะพิจารณาต้นทุนส่วนเพ่ิม (Incremental costs) ซ่ึงคิดเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นมาภายใต้การตัดสินใจนั้น ๆ เช่น ต้นทุนในการสร้างโรงเรือนใหม่ 1 หลัง เพ่ือขยายกิจการ 
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจบางเรื่องจะพบว่ามีต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้อง (Irrelevant costs) ซึ่งผู้ประกอบการจะไม่
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นำมาใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ เนื่องจากถือว่าเป็นต้นทุนจม (Sunk  costs) คือ ต้นทุนที่เกดิขึ้นแล้วใน
ช่วงเวลาก่อนหน้า ทีมิ่ไดมี้อิทธิพลต่อการตัดสินใจที่กำลังจะเกิดขึ้น 

2.2.3 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะ 
การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน โดยพจิารณาทั้งต้นทุนทีเ่ป็นเงินสดและไม่เปน็เงินสด  ดังนี้ 

 

ต้นทุนการผลิตทั้งหมด  = ต้นทุนผันแปรทัง้หมด + ต้นทุนคงท่ีทั้งหมด 

ต้นทนุผันแปรทั้งหมด = ค่าแรงในการเลี้ยง + ค่าแรงในการรีดนม +   
ค่าอาหาร + ค่ายาและวัคซีน + ค่าวัสดุสิ้นเปลือง +   
ค่าน้ำ ไฟฟ้า+ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 

ต้นทุนคงท่ีทัง้หมด  = ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ ์+ ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 
+ ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ ์
+ ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 

รายได้ทั้งหมด   = ปริมาณการผลิตน้ำนมแพะ x ราคาน้ำนมแพะ 

ผลตอบแทนสุทธิ  = รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนการผลิตทัง้หมด 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร = รายไดท้ั้งหมด – ต้นทุนผันแปรทั้งหมด 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ภคินี ว่องโชติกุล (2538) ศึกษาต้นทุน ผลตอบแทนและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการผลิต
น้ำนมดิบของเกษตรกรปี 2535/2536 โดยศึกษาถึงสภาพการผลิตน้ำนมดิบ ราคาที่เกษตรกรได้รับ ต้นทุนและ
ผลตอบแทนจากการผลิตน้ำนมดิบ ตลอดจนวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตน้ำนมดิบของ
เกษตรกร จากการศึกษาพบว่า ปริมาณการผลิตน้ำนมดิบทั้งหมดและราคาน้ำนมดิบที่เกษตรกรได้รับจะเรียง
จากน้อยมาหามากตามขนาดของฟาร์ม โดยที่ฟาร์มขนาดใหญ่จะได้รับมากที่สุด ทางด้านต้นทุนและ
ผลตอบแทนจากการผลิตน้ำนมดิบ พบว่า ฟาร์มขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จะมีต้นทุนการผลิต
ทั้งหมดเฉลี่ย 8.44 ,7.50 และ 6.55 บาทต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ในส่วนผลตอบแทนสุทธิกรณีที่คิดจากราคาที่
เกษตรกรขายได้จริง ฟาร์มขนาดเล็กขาดทุน 0.79 บาทต่อกิโลกรัม ฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้กำไร 
0.49 และ 1.74 บาทต่อกิโลกรัม ตามลำดับ และกรณีท่ีคิดจากราคาทีร่ัฐกำหนดให้รับซื้อ คือ กิโลกรัมละ 8.50 
บาท ฟาร์มขนาดเล็ก ฟาร์มขนาดกลาง ฟาร์มขนาดใหญ่ จะได้รับกำไร 0.06, 1.00 และ 2.04 บาทต่อกิโลกรัม 
ตามลำดับ สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรในภาพรวม 
พบว่า จำนวนโคนมขึ้นรีดจะมีความสำคัญต่อการเพ่ิมปริมาณการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรในทุกขนาดฟาร์ม 
นอกจากนี้ปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรให้ความสำคัญของฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ ่คือ จำนวนวันที่รีดนมเฉลี่ยต่อ
ตัวและค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับอุปกรณ์ท่ีใช้ในฟาร์ม 

ธรนัส จั่นเพ็ชร (2540) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของฟาร์มโคนม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงสภาพการผลิตน้ำนมดิบ ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตน้ำนมดิบ 
โดยเก็บข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยเลือกศกึษาฟาร์มทั้งประเทศที่มีโคนมมากกว่า 100 ตัวขึ้นไป 
17 ฟาร์ม ผลการศึกษาพบว่า ฟาร์มขนาดเล็ก (โครีดนม 100 – 200 ตัว) มีกระแสเงินสดสุทธิ 361,317.04 
บาทต่อปี ฟาร์มขนาดกลาง (โครีดนม 200 – 500 ตัว) มีกระแสเงินสดสุทธิติดลบ 860,801.11 บาทต่อปี 
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ฟาร์มขนาดใหญ่ (>500 ตัว) ไม่มีความพร้อมทางด้านข้อมูล จึงไม่ได้ทำการวิเคราะห์กระแสเงินสด การศึกษา
ต้นทุนการผลิต พบว่า ฟาร์มขนาดเล็กมีต้นทุนการผลิตกิโลกรัมละ 12.17 บาท ฟาร์มขนาดกลางมีต้นทุน 
การผลิตกิโลกรัมละ 12.99 บาท ฟาร์มขนาดใหญ่มีต้นทุนการผลิตกิโลกรัมละ 13.52 บาท เฉลี่ยทุกขนาด
ฟาร์มมีต้นทุนการผลิตกิโลกรัมละ 12.63 บาท โดยคิดเฉพาะจากน้ำนมดิบที่ผลิตได้ แต่คิดในรูปของ milk 
equivalent โดยนำมูลค่าของโคเพศผู้ รายได้จากการขายโคคัดทิ้ง มูลค่าฝูงโคทดแทน มูลค่าของมูลโค มาคิด
เป็นปริมาณน้ำนมดิบรวมกับปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้จริง ก็จะเป็นต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมโดยฟาร์มขนาด
เล็กมีต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 9.26 บาท ฟาร์มขนาดกลางมีต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 9.60 บาท  
และฟาร์มขนาดใหญ่มีต้นทนุการผลิตต่อกิโลกรัม 9.76 บาท เฉลี่ยทุกขนาดฟาร์ม คือ 9.45 บาท   

กันย์ชลี คูหเจริญ (2544) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคนม  
กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ผลการศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน และ
ประสิทธิภาพของการเลี้ยงโคนม สรุปได้ว่า โดยเฉลี่ยตัวอย่างที่สำรวจมีรายได้เฉลี่ย 12.40 บาทต่อกิโลกรัม 
เสียต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 11.37 บาทต่อกิโลกรัม ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 1.12 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อทำการ
เปรียบเทียบฟาร์มขนาดต่าง ๆ พบว่า ฟาร์มที่ได้รับผลตอบแทนจากการเลี้ยงมากที่สุด ได้แก ่ฟาร์มขนาดใหญ่
มาก รองลงมาได้แก่ ฟาร์มขนาดกลาง ฟาร์มขนาดใหญ่ และฟาร์มขนาดเล็ก ตามลำดับ โดยฟาร์มขนาดเล็ก  
เป็นขนาดเดียวที่ประสบปัญหาขาดทุนจากการเลี้ยง หากไม่คำนึงถึงค่าจ้างแรงงานในครัวเรือนทุกขนาดฟาร์ม 
จะมีกำไรในการเลี้ยงโคนม โดยฟาร์มที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุด ได้แก่ ฟาร์มขนาดกลาง รองลงมา ได้แก่  
ฟาร์มขนาดเล็ก ใหญ่มาก และใหญ่  ตามลำดับ สำหรับประสิทธิภาพการผลิต เมื่อพิจารณาในด้าน
เศรษฐศาสตร์ พบว่า ฟารม์ขนาดใหญ่มากและฟาร์มขนาดกลางมีประสิทธิภาพดีกว่าฟาร์มอีกสองขนาดที่เหลือ 

ศักดิ์สิทธิ์ สุริยะพรชัยกุล (2548) ได้ศึกษาการผลิตและการตลาดแพะเนื้อภาคกลาง โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนการเลี้ยงแพะเนื้อภาคกลาง โดยการสอบถามสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ
จำนวน 129 ราย ในจังหวัดภาคกลางจำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี  
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำรวจโดยวิธี 
สุ่มตัวอย่างตามแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนการเลี้ยงแพะเนื้อภาคกลาง แบ่งเป็นต้นทุนการผลิต 
ลูกแพะแรกคลอดและต้นทุนการผลิตแพะเนื้ออายุ 6 เดือน โดยมีน้ำหนักระหว่าง 20 – 21 กิโลกรัม จำแนก
ตามพ้ืนที่สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 และ 7 ได้ดังนี้ พ้ืนที่สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัยที่ 1 การคำนวณต้นทุนลูกแพะแรกคลอดเฉลี่ยตัวละ 217.98 บาท และเลี้ยงจนอายุ 6 เดือน 
จะมีต้นทุนการผลิตตัวละ 520.25 บาท ราคาแพะเนื้อทีเ่กษตรกรขายได้เฉลี่ยตัวละ 1,363 บาท เกษตรกรจึงมี
ผลตอบแทนเฉลี่ยตัวละ 842.75 บาท และในพ้ืนที่สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7 ต้นทุนลูกแพะ
แรกคลอดเฉลี่ยตัวละ 220.20 และเลี้ยงจนอายุ 6 เดือน จะมีต้นทนุการผลิตตัวละ 519.28 บาท ราคาแพะเนื้อ
ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยตัวละ 1,268.75 บาท เกษตรกรจึงมีผลตอบแทนเฉลี่ยตัวะ 749.47 บาท 

ศักดิ์สิทธิ์  สุริยะพรชัยกุล (2550) ได้ศึกษาการผลิตและการตลาดแพะเนื้อภาคเหนือและ 
ภาคใต้ตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนการเลี้ยงแพะเนื้อภาคเหนือและภาคใต้ตอนบน โดยการ
สอบถามสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อจำนวน 413 ราย จงัหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก 
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสุโขทัย จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่และจังหวัดระนอง สำรวจโดยวิธี 
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สุ่มตัวอย่างตามแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนการเลี้ยงแพะเนื้อภาคเหนือ แบ่งเป็นต้นทุนการผลิตลูก
แพะแรกคลอดและต้นทุนการผลิตแพะเนื้ออายุ 6 เดือน โดยมีน้ำหนักระหว่าง 1 – 21 กิโลกรัม จำแนกตาม
พ้ืนที่สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 และ 6 ดังนี้ สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5  
การคำนวณต้นทุนลูกแพะแรกคลอดเฉลี่ยตัวละ 204.01 บาท และเลี้ยงจนอายุ 6 เดือน น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ 
19 – 20 กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตตัวละ 466.89 บาท ราคาแพะเนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยตัวละ 1,167.97 
บาท เกษตรกรมีผลตอบแทนเฉลี่ยตัวละ 701.08 บาท และในพ้ืนที่สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามยัที่ 6 
ต้นทุนลูกแพะแรกคลอดเฉลี่ยตัวละ 248.65 บาท และเลี้ยงจนอายุ 6 เดือน น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ 20.21 
กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตตัวละ 504.70 บาท ราคาแพะเนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยตัวละ 1,093.96 บาท 
เกษตรกรมีผลตอบแทนเฉลี่ยตัวะ 589.26 บาท จากการพิจารณาผลตอบแทนจากการผลิตแพะเนื้ออายุ 6 
เดือน ในพ้ืนที่สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่  5 และ 6 พบว่าผลตอบแทนจากการผลิต 
แพะเนื้อต้ังแต่แรกคลอดถึงอายุ 6 เดือน ในพ้ืนที่สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 มีผลตอบแทน
มากกว่าในพ้ืนที่สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6 เนื่องจากเกษตรกรที่เลี้ยงแพะเนื้อ ในพ้ืนที่
สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 มีต้นทุนการผลิตลูกแพะแรกคลอดต่ำกว่าพ้ืนที่สำนักงานสุขศาสตร์
สัตว์และสุขอนามัยที่ 6 ขณะเดียวกันราคาทีเ่กษตรกรขายได้มีราคาสูงกว่า เพราะการซื้อขายแพะเนื้อส่วนใหญ่
จะเป็นการซื้อขายระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง ส่วนในพ้ืนที่สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6 
การซื้อขายส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อขายระหว่างเกษตรกรและพ่อค้า การซื้อขายแพะเนื้อจึงมีราคาต่ำกว่า 
สำหรับภาคใต้ตอนบนในพ้ืนที่สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8 ต้นทุนลูกแพะแรกคลอดเฉลี่ยตัวละ 
355.85 บาท โดยมีต้นทุนลูกแพะแรกคลอดสูงกว่าภาคเหนือ เพราะราคาแพะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในภาคใต้
ตอนบนมีราคาสูงกว่าภาคเหนือ และเลี้ยงจนอายุ 6 เดือน น้ำหนักเฉลี่ยตัวละ 20.21 กิโลกรัม ต้นทุนการผลิต
ตัวละ 728.01 บาท  ราคาแพะเนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยตัวละ 1,976.96 บาท เกษตรกรมีผลตอบแทนเฉลี่ย
ตัวะ 1,248.95 บาท โดยราคาแพะเนื้อในภาคใต้ตอนบนมีราคาสูงกว่าภาคเหนือ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อมี
ผลตอบแทนสูงกว่าภาคเหนือ เนื่องจากอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะจังหวัดทีอ่ยู่ชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน รวมทั้งอยู่ในแหล่งตลาดที่ประชาชนและผู้บริโภคนับถือศาสนาอิสลามและใช้ในพิธีทางศาสนา 
จงึทำให้ปริมาณความต้องการบริโภคสูงกว่าภาคเหนือ 

สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ และคณะ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์แพะนมสู่ชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมบัติพ้ืนฐานของน้ำนมแพะที่เลี้ยงในประเทศไทย เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไปใช้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ำนมแพะ โดยทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนมในแต่ละฟาร์มและเก็บ
ตัวอย่างน้ำนมแพะของทั้ง 9 เขต จำนวน 36 ฟาร์ม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงแพะนมมานานประมาณ  
5 – 9 ปี และส่วนใหญ่เลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพหลัก โดยมีประสบการณ์หรือเคยเลี้ยงสัตว์อ่ืนมาก่อน ขนาดของ
ฟาร์มแพะนมส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 10 – 15 ตัว พันธุ์แพะนมที่นิยมเลี้ยงคือพันธุ์ซาแนนและซาแนนลูกผสม 
โดยเลี้ยงแบบขังคอกยกพ้ืน อาหารข้นที่ ให้แพะกินส่วนใหญ่จะใช้อาหารสำเร็จรูปของบริษัท สูตร 16 
เปอร์เซ็นต์โปรตีน ให้กินวันละ 1– 2 ครั้ง ส่วนอาหารหยาบที่เกษตรกรให้แพะนมกินส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่
หาได้ในท้องถิ่น เช่น หญ้าชนิดต่าง ๆ ทั้งสดและแห้ง โดยให้กินวันละ 1 – 3 มื้อ หลังจากแม่แพะคลอดลูก
เกษตรกรจะเว้นระยะก่อนรีดนมประมาณ 12 – 30 วัน และส่วนใหญ่จะรีดนมวันละ 1 ครั้งในตอนเช้า 
เกษตรกรส่วนใหญ่จะรีดนมด้วยมือ โดยจะได้น้ำนมประมาณ 1 – 2 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน เกษตรกรร้อยละ 57 
จะขายน้ำนมแพะในรูปน้ำนมดิบ และเกษตรกรร้อยละ 43 นำน้ำนมแพะมาแปรรูปเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ 
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ฉัตรชัย โรจนเบญวงศ์ (2553) ได้ศึกษาการเลี้ยงแพะนมด้วยพืชอาหารสัตว์และเศษวัสดุเหลือใช้
ทางด้านการเกษตร : กรณีศึกษาบ้านป่าไม้แดง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนการผลิตนมแพะที่เลี้ยงด้วยพืชอาหารสัตว์และเศษวัสดุเหลือใช้ทางด้าน
การเกษตร สรุปได้ว่า จากการเลี้ยงแพะนมด้วยพืชอาหารสัตว์ตามธรรมชาติและเสริมอาหารข้นวันละ 0.50 
กิโลกรัมต่อตัว มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะกิโลกรัมละ 21.89 บาท การเลี้ยงแพะนมด้วยพืชอาหารสัตว์ตาม
ธรรมชาติและเสริมด้วยข้าวเปลือกวันละ 0.50 กิโลกรัมต่อตัว มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะกิโลกรัมละ 28.15 
บาท การเลี้ยงแพะนมด้วยพืชอาหารสัตว์ธรรมชาติและเศษวัสดุเหลือตามธรรมชาติ (วัสดุเหลือใช้ทางด้าน
การเกษตร ใบพืชผลไม้ที่ปลูกในบ้าน และวัสดุเหลือใช้จากตลาดสดและโรงงาน) มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะ
กิโลกรัมละ 26.86 บาท 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจั ย เรื่ อง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ ำนมแพะใน พ้ืนที่ ภ าคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการเลี้ยงแพะนม 
ในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิต
น้ำนมแพะของเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง  
และศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะแบ่งตามจำนวนแม่แพะในฟาร์มได้แก่ 1)ขนาดฟาร์มแม่
แพะ 5 – 10 ตัว 2)ขนาดฟาร์มแม่แพะ 11 – 20 ตัว 3)ขนาดฟาร์มแม่แพะ 21 – 30 ตัว 4)ขนาดฟาร์มแม่แพะ 
31 – 40 ตัว 5)ขนาดฟาร์มแม่แพะ 41 – 50 ตัว และ 6)ขนาดฟาร์มแม่แพะมากกว่า 50 ตัวขึ้นไป โดยผู้วิจัยได้
กำหนดวิธีการดำเนินการวิจยั ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรเลี้ยงแพะนมที่มีปริมาณการเลี้ยงแม่แพะนมตั้งแต่ 5 

ตัวขึ้นไป ในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง จากฐานข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ของ 
กรมปศุสัตว์ ปี 2562 พบว่า เกษตรกรที่มีปริมาณการเลี้ยงแม่แพะนมต้ังแต่ 5 ตัวขึ้นไป ในภาคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง มีจำนวนทั้งหมด 118 ราย แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลาง
จำนวน 64 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 25 ราย และเกษตรกรภาคใต้ตอนล่างจำนวน 29 ราย 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรเลี้ยงแพะนมที่มีปริมาณการเลี้ยงแม่แพะนมต้ังแต่ 5 

ตัวขึ้นไป มีที่ตั้งฟาร์มอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนล่าง มีประสบการณ์ในการ
เลี้ยงแพะนมไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องเป็นเกษตรกรที่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำนม
แพะได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากรายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมทีมี่จำนวนแม่แพะตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป จากฐานข้อมูลการเลี้ยงสัตว์
ปี 2562 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ พบว่า เกษตรกรที่มีปริมาณการเลี้ยงแม่
แพะนมต้ังแต่ 5 ตัวขึ้นไปในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมดจำนวน 118 
ราย แยกเป็นภาคกลางจำนวน 64 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 25 ราย และภาคใต้ตอนล่างจำนวน 
29 ราย  

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สอบถามเกษตรกรทั้งหมดจำนวน 118 ราย แต่มีเกษตรกรจำนวน 91 ราย ที่ให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์เป็นอย่างดีและสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดรายได้และรายจ่ายในการผลิต
น้ำนมแพะได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ส่วนเกษตรกรอีก 27 ราย ไม่มีความพร้อมด้านข้อมูลไม่สามารถให้
ข้อมูลรายละเอียดรายได้และรายจ่ายในการผลิตน้ำนมแพะได้  
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เกษตรกร 91 ราย ที่มีความพร้อมในด้านข้อมูลรายละเอียดรายได้และรายจ่ายของฟาร์มแพะนมและ
ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมในภาคกลาง จำนวน 55 ราย  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 ราย และภาคใต้ตอนล่างจำนวน 16 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.11 
ของจำนวนประชากรทั้งหมด 

ภาค ประชากร(ราย) กลุ่มตัวอย่าง(ราย) 

ภาคกลาง 64 55 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25 20 

ภาคใตต้อนล่าง 29 16 

รวม 118 91 

สำหรับการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะแบ่งตามจำนวนแม่แพะในฟาร์ม ผู้วิจัยได้
นำกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรทั้ง 3 ภาค จำนวน 91 ตัวอย่าง มาแบ่งขนาดฟาร์มตามจำนวนแม่แพะที่ได้กำหนดไว้
ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขนาดฟาร์ม กลุ่มตัวอย่าง(ราย) 

แม่แพะ 5 – 10 ตัว 20 

แม่แพะ 11 – 20 ตัว 29 

แม่แพะ 21 – 30 ตัว 21 

แม่แพะ 31 – 40 ตัว 12 

แม่แพะ 41 – 50 ตัว 3 

แม่แพะมากกว่า 50 ตัวขึ้นไป 6 

รวม 91 

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มตัวอย่างจาก

เกษตรกรที่มีปริมาณแม่แพะตั้งแต่ 5 ตัวขึน้ไป เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะนมไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป 
และต้องเป็นเกษตรกรที่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของฟาร์มได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลสภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม ข้อมูลทั่วไปของการเลี้ยงแพะนม  
ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเลี้ยงแพะนม 

3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากเอกสาร วารสาร 
รายงานการศึกษา ผลงานวิจัยที่เกีย่วข้อง ตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่หน่วยงานราชการและเอกชนได้รวบรวมไว้ 
เช่น กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นต้น 
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา ข้อมูลที่รวบรวมไดจ้ะถูกนำมาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์
เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

3.3.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
การวิเคราะห์เชิงพรรณนาใช้สถิติ พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ เพ่ือตอบ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ ศึกษาสภาพทั่วไปของการเลี้ยงแพะนมในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ตอนล่าง โดยศึกษาข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนม ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์
ในการเลี้ยงแพะนม ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้จากอาชีพหลัก รายได้จากการเลี้ยง
แพะนมเป็นอาชีพหลัก รายได้จากอาชีพรอง รายได้จากการเลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพรอง โดยการบรรยายสรุป
และเปรียบเทียบผลที่ได้ในรปูแบบตาราง 

3.3.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้หลักการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ

ศึ กษาต้ นทุ นและผลตอบแทนการผลิ ตน้ ำนมแพะของเกษตรกรที่ เลี้ ยงแพะนมใน พ้ืนที่ ภาคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง แยกเป็นรายจังหวัดและรายภาค และวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ 
เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะแบ่งตามจำนวนแม่แพะในฟาร์ม ได้แก่ 1)ขนาดฟาร์ม 
แม่แพะ 5 – 10 ตัว 2)ขนาดฟาร์มแม่แพะ 11 – 20 ตัว 3)ขนาดฟาร์มแม่แพะ 21 – 30 ตัว 4)ขนาดฟาร์มแม่
แพะ 31 – 40 ตัว 5)ขนาดฟาร์มแม่แพะ 41 – 50 ตัว และ 6)ขนาดฟาร์มแม่แพะมากกว่า 50 ตัวขึ้นไป  
โดยนำข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมมาคำนวณหา 1) ต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต
น้ำนมแพะ ซึ่งแยกเป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร 2) ผลตอบแทนจากการผลิตน้ำนมแพะ ทั้งนี้การวิเคราะห์
ข้อมลูใช้การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่ามากที่สุด และค่าน้อยที่สุด 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะ มีดังนี้   
- ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าแรงงานในการเลี้ยง ค่าแรงงานในการรีดนม ค่าอาหาร ค่ายาและ

วัคซนี ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าน้ำ/ไฟฟ้า และค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 
- ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์ ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ ค่าเสียโอกาสโรงเรือน

และอุปกรณ ์และค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

การวิจัย เรื่อง การศึกษาต้นทุ นและผลตอบแทนการผลิตน้ ำนมแพะใน พ้ืนที่ ภ าคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง ในครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร 
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมในพ้ืนที่ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม 
2. ข้อมลูทั่วไปของการเลี้ยงแพะนม 
3. ข้อมลูต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะ 
4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการผลิตน้ำนมแพะ 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม 

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะนม 
ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้จากอาชีพหลัก รายได้จากการเลี้ยงแพะนมเป็น 
อาชีพหลัก รายได้จากอาชีพรอง รายได้จากการเลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพรอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลรายละเอียด เพศ อายุ และศาสนาของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

  ราย % ราย % ราย % ราย % 
เพศ 

        

ชาย 41 45.05 12 13.19 16 17.58 69 75.82 
(สัดส่วน %) (74.55)  (60.00)  (100.00)    
หญิง 14 15.38 8 8.79 – – 22 24.18 
(สัดส่วน %) (25.44)  (40.00)  –    
รวม 55 60.44 20 21.98 16 17.58 91 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
อายุ 

        

อายุ  21 – 30  ปี 7 7.69 4 4.40 2 2.20 13 14.29 
(สัดส่วน %) (12.73)  (20.00)  (12.50)    
อายุ  31 – 40  ปี 5 5.49 6 6.59 2 2.20 13 14.29 
(สัดส่วน %) (9.09)  (30.00)  (12.50)    
อายุ  41 – 50  ปี 14 15.38 6 6.59 6 6.59 26 28.57 
(สัดส่วน %) (25.45)  (30.00)  (37.50)    
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รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

  ราย % ราย % ราย % ราย % 
อายุ         
อายุ  51 – 60  ปี 19 20.88 2 2.20 4 4.40 25 27.47 
(สัดส่วน %) (34.55)  (10.00)  (25.00)    
อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 10 10.99 2 2.20 2 2.20 14 15.38 
(สัดส่วน %) (19.18)  (10.00)  (12.50)    
รวม 55 60.44 20 21.98 16 18 91 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
ค่าเฉลี่ย (ปี) 50 

 
42 

 
47 

 
47 

 

ค่าต่ำสดุ (ปี) 26 
 

22  
 
 
 
  

23 
 

22 
 

ค่าสูงสุด (ป)ี 68 
 

69 
 

74 
 

74 
 

ศาสนา 
        

คริสต์ 2 2.20 – – – – 2 2.20 
(สัดส่วน %) (3.64)  –  –    
พุทธ 34 37.36 11 12.09 – – 45 49.45 
(สัดส่วน %) (61.82)  (55.00)  –    
อิสลาม 19 20.88 9 9.89 16 17.58 44 48.35 
(สัดส่วน %) (34.51)  (45.00)  (100.00)    
รวม 55 39.56 20 12.09 16 – 91 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    

จากตารางที่  1 เกษตรกรเลี้ยงแพะนมส่วนใหญ่ เป็นเพศชายจำนวน 69 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 75.82 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 41 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 16 ราย 
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 12 ราย คิดเป็นสัดส่ วนร้อยละ 45.05 ,17.58 และ 13.19 
ตามลำดับ เกษตรกรเลี้ยงแพะนมเป็นเพศหญิงจำนวน 22 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.18 แยกเป็นเกษตรกร
ในภาคกลางจำนวน 14 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 8 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
15.38 และ 8.79 ตามลำดับ  

เกษตรกรเลี้ยงแพะนมส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 41 – 50 ปี มากที่สุด จำนวน 26 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 28.57 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 14 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเท่ากัน คือ 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.38 และ 6.59 ตามลำดับ  

เกษตรกรเลี้ยงแพะนมมีอายุตั้งแต่ 51 – 60 ปี จำนวน 25 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.47 แยก
เป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 19 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 4 ราย และเกษตรกรใน 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 2 ราย คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 20.88 ,4.40 และ 2.20 ตามลำดับ  
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เกษตรกรเลี้ยงแพะนมมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จำนวน 14 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.38  
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 10 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเกษตรกรในภาคใต้
ตอนล่างมีจำนวนเท่ากัน คือ 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.99 และ 2.20 ตามลำดับ  

เกษตรกรเลี้ยงแพะนมมีอายุตั้งแต่ 21 – 30 ปี จำนวน 13 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.29  
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 7 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 4 ราย  
และเกษตรกรในภาคใตต้อนล่างจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.69 ,4.40 และ 2.20 ตามลำดับ  

เกษตรกรเลี้ยงแพะนมที่มีอายุต้ังแต่ 31– 40 ปี จำนวน 13 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.29  
แยกเป็นเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ราย เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 5 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.59 ,5.49 และ 2.20 ตามลำดับ  

ทั้งนี้ เกษตรกรเลี้ยงแพะนมมีอายุเฉลี่ย 47 ปี โดยเกษตรกรเลี้ยงแพะนมมีอายุน้อยที่สุด 22 ปี  
และเกษตรกรเลี้ยงแพะนมมีอายุมากทีสุ่ด 74 ปี   

เกษตรกรเลี้ยงแพะนมนับถือศาสนาพุทธและอิสลามในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ เกษตรกรนับถือ
ศาสนาพุทธจำนวน 45 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.45 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 34 ราย  
และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 11 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.36 และ 12.09 ตามลำดับ 
เกษตรกรเลี้ยงแพะนมนับถือศาสนาอิสลามจำนวน 44 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.35 แยกเป็นเกษตรกรใน
ภาคกลางจำนวน 19 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 16 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน 9 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.88 ,17.58 และ 9.89 ตามลำดับ เกษตรกรเลี้ยงแพะนมนับถือศาสนา
ครสิต์ จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.20 โดยเป็นเกษตรกรในภาคกลางทั้งหมด 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลรายละเอียดประสบการณ์การเลี้ยงแพะนมของเกษตรกร 
รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

  ราย % ราย % ราย % ราย % 
ประสบการณ์การเลี้ยงแพะนม (ปี) 
ประสบการณ์ 1 ปี 4 4.40 4 4.40 – – 8 8.79 
(สัดส่วน %) (7.24)  (20.00)  –    
ประสบการณ์ 2 – 3 ปี 14 15.39 6 6.59 6 6.59 26 28.57 
(สัดส่วน %) (25.45)  (30.00)  (37.50)    
ประสบการณ์ 4 – 5 ปี  9 9.89 2 2.20 1 1.10 12 13.19 
(สัดส่วน %) (16.36)  (10.00)  (6.25)    
ประสบการณ์ 6 – 7 ปี 7 7.69 – – – – 7 7.69 
(สัดส่วน %) (12.73)  –  –    
ประสบการณ์ 8 – 9 ปี  3 3.30 2 2.20 – – 5 5.49 
(สัดส่วน %) (5.45)  (10.00)  –    
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รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

  ราย % ราย % ราย % ราย % 
ประสบการณ์การเลี้ยงแพะนม (ปี) 
ประสบการณ ์10 ปี ขึ้นไป 18 19.78 6 6.59 9 9.89 33 36.26 
(สัดส่วน %) (32.73)  (30.00)  (56.25)    
รวม 55 60.45 20 21.98 16 18 91 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
ค่าเฉลี่ย (ปี) 8 

 
6 

 
9 

 
8 

 

ค่าต่ำสุด (ปี) 1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

ค่าสูงสุด (ปี) 28 
 

20 
 

24 
 

28 
 

จากตารางที่ 2 เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะนมตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปมากที่สุด จำนวน 33 
ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.26 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 18 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่าง
จำนวน 9 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.78 ,9.89 
และ 6.59 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะนม 2 – 3 ปี จำนวน 26 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.57 
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 14 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเกษตรกรในภาคใต้
ตอนล่างมีจำนวนเท่ากัน คือ 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.39 และ 6.59 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะนม 4 – 5 ปี จำนวน 12 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.19 
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 9 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.89 ,2.20 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะนม 1 ปี จำนวน 8 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.79  
โดยเกษตรกรในภาคกลางและเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนเท่ากับ คือ 4 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 4.40 

เกษตรกรมีประสบการณใ์นการเลี้ยงแพะนม 6 – 7 ปี จำนวน 7 ราย ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดอยู่ในภาคกลาง  
เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะนม 8 – 9 ปี จำนวน 5 ราย แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลาง

จำนวน 3 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.30 และ 2.20 
ตามลำดับ  

ทั้งนี้เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะนมเฉลี่ย 8 ปี โดยเกษตรกรมีประสบการณ์เลี้ยง 
แพะนมน้อยทีสุ่ด 1 ปี และเกษตรกรมีประสบการณเ์ลี้ยงแพะนมมากทีสุ่ด 28 ปี  
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลรายละเอียดระดับการศึกษาของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม 
รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

  ราย % ราย % ราย % ราย % 
ระดับการศึกษา 

        

ประถมศึกษาปีที่ 6 18 19.78 4 4.40 2 2.20 24 26.37 
(สัดส่วน %) (32.73)  (20.00)  (12.50)    
มัธยมศกึษาตอนต้น 5 5.49 2 2.20 1 1.10 8 8.79 
(สัดส่วน %) (9.09)  (10.00)  (6.25)    
มัธยมศึกษาตอนปลาย 9 9.89 6 6.59 4 4.40 19 20.88 
(สัดส่วน %) (16.36)  (30.00)  (25.00)    
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 1.10 3 3.30 – – 4 4.40 
(สัดส่วน %) (1.82)  (15.00)  –    
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

8 8.80 2 2.20 5 5.50 15 16.48 

(สัดส่วน %) (14.55)  (10.00)  (31.25)    
ปริญญาตรี 14 15.38 3 3.30 3 3.30 20 21.98 
(สัดส่วน %) (25.45)  (15.00)  (18.75)    
ปริญญาโท – – – – 1 1.10 1 1.10 
(สัดส่วน %) –  –  (6.25)    
รวม 55 60.44 20 21.99 16 17.60 91 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    

จากตารางที่ 3 เกษตรกรจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุดจำนวน 24 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 26.37 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 18 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน 4 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.78 ,4.40 และ 2.20 
ตามลำดับ  

เกษตรกรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 20 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.98 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 14 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่าง 
มีจำนวนเทา่กนัคือ 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.38 และ 3.30 ตามลำดับ  

เกษตรกรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 19 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.88  
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 9 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 4 ราย คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 9.89 ,6.59 และ 4.40 ตามลำดับ  
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เกษตรกรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 8 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.79 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 5 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย และเกษตรกรใน
ภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.49 ,2.20 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน 15 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
16.48 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 8 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 5 ราย และเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.80 ,5.50 และ 2.20 ตามลำดับ  

เกษตรกรจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.40  
แยกเป็นเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 3 ราย และเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 1 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 3.30 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรจบการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.10 เป็นเกษตรกร 
ในภาคใต้ตอนล่าง  

ตารางที ่4 ข้อมูลรายละเอียดอาชีพหลักและรายได้จากอาชีพหลักของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม 

รายการ ภาคกลาง ภาคะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

  ราย % ราย % ราย % ราย % 
อาชีพหลัก 

        

เลี้ยงแพะนม  37 40.66 10 10.99 7 7.69 54 59.34 
(สัดส่วน %) (67.25)  (50.00)  (43.75)    
เลี้ยงปศุสัตว์อ่ืน ๆ   5 5.49 6 6.59 1 1.10 12 13.18 
(สัดส่วน %) (9.09)  (30.00)  (6.25)    
ทำไร่/ทำสวน  1 1.10 2 2.20 4 4.40 7 7.70 
(สัดส่วน %) (1.82)  (10.00)  (25.00)    
อ่ืนๆ   12 13.19 2 2.20 4 4.40 18 19.78 
(สัดส่วน %) (21.82)  (10.00)  (25.00)    
รวม 55 60.44 20 21.98 16 17.59 91 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
รายได้จากอาชีพหลัก(บาท/เดือน) 
รายได้ไมเ่กิน 10,000 บาท 4 4.40 4 4.40 7 7.69 15 16.49 
(สัดส่วน %) (7.27)  (20.00)  (43.75)    
รายได ้10,001 – 20,000 บาท 14 15.38 7 7.69 3 3.30 24 26.37 
(สัดส่วน %) (25.45)  (35.00)  (18.75)    
รายได ้20,001 – 30,000 บาท 8 8.78 3 3.30 3 3.30 14 15.38 
(สัดส่วน %) (14.55)  (15.00)  (18.75)    
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รายการ ภาคกลาง ภาคะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

  ราย % ราย % ราย % ราย % 
รายได้จากอาชีพหลัก(บาท/เดือน) 
รายได ้30,001 – 40,000 บาท 9 9.88 1 1.10 – – 10 10.98 
(สัดส่วน %) (16.36)  (5.00)  –    
รายได ้40,001 – 50,000 บาท 10 10.99 1 1.10 3 3.30 14 15.38 
(สัดส่วน %) (18.18)  (5.00)  (18.75)    
รายได้มากกว่า 50,000 บาท 10 10.99 4 4.40 – – 14 15.38 
(สัดส่วน %) (18.18)  (20.00)  –    
รวม 55 60.42 20 21.99 16 17.59 91 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
ค่าเฉลี่ย (บาทต่อเดือน) 43,136 

 
42,564 

 
18,764 

 
38,724 

 

ค่าต่ำสุด (บาทต่อเดือน) 10,000 
 

4,503 
 

7,500 
 

4,503 
 

ค่าสูงสุด (บาทต่อเดือน) 200,000 
 

280,000 
 

45,625 
 

280,000 
 

จากตารางที่ 4 เกษตรกรเลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพหลักจำนวน 54 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.34 
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 37 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 10 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 7 ราย คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.66 ,10.99 และ 7.69 ตามลำดับ  

เกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดอ่ืนเป็นอาชีพหลัก (เช่น โคเนื้อ โคนม แพะเนื้อ เป็นต้น) จำนวน 12 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.18 แยกเป็นเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ราย เกษตรกรใน 
ภาคกลางจำนวน 5 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.59 ,5.49  
และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรทำไร่/ทำสวนเป็นอาชีพหลัก จำนวน 7 ราย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 7.70 แยกเป็นเกษตรกร
ในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 4 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย และเกษตรกรใน 
ภาคกลางจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.40 ,2.20 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เป็นอาชีพหลัก (เช่น รับราชการ รับจ้างทั่วไป พนักงานบริษัทเอกชน 
ข้าราชการบำนาญ เป็นต้น) จำนวน 18 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.78 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลาง
จำนวน 12 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 4 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 
ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.19 ,4.40 และ 2.20 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีรายได้จากอาชีพหลักตั้งแต่ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือนมากที่สุด จำนวน 24 ราย  
คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ  26.37 แยก เป็ น เก ษ ต รก ร ใน ภ าค ก ล างจ ำน วน  14 ร าย  เก ษ ต รก ร ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 7 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
15.38 ,7.69 และ 3.30 ตามลำดับ  
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เกษตรกรมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน จำนวน 15 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.49  
แยก เป็ น เกษ ตรกรในภ าค ใต้ ต อนล่ างจำน วน  7 ราย  เกษ ตรกรในภ าคกลางและ เกษ ตรกรใน 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือมีจำนวนเท่ากันคือ 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 7.69 และ 4.40 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีรายได้ตั้งแต่ 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน จำนวน 14 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
15.38 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 8 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเกษตรกรใน
ภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเทา่กนัคือ 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.78 และ 3.30 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีรายได้ 40,001 – 50,000 บาทต่อเดือน จำนวน 14 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.38  
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 10 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 3 ราย และเกษตรกรใน 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.99 ,3.30 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีรายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือนมีจำนวน 14 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.38  
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 10 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 4 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 10.99 และ 4.40 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีรายได้ 30,001 – 40,000 บาทต่อเดือน จำนวน 10 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.98 
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 9 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 1 ราย คิดเป็น
สัดส่วนรอ้ยละ 9.88 และ 1.10 ตามลำดับ  

ทั้งนี้เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพหลักเฉลี่ย 38,724 บาทต่อเดือน โดยเกษตรกรมี 
รายได้จากการประกอบอาชีพหลักน้อยที่สุด 4,503 บาทต่อเดือน และเกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพ
หลักมากทีสุ่ด 280,000 บาทต่อเดือน 

ตารางที ่5 ข้อมลูรายละเอียดรายได้จากการเลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพหลัก 

รายการ ภาคกลาง ภาคะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

  ราย % ราย % ราย % ราย % 
รายได้จากการเลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพหลัก (บาท/เดือน) 
รายไดไ้ม่เกิน 10,000  บาท 2 3.70 3 5.56 2 3.70 7 12.96 
(สัดส่วน %) (5.40)  (30.00)  (28.57)    
รายได ้ 10,001 – 20,000 บาท 8 14.81 – – 5 9.26 13 24.07 
(สัดส่วน %) (21.62)  –  (71.43)    
รายได ้ 20,001 – 30,000 บาท 5 9.26 4 7.41 – – 9 16.67 
(สัดส่วน %) (13.52)  (40.00)  –    
รายได ้ 30,001 – 40,000 บาท 8 14.81 – – – – 8 14.81 
(สัดส่วน %) (21.62)  –  –    
รายได ้ 40,001 – 50,000 บาท 8 14.81 3 5.56 – – 11 20.37 
(สัดส่วน %) (21.62)  (30)  –    
รายได้มากกว่า 50,000 บาท 6 11.11 – – – – 6 11.11 
(สัดส่วน %) (16.22)  –  –    
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รายการ ภาคกลาง ภาคะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

  ราย % ราย % ราย % ราย % 
รายได้จากการเลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพหลัก (บาท/เดือน) 
รวม 37 68.51 10 18.52 7 12.96 54 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
เกษตรกรไมเ่ลี้ยงแพะนมเป็น
อาชพีหลัก 

18  10  9  37  

ค่าเฉลี่ย (บาทต่อเดือน) 41,014 
 

16,089 
 

14,800 
 

34,914 
 

ค่าต่ำสุด (บาทต่อเดือน) 10,000 
 

9,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

ค่าสูงสุด (บาทต่อเดือน) 121,500 
 

41,667 
 

10,000 
 

121,500 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า เกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพหลักมีจำนวน 54 ราย โดยมีรายได้ตั้งแต่ 
10,001 – 20,000 บาทต่อเดือนมากที่สุด จำนวน 13 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.07 แยกเป็นเกษตรกรใน
ภาคกลางจำนวน 8 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.81  
และ 9.26 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีรายได้ตั้งแต่ 40,001 – 50,000 บาทต่อเดือน จำนวน 11 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
20.37 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 8 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 3 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.81 และ 5.56 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีรายได้ตั้งแต่ 20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน จำนวน 9 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
16.67 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 5 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 4 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.26 และ 7.41 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีรายได้ตั้งแต่ 30,001 – 40,000 บาทต่อเดือน จำนวน 8 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.81 
เป็นเกษตรกรในภาคกลางทัง้หมด  

เกษตรกรมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน จำนวน 7 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.96 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 3 ราย โดยเกษตรกรในภาคกลางและเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่าง
มีจำนวนเท่ากันคือ 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.56 และ 3.70 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีรายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน จำนวน 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.11  
เป็นเกษตรกรอยู่ในภาคกลางทัง้หมด  

ทั้งนี้เกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพหลักมีรายได้เฉลี่ย 34,914 บาทต่อเดือน โดยเกษตรกรมีรายได้
น้อยทีสุ่ด 10,000 บาทต่อเดือน และเกษตรกรมีรายได้มากทีสุ่ด 121,500 บาทต่อเดือน 

เกษตรกรไมไ่ด้เลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพหลักจำนวน 37 ราย แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 18 
ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 10 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 9 ราย 
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ตารางที ่6 ข้อมูลรายละเอียดอาชีพรองและรายได้จากอาชีพรองของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

  ราย % ราย % ราย % ราย % 
อาชีพรอง  

        

เลี้ยงแพะนม  18 19.78 6 6.59 13 14.29 37 40.66 
(สัดส่วน %) (32.73)  (30.00)  (81.25)    
เลี้ยงปศุสัตว์อ่ืนๆ  2 2.20 – – – – 2 2.20 
(สัดส่วน %) (3.64)  –  –    
ทำสวน/ทำไร่  3 3.30 4 4.40 – – 7 7.69 
(สัดส่วน %) (5.45)  (20.00)  –    
อ่ืนๆ   6 6.59 2 2.20 1 1.10 9 9.89 
(สัดส่วน %) (10.91)  (10.00)  (6.25)    
เกษตรกรไม่มอีาชีพรอง 26 28.57 8 8.79 2 2.20 36 39.56 
(สัดส่วน %) (47.27)  (40.00)  (12.50)    
รวม 55 60.44 20 21.98 16 17.58 91 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
รายได้จากอาชีพรอง (บาท/เดือน) 

       

รายได้ไม่เกิน 5,000 บาท 8 14.54 1 1.82 3 5.46 12 21.82 
(สัดส่วน %) (27.59)  (8.33)  (21.44)    
รายได ้ 5,001 – 10,000 บาท 9 16.36 3 5.45 5 9.09 17 30.90 
(สัดส่วน %) (31.03)  (25.00)  (35.71)    
รายได้  10,001 – 15,000 บาท 2 3.64 3 5.45 4 7.27 9 16.36 
(สัดส่วน %) (6.90)  (25.00)  (28.57)    
รายได้  15,001 – 20,000 บาท 1 1.82 1 1.82 1 1.82 3 5.46 
(สัดส่วน %) (3.45)  (8.33)  (7.14)    
รายได้  25,001 – 30,000 บาท 3 5.45 2 3.64 – – 5 9.09 
(สัดส่วน %) (10.34)  (16.67)  –    
รายได้มากกว่า 30,000 บาท 6 10.91 2 3.64 1 1.82 9 16.37 
(สัดส่วน %) (20.69)  (10.67)  (7.14)    
รวม 29 52.72 12 21.82 14 25.46 55 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
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รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

  ราย % ราย % ราย % ราย % 
รายได้จากอาชีพรอง (บาท/เดือน) 

       

เกษตรกรไม่มีอาชีพรอง 26  8  2  36  
ค่าเฉลี่ย (บาทต่อเดือน) 21,690 

 
21,181 

 
11,420 

 
10,426 

 

ค่าตำ่สุด (บาทต่อเดือน) 3,333 
 

4,167 
 

2,500 
 

2,500 
 

ค่าสงูสุด (บาทต่อเดือน) 90,000 
 

60,000 
 

41,667 
 

90,000 
 

จากตารางที่ 6 เกษตรกรเลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพรองจำนวน 37 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.66 
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 18 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 13 ราย และเกษตรกรใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.78 ,14.29 และ 6.59 ตามลำดับ  

เกษตรกรทำไร่/ทำสวนเป็นอาชีพรอง จำนวน 7 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.69 แยกเป็นเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 4 ราย และเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
4.40 และ 3.30 ตามลำดับ  

เกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดอ่ืนเป็นอาชีพรอง (เช่น โคเนื้อ โคนม แพะเนื้อ เป็นต้น) จำนวน 2 ราย  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.20 เป็นเกษตรกรในภาคกลางทัง้หมด  

เกษตรกรประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เป็นอาชีพพรอง (เช่น รบัจ้างทั่วไป เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เป็นต้น) จำนวน 
9 ราย คิ ด เป็ นสั ดส่ วนร้อยละ 9.89 แยกเป็ น เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 6 ราย เกษตรกรใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
6.59 ,2.20 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรไม่มีอาชีพรองจำนวน 36 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.56 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลาง
จำนวน 26 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 8 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 2 
ราย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 28.57 ,8.79 และ 2.20 ตามลำดับ 

เกษตรกรมีรายได้จากอาชีพรองต้ังแต่ 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน มากที่สุด จำนวน 17 ราย  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.90 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 9 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 
5 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.36 ,9.09 และ 5.45 
ตามลำดับ  

เกษตรกรมีรายได้จากอาชีพรองไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน จำนวน 12 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
21.82 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 8 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 3 ราย และเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 1 ราย คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.54 ,5.46 และ 1.82 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีรายได้จากอาชีพรองตั้งแต่ 10,001–15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 9 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 16.36 แยกเป็นเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 4 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 
3 ราย และเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.27 ,5.45 และ 3.64 ตามลำดับ  
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เกษตรกรที่มีรายได้จากอาชีพรองมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จำนวน 9 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 16.37 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 6 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 
ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.91 ,3.64 และ 1.82 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีรายได้จากอาชีพรองต้ังแต่ 25,001 – 30,000 บาทต่อเดือน จำนวน 5 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 9.09 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 3 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน 2 ราย คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.45 และ 3.64 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีรายได้จากอาชีพรองต้ังแต่ 15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน จำนวน 3 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 5.46 โดยเกษตรกรในภาคกลาง เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเกษตรกรใน 
ภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเท่ากัน คือ 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.82  

ทั้งนี้เกษตรกรมีรายได้จากอาชีพรองเฉลี่ย 10,426 บาทต่อเดือน โดยเกษตรกรมีรายได้จากอาชีพรอง
นอ้ยทีสุ่ด 2,500 บาทต่อเดือน และเกษตรกรมีรายไดจ้ากอาชีพรองมากทีสุ่ด 90,000 บาทต่อเดือน 

เกษตรกรไม่มีอาชีพรองจำนวน 36 ราย แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 26 ราย เกษตรกรใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 8 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 2 ราย  

ตารางที ่7 ข้อมลูรายละเอียดรายได้จากการเลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพรอง 
รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

  ราย % ราย % ราย % ราย % 
รายได้จากการเลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพรอง (บาท/เดือน) 
รายได้ไม่เกิน  5,000  บาท 4 10.81 1 2.70 1 2.70 6 16.21 
(สัดส่วน %) (21.05)  (11.11)  (11.10)    
รายได ้ 5,001 – 10,000 บาท 4 10.81 2 5.41 3 8.11 9 24.32 
(สัดส่วน %) (21.05)  (22.22)  (33.35)    
รายได้  10,001 – 15,000 บาท 2 5.41 2 5.41 3 8.11 7 18.93 
(สัดส่วน %) (10.54)  (22.22)  (33.35)    
รายได ้ 15,001 – 20,000 บาท – – 1 2.70 1 2.70 2 5.41 
(สัดส่วน %) –  (11.11)  (11.10)    
รายได ้ 25,001 – 30,000 บาท 4 10.81 1 2.70 – – 5 13.51 
(สัดส่วน %) (21.05)  (11.11)  –    
รายได้มากกว่า 30,000 บาท 5 13.51 2 5.41 1 2.70 8 21.62 
(สัดส่วน %) (26.33)  (22.22)  (11.10)    
รวม 19 51.35 9 24.33 9 24.32 37 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
เกษตรกรไม่มีรายไดจ้ากการ
เลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพรอง 

36  11  7  54  
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รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

  ราย % ราย % ราย % ราย % 
รายได้จากการเลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพรอง (บาท/เดือน) 
ค่าเฉลี่ย (บาทต่อเดือน) 26,922 

 
23,450 

 
13,245 

 
21,202 

 

ค่าต่ำสุด (บาทต่อเดือน) 4,333 
 

4,167 
 

3,500 
 

3,500 
 

ค่าสูงสุด (บาทต่อเดือน) 90,000 
 

60,000 
 

41,667 
 

90,000 
 

จากตารางที่ 7 เกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพรองมีรายได้ตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน 
จำนวน 9 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.32 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 4 ราย เกษตรกรใน 
ภาคใต้ตอนล่างจำนวน 3 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
10.81 8.11 และ 5.41 ตามลำดับ  

เกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพรองมีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จำนวน 8 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 21.62 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 5 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน 2 ราย  และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.51 ,5.41 และ 2.70 
ตามลำดับ  

เกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพรองมีรายได้ต้ังแต่ 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 7 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.93 แยกเป็นเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 3 ราย เกษตรกรในภาคกลางและ
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนเท่ากับคือ 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.11 และ 5.41 
ตามลำดับ  

เกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพรองมีรายได้ตั้งแต่ 25,001 – 30,000 บาทต่อเดือน จำนวน 5 ราย 
คิ ด เป็ น สั ดส่ วน ร้อยละ 13.51 แยกเป็ น เกษตรกรในภ าคกลางจำนวน  4 ราย และเกษตรกรใน 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.81 และ 2.70 ตามลำดับ  

เกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพรองมีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน จำนวน 6 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 16.21 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 4 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างและเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือมีจำนวนเท่ากันคือ 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.81 และ 2.70 ตามลำดับ  

เกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพรองมีรายได้ต้ังแต่ 15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน จำนวน 2 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 5.41 โดยเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างและเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวน
เท่ากันคือ 1 ราย คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 2.70  

ทั้งนี้เกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพรองมีรายได้เฉลี่ย 21,202 บาทต่อเดือน โดยเกษตรกรที่เลี้ยง
แพะนมเป็นอาชีพรองมีรายได้น้อยที่สุด 3,500 บาทต่อเดือน และเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพรองมี
รายไดม้ากทีสุ่ด 90,000 บาทต่อเดือน 

เกษตรกรไม่มีรายได้จากการเลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพรองได้ จำนวน 54 ราย แยกเป็นเกษตรกรใน 
ภาคกลางจำนวน 36 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 11 ราย และเกษตกรในภาคใต้ตอนล่าง
จำนวน 7 ราย 
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4.2 ข้อมูลทัว่ไปของการเลี้ยงแพะนม 

ข้อมูลทั่วไปของการเลี้ยงแพะนมประกอบด้วย สภาพการเลี้ยงแพะนมทั่วไป จำนวนแม่แพะนม  
จำนวนแม่แพะรีด จำนวนแม่แพะพักท้อง จำนวนแพะสาวท้อง จำนวนแพะรุ่นเพศเมีย และจำนวนพ่อพันธุ์ 
โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

สภาพการเลี้ยงแพะนมทั่วไป จากการศึกษาพบว่า พันธุ์แพะนมที่ เกษตรกรนิยมเลี้ยงได้แก่  
ซาแนนลูกผสม โดยเลี้ยงแบบขังคอกยกพ้ืน อาหารข้นที่ให้แพะนมกินส่วนใหญ่จะใช้อาหารสำเร็จรูปของบริษัท 
สูตร 16 – 21 เปอร์เซ็นต์โปรตีน ให้กินวันละ 2 ครั้ง ปริมาณอาหารข้นที่ให้กินส่วนใหญ่ครั้งละ 0.30 กิโลกรัม 
ส่วนอาหารหยาบที่เกษตรกรให้แพะนมกินส่วนใหญ่เป็นอาหารที่หาได้ในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น หญ้าชนิดต่าง ๆ  
ทั้งสดและแห้ง ต้นข้าวโพด กระถิน เป็นต้น โดยให้กินวันละ 1 – 3 มื้อ  

ตารางท่ี 8 ข้อมูลรายละเอียดจำนวนแม่แพะทั้งหมด 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใตต้อนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
จำนวนแม่แพะทั้งหมด (ตัวต่อราย) 
แม่แพะ 5 – 10 ตัว 7 7.69 6 6.59 7 7.69 20 21.98 
(สัดส่วน %) (12.73)  (30.00)  (43.75)    
แม่แพะ 11 – 15 ตัว 7 7.69 4 4.40 5 5.49 16 17.58 
(สัดส่วน %) (12.73)  (20.00)  (31.25)    
แม่แพะ 16 – 20 ตัว 9 9.89 1 1.10 3 3.30 13 14.29 
(สัดส่วน %) (16.36)  (5.00)  (18.75)    
แม่แพะ 21 – 25 ตัว 10 10.99 2 2.20 – – 12 13.19 
(สัดส่วน %) (18.18)  (10.00)  –    
แม่แพะ 26 – 30 ตัว 5 5.46 4 4.40 – – 9 9.89 
(สัดส่วน %) (9.09)  (20.00)  –    
แม่แพะ 31 – 35 ตัว 3 3.30 2 2.20 1 1.10 6 6.59 
(สัดส่วน %) (5.45)  (10.00)  (6.25)    
แม่แพะ 36 – 40 ตัว 5 5.49 1 1.10 – – 6 6.59 
(สัดส่วน %) (9.09)  (5.00)  –    
         
         
         
         
         



29 
 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใตต้อนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
จำนวนแม่แพะทั้งหมด (ตัวต่อราย) 
แม่แพะ 41 – 45 ตัว 2 2.20 – – – – 2 2.20 
(สัดส่วน %) (3.64)  –  –    
แม่แพะ 46 – 50 ตัว 1 1.10 – – – – 1 1.10 
(สัดส่วน %) (1.82)  –  –    
แม่แพะมากกว่า 50 ตัว 6 6.59 – – – – 6 6.59 
(สัดส่วน %) (10.91)  –  –    
รวม  55 60.40 20 21.99 16 17.58 91 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
จำนวนแม่แพะทั้งหมด (ตัว) 1,600 

 
395 

 
213 

 
2,208 

 

ค่าเฉลี่ย (ตัว) 29 
 

20 
 

13 
 

25 
 

ค่าต่ำสุด (ตัว) 6 
 

5 
 

6 
 

5 
 

ค่าสูงสุด (ตัว) 150 
 

40 
 

35 
 

150 
 

จากตารางที่ 8 พบว่า เกษตรกรทัง้ 91 ราย มีแม่แพะรวมกันทั้งหมดจำนวน 2,208 ตัว กระจายอยู่ใน
ภาคกลางจำนวน 1,600 ตัว ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 395 ตัว และภาคใต้ตอนล่างจำนวน 213 ตัว  

เกษตรกรส่วนใหญ่มีแม่แพะนมตั้งแต่ 5 – 10 ตัว มากที่สุด จำนวน 20 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
21.98 โดยเกษตรกรในภาคกลางและเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเท่ากันคือ 7 ราย ส่วนเกษตรกรใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.69 และ 6.59 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีแม่แพะนมต้ังแต่ 11 – 15 ตัว จำนวน 16 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.58 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 7 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 5 ราย และเกษตรกรใน 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.69 ,5.49 และ 4.40 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีแม่แพะนมตั้งแต่ 16 – 20 ตัว จำนวน 13 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.29 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 9 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 3 ราย และเกษตรกรใน 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.89 ,3.30 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีแม่แพะนมตั้งแต่ 21 – 25 ตัว จำนวน 12 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.19 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 10 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 10.99 และ 2.20 ตามลำดับ  
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เกษตรกรมีแม่แพะนมตั้งแต่ 26 – 30 ตัว จำนวน 9 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.89 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 5 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 5.46 และ 4.40 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีแม่แพะนมตั้งแต่ 31 – 35 ตัว จำนวน 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยะ 6.59 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 3 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย และเกษตรกรใน
ภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.30 ,2.20 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีแม่แพะนมตั้งแต่ 36 – 40 ตัว จำนวน 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยะ 6.59 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 5 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 5.49 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีแม่แพะนมมากกว่า 50 ตัว จำนวน 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยะ 6.59 เป็นเกษตรกร 
ในภาคกลางทั้งหมด  

เกษตรกรมีแม่แพะนมตั้งแต่ 41 – 45 ตัว จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.20 เป็นเกษตรกร
ในภาคกลางทั้งหมด  

เกษตรกรมีแม่แพะนมต้ังแต่ 46 – 50 ตัว จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.10 เป็นเกษตรกร
ในภาคกลาง  

ทัง้นี้เกษตรกรมีแม่แพะนมเฉลี่ยรายละ 25 ตัว โดยเกษตรกรมีแม่แพะนมน้อยที่สุดจำนวน 5 ตัว และ
เกษตรกรมีแม่แพะนมมากทีสุ่ดจำนวน 150 ตัว 

ตารางที ่9 ข้อมูลรายละเอียดจำนวนแม่แพะรดี 
รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
จำนวนแม่รีด (ตัวต่อราย) 
แม่รดีไม่เกิน 5 ตัว 5 5.49 4 4.40 6 6.59 15 16.48 
(สัดส่วน %) (9.09)  (20.00)  (37.50)    
แม่รีด 6 – 10 ตัว 17 18.68 4 4.40 7 7.69 28 30.77 
(สัดส่วน %) (30.91)  (20.00)  (43.75)    
แม่รีด 11 – 15 ตัว 12 13.19 6 6.59 2 2.20 20 21.98 
(สัดส่วน %) (21.82)  (30.00)  (12.50)    
แม่รดี 16 – 20 ตัว 7 7.69 2 2.20 – – 9 9.89 
(สัดส่วน %) (12.73)  (10.00)  –    
แม่รีด 21 – 25 ตัว 5 5.49 1 1.10 1 1.10 7 7.69 
(สัดส่วน %) (9.09)  (5.00)  (6.25)    
แม่รีด 26 – 30 ตัว 5 5.49 3 3.30 – – 8 8.79 
(สัดส่วน %) (9.09)  (15.00)  –    
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รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
จำนวนแม่รีด (ตัวต่อราย) 
แม่รีด 31 – 35 ตัว 1 1.10 – – – – 1 1.10 
(สัดส่วน %) (1.82)  –  –    
แม่รีด 46 – 50 ตวั 1 1.10 – – – – 1 1.10 
(สัดส่วน %) (1.82)  –  –    
แม่รดีมากกว่า 50 ตัว 2 2.20 – – – – 2 2.20 
(สัดส่วน %) (3.64)  –  –    
รวม 55 60.44 20 21.98 16 17.58 91 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
จำนวนแม่รีดทั้งหมด (ตวั) 963 

 
277 

 
130 

 
1,370 

 

ค่าเฉลี่ย (ตัว) 18 
 

14 
 

8 
 

15 
 

ค่าตำ่สุด (ตัว) 3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

ค่าสูงสุด (ตัว) 70 
 

30 
 

25 
 

70 
 

จากตารางที่ 9 เกษตรกร 91 รายมีแม่แพะรีดรวมกันทั้งหมดจำนวน 1,370 ตัว กระจายอยู่ใน 
ภาคกลางจำนวน 963 ตัว ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 277 ตัว และภาคใต้ตอนล่างจำนวน 130 ตัว  

เกษตรกรส่วนใหญ่มีแม่แพะรีดตั้งแต่ 6 – 10 ตัว มากที่สุด จำนวน 28 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
30.77 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 17 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 7 ราย และเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.68 ,7.69 และ 4.40 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีแม่แพะรีดตั้งแต่ 11 – 15 ตัว จำนวน 20 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.98 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 12 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ราย และเกษตรกรใน
ภาคใต้ตอนล่างจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.19 ,6.59 และ 2.20 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีแม่แพะรดีไม่เกิน 5 ตัว จำนวน 15 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.48 แยกเป็นเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ราย เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 5 ราย และเกษตรกรในภาคใต้
ตอนล่างจำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.59 ,5.49 และ 4.40 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีแม่แพะรีดตั้งแต่ 16 – 20 ตัว จำนวน 9 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.89 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 7 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 7.69 และ 2.20 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีแม่แพะรีดต้ังแต่ 26 – 30 ตัว จำนวน 8 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.79 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 5 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 3 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 5.49 และ 3.30 ตามลำดับ  
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เกษตรกรมีแม่แพะรีดตั้งแต่ 21 – 25 ตัว จำนวน 7 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.69 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 5 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างและเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
จำนวนเทา่กันคือ 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.49 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีแม่แพะรีดมากกว่า 50 ตัว จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.20 เกษตรกรอยู่ใน
ภาคกลางทัง้หมด  

เกษตรกรมีแม่แพะรีดตั้งแต่ 31 – 35 ตัว จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.10 เป็นเกษตรกร
ในภาคกลาง  

เกษตรกรมีแ ม่แพะรีด ต้ั งแต่  46 – 50 ตั ว คือจำนวน 1 ราย คิด เป็นสัดส่ วนร้อยละ 1.10  
เป็นเกษตรกรอยู่ในภาคกลาง  

ทั้งนี้ เกษตรกรมีแม่แพะรีดเฉลี่ยรายละ 15 ตัว โดยเกษตรกรมีแม่แพะรีดน้อยที่สุด 3 ตัว และ
เกษตรกรมีแม่แพะรดีมากทีสุ่ดจำนวน 70 ตัว 

ตารางท่ี 10 ข้อมูลรายละเอียดจำนวนแม่แพะพักท้อง 
รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
จำนวนแม่แพะพักท้อง (ตัวต่อราย) 
แม่แพะพักท้องไม่เกิน 5 ตัว 16 18.60 10 11.63 7 8.14 33 38.37 
(สัดส่วน %) (30.77)  (50.00)  (50.00)    
แม่แพะพักท้อง 6 – 10 ตัว 22 25.58 9 10.47 7 8.14 38 44.19 
(สัดส่วน %) (42.31)  (45.00)  (50.00)    
แม่แพะพักท้อง 11 – 15 ตัว 2 2.33 – – – – 2 2.33 
(สัดส่วน %) (3.85)  –  –    
แม่แพะพักท้อง 16 – 20 ตัว 6 6.98 1 1.16 – – 7 8.14 
(สัดส่วน %) (11.54)  (5.00)  –    
แม่แพะพักท้อง 21 – 25 ตัว 2 2.33 – – – – 2 2.33 
(สัดส่วน %) (3.85)  –  –    
แม่แพะพักท้อง 26 – 30 ตัว 1 1.16 – – – – 1 1.16 
(สัดส่วน %) (1.92)  –  –    
แม่แพะพักท้อง 31 – 35 ตัว 1 1.16 – – – – 1 1.16 
(สัดส่วน %) (1.92)  –  –    
แม่แพะพักท้อง 46 – 50 ตัว 1 1.16 – – – – 1 1.16 
(สัดส่วน %) (1.92)  –  –    
แม่แพะพักท้องมากกว่า 50 ตัว 1 1.16 – – – – 1 1.16 
(สัดส่วน %) (1.92)  –  –    
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รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
จำนวนแม่แพะพักท้อง (ตัวต่อราย) 
รวม 52 60.47 20 23.26 14 16.28 86 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
เกษตกรไม่มีแม่แพะพักท้อง 3 

 
– 

 
2 

 
5 

 

จำนวนแม่พักทอ้งทัง้หมด (ตัว) 637 
 

118 
 

83 
 

838 
 

ค่าเฉลี่ย (ตัว) 12 
 

7 
 

6 
 

10 
 

ค่าต่ำสุด (ตัว) 1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

ค่าสูงสุด (ตัว) 80 
 

20 
 

10 
 

80 
 

จากตารางที่ 10 เกษตรกรจำนวน 86 ราย มีแม่แพะพักท้องรวมกันทั้งหมดจำนวน 838 ตัว กระจาย
อยู่ในภาคกลางจำนวน 637 ตัว ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 118 ตัว และภาคใต้ตอนล่างจำนวน 83 ตัว  

เกษตรกรส่วนใหญ่มีแม่แพะพักท้องตั้งแต่ 6 – 10  ตัว จำนวน 38 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.19 
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 22 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 9 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 7 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.58 ,10.47 และ 8.14 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีแม่แพะพักท้องไม่เกิน 5 ตัว จำนวน 33 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.37 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 16 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 10 ราย และเกษตรกรใน
ภาคใต้ตอนล่างจำนวน 7 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.60 ,11.63 และ 8.14 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีแม่แพะพักท้องต้ังแต่ 16 – 20 ตัว จำนวน 7 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.14 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 6 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วน
รอ้ยละ 6.98 และ 1.16 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีแม่แพะพักท้องตั้ งแต่  11 – 15 ตัว จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.33  
เป็นเกษตรกรในภาคกลางทั้งหมด เช่นเดียวกับเกษตรกรทีมี่แม่แพะพักท้องต้ังแต ่21 – 25 ตัว  

เกษตรกรมีแม่แพะพักท้องตั้ งแต่  26 – 30 ตัว จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.16  
เป็นเกษตรกรในภาคกลาง เช่นเดียวกับเกษตรกรมีแม่แพะพักท้องต้ังแต่ 31 – 35 ตัว เกษตรกรมีแม่แพะพัก
ท้องต้ังแต ่46 – 50 ตัว และเกษตรกรทีมี่แม่แพะพักท้องมากกว่า 50 ตัวขึ้นไป  

ทั้งนี้เกษตรกรมีแม่แพะพักท้องเฉลี่ยรายละ 10 ตัว โดยเกษตรกรมีแม่แพะพักท้องน้อยทีสุ่ดจำนวน 1 
ตัว เกษตรกรมีแม่แพะพักท้องมากทีสุ่ดจำนวน 80 ตัว และเกษตรกรทีไ่ม่มีแมแ่พะพักท้องจำนวน 5 ราย  

เกษตรกรไม่มีแม่แพะพักท้องจำนวน 5 ราย แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 3 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 2 ราย 
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ตารางท่ี 11 ข้อมูลรายละเอียดจำนวนแพะสาวท้อง 
รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
จำนวนแพะสาวท้อง (ตัวต่อราย) 
แพะสาวท้องไม่เกิน 5 ตัว 16 20.51 12 15.38 5 6.41 33 42.31 
(สัดส่วน %) (34.05)  (63.16)  (41.67)    
แพะสาวท้อง 6 – 10 ตัว 20 25.64 5 6.41 5 6.41 30 38.46 
(สัดส่วน %) (42.55)  (26.32)  (41.67)    
แพะสาวท้อง 11 – 15 ตัว 4 5.13 – – 2 2.56 6 7.69 
(สัดส่วน %) (8.51)  –  (16.66)    
แพะสาวท้อง 16 – 20 ตัว 1 1.28 1 1.28 – – 2 2.56 
(สัดส่วน %) (1.26)  (5.26)  –    
แพะสาวท้อง 21 – 25 ตัว 3 3.85 1 1.28 – – 4 5.13 
(สัดส่วน %) (6.38)  (5.26)  –    
แพะสาวท้อง 26 – 30 ตัว 3 3.85 – – – – 3 3.85 
(สัดส่วน %) (6.38)  –  –    
รวม 47 60.26 19 24.36 12 15.38 78 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
เกษตรกรไม่มีแพะสาวท้อง 8 

 
1 

 
4 

 
13 

 

จำนวนแพะสาวตั้งท้อง
ทั้งหมด(ตวั) 

413 
 

101 
 

78 
 

592 
 

ค่าเฉลี่ย (ตัว) 10 
 

7 
 

7 
 

8 
 

ค่าตำ่สุด (ตัว) 1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

ค่าสงูสุด (ตัว) 30 
 

23 
 

15 
 

30 
 

จากตารางที่ 11 เกษตรกร 78 ราย มีแพะสาวท้องรวมกันทั้งหมดจำนวน 592 ตัว กระจายอยู่ใน 
ภาคกลางจำนวน 413 ตัว ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 101 ตัว และภาคใต้ตอนล่างจำนวน 78 ตัว  

เกษตรกรส่วนใหญ่มีแพะสาวท้องไม่เกิน 5 ตัว มากที่สุด จำนวน 33 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
42.31 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 16 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 12 ราย 
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.51 ,15.38 และ 6.41 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีแพะสาวท้องตั้งแต่ 6 – 10 ตัว จำนวน 30 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.46 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 20 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างมี
จำนวนเทา่กนัคือ 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.64   และ 6.41 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีแพะสาวท้องต้ังแต่ 11 – 15 ตัว จำนวน 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.69 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 4 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
5.13 และ 2.56 ตามลำดับ  
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เกษตรกรมีแพะสาวท้องตั้งแต่ 21 – 25 ตัว จำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.13 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 3 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วน
รอ้ยละ 3.85 และ 1.28 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีแพะสาวท้องต้ังแต่ 26 – 30 ตัว จำนวน 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.85 เป็น
เกษตรกรในภาคกลางทัง้หมด  

เกษตรกรมีแพะสาวท้องตั้งแต่ 16 – 20 ตัว จำนวน 2 ตัว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.56 โดยเกษตรกร
ในภาคกลางและเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือมีจำนวนเท่ากนัคือ 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.28  

ทั้งนี้เกษตรกรมีแพะสาวท้องเฉลี่ยรายละ 8 ตัว โดยเกษตรกรมีแพะสาวท้องน้อยที่สุดจำนวน 1 ตัว 
เกษตรกรมีแพะสาวท้องมากทีสุ่ดจำนวน 30 ตัว และเกษตรกรไม่มีแพะสาวท้องจำนวน 13 ราย  

เกษตรกรไม่มีแพะสาวท้องจำนวน 13 ราย แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 8 ราย เกษตรกร
ในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 4 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 1 ราย 

ตารางที ่12 ข้อมูลรายละเอียดจำนวนแพะรุ่นเพศเมีย 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
จำนวนแพะรุ่นเพศเมีย (ตัวต่อราย) 
แพะรุ่นเพศเมียไม่เกิน 5 ตัว 16 21.33 9 12.00 5 6.67 30 40.00 
(สัดส่วน %) (35.36)  (47.37)  (45.45)    
แพะรุ่นเพศเมีย 6 – 10 ตัว 11 14.67 7 9.33 4 5.33 22 29.33 
(สัดส่วน %) (24.44)  (36.84)  (36.37)    
แพะรุ่นเพศเมีย 11 – 15 ตัว 11 14.67 1 1.33 1 1.33 13 17.33 
(สัดส่วน %) (24.44)  (5.26)  (9.09)    
แพะรุ่นเพศเมยี 16 – 20ตัว 2 2.67 2 2.67 – – 4 5.34 
(สัดส่วน %) (4.44)  (10.53)  –    
แพะรุ่นเพศเมีย 21 – 25 ตัว 1 1.33 – – 1 1.33 2 2.67 
(สัดส่วน %) (2.22)  –  (9.09)    
แพะรุ่นเพศเมีย 26 – 30 ตัว 2 2.67 – – – – 2 2.67 
(สัดส่วน %) (4.44)  –  –    
แพะรุ่นเพศเมีย 36 – 40 ตัว 1 1.33 – – – – 1 1.33 
(สัดส่วน %) (2.22)  –  –    
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รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
จำนวนแพะรุ่นเพศเมีย (ตัวต่อราย) 
แพะรุ่นเพศเมยี 46 – 50 ตัว 1 1.33 – – – – 1 1.33 
(สัดส่วน %) (2.22)  –  –    
รวม  45 60.00 19 25.33 11 14.67 75 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
เกษตรกรไม่มีแพะรุน่เพศเมีย 10 

 
1 

 
5 

 
16 

 

จำนวนแพะรุ่นเพศเมียทัง้หมด 
(ตัว) 

505 
 

144 
 

91 
 

740 
 

ค่าเฉลี่ย (ตัว) 14 
 

8 
 

10 
 

10 
 

ค่าต่ำสุด (ตัว) 3 
 

2 
 

3 
 

1 
 

ค่าสูงสุด (ตัว) 50 
 

20 
 

24 
 

50 
 

จากตารางที่ 12 เกษตรกร 75 ราย มีแพะรุ่นเพศเมียรวมกันทั้งหมดจำนวน 740 ตัว กระจายอยู่ใน
ภาคกลางจำนวน 505 ตัว ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 144 ตัว และภาคใต้ตอนล่างจำนวน 91 ตัว  

เกษตรกรส่วนใหญ่มีแพะรุ่นเพศเมียไม่เกิน 5 ตัว มากที่สุด จำนวน 30 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
40.00 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 16 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 9 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.33 ,12.00 และ 6.67 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีแพะรุ่นเพศเมียต้ังแต่ 6 – 10 ตัว จำนวน 22 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.33 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 11 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 7 ราย และเกษตรกรใน
ภาคใต้ตอนล่างจำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.67 ,9.33 และ 5.33 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีแพะรุ่นเพศเมียตั้งแต่ 11 – 15 ตัว จำนวน 13 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.33 แยก
เป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 11 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเกษตรกรในภาคใต้
ตอนล่างมีจำนวนเท่ากันคอื 1 ราย คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 14.67 และ 1.33 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีแพะรุ่นเพศเมียตั้ งแต่  16 – 20 ตัว จำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.33  
โดยเกษตรกรในภาคกลางและเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนเท่ากันคือ 2 ราย คิดเป็นสัดส่วน
รอ้ยละ 2.67 

เกษตรกรมีแพะรุ่นเพศเมียตั้งแต่ 21 – 25 ตัว จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.67 โดย
เกษตรกรในภาคกลางและเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเท่ากันคอื 1 ราย คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 1.33  

เกษตรกรมีแพะรุ่นเพศเมียต้ังแต่ 26 – 30 ตัว คือ จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.67  
เป็นเกษตรกรในภาคกลางทัง้หมด  

เกษตรกรมีแพะรุ่นเพศเมียตั้ งแต่  36 – 40 ตัว จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.33  
เป็นเกษตรกรในภาคกลาง เช่นเดียวกบัเกษตรกรทีมี่แพะรุ่นเพศเมียต้ังแต ่46 – 50 ตัว  
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ทั้งนี้เกษตรกรมีแพะรุ่นเพศเมียเฉลี่ยรายละ 10 ตัว โดยเกษตรกรมีแพะรุ่นเพศเมียน้อยที่สุดจำนวน 1 
ตัว เกษตรกรมีแพะรุ่นเพศเมียมากทีสุ่ด จำนวน 50 ตัว และเกษตรกรไม่มีแพะรุ่นเพศเมียจำนวน 16 ราย 

เกษตรกรไม่มีแพะรุ่นเพศเมียจำนวน  16 ราย แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 10 ราย 
เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 5 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 1 ราย 

ตารางที ่13 ข้อมูลรายละเอียดจำนวนแพะพ่อพันธุ์ 
รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
จำนวนแพะพ่อพนัธุ์ (ตัวต่อราย) 
จำนวน  1  ตัว 24 26.37 10 10.99 11 12.09 45 49.45 
(สัดส่วน %) (43.64)  (50.00)  (68.75)    
จำนวน  2  ตัว 14 15.38 8 8.79 2 2.20 24 26.37 
(สัดส่วน %) (25.45)  (40.00)  (12.50)    
จำนวน  3  ตัว 10 10.99 2 2.20 3 3.30 15 16.48 
(สัดส่วน %) (18.18)  (10.00)  (18.75)    
จำนวน  4  ตัว 1 1.10 – – – – 1 1.10 
(สัดส่วน %) (1.82)  –  –    
จำนวน  5  ตัว 4 4.40 – – – – 4 4.40 
(สัดส่วน %) (7.27)  –  –    
มากกว่า  5 ตัว 2 2.20 – – – – 2 2.20 
(สัดส่วน %) (3.64)  –  –    
รวม 55 60.44 20 21.98 16 17.58 91 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
จำนวนแพะพ่อพันธุ์ทัง้หมด(ตัว) 116 

 
29 

 
26 

 
271 

 

ค่าเฉลี่ย(ตัว) 3 
 

2 
 

2 
 

2 
 

ค่าต่ำสุด(ตัว) 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

ค่าสูงสุด(ตวั) 10 
 

3 
 

3 
 

10 
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จากตารางที่ 13 เกษตรกร 91 ราย มีพ่อพันธุ์รวมกันทั้งหมดจำนวน 171 ตัว กระจายอยู่ในภาคกลาง
จำนวน 113 ตัว ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 32 ตัว และภาคใต้ตอนล่างจำนวน 26 ตัว  

เกษตรกรส่วนใหญ่มีพ่อพันธุ์ 1 ตัว มากที่สุด จำนวน 45 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.45 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 24 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 11 ราย และเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 10 ราย คิดเปน็สัดส่วนรอ้ยละ 26.37 ,12.09 และ 10.99 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีพ่อพันธุ์ 2 ตัว จำนวน 24 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.37 แยกเป็นเกษตรกรใน 
ภาคกลางจำนวน 14 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 8 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่าง
จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.38 ,8.79 และ 2.20 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีพ่อพันธุ์ 3 ตัว จำนวน 15 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.48 แยกเป็นเกษตรกรใน 
ภาคกลางจำนวน 10 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 3 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.99 ,3.30 และ 2.20 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีพ่อพันธุ์ 5 ตวั จำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.40 เป็นเกษตรกรในภาคกลางทั้งหมด  
เกษตรกรมีพ่อพันธุ์มากกว่า 5 ตัว จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.20 เป็นเกษตรกรใน 

ภาคกลางทั้งหมด  
เกษตรกรมีพ่อพันธุ์ 4 ตัว จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 1.10 เป็นเกษตรกรในภาคกลาง  
ทั้งนี้เกษตรกรมีพ่อพันธุ์เฉลี่ยรายละ 2 ตัว โดยเกษตรกรมีพ่อพันธุ์น้อยที่สุด 1 ตัว และเกษตรกรมี 

พ่อพันธุ์มากทีสุ่ด 10 ตัว 

ตารางท่ี 14 ข้อมลูรายละเอียดสายพันธุ์แม่แพะ การตั้งท้องและจำนวนลูกแพะต่อครอก 
รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
สายพันธุ์แม่แพะ 
ซาแนนลูกผสม 55 60.44 20 21.9

8 
16 17.58 91 100.

00 (สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
การตั้งท้องของแม่แพะ 
1 ป ีตั้งทอ้ง  1  ครั้ง 31 34.07 14 15.3

8 
9 9.89 54 59.3

4 (สัดส่วน %) (56.36)  (70.00)  (56.25)    
2 ปี ตั้งท้อง  3  ครั้ง 11 12.09 4 4.40 5 5.49 20 21.9

8 (สัดส่วน %) (20.00)  (20.00)  (31.25)    
3 ป ีตั้งท้อง  2  ครั้ง 13 14.29 2 2.20 2 2.20 17 18.6

8 (สัดส่วน %) (23.64)  (10.00)  (12.50)    
รวม 55 60.44 20 21.9

8 
16 17.58 91 100.

00 (สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
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รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
จำนวนลูกแพะที่เกิดต่อครอก 
จำนวนลูกเกิด 1 ตัว/ครอก 2 2.20 – – 1 1.10 3 3.30 
(สัดส่วน %) (3.64)  –  (6.25)    
จำนวนลูกเกดิ 2 ตัว/ครอก 52 57.14 20 21.9

8 
15 16.48 87 95.6

0 (สัดส่วน %) (94.54)  (100.00)  (93.75)    
จำนวนลูกเกิด 3 ตัว/ครอก 1 1.10 – – – – 1 1.10 
(สัดส่วน %) (1.82)  –  –    
รวม 55 60.44 20 21.9

8 
16 17.58 91 100 

(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
ค่าเฉลี่ย(ตัว) 1.83 

 
1.9 

 
1.72 

 
1.82 

 

ค่าต่ำสุด(ตัว) 2 
 

1.5 
 

1 
 

1 
 

ค่าสูงสุด(ตัว) 3 
 

2 
 

2 
 

3 
 

จากตารางที่ 14 เกษตรกรทั้ง 91 ราย เลี้ยงแม่แพะนมสายพันธุ์ซาแนนลูกผสมทั้งหมด ส่วนการ 
ต้ังท้องของแม่แพะ พบว่า ในช่วงระยะเวลา 1 ปี แม่แพะของเกษตรกรมีการต้ังท้อง 1 ครั้ง มากที่สุด คือ 54 
ราย คิด เป็ นสั ดส่ วนร้อยละ 59.34 แยกเป็ น เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 31 ราย เกษตรกรใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 14 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 9 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
34.07 ,15.38 และ 9.89 ตามลำดับ  

ในช่วงระยะเวลา 2 ปี แม่แพะของเกษตรกรตั้งท้อง 3 ครั้ง จำนวน 20 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
21.98 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 11 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 5 ราย และเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.09 ,5.49 และ 4.40 ตามลำดับ  

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี แม่แพะของเกษตรกรตั้งท้องจำนวน 2 ครั้ง จำนวน 17 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 18.68 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 13 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเท่ากันคือ 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.29 และ 2.20 ตามลำดับ 

จำนวนลูกแพะที่เกิดต่อครอก พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีลูกแพะเกิด 2 ตัวต่อครอก มากที่สุด
จำนวน 87 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.60 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 52 ราย เกษตรกรใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 20 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 15 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 57.14 ,21.98 และ 16.48 ตามลำดับ เกษตรกรมีลูกแพะเกิด 1 ตัวต่อครอก จำนวน 3 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 3.30 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 2 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 
ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.20 และ 1.10 ตามลำดับ เกษตรกรมีลูกแพะเกิด 3 ตัวต่อครอก จำนวน 1 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.10 เป็นเกษตรกรอยู่ในภาคกลาง  
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ทั้งนี้เกษตรกรมีลูกแพะเกิดเฉลี่ย 1.82 ตัวต่อครอก โดยเกษตรกรมีลูกแพะเกิดน้อยที่สุดจำนวน 1 
ตัวต่อครอก และเกษตรกรมีลูกแพะเกดิมากทีสุ่ดจำนวน 3 ตัวต่อครอก 

เนื่องจากเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมส่วนใหญ่เลี้ยงแม่แพะให้ต้ังท้องปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้สามารถรีด
น้ำนมแพะได้ปีละ 8 – 9 เดือน โดยเกษตรกรเน้นระยะเวลาการรีดน้ำนมแพะมากกว่าจำนวนลูกแพะที่เกิดใน
แต่ละปี  ดังนั้นเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมส่วนใหญ่จึงกำหนดการตั้งท้องของแม่แพะเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น  
เกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมส่วนใหญ่จะมีการเลี้ยงดูแลแม่แพะเป็นอย่างดีโดยการให้กินอาหารเต็มที่ทั้งอาหารข้น
และอาหารหยาบดังนั้นแม่แพะจึงมีความสมบูรณ์พันธุ์ส่งผลให้จำนวนลูกแพะที่เกิดต่อครอกสูงตามไปด้วย 

ตารางท่ี 15 ข้อมูลรายละเอียดราคาแม่พันธุ์ที่เกษตรกรซื้อ 
รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
ราคาแม่พันธุ์ที่เกษตรกรซื้อ (บาทต่อตัว) 
ราคาไม่เกนิ 5,000 บาท 1 1.10 1 1.10 1 1.10 3 3.30 
(สัดส่วน %) (1.82)  (5.00)  (6.25)    
 ราคา 5,001 – 6,000 บาท 2 2.20 – – 2 2.20 4 4.40 
(สัดส่วน %) (3.61)  –  (12.50)    
ราคา 6,001 – 7,000 บาท – – – – 1 1.10 1 1.10 
(สัดส่วน %) –  –  (6.25)    
ราคา 7,001 – 8,000 บาท 7 7.68 2 2.20 4 4.40 13 14.29 
(สัดส่วน %) (12.73)  (10.00)  (25.00)    
ราคา 8,001 – 9,000 บาท 2 2.20 1 1.10 2 2.20 5 5.50 
(สัดส่วน %) (3.64)  (5.00)  (12.50)    
ราคา 9,001 – 10,000 บาท 14 15.38 3 3.30 2 2.20 19 20.88 
(สัดส่วน %) (25.45)  (15.00)  (12.50)    
ราคา 11,001–12,000 บาท 12 13.19 3 3.30 1 1.10 16 17.59 
(สัดส่วน %) (21.82)  (15.00)  (6.25)    
ราคา 13,001–14,000 บาท 2 2.20 – – – – 2 2.20 
(สัดส่วน %) (3.64)  –  –    
ราคา 14,001–15,000 บาท 9 9.89 10 10.99 2 2.20 21 23.08 
(สัดส่วน %) (16.36)  (50.00)  (12.50)    
ราคามากกว่า 15,000 บาท 6 6.58 – – 1 1.10 7 7.68 
(สัดส่วน %) (10.91)  –  (6.25)    
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รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
ราคาแม่พันธุ์ที่เกษตรกรซื้อ (บาทต่อตัว) 
รวม 55 60.44 20 21.98 16 17.58 91 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
 ค่าเฉลี่ย(บาท)  12,527 

 
12,275 

 
10,000 

 
12,027 

 

 ค่าต่ำสุด(บาท)  40,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

4,000 
 

 ค่าสูงสุด(บาท)  40,000 
 

15,000 
 

25,000 
 

40,000 
 

จากตารางที่ 15 เกษตรกรส่วนใหญ่ซื้อแม่พันธุ์ราคาตัวละ 14,001 – 15,000 บาท มากที่สุด จำนวน 
21 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.08 แยกเป็นเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 10 ราย เกษตรกร
ในภาคกลางจำนวน 9 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 10.99 ,9.89 
และ 2.20 ตามลำดับ  

เกษตรกรซื้อแม่พันธุ์ราคาตัวละ 9,001 – 10,000 บาท จำนวน 19 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
20.88 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 14 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 3 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.38 ,3.30 และ 2.20 ตามลำดับ  

เกษตรกรซื้อแม่พันธุ์ราคาตัวละ 11,001 – 12,000 บาท จำนวน 16 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
17.59 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 12 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 3 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.19 ,3.30 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรซื้อแม่พันธุ์ราคาตัวละ 7,001 – 8,000 บาท จำนวน 13 ราย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 14.29 
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 7 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 4 ราย และเกษตรกรใน 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.68 ,4.40 และ 2.20 ตามลำดับ  

เกษตรกรซื้อแม่พันธุ์ราคาตัวละมากกว่า 15,000 บาท จำนวน 7 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.68 
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 6 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 6.58 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรซ้ือแม่พันธุ์ราคาตัวละ 8,001 – 9,000 บาท จำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.50 
เกษตรกรในภาคกลางและเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเท่ากันคือ 2 ราย ส่วนเกษตรกรใน 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 1 ราย คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 2.20 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรซ้ือแม่พันธุ์ราคาตัวละ 5,001 – 6,000 บาท จำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.40 
โดยเกษตรกรในภาคกลางและเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเทา่กันคือ 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.20  

เกษตรกรซื้อแม่พันธุ์ราคาตัวละไม่เกิน 5,000 บาท จำนวน 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.30  
เป็นเกษตรกรในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนล่างภาคละ 1 คน  

เกษตรกรซื้อแม่พันธุ์ราคาตัวละ 13,001 – 14,000 บาท จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.20 
เป็นเกษตรกรในภาคกลางทั้งหมด 
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เกษตรกรซื้อแม่พันธุ์ราคาตัวละ 6,001 – 7,000 บาท จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.10  
เป็นเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่าง  

ทั้งนี้เกษตรกรซ้ือแม่พันธุ์ราคาเฉลี่ยตัวละ 12,027 บาท โดยเกษตรกรซ้ือแม่พันธุ์ราคาต่ำที่สุดตัวละ 
4,000 บาท และเกษตรกรซื้อแม่พันธุ์ราคาสูงทีสุ่ดตัวละ 40,000 บาท 

ตารางท่ี 16 ข้อมลูรายละเอียดอายุแม่พันธุ์ที่เกษตรกรซื้อ 
รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
อายุแม่พนัธุ์ทีเ่กษตรกรซื้อ (เดือน) 
อายุไมเ่กิน 8 เดือน 7 7.69 – – 10 10.9

9 
17 18.68 

(สัดส่วน %) (12.73)  –  (62.50)    
อายุ 9 – 12 เดือน 23 25.28 12 13.19 5 5.49 40 43.96 
(สัดส่วน %) (41.82)  (60.00)  (31.25)    
อายุ 13 – 18 เดือน 8 8.79 1 1.10 1 1.10 10 10.99 
(สัดส่วน %) (14.55)  (5.00)  (6.25)    
อายุมากกว่า 18 เดือน 17 18.68 7 7.69 – – 24 26.37 
(สัดส่วน %) (30.91)  (35.00)  –    
รวม 55 60.44 20 21.98 16 17.5

8 
91 100.00 

(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
ค่าเฉลี่ย(เดือน) 17 

 
17 

 
9 

 
16 

 

ค่าต่ำสุด(เดือน) 8 
 

9 
 

5 
 

5 
 

ค่าสูงสุด(เดือน) 48 
 

36 
 

18 
 

48 
 

จากตารางที่ 16 เกษตรกรส่วนใหญ่ซ้ือแม่พันธุ์อายุตั้งแต่ 9 – 12 เดือน มากที่สุด จำนวน 40 ราย 
คิด เป็ นสั ดส่ วนร้อยละ 43.96 แยกเป็ น เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 23 ราย เกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 12 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
25.28 ,13.19 และ 5.49 ตามลำดับ  

เกษตรกรซ้ือแม่พันธุ์อายุมากกว่า 18 เดือน จำนวน 24 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.37 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 17 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 7 ราย คิดเป็นสัดส่วน
รอ้ยละ 18.68 และ 7.69 ตามลำดับ  

เกษตรกรซ้ือแม่พันธุ์อายุไม่เกิน 8 เดือน จำนวน 17 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.68 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 10 ราย และเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 7 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
10.99 และ 7.69 ตามลำดับ  
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เกษตรกรซ้ือแม่พันธุ์อายุต้ังแต่ 13 – 18 เดือน จำนวน 10 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.99  
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 8 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเกษตรกรในภาคใต้
ตอนล่างมีจำนวนเท่ากันคือ 1 ราย คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 8.79 และ 1.10 ตามลำดับ  

ทั้งนี้เกษตรกรซื้อแม่พันธุ์อายุเฉลี่ย 16 เดือน โดยเกษตรกรซื้อแม่พันธุ์อายุน้อยที่สุด 5 เดือน  
และเกษตรกรซ้ือแม่พันธุ์อายุมากทีสุ่ด 48 เดอืน 

ตารางท่ี 17 ข้อมูลรายละเอียดราคาแม่แพะปลดระวางที่เกษตรกรขายได้ 
รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
ราคาแม่แพะปลดระวางทีเ่กษตรกรขายได้ (บาทต่อตัว) 
นอ้ยกว่าหรือเทา่กับ2,000บาท 1 1.10 5 5.50 – – 6 6.59 
(สัดส่วน %) (1.82)  (25.00)  –    
ราคา 2,001 – 2,500 บาท 11 12.09 3 3.30 – – 14 15.38 
(สัดส่วน %) (20.00)  (15.00)  –    
ราคา 2,501 – 3,000 บาท 14 15.38 6 6.59 2 2.20 22 24.19 
(สัดส่วน %) (25.45)  (30.00)  (12.50)    
ราคา 3,001 – 3,500 บาท 8 8.79 6 6.59 – – 14 15.38 
(สัดส่วน %) (14.55)  (30.00)  –    
ราคา 3,501 – 4,000 บาท 7 7.69 – – 1 1.10 8 8.79 
(สัดส่วน %) (12.73)  –  (6.25)    
ราคา 4,001 – 4,500 บาท 5 5.50 – – 3 3.30 8 8.79 
(สัดส่วน %) (9.09)  –  (18.75)    
ราคา 4,501 – 5,000 บาท 3 3.30 – – 2 2.20 5 5.50 
(สัดส่วน %) (5.45)  –  (12.50)    
มากกว่า 5,000 บาท 6 6.59 – – 8 8.79 14 15.38 
(สัดส่วน %) (10.91)  –  (50.00)    
รวม 55 60.43 20 21.98 16 17.58 91 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
ค่าเฉลี่ย(บาทต่อตัว) 3,588 

 
2,695 

 
5,117 

 
3,661 

 

ค่าต่ำสุด(บาทต่อตัว) 2,000 
 

1,750 
 

2,800 
 

1,750 
 

ค่าสูงสุด(บาทต่อตัว) 9,800 
 

3,500 
 

7,875 
 

9,800 
 

 



44 
 

จากตารางที่ 17 เกษตรกรส่วนใหญ่ขายแม่แพะปลดราคาตัวละ 2,501 – 3,000 บาท มากที่สุด 
จำนวน 22 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.19 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 14 ราย เกษตรกรใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ราย และเกษตรกรในภาคใต้จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.38 
6.59 และ 2.20 ตามลำดับ  

เกษตรกรขายแม่แพะปลดราคาตัวละ 2,001 – 2,500 บาท จำนวน 14 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
15.38 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 11 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 3 ราย 
คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 12.09 และ 3.30 ตามลำดับ  

เกษตรกรขายแม่แพะปลดราคาตัวละ 3,001 – 3,500 บาท จำนวน 14 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
15.38 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 8 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.79 และ 6.59 ตามลำดับ  

เกษตรกรขายแม่แพะปลดราคาตัวละมากกว่า 5,000 บาท จำนวน 14 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
15.38 แยกเป็นเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 8 ราย และเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 6 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 8.79 และ 6.59 ตามลำดับ  

เกษตรกรขายแม่แพะปลดราคาตัวละ 3,501 – 4,000 บาท จำนวน 8 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
8.79 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 7 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 7.69 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรขายแม่แพะปลดราคาตัวละ 4,001 – 4,500 บาท จำนวน 8 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
8.79 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 5 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 3 ราย คิดเป็น
สัดสว่นร้อยละ 5.50 และ 3.30 ตามลำดับ  

เกษตรกรขายแม่แพะปลดราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท จำนวน 6 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 6.59 แยกเป็นเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 5 ราย และเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 1 
ราย คิดเปน็สัดส่วนรอ้ยละ 5.50 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรขายแม่แพะปลดราคาตัวละ 4,501 – 5,000 บาท มีจำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
5.50 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 3 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 2 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 3.30 และ 2.20 ตามลำดับ  

ทั้งนี้เกษตรกรขายแม่แพะปลดราคาเฉลี่ยตัวละ 3,661 บาท โดยเกษตรกรขายแม่แพะปลดราคา
ต่ำสุดตัวละ 1,750 บาท และเกษตรกรขายแม่แพะปลดราคาสูงสุดตัวละ 9,800 บาท 

ตารางท่ี 18 ข้อมูลรายละเอียดอายุแพะสาวที่เริ่มผสมพันธุ์ 
รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
อายแุพะสาวทีเ่ริ่มผสมพันธุ์ (เดือน) 
อายุ 7 เดือน 1 1.10 – – 1 1.10 2 2.20 
(สัดส่วน %) (1.82)  –  (6.25)    
อาย ุ8 เดือน 14 15.38 7 7.69 3 3.30 24 26.37 
(สัดส่วน %) (25.45)  (35.00)  (18.75)    
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รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
อายแุพะสาวทีเ่ริ่มผสมพันธุ์ (เดือน) 
อายุ 9 เดือน 2 2.20 – – 3 3.30 5 5.49 
(สัดส่วน %) (3.64)  –  (18.75)    
อายุ 10 เดือน 2 2.20 – – – – 2 2.20 
(สัดส่วน %) (3.64)  –  –    
อาย ุ11 เดือน 2 2.20 – – – – 2 2.20 
(สัดส่วน %) (3.64)  –  –    
อายุ 12 เดือน 29 31.87 11 12.09 8 8.79 48 52.75 
(สัดส่วน %) (52.73)  (55.00)  (50.00)    
มากกว่า 12 เดือน 5 5.49 2 2.20 1 1.10 8 8.79 
(สัดส่วน %) (9.09)  (10.00)  (6.25)    
รวม(ราย) 55 60.44 20 21.98 16 17.58 91 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
ค่าเฉลี่ย(เดือน) 11 

 
11 

 
10 

 
11 

 

ค่าต่ำสุด(เดือน) 7 
 

8 
 

7 
 

7 
 

ค่าสูงสุด(เดือน) 24 
 

16 
 

13 
 

24 
 

 จากตารางที่ 18 เกษตรกรส่วนใหญ่เริ่มผสมพันธุ์แพะสาวอายุ 12 เดือน มากที่สุด จำนวน 48 ราย  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.75 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 29 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน 11 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 8 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.87 ,12.09 และ 
8.79 ตามลำดับ  

เกษตรกรเริ่มผสมพันธุ์แพะสาวอายุ 8 เดือน จำนวน 24 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.37 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 14 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 7 ราย และเกษตรกรใน
ภาคใต้ตอนล่างจำนวน 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.38 ,7.69 และ 3.30 ตามลำดับ  

เกษตรกรเริ่มผสมพันธุ์แพะสาวอายุมากกว่า 12 เดือน จำนวน 8 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.79 
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 5 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงจำนวน 2 ราย และเกษตรกรใน
ภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.49 ,2.20 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรเริ่มผสมพันธุ์แพะสาวอายุ 9 เดือน จำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.49 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 3 ราย และเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
3.30 และ 2.20 ตามลำดับ  

เกษตรกรเริ่มผสมพันธุ์แพะสาวอายุ 7 เดือน จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.20 เกษตรกร
ในภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างมจีำนวนเท่ากันคือ 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.10  
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เกษตรกรเริ่มผสมพันธุ์แพะสาวอายุ  10 เดือน จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.20  
เป็นเกษตรกรในภาคกลางทั้งหมด เช่นเดียวกับเกษตรกรทีเ่ริ่มผสมพันธุ์แพะสาวอายุ 11 เดือน  

ทั้งนี้เกษตรกรเริ่มผสมพันธุ์แพะสาวอายุเฉลี่ย 11 เดือน โดยเกษตรกรเริ่มผสมพันธุ์แพะสาวอายุ
ต่ำสุด 7 เดือน และเกษตรกรเริ่มผสมพันธุ์แพะสาวอายุมากสุด 24 เดือน   

ตารางท่ี 19 ข้อมูลรายละเอียดอายุการใช้งานของแม่พันธุ์ 
รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉยีงเหนือ 
ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
อายุการใช้งานของแม่พันธุ์ (ปี) 
จำนวน  5  ป ี 12 13.19 5 5.49 1 1.10 18 19.78 
(สัดส่วน %) (21.82)  (25.00)  (6.25)    
จำนวน  6  ป ี 4 4.40 2 2.20 – – 6 6.59 
(สัดส่วน %) (7.27)  (10.00)  –    
จำนวน  7  ป ี 10 10.99 – – 8 8.79 18 19.78 
(สัดส่วน %) (18.18)  –  (50.00)    
จำนวน  8  ป ี 9 9.89 10 10.99 4 4.40 23 25.28 
(สัดส่วน %) (16.36)  (50.00)  (25.00)    
จำนวน  9  ป ี 1 1.10 – – – – 1 1.10 
(สัดส่วน %) (1.82)  –  –    
จำนวน  10  ปี 13 14.29 3 3.30 3 3.30 19 20.88 
(สัดส่วน %) (23.64)  (15.00)  (18.75)    
มากกว่า 10 ปี 6 6.59 – – – – 6 6.59 
(สัดส่วน %) (10.91)  –  –    
รวม(ราย) 55 60.44 20 21.98 16 17.58 91 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
ค่าเฉลี่ย(ป)ี 8 

 
7 

 
8 

 
8 

 

ค่าต่ำสุด(ปี) 5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

ค่าสงูสุด(ปี) 15 
 

10 
 

10 
 

15 
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จากตารางที่ 19 เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้งานแม่พันธุ์จำนวน 8 ปี มากที่สุด จำนวน 23 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 25.28 แยกเป็นเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 10 ราย เกษตรกรในภาคกลาง
จำนวน 9 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.99 ,9.89 และ 4.40 
ตามลำดับ  

เกษตรกรใช้งานแม่พันธุ์จำนวน 10 ปี จำนวน 19 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.88 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 13 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่าง 
มีจำนวนเทา่กนัคือ 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.29 และ 3.30 ตามลำดับ  

เกษตรกรใช้งานแม่พันธุ์จำนวน 5 ปี จำนวน 18 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.78 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 12 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 5 ราย และเกษตรกรใน
ภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 13.19 ,5.49 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรใช้งานแม่พันธุ์จำนวน 7 ปี จำนวน 18 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.78 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 10 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 8 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
10.99 และ 8.79 ตามลำดับ เกษตรกรใช้งานแม่พันธุ์จำนวน 6 ปี จำนวน 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.59 
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 4 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4.40 และ 2.20 ตามลำดับ  

เกษตรกรใช้งานแม่พันธุ์มากกว่า 10 ปี จำนวน 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.59 โดยเกษตรกรอยู่
ในภาคกลางทั้งหมด เกษตรกรใช้งานแม่พันธุ์จำนวน 9 ปี จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.10  
เป็นเกษตรกรอยู่ในภาคกลาง ทัง้นี้เกษตรกรใช้งานแม่พันธุ์เฉลี่ยตัวละ 8 ปี โดยอายุการใช้งานแม่พันธุ์น้อยที่สุด 
5 ป ีและอายุการใช้งานแมพั่นธุ์มากทีสุ่ด 15 ปี 

ตารางที ่20 ข้อมูลรายละเอียดจำนวนพ่อพันธุ์ 
รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
จำนวนแพะพ่อพันธุ์ (ตัวต่อราย) 
จำนวน  1  ตัว 24 26.37 10 10.99 11 12.09 45 49.45 
(สัดส่วน %) (43.64)  (50.00)  (68.75)    
จำนวน  2  ตัว 14 15.38 8 8.79 2 2.20 24 26.37 
(สัดส่วน %) (25.45)  (40.00)  (12.50)    
จำนวน  3  ตัว 10 10.99 2 2.20 3 3.30 15 16.48 
(สัดส่วน %) (18.18)  (10.00)  (18.75)    
จำนวน  4  ตัว 1 1.10 – – – – 1 1.10 
(สัดส่วน %) (1.82)  –  –    
จำนวน  5  ตัว 4 4.40 – – – – 4 4.40 
(สัดส่วน %) (7.27)  –  –    
         



48 
 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
จำนวนแพะพ่อพันธุ์ (ตัวต่อราย) 
มากกว่า  5 ตัว 2 2.20 – – – – 2 2.20 
(สัดส่วน %) (3.64)  –  –    
รวม 55 60.44 20 21.98 16 17.58 91 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
จำนวนแพะพ่อพันธุ์ทัง้หมด(ตัว) 116 

 
29 

 
26 

 
171 

 

ค่าเฉลี่ย(ตัว) 3 
 

2 
 

2 
 

2 
 

ค่าต่ำสุด(ตัว) 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

ค่าสงูสุด(ตัว) 10 
 

3 
 

3 
 

10 
 

จากตารางที ่20 เกษตรกร 91 ราย มีพ่อพันธุ์รวมกันทัง้หมดจำนวน 171 ตัว กระจายอยู่ในภาคกลาง
จำนวน 116 ตัว ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 29 ตัว และภาคใต้ตอนล่างจำนวน 26 ตัว  

โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีพ่อพันธุ์ 1 ตัว มากที่สุด จำนวน 45 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.45  
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 24 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 11 ราย และเกษตรกรใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 10 ราย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 26.37 ,12.09 และ 10.99 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีพ่อพันธุ์ 2 ตัว จำนวน 24 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.37 แยกเป็นเกษตรกรใน 
ภาคกลางจำนวน 14 ราย เกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจำนวน 8 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่าง
จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.38 ,8.79 และ 2.20 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีพ่อพันธุ์ 3 ตัว จำนวน 15 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.48 แยกเป็นเกษตรกรใน 
ภาคกลางจำนวน 10 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 3 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.99 ,3.30 และ 2.20 ตามลำดับ  

เกษตรกรมีพ่อพันธุ์ 5 ตัว จำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.40 เป็นเกษตรกรในภาคกลางทั้งหมด  
เกษตรกรมีพ่อพันธุ์มากกว่า 5 ตัว จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.20 เป็นเกษตรกรใน 

ภาคกลางทั้งหมด  
เกษตรกรมีพ่อพันธุ์ 4 ตัว จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 1.10 เป็นเกษตรกรในภาคกลาง  
ทั้งนี้เกษตรกรมีพ่อพันธุ์เฉลี่ยรายละ 2 ตัว โดยเกษตรกรมีพ่อพันธุ์น้อยที่สุด 1 ตัว และเกษตรกรมี 

พ่อพันธุ์มากทีสุ่ด 10 ตวั 
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ตารางที ่21 ข้อมูลรายละเอียดอายุแพะหนุ่มทีเ่ริ่มผสมพันธุ์ 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

อายุแพะหนุ่มทีเ่ริ่มใช้ผสมพันธุ์ (เดือน) 
อายุน้อยกว่า 12 เดือน 3 3.29 3 3.30 2 2.20 8 8.79 
(สัดส่วน %) (5.45)  (15.00)  (12.50)    
อายุเท่ากับ 12 เดือน 37 40.65 13 14.29 11 12.09 61 67.03 
(สัดส่วน %) (67.27)  (65.00)  (68.75)    
อายุมากกว่า 12 เดือน 15 16.48 4 4.40 3 3.30 22 24.18 
(สัดส่วน %) (27.27)  (20.00)  (18.75)    
รวม 55 66.43 20 21.98 16 17.58 91 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
ค่าเฉลี่ย(เดือน) 14 

 
13 

 
14 

 
14 

 

ค่าต่ำสุด(เดือน) 8 
 

7 
 

10 
 

7 
 

ค่าสูงสุด(เดือน) 36 
 

24 
 

36 
 

36 
 

จากตารางที่ 21 เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้แพะหนุ่มผสมพันธุ์อายุเท่ากับ 12 เดือน มากที่สุด จำนวน 61 
ราย คิด เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 67.03 แยกเป็น เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 37 ราย เกษตรกรใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 13 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 11 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 40.65 ,14.29 และ 12.09 ตามลำดับ  

เกษตรกรใช้แพะหนุ่มผสมพันธุ์อายุมากกว่า 12 เดือน จำนวน 22 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.18 
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 15 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 4 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.48 ,4.40 และ 3.30 ตามลำดับ  

เกษตรกรใช้แพะหนุ่มผสมพันธุ์อายุน้อยกว่า 12 เดือน จำนวน 8 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.79  
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 3 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเกษตรกรในภาคใต้
ตอนล่างมีจำนวนเท่ากันคือ 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.29 และ 2.20 ตามลำดับ  

ทั้งนี้เกษตรกรใช้แพะหนุ่มผสมพันธุ์อายุเฉลี่ย 14 เดือน โดยเกษตรกรใช้แพะหนุ่มผสมพันธุ์อายุน้อย
ทีสุ่ดคือ 7 เดือน และเกษตรกรใช้แพะหนุ่มผสมพันธุ์อายุมากทีสุ่ดคือ 36 เดือน 
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ตารางท่ี 22 ข้อมูลรายละเอียดอายุการใช้งานพ่อพันธุ์ 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

อายุการใช้งานของพ่อพนัธุ์ (ป)ี 
ใชง้าน  1  ปี 3 3.30 3 3.30 1 1.09 7 7.69 
(สัดส่วน %) (5.45)  (15.00)  (6.25)    
ใช้งาน  2  ปี 33 36.26 12 13.19 9 9.89 54 59.34 
(สัดส่วน %) (60.00)  (60.00)  (56.25)    
ใช้งาน  3  ปี 19 20.88 5 5.49 6 6.59 30 32.97 
(สัดส่วน %) (34.55)  (25.00)  (37.50)    
รวม 55 60.44 20 21.98 16 17.58 91 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
ค่าเฉลี่ย(ปี) 2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

ค่าต่ำสุด(ป)ี 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

ค่าสูงสุด(ปี) 3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

จากตารางที่ 22 เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้งานพ่อพันธุ์ 2 ปี จำนวน 54 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.34 
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 33 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 12 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 9 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.26 ,13.19 และ 9.89 ตามลำดับ  

เกษตรกรใช้งานพ่อพันธุ์ 3 ปี จำนวน 30 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.97 แยกเป็นเกษตรกรใน 
ภาคกลางจำนวน 19 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 6 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
จำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.88 ,6.59 และ 5.49 ตามลำดับ  

เกษตรกรใช้งานพ่อพันธุ์ 1 ปี จำนวน 7 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.69 โดยเกษตรกรในภาคกลาง
และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนเท่ากันคือ 3 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 
ราย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 3.30 และ 1.10 ตามลำดับ  

ทั้งนี้เกษตรกรใช้งานพ่อพันธุ์เฉลี่ย 2 ปี โดยเกษตรกรใช้งานพ่อพันธุ์น้อยที่สุดคือ 1 ปี และเกษตรกร
ใช้งานพ่อพันธุ์มากทีสุ่ดคือ 3 ปี 
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ตารางท่ี 23 ข้อมูลรายละเอียดสัดส่วนพ่อพันธุ์ต่อจำนวนแมพั่นธุ์ 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
สัดสว่นพ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อจำนวนแม่พันธุ์  
แม่พันธุ์ไม่เกิน 10 ตัว 15 16.48 3 3.30 4 4.40 22 24.18 
(สัดส่วน %) (27.27)  (15.00)  (25.00)    
แม่พันธุ์ 11 – 15  ตัว 12 13.19 3 3.30 1 1.10 16 17.58 
(สัดส่วน %) (21.82)  (15.00)  (6.25)    
แม่พันธุ์ 16 – 20  ตัว 12 13.19 6 6.59 11 12.09 29 31.87 
(สัดส่วน %) (21.82)  (30.00)  (68.75)    
แม่พันธุ์ 21 – 25  ตัว 5 5.49 – – – – 5 5.49 
(สัดส่วน %) (9.09)  –  –    
แม่พันธุ์ 26 – 30  ตัว 7 7.69 8 8.79 – – 15 16.48 
(สัดส่วน %) (12.73)  (20.00)  –    
แม่พันธุ์มากกว่า 30  ตัว 4 4.40 – – – – 4 4.40 
(สัดส่วน %) (7.27)  –  –    
รวม 55 60.44 20 21.98 16 17.58 91 100.00

0 (สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
ค่าเฉลี่ย(ตัว) 20 

 
22 

 
16 

 
19 

 

ค่าต่ำสดุ(ตวั) 5 
 

10 
 

5 
 

5 
 

ค่าสงูสุด(ตัว) 50 
 

30 
 

20 
 

50 
 

จากตารางที่ 23 เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อจำนวนแม่พันธุ์ 16 – 20 ตัว มากที่สุด 
จำนวน 29 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.87 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 12 ราย เกษตรกรใน
ภาคใต้ตอนล่างจำนวน 11 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
13.19 ,12.09 และ 6.59 ตามลำดับ  

เกษตรกรใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อจำนวนแม่พันธุ์ไม่เกิน 10 ตัว จำนวน 22 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
24.18 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 15 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 4 ราย และเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืจำนวน 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.48 ,4.40 และ 3.30 ตามลำดับ  

เกษตรกรใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อจำนวนแม่พันธุ์ 11 – 15 ตัว จำนวน 16 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
17.58 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 12 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 3 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.19 ,3.30 และ 1.10 ตามลำดับ 
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เกษตรกรใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อจำนวนแม่พันธุ์ 26 – 30 ตัว จำนวน 15 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
16.48 แยกเป็นเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 8 ราย และเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 7 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.79 และ 7.69 ตามลำดับ เกษตรกรใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อจำนวนแม่พันธุ์ 21 – 25 ตัว 
จำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.49 โดยเกษตรกรทั้งหมดอยู่ในภาคกลาง เกษตรกรใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัว  
ต่อจำนวนแม่พันธุ์มากกว่า 30 ตัว จำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.40 โดยเกษตรกรทั้งหมดอยู่ใน 
ภาคกลาง ทั้งนี้เกษตรกรใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อจำนวนแม่พันธุ์เฉลี่ย 19 ตัว โดยเกษตรกรใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัว  
ต่อจำนวนแม่พันธุ์น้อยทีสุ่ดคือ 5 ตัว และเกษตรกรใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อจำนวนแม่พันธุ์มากทีสุ่ดคือ 50 ตัว  

ตารางท่ี 24 ข้อมูลรายละเอียดราคาพ่อพันธุ์ที่เกษตรกรซื้อ 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

ราคาพ่อพันธุ์ที่เกษตรกรซื้อ (บาทต่อตัว) 
ราคาไม่เกิน  8,000  บาท 4 4.40 2 2.20 2 2.20 8 8.79 
(สัดส่วน %) (7.27)  (10.00)  (12.50)    
ราคา 8,001 – 10,000  บาท 12 13.19 9 9.89 5 5.49 26 28.57 
(สัดส่วน %) (21.82)  (45.00)  (31.25)    
ราคา 10,001 – 12,000  บาท 7 7.69 – – 1 1.10 8 8.79 
(สัดส่วน %) (12.73)  –  (6.25)    
ราคา 12,001 – 14,000  บาท 1 1.10 – – – – 1 1.10 
(สัดส่วน %) (1.82)  –  –    
ราคา 14,001 – 16,000  บาท 15 16.48 7 7.69 4 4.40 26 28.57 
(สัดส่วน %) (27.27)  (35.00)  (25.00)    
ราคา 16,001 – 18,000  บาท 1 1.10 – – 1 1.10 2 2.20 
(สัดส่วน %) (1.82)  –  (6.25)    
ราคา 18,001 – 20,000  บาท 8 8.79 2 2.20 2 2.20 12 13.19 
(สัดส่วน %) (14.55)  (10.00)  (12.50)    
ราคามากกว่า 20,000  บาท 7 7.69 – – 1 1.10 8 8.79 
(สัดส่วน %) (12.73)  –  (6.25)    
รวม 55 60.44 20 21.98 16 17.5

8 
91 100.00 

(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
 ค่าเฉลี่ย(บาทต่อตัว)  16,000 

 
12,475 

 
13,813 

 
14,841 

 

 ค่าตำ่สุด(บาทต่อตัว)  7,000 
 

6,500 
 

8,000 
 

6,500 
 

 ค่าสงูสุด(บาทต่อตัว)  45,000 
 

20,000 
 

25,000 
 

45,000 
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จากตารางที่ 24 เกษตรกรซื้อพ่อพันธุ์ราคาตัวละ 8,001 – 10,000 บาท จำนวน 26 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 28.57 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 12 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 9 ราย 
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.19 ,9.89 และ 5.49 ตามลำดับ  

เกษตรกรซื้อพ่อพันธุ์ราคาตัวละ 14,001 – 16,000 บาท จำนวน 26 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
28.57 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 15 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 7 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.48 ,7.69 และ 4.40 ตามลำดับ  

เกษตรกรซ้ือพ่อพันธุ์ราคาตัวละ 18,001 – 20,000 บาท จำนวน 12 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
13.19 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 8 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเกษตรกรใน
ภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเท่ากันคือ 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.79 และ 2.20 ตามลำดับ  

เกษตรกรซื้อพ่อพันธุ์ราคาไม่เกินตัวละ 8,000 บาท จำนวน 8 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.79  
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 4 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเกษตรกรในภาคใต้
ตอนล่างมีจำนวนเท่ากันคือ 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.40 และ 2.20 ตามลำดับ  

เกษตรกรซื้อพ่อพันธุ์ราคาตัวละ 10,001 – 12,000 บาท จำนวน 8 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.79 
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 7 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วน
รอ้ยละ 7.69 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรซื้อพ่อพันธุ์ราคามากกว่าตัวละ 20,000 บาท จำนวน 8 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.79 
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 7 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 7.69 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรซื้อพ่อพันธุ์ราคาตัวละ 16,001 – 18,000 บาท จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.20 
เกษตรกรในภาคกลางและเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเท่ากนัคือ 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.10  

เกษตรกรซื้อพ่อพันธุ์ราคา 12,001 – 14,000 บาท จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.10  
เป็นเกษตรกรในภาคกลาง  

ทั้งนี้เกษตรกรซื้อพ่อพันธุ์ราคาเฉลี่ยตัวละ 14,841 บาท โดยเกษตรกรซื้อพ่อพันธุ์ราคาต่ำสุดตัวละ 
6,500 บาท  และเกษตรกรซ้ือพ่อพันธุ์ราคาสูงสุดตัวละ 45,000 บาท 

ตารางท่ี 25 ข้อมลูรายละเอียดอายุของพ่อพันธุ์ที่เกษตรกรซื้อ 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใตต้อนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

อายพุ่อพนัธุ์ที่เกษตรกรซื้อ (เดือน) 
อายุน้อยกว่า 12 เดือน 15 16.48 4 4.40 7 7.69 26 28.57 
(สัดส่วน %) (27.27)  (20.00)  (43.75)    
อายุ 12 เดือน 20 21.98 10 10.99 6 6.59 36 39.56 
(สัดส่วน %) (36.36)  (50.00)  (37.50)    
อายุมากกว่า 12 เดือน 20 21.98 6 6.59 3 3.30 29 31.87 
(สัดส่วน %) (36.36)  (30.00)  (18.75)    
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รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใตต้อนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

อายพุ่อพนัธุ์ที่เกษตรกรซื้อ (เดือน) 
รวม 55 60.44 20 21.98 16 17.58 91 100 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
ค่าเฉลี่ย(เดือน) 16 

 
16 

 
11 

 
15 

 

ค่าต่ำสุด(เดือน) 3 
 

6 
 

3 
 

3 
 

ค่าสูงสุด(เดือน) 48 
 

48 
 

20 
 

48 
 

จากตารางที่ 25 เกษตรกรส่วนใหญ่ซื้อพ่อพันธุ์อายุ 12 เดือน จำนวน 36 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
39.56 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 20 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 10 ราย 
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.98 ,10.99 และ 6.59 ตามลำดับ  

เกษตรกรซื้อพ่อพันธุ์อายุมากกว่า 12 เดือน จำนวน 29 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.87 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 20 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ราย และเกษตรกรใน
ภาคใต้ตอนล่างจำนวน 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 21.98 ,6.59 และ 3.30 ตามลำดับ  

เกษตรกรซื้อพ่อพันธุ์อายุน้อยกว่า 12 เดือน จำนวน 26 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.57 แยกเป็น
เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 15 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 7 ราย และเกษตรกรใน 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.48 ,7.69 และ 4.40 ตามลำดับ  

ทั้งนี้เกษตรกรซื้อพ่อพันธุ์อายุเฉลี่ย 15 เดือน โดยเกษตรกรซื้อพ่อพันธุ์อายุน้อยที่สุด 3 เดือน  
และเกษตรกรซื้อพ่อพันธุ์อายุมากทีสุ่ด 48 เดอืน 

ตารางที่ 26 ข้อมูลรายละเอียดราคาพ่อพันธุ์ปลดระวางทีเ่กษตรกรขายได้ 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
ราคาพ่อพันธุ์ปลดระวางที่เกษตรกรขายได้ (บาทต่อตัว) 
ราคาไม่เกิน 4,000 บาท 5 5.49 2 2.20 – – 7 7.69 
(สัดส่วน %) (9.09)  (10.00)  –    
ราคา 4,001 – 6,000 บาท 9 9.89 6 6.59 5 5.49 20 21.98 
(สัดส่วน %) (16.36)  (30.00)  (31.25)    
ราคา 6,001 – 8,000 บาท 13 14.29 8 8.79 3 3.30 24 26.37 
(สัดส่วน %) (23.64)  (40.00)  (18.75)    
ราคา 8,001 – 10,000 บาท
บาท 

13 14.29 4 4.40 4 4.40 21 23.08 
(สัดส่วน %) (23.64)  (20.00)  (25.00)    
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รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
ราคาพ่อพันธุ์ปลดระวางที่เกษตรกรขายได้ (บาทต่อตัว) 
ราคามากกว่า 10,000 บาท 15 16.48 – – 4 4.40 19 20.88 
(สัดส่วน %) (27.27)  –  (25.00)    
รวม 55 60.44 20 21.98 16 17.58 91 100 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
ค่าเฉลี่ย(บาท) 9,865 

 
6,813 

 
9,018 

 
9,044 

 

ค่าต่ำสุด(บาท) 2,500 
 

3,500 
 

4,200 
 

2,500 
 

ค่าสูงสุด(บาท) 30,000 
 

10,000 
 

20,000 
 

30,000 
 

จากตารางที่ 26 เกษตรกรส่วนใหญ่ขายพ่อพันธุ์แพะปลดราคาตัวละ 6,001 – 8,000 บาท มากที่สุด 
จำนวน 24 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.37 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 13 ราย เกษตรกรใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 8 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
14.29 ,8.79 และ 3.30 ตามลำดับ  

เกษตรกรขายพ่อพันธุ์แพะปลดราคาตัวละ 8,001 – 10,000 บาท จำนวน 21 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 23.08 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 13 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเท่ากันคือ 4 ราย คิดเปน็สัดส่วนรอ้ยละ 14.29 และ 4.40 ตามลำดับ  

เกษตรกรขายพ่อพันธุ์แพะปลดราคาตัวละ 4,001 – 6,000 บาท จำนวน 20 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 21.98 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 9 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 
ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 9.89 ,6.59 และ 5.49 ตามลำดับ  

เกษตรกรขายพ่อพันธุ์แพะปลดราคามากกว่าตัวละ 10,000 บาท จำนวน 19 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 20.88 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 15 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 4 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.48 และ 4.40 ตามลำดับ  

เกษตรกรขายพ่อพันธุ์แพะปลดราคาตัวละไม่เกิน 4,000 บาท จำนวน 7 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
7.69 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 5 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.49 และ 2.20 ตามลำดับ  

ทัง้นี้เกษตรกรขายพ่อพันธุ์แพะปลดราคาเฉลี่ยตัวละ 9,044 บาท โดยเกษตรกรขายพ่อพันธุ์แพะปลด
ราคาต่ำสุดตัวละ 2,500 บาท และเกษตรกรขายพ่อพันธุ์แพะปลดราคาสูงสุดตัวละ 30,000 บาท 
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4.2.1 ข้อมูลการผลิตน้ำนมแพะ 
 ข้อมูลการผลิตน้ำนมแพะประกอบด้วย ปริมาณน้ำนมแพะต่อวัน ปริมาณน้ำนมแพะต่อสัปดาห์ 
ปริมาณน้ำนมแพะต่อเดือน ปริมาณน้ำนมแพะต่อปี อัตราการให้น้ำนมเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน จำนวนวันที่รีดนมได้ 
วิธีการรีดนม การขายน้ำนม ปริมาณน้ำนมแพะที่เกษตรกรขายให้กับโรงงานต่อสัปดาห์ ราคาน้ำนมแพะที่
เกษตรกรได้รับ ณ หน้าโรงงาน ปริมาณน้ำนมแพะที่เกษตรกรขายหน้าฟาร์มต่อสัปดาห์ ราคาน้ำนมแพะที่
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม ปริมาณการผลิตนมแพะพาสเจอร์ไรส์ต่อสัปดาห์ ราคานมแพะพาสเจอไรส์ที่
เกษตรกรขายได้ ปริมาณการผลิตนมแพะสเตอรร์ิไลส์ และราคาขายนมแพะสเตอร์รไิลส์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 27 ข้อมูลรายละเอียดปริมาณน้ำนมแพะต่อวัน 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

ปริมาณน้ำนมแพะต่อวัน (กโิลกรัมต่อวัน) 

น้ำนมแพะไม่เกิน 10 กิโลกรมั 10 10.99 7 7.69 11 12.09 28 30.77 

(สัดส่วน %) (18.18)  (35.00)  (68.75)    

น้ำนมแพะ 11 – 20 กิโลกรัม 14 15.38 4 4.40 3 3.30 21 23.08 

(สัดส่วน %) (25.45)  (20.00)  (18.75)    

น้ำนมแพะ 21 – 30 กิโลกรัม 15 16.48 6 6.59 1 1.10 22 24.17 

(สัดส่วน %) (27.27)  (30.00)  (6.25)    

น้ำนมแพะ 31 – 40 กิโลกรัม 7 7.69 2 2.20 1 1.10 10 10.99 

(สัดส่วน %) (12.73)  (10.00)  (6.25)    

น้ำนมแพะ 41 – 50 กิโลกรัม 4 4.40 – – – – 4 4.40 

(สัดส่วน %) (7.27)  –  –    

น้ำนมแพะ 51 – 60 กิโลกรัม 4 4.40 1 1.10 – – 5 5.49 

(สัดส่วน %) (7.27)  (5.00)  –    

น้ำนมแพะมากกว่า 60 กิโลกรัม 1 1.10 – – – – 1 1.10 

(สัดส่วน %) (1.82)  –  –    

รวม 55 60.44 20 21.98 16 17.58 91 100.00 

(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
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รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

ปริมาณน้ำนมแพะต่อวัน (กโิลกรัมต่อวัน) 

ปริมาณน้ำนมแพะรวมต่อวัน
(กิโลกรัม) 

1,575 
 

414 
 

162 
 

2,151 
 

ค่าเฉลี่ย (กิโลกรัม) 29 
 

21 
 

10 
 

23.64 
 

ค่าต่ำสุด (กิโลกรัม) 5 
 

3 
 

3 
 

3 
 

ค่าสูงสดุ (กโิลกรัม) 105 
 

55 
 

35 
 

105 
 

จากตารางที่ 27 พบว่า เกษตรกร 91 ราย ผลิตน้ำนมแพะรวมทั้งหมดได้วันละ 2,151 กิโลกรัม 
กระจายอยู่ในภาคกลางจำนวน 1,575 กิโลกรัม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 414 กิโลกรัม และภาคใต้
ตอนล่างจำนวน 162 กิโลกรัม  

เกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตน้ำนมแพะวันละไม่เกิน 10 กิโลกรัม มากท่ีสุดจำนวน 28 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 30.77 แยกเป็นเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 11 ราย เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 10 ราย  
และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 7 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.09 ,10.99 และ 7.69 
ตามลำดับ  

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะวันละ 21 – 30 กิโลกรัม จำนวน 22 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.17  
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 15 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.48 ,6.59 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะวันละ 11 – 20 กิโลกรัม จำนวน 21 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.08  
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 14 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 4 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.38 ,4.40 และ 3.30 ตามลำดับ 

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะวันละ 31 – 40 กิโลกรัม จำนวน 10 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.99  
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 7 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 7.69 ,2.20 และ 1.10 ตามลำดับ 

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะวันละ 51 – 60 กิโลกรัม จำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.49  
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 4 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 1 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4.40 และ 1.10 ตามลำดับ 

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะวันละ 41 – 50 กิโลกรัม จำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.40  
เป็นเกษตรกรในภาคกลางทั้งหมด 

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะวันละมากกว่า 60 กิโลกรัม จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.10  
เป็นเกษตรกรในภาคกลาง 

ทัง้นี้เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ยวันละ 23.64 กิโลกรัม โดยเกษตรกรผลิตน้ำนมแพะต่ำสุดวันละ 3 
กิโลกรัม และเกษตรกรผลิตน้ำนมแพะสูงสุดวันละ 105 กิโลกรัม 
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ตารางที ่28 ข้อมูลรายละเอียดปริมาณนำ้นมแพะต่อสัปดาห์ 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

ปริมาณน้ำนมแพะต่อสัปดาห ์(กิโลกรัมต่อสัปดาห์) 

น้ำนมแพะไม่เกนิ 70 กิโลกรัม 10 10.99 7 7.69 11 12.09 28 30.77 

(สัดส่วน %) (18.18)  (35.00)  (68.75)    

น้ำนมแพะ 71 – 140 กิโลกรัม 14 15.38 4 4.40 3 3.30 21 23.08 

(สัดส่วน %) (25.45)  (20.00)  (18.75)    

น้ำนมแพะ 141 – 210 กิโลกรัม 15 16.48 6 6.59 1 1.10 22 24.17 

(สัดส่วน %) (27.27)  (30.00)  (6.25)    

น้ำนมแพะ 211 – 280 กิโลกรัม 7 7.69 2 2.20 1 1.10 10 10.99 

(สัดส่วน %) (12.73)  (10.00)  (6.25)    

น้ำนมแพะ 281 – 350 กิโลกรัม 4 4.40 – – – – 4 4.40 

(สัดส่วน %) (7.27)  –  –    

น้ำนมแพะ 351 – 420 กิโลกรัม 4 4.40 1 1.10 – – 5 5.49 

(สัดส่วน %) (7.27)  (5.00)  –    

น้ำนมแพะมากกว่า420 กิโลกรัม 1 1.10 – – – – 1 1.10 

(สัดส่วน %) (1.82)  –  –    

รวม  55 60.44 20 21.98 16 17.58 91 100.00 

(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    

ค่าเฉลี่ย (กิโลกรัม) 200 
 

145 
 

71 
 

165 
 

ปริมาณน้ำนมแพะรวมต่อสัปดาห์ 
(กโิลกรัม)  

11,025 
 

2,898 
 

1,134 
 

15,057 
 

 ค่าต่ำสดุ (กิโลกรมั)  35 
 

21 
 

21 
 

21 
 

 ค่าสูงสดุ (กิโลกรมั)  735 
 

385 
 

245 
 

735 
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จากตารางที่ 28 เกษตรกร 91 ราย ผลิตน้ำนมแพะได้สัปดาห์ละ 15,057 กิโลกรัม กระจายอยู่ใน 
ภาคกลางจำนวน 11,025 กิโลกรัม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2,898 กิโลกรัม และภาคใต้ตอนล่าง
จำนวน 1,134 กิโลกรมั 

เกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตน้ำนมแพะสัปดาห์ละไม่เกิน 70 กิโลกรัม มากที่สุดจำนวน 28 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 30.77 แยกเป็นเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 11 ราย เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 10 
ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 7 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.09 ,10.99 และ 7.69 
ตามลำดับ 

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะสัปดาห์ละ 141 –210 กิโลกรัม จำนวน 22 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
24.17 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 15 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 16.48 ,6.59 และ 1.10 ตามลำดับ 

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะสัปดาห์ละ 71 – 140 กิโลกรัม จำนวน 21 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
23.08 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 14 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 4 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.38 ,4.40 และ 3.30 ตามลำดับ 

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะสัปดาห์ละ 211 – 280 กิโลกรัม จำนวน 10 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
10.99 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 7 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 7.69 ,2.20 และ 1.10 ตามลำดับ 

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะสัปดาห์ละ 351 – 420 กิโลกรัม จำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.49 
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 4 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 1 ราย คิดเป็น
สัดส่วนรอ้ยละ 4.40 และ 1.10 ตามลำดับ 

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะสัปดาห์ละ 281 – 350 กิโลกรัม จำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.40 
เป็นเกษตรกรในภาคกลางทั้งหมด เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะสัปดาห์ละมากกว่า 420 กิโลกรัม จำนวน 1 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 1.10 เป็นเกษตรกรในภาคกลาง 

ทั้งนี้เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ยสัปดาห์ละ 165 กิโลกรัม โดยเกษตรกรผลิตน้ำนมแพะต่ำสุด
สัปดาห์ละ 21 กิโลกรมั และเกษตรกรผลิตน้ำนมแพะสูงสุดสัปดาห์ละ 735 กิโลกรัม 
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ตารางที่ 29 ข้อมูลรายละเอียดปริมาณนำ้นมแพะต่อเดือน 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

ปริมาณน้ำนมแพะต่อเดือน (กิโลกรัมต่อเดือน) 

นำ้นมแพะไม่เกนิ 300 กิโลกรัม 10 10.99 7 7.69 11 12.09 28 30.77 

(สัดส่วน %) (18.18)  (35.00)  (68.75)    

นำ้นมแพะ301 – 600 กิโลกรัม 14 15.38 4 4.40 3 3.30 21 23.08 

(สัดส่วน %) (25.45)  (20.00)  (18.75)    

น้ำนมแพะ 601 – 900 กิโลกรัม 15 16.48 6 6.59 1 1.10 22 24.17 

(สัดส่วน %) (27.27)  (30.00)  (6.25)    

น้ำนมแพะ 901 – 1,200 กิโลกรัม 7 7.69 2 2.20 1 1.10 10 10.99 

(สัดส่วน %) (12.73)  (10.00)  (6.25)    

นำ้นมแพะ1,201 – 1,500กิโลกรัม 4 4.40 – – – – 4 4.40 

(สัดส่วน %) (7.27)  –  –    

น้ำนมแพะ1,501 – 1,800กิโลกรัม 4 4.40 1 1.10 – – 5 5.49 

(สัดส่วน %) (7.27)  (5.00)  –    

น้ำนมแพะมากกว่า 1,800 กิโลกรัม 1 1.10 – – – – 1 1.10 

(สัดส่วน %) (1.82)  –  –    

รวม 55 60.44 20 21.98 16 17.58 91 100.00 

(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    

ปริมาณน้ำนมแพะรวมต่อเดือน
(กิโลกรัม)  

47,250 
 

12,420 
 

4,860 
 

64,530 
 

ค่าเฉลี่ย(กิโลกรัม)  859 
 

621 
 

304 
 

709 
 

ค่าต่ำสุด(กิโลกรัม)  150 
 

90 
 

90 
 

90 
 

ค่าสูงสุด(กิโลกรัม)  3,150 
 

1,650 
 

1,050 
 

3,150 
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จากตารางที่ 29 เกษตรกร 91 ราย ผลิตน้ำนมแพะได้เดือนละ 64,530 กิโลกรัม กระจายอยู่ใน 
ภาคกลางจำนวน 47,250 กิโลกรัม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 12,420 กิโลกรัม และภาคใต้ตอนล่าง
จำนวน 4,860 กิโลกรัม  

เกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตน้ำนมแพะเดือนละไม่เกิน 300 กิโลกรัม มากที่สุดจำนวน 28 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 30.77 แยกเป็นเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 11 ราย เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 10 
ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 7 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.09 ,10.99 และ 7.69 
ตามลำดับ  

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะเดือนละ 601 – 900 กิโลกรัม จำนวน 22 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
24.17 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 15 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.48 ,6.59 และ 1.10 ตามลำดับ 

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะเดือนละ 301 – 600 กิโลกรัม จำนวน 21 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
23.08 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 14 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 4 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 3 ราย คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 15.38 ,4.40 และ 3.30 ตามลำดับ 

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะเดือนละ 901 – 1,200 กิโลกรัม จำนวน 10 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
10.99 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 7 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 7.69 ,2.20 และ 1.10 ตามลำดับ 

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะเดือนละ 1,501 – 1,800 กิโลกรัม จำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
5.49 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 4 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 1 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 4.40 และ 1.10 ตามลำดับ 

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะเดือนละ 1,201 – 1,500 กิโลกรัม จำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
4.40 เป็นเกษตรกรในภาคกลางทัง้หมด 

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะเดือนละมากกว่า 1,800 กิโลกรัม จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
1.10 เป็นเกษตรกรในภาคกลาง 

ทัง้นี้เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ยเดือนละ 709 กิโลกรัม โดยเกษตรกรผลิตน้ำนมแพะต่ำสุดเดือนละ 
90 กิโลกรัม และเกษตรกรผลิตน้ำนมแพะสูงสุดเดือนละ 3,150 กิโลกรัม 
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ตารางที่ 30 ข้อมลูรายละเอียดปริมาณนำ้นมแพะต่อปี 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

ปริมาณน้ำนมแพะต่อปี (กิโลกรัมต่อปี) 

น้ำนมไมเ่กิน 3,600 กิโลกรัม 10 10.99 7 7.69 11 12.09 28 30.77 

(สัดส่วน %) (18.18)  (35.00)  (68.75)    

น้ำนม 3,601–7,200 กิโลกรัม 14 15.38 4 4.40 3 3.30 21 23.08 

(สัดส่วน %) (25.45)  (20.00)  (18.75)    

น้ำนม7,201– 10,800 กิโลกรัม 15 16.48 6 6.59 1 1.10 22 24.17 

(สัดส่วน %) (27.27)  (30.00)  (6.25)    

น้ำนม10,801–14,400กิโลกรัม 7 7.69 2 2.20 1 1.10 10 10.99 

(สัดส่วน %) (12.73) 
 

(10.00) 
 

(6.25) 
   

น้ำนม14,401–18,800กิโลกรัม 4 4.40 – – – – 4 4.40 

(สัดส่วน %) (7.27)  –  –    

น้ำนม18,001–21,600กิโลกรมั 4 4.40 1 1.10 – – 5 5.49 

(สัดส่วน %) (7.27)  (5.00)  –    

น้ำนมมากกว่า21,600 กิโลกรัม 1 1.10 – – – – 1 1.10 

(สัดส่วน %) (1.82)  –  –    

รวม 55 60.44 20 21.98 16 17.58 91 100.00 

(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    

ปริมาณน้ำนมแพะรวมต่อปี
(กิโลกรัม) 

574,875 
 

151,110 
 

59,130 
 

785,115 
 

ค่าเฉลี่ย(กิโลกรัม) 10,453 
 

7,556 
 

3,696 
 

8,627 
 

ค่าต่ำสุด(กิโลกรัม) 1,825 
 

1,095 
 

1,095 
 

1,095 
 

ค่าสงูสุด(กิโลกรัม) 38,325 
 

20,075 
 

12,775 
 

38,325 
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จากตารางที่ 30 เกษตรกรทั้ง 91 ราย ผลิตน้ำนมแพะได้ปีละ 785,115 กิโลกรัม กระจายอยู่ใน 
ภาคกลางจำนวน 574,875 กิโลกรัม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 151,110 กิโลกรัม และภาคใต้ตอนล่าง
จำนวน 59,130 กิโลกรัม  

เกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตน้ำนมแพะปีละไม่เกิน 3,600 กิโลกรัม มากที่สุดจำนวน 28 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 30.77 เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 11 ราย แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 10 
ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 7 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.09 ,10.99 และ 7.69 
ตามลำดับ  

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะปีละ 7,201 –10,800 กิโลกรัม จำนวน 22 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
24.17 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 15 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.48 ,6.59 และ 1.10 ตามลำดับ 

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะปีละ 3,601 – 7,200 กิโลกรัม จำนวน 21 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
23.08 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 14 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 4 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.38 ,4.40 และ 3.30 ตามลำดับ 

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะปีละ 10,801 – 14,400 กิโลกรัม จำนวน 10 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
10.99 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 7 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย  
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 7.69 ,2.20 และ 1.10 ตามลำดับ 

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะปีละ 18,001 – 21,600 กิโลกรัม จำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
5.49 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 4 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 1 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 4.40 และ 1.10 ตามลำดับ 

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะปีละ 14,401 – 18,000 กิโลกรัม จำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
4.40 เป็นเกษตรกรในภาคกลางทัง้หมด 

เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะปีละมากกว่า 21,600 กิโลกรัม จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.10 
เป็นเกษตรกรในภาคกลาง 

ทั้งนี้เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ยปีละ 8,627 กิโลกรัม เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะต่ำสุดปีละ 1,095 
กิโลกรมั และเกษตรกรมีผลผลิตน้ำนมแพะสูงสุดปีละ 38,325 กิโลกรมั 
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ตารางที ่31 ข้อมูลรายละเอียดอัตราการใหน้มต่อตัวต่อวัน 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

อัตราการให้นมต่อตัวต่อวัน (กโิลกรัมต่อตัวต่อวัน) 

น้ำนมไม่เกิน 1 กิโลกรัมต่อตัว 6 6.59 4 4.40 8 8.79 18 19.78 

(สัดส่วน %) (10.91)  (20.00)  (50.00)    

น้ำนม 1.01–2.00 กิโลกรัมต่อตัว 38 41.76 14 15.38 8 8.79 60 65.93 

(สัดส่วน %) (69.99)  (70.00)  (50.00)    

น้ำนม 2.01–3.00 กิโลกรัมต่อตัว 7 7.69 2 2.20 – – 9 9.89 

(สัดส่วน %) (12.73)  (10.00)  –    

น้ำนม 3.01–4.00 กิโลกรัมต่อตัว 3 3.30 – – – – 3 3.30 

(สัดส่วน %) (5.45)  –  –    

น้ำนม 4.01–5.00 กิโลกรัมต่อตัว 1 1.10 – – – – 1 1.10 

(สัดส่วน %) (1.82)  –  –    

รวม 55 60.44 20 21.98 16 17.58 91 100.00 

(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    

ค่าเฉลี่ย(กิโลกรมั) 1.76 
 

1.52 
 

1.22 
 

1.61 
 

ค่าตำ่สุด(กิโลกรมั) 0.80 
 

1.00 
 

0.70 
 

0.70 
 

ค่าสูงสุด(กโิลกรัม) 4.11 
 

2.77 
 

2.00 
 

4.11 
 

จากตารางที่ 31 เกษตรกรส่วนใหญ่มีแม่แพะที่ให้น้ำนมเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน 1.01 – 2.00 กิโลกรัม  
มากที่สุดจำนวน 60 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.93 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 38 ราย 
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 14 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 8 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 41.76 ,15.38 และ 8.79 ตามลำดับ 

เกษตรกรมีแม่แพะที่ให้น้ำนมเฉลี่ยต่อตัวต่อวันไม่เกิน 1 กิโลกรัม จำนวน 18 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 19.78 แยกเป็นเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 8 ราย เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 6 ราย  
และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.79 ,6.59 และ 4.40 
ตามลำดับ 
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เกษตรกรมีแมแ่พะที่ให้น้ำนมเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน 2.01 – 3.00 กิโลกรัม จำนวน 9 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 9.89 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 7 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 2 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 7.69 และ 2.20 ตามลำดับ 

เกษตรกรมีแม่แพะที่ให้น้ำนมเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน 3.01 – 4.00 กิโลกรัม จำนวน 3 ราย คิดเป็นสัดส่วน
รอ้ยละ 3.30 เป็นเกษตรกรในภาคกลางทั้งหมด 

เกษตรกรมีแม่แพะที่ให้น้ำนมต่อตัวต่อวัน 4.01 – 5.00 กิโลกรัม จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 1.10 เป็นเกษตรกรในภาคกลาง 

ทั้งนี้เกษตรกรมีแม่แพะที่ให้น้ำนมแพะเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน 1.61 กิโลกรัม โดยเกษตรกรมีแม่แพะที่ให้
น้ำนมเฉลี่ยต่อตัวต่อวันต่ำสุด 0.70 กิโลกรัมต่อตัว และเกษตรกรมีแม่แพะที่ให้น้ำนมเฉลี่ยต่อตัวต่อวันสูงสุด 
4.11 กิโลกรมัต่อตัว 

ตารางท่ี 32 ข้อมูลรายละเอียดจำนวนวันที่รีดนมในรอบปี 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

จำนวนวันทีร่ดีนมในรอบปี (วัน) 

จำนวน 150 วัน  4 4.40 – – 1 1.10 5 5.49 

(สัดส่วน %) (7.27)  –  (6.25)    

จำนวน 180 วัน  6 6.59 4 4.40 6 6.59 16 17.58 

(สัดส่วน %) (10.91)  (20.00)  (37.50)    

จำนวน 210 วัน  4 4.40 1 1.10 6 6.59 11 12.09 

(สัดส่วน %) (7.27)  (5.00)  (37.50)    

จำนวน 240 วัน  26 28.57 15 16.48 2 2.20 43 47.25 

(สัดส่วน %) (47.27)  (75.00)  (12.50)    

จำนวน 270 วัน  5 5.49 – – – – 5 5.49 

(สัดส่วน %) (9.09)  –  –    

จำนวน 300 วัน  8 8.79 – – 1 1.10 9 9.89 

(สัดส่วน %) (14.55)  –  (6.25)    

มากกว่า 300 วัน  2 2.20 – – – – 2 2.20 

(สัดส่วน %) (3.64)  –  –    
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รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

จำนวนวันทีร่ดีนมในรอบปี (วัน) 

รวม 55 60.44 20 21.98 16 17.58 91 100.00 

(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    

ค่าเฉลี่ย(วัน) 240 
 

226 
 

204 
 

231 
 

ค่าต่ำสดุ(วัน) 150 
 

180 
 

150 
 

150 
 

ค่าสูงสุด(วัน) 365 
 

240 
 

300 
 

365 
 

จากตารางที่ 32 ในรอบ 1 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่รีดนมแพะ 240 วัน มากที่สุด จำนวน 43 ราย  
คิ ด เป็ น สั ด ส่ วน ร้ อ ยล ะ  47.25 แ ยก เป็ น เกษ ต รกร ใน ภ าค กล างจ ำน วน  26  ราย  เกษ ต รกร ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 15 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
28.57 ,16.48 และ 2.20 ตามลำดับ 

เกษตรกรรีดนมแพะ 180 วัน จำนวน 16 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.58 โดยเกษตรกรใน 
ภาคกลางและเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเท่ากันคือ 6 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
จำนวน 4 ราย และ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 6.59 และ 4.40 ตามลำดับ 

เกษตรกรรีดนมแพะ 210 วัน จำนวน 11 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.09 แยกเป็นเกษตรกรใน
ภาคใต้ตอนล่างจำนวน 6 ราย เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 4 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.59 ,4.40 และ 1.10 ตามลำดับ 

เกษตรกรรีดนมแพะ 300 วัน จำนวน 9 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.89 แยกเป็นเกษตรกรใน 
ภาคกลางจำนวน 8 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.79 และ 1.10 
ตามลำดับ 

เกษตรกรรีดนมแพะ 150 วัน จำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.49 แยกเป็นเกษตรกรใน 
ภาคกลางจำนวน 4 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.40 และ 1.10 
ตามลำดับ 

เกษตรกรรีดนม 270 วัน จำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.49 เป็นเกษตรกรในภาคกลางทั้งหมด 
เกษตรกรรีดนมแพะมากกว่า 300 วัน จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.20 เป็นเกษตรกรใน

ภาคกลางทั้งหมด 
ทั้งนี้ เกษตรกรรีดนมแพะเฉลี่ยปีละ 231 วัน โดยเกษตรกรรีดนมแพะน้อยสุดปีละ 150 วัน  

และเกษตรกรรีดนมแพะมากสุด 365 วัน  
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ตารางที่ 33 ข้อมูลรายละเอียดวิธีการรีดนม 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

วิธีการรีดนม 

รดีด้วยเครือ่ง 22 24.18 6 6.59 – – 28 30.77 

(สัดส่วน %) (40.00)  (30.00)  –    

รีดด้วยมือ 33 36.26 14 15.38 16 17.58 63 69.23 

(สัดส่วน %) (60.00)  (70.00)  (100.00)    

รวม 55 60.44 20 21.98 16 17.58 91 100 

(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    

จากตารางที่ 33 เกษตรกรส่วนใหญ่รีดนมแพะด้วยมือจำนวน 63 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.23 
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 33 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 16 ราย และเกษตรกรใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 14 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.26 ,17.58 และ 15.38 ตามลำดับ 

เกษตรกรรีดนมแพะโดยใช้เครื่องรีดจำนวน 28 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.77 แยกเป็นเกษตรกร
ในภาคกลางจำนวน 22 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
24.18 และ 6.59 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 34 ข้อมูลรายละเอียดการขายน้ำนมแพะ 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

การขายน้ำนมแพะ  

ยังไม่มีแหล่งขายนำ้นม 3 3.30 2 2.20 – – 5 5.50 

(สัดส่วน %) (5.45)  (10.00)  –    

ขายน้ำนมแพะให้โรงงาน
เพียงอย่างเดียว 

15 16.48 6 6.59 – – 21 23.08 

(สัดส่วน %) (27.27)  (30.00)  –    
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รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

การขายน้ำนมแพะ  

ขายน้ำนมแพะให้โรงงาน
และขายหน้าฟาร์ม 

18 19.78 7 7.69 1 1.10 26 28.57 

(สัดส่วน %) (32.73)  (35.00)  (6.25)    

ขายน้ำนมแพะให้โรงงาน 
ขายหน้าฟาร์ม และขายนม
แพะพาสเจอร์ไรส์ 

8 8.79 1 1.10 – – 9 9.89 

(สัดส่วน %) (14.55)  (5.00)  –    

ขายน้ำนมแพะให้โรงงานและ
ขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์ 

2 2.20 – – – – 2 2.20 

(สัดส่วน %) (3.64)  –  –    

ขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์ม
เพียงอย่างเดยีว 

4 4.40 2 2.20 8 8.79 14 15.38 

(สัดส่วน %) (7.27)  (10.00)  (50.00)    

ขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มและ
ขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์ 

3 3.30 2 2.20 3 3.30 8 8.79 

(สัดส่วน %) (5.45)  (10.00)  (18.75)    

ขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์
เพียงอย่างเดียว 

1 1.10 – – 4 4.40 5 5.49 

(สัดส่วน %) (1.80)  –  (25.00)    

ขายนมแพะสเตอร์ริ ไลส์
เพียงอยา่งเดียว 

1 1.10 – – – – 1 1.10 

(สัดส่วน %) (1.82)  –  –    

รวม 55 60.44 20 21.98 16 17.58 91 100.00 

(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
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จากตารางที่ 34 เกษตรกรส่วนใหญ่นำน้ำนมแพะที่ผลิตได้ขายให้กับโรงงานและขายหน้าฟาร์ม 
มากที่สุด จำนวน 26 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.57 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 18 ราย 
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 7 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 19.78 ,7.69 และ 1.10 ตามลำดับ 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะให้กับโรงงานเพียงอย่างเดียว จำนวน 21 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.08 
แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 15 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 16.48 และ 6.59 ตามลำดับ 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มเพียงอย่างเดียว จำนวน 14 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.38 
แยกเป็นเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 8 ราย เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 4 ราย และเกษตรกรใน 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 8.79 ,4.40 และ 2.20 ตามลำดับ 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะให้โรงงาน ขายหน้าฟาร์ม และขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 9 ราย  
คิ ด เป็ น สั ดส่ วน ร้ อยละ  9.89 แยก เป็ น เกษตรกรในภ าคกลางจำนวน  8  ราย  และ เกษ ตรกรใน 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.79 และ 1.10 ตามลำดับ 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มและขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 8 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 8.79 โดยเกษตรกรในภาคกลางและเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเท่ากันคือ 3 ราย  
และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.30 และ 2.20 ตามลำดับ 

เกษตรกรขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์เพียงอย่างเดียว จำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.49  
แยกเป็นเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 4 ราย และเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 4.40 และ 1.10 ตามลำดับ  

เกษตรกรขายน้ำนมแพะให้กับโรงงานและขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วน
รอ้ยละ 2.20 เป็นเกษตรกรในภาคกลางทัง้หมด 

เกษตรกรขายนมแพะสเตอร์ริไลส์เพียงอย่างเดียว จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.10  
เป็นเกษตรกรอยู่ในภาคกลาง 

เกษตรกรที่ยังไม่มีแหล่งขายน้ำนม จำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.50 แยกเป็นเกษตรกรใน
ภาคกลางจำนวน 3 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.30 
และ 2.20 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 35 ข้อมูลรายละเอียดปริมาณน้ำนมแพะท่ีเกษตรกรขายให้กับโรงงานต่อสัปดาห์ 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

ปริมาณน้ำนมแพะที่เกษตรกรขายให้โรงงานต่อสัปดาห์ (กิโลกรัมต่อรายต่อสัปดาห์) 

น้ำนมแพะไม่เกิน 50 กิโลกรัม 4 6.90 3 5.17 1 1.72 8 13.79 

(สัดส่วน %) (9.30)  (21.43)  (100.00)    

น้ำนมแพะ 51–100 กิโลกรัม 13 22.41 2 3.45 – – 15 25.86 

(สัดส่วน %) (30.23)  (14.29)  –    

น้ำนมแพะ 101–150 กิโลกรัม 10 17.24 5 8.62 – – 15 25.86 

(สัดส่วน %) (23.27)  (35.71)  –    

น้ำนมแพะ 151–200 กิโลกรมั 4 6.90 3 5.17 – – 7 12.07 

(สัดส่วน %) (9.30)  (21.43)  –    

น้ำนมแพะ 201–250 กิโลกรัม 7 12.07 – – – – 7 12.07 

(สัดส่วน %) (16.29)  –  –    

น้ำนมแพะ 251–300 กิโลกรัม 2 3.45 – – – – 2 3.45 

(สัดส่วน %) (4.63)  –  –    

น้ำนมแพะมากกว่า300กิโลกรัม 3 5.17 1 1.72 – – 4 6.90 

(สัดส่วน %) (6.98)  (7.14)  –    

รวม 43 74.14 14 24.14 1 1.72 58 100 

(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    

เกษตรกรไม่ได้ขายน้ำนมแพะ
นมให้กับโรงงาน 

12  6  15  33  

ปริมาณน้ ำนมแพะท่ีขายให้ กับ
โรงงานทัง้หมดต่อสัปดาห์(กิโลกรัม) 

6,849 
 

1,975 
 

30 
 

8,854 
 

ค่าเฉลี่ย(กิโลกรัม) 159 
 

141 
 

30 
 

152 
 

ค่าต่ำสุด(กิโลกรัม) 14 
 

20 
 

30 
 

14 
 

ค่าสงูสุด(กิโลกรัม) 420 
 

400 
 

30 
 

420 
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จากตารางที่ 35 เกษตรกรจำนวน 58 ราย ขายน้ำนมแพะให้โรงงานสัปดาห์ละ 8,854 กิโลกรัม 
กระจายอยู่ในภาคกลางจำนวน 6,849 กิโลกรัม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 1,975 กิโลกรัม และภาคใต้
ตอนล่างจำนวน 30 กิโลกรมั  

เกษตรกรขายน้ำนมแพะให้กับโรงงานสัปดาห์ละ 51 – 100 กิโลกรัม จำนวน 15 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 25.86  แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 13 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.41 และ 3.45 ตามลำดับ 

เกษตรกรขายน้ ำนมแพะให้ กับ โรงงานสัปดาห์ ละ 101 – 150 กิ โลกรัม  จำนวน  15 ราย  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.86 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 10 ราย และเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.24 และ 8.62 ตามลำดับ 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะให้กับโรงงานสัปดาห์ละไม่เกิน 50 กิโลกรัม จำนวน 8 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 13.79 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 4 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 3 
ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.90 ,5.17 และ 1.72 ตามลำดับ 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะให้กับโรงงานสัปดาห์ละ 151 – 200 กิโลกรัม จำนวน 7 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 12.07 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 4 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 
3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.90 และ 5.17 ตามลำดับ 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะให้กบัโรงงานสัปดาห์ละ 201 – 250 กิโลกรัม จำนวน 7 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 12.07 เป็นเกษตรกรในภาคกลางทั้งหมด 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะให้กับโรงงานสัปดาห์ละมากกว่า 300 กิโลกรัม จำนวน 4 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 6.90 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 3 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.17 และ 1.72 ตามลำดับ 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะให้กับโรงงานสัปดาห์ละ 251 – 300 กิโลกรัม จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วน
รอ้ยละ 3.45 เป็นเกษตรกรในภาคกลางทั้งหมด 

ทั้ งนี้ เกษตรขายน้ำนมแพะให้กับโรงงานเฉลี่ ยสัปดาห์ละ 152 กิโลกรัม โดยเกษตรกรขาย 
น้ำนมแพะให้กับโรงงานน้อยสุดสัปดาห์ละ 14 กิโลกรัม และเกษตรกรขายน้ำนมแพะให้กับโรงงานมากสุด
สัปดาห์ละ 420 กิโลกรัม 

เกษตรกรไม่ได้ขายน้ำนมแพะให้กับโรงงานจำนวน 33 ราย แยกเป็นเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่าง
จำนวน 15 ราย เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 12 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 ราย 
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ตารางท่ี 36 ข้อมูลรายละเอียดราคาน้ำนมแพะที่เกษตรกรขายให้กับโรงงาน 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

ราคาน้ำนมแพะท่ีเกษตรกรขายให้กับโรงงาน(บาทต่อกิโลกรัม) 

ราคา 30–35  บาท  – – 1 1.72 – – 1 1.72 

(สัดส่วน %) –  (7.14)  –    

ราคา 36–40  บาท  6 10.35 – – – – 6 10.35 

(สัดส่วน %) (13.95)  –  –    

ราคา 41–45  บาท  3 5.18 – – – – 3 5.18 

(สัดส่วน %) (6.98)  –  –    

ราคา 46–50  บาท  25 43.10 6 10.35 – – 31 53.45 

(สัดส่วน %) (58.15)  (42.86)  –    

ราคา 51–55  บาท  7 12.07 7 12.07 1 1.72 15 25.86 

(สัดส่วน %) (16.28)  (50.00)  (100.00)    

ราคา 56–60  บาท  1 1.72 – – – – 1 1.72 

(สัดส่วน %) (2.32)  –  –    

ราคามากกว่า 60 บาท  1 1.72 – – – – 1 1.72 

(สัดส่วน %) (2.32)  –  –    

รวม 43 74.14 14 24.14 1 1.72 58 100.00 

(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    

เกษตรกรไม่ได้ขายน้ำนม
แพะให้กับโรงงาน 

12  6  15  33  

ค่าเฉลี่ย(บาท) 49.26 
 

50.07 
 

60.00 
 

49.64 
 

ค่าต่ำสุด(บาท) 40 
 

35 
 

60 
 

35 
 

ค่าสูงสุด(บาท) 65 
 

53 
 

60 
 

65 
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จากตารางที่ 36 เกษตรกรที่ขายน้ำนมแพะให้โรงงานส่วนใหญ่ขายได้ราคากิโลกรัมละ 46 – 50 บาท 
มากที่สุดจำนวน 31 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.45 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 25 ราย  
และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.10 และ 10.34 ตามลำดับ 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะราคากิโลกรัมละ 51 – 55 บาท จำนวน 15 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
25.86 โดยเกษตรกรในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนเท่ากัน 7 ราย และเกษตรกรในภาคใต้
ตอนล่างจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.07 และ 1.72 ตามลำดับ 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะราคากิโลกรัมละ 36 – 40 บาท จำนวน 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.35 
เป็นเกษตรกรในภาคกลางทั้งหมด 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะราคากิโลกรัมละ 41 – 45 บาท จำนวน 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.18 
เป็นเกษตรกรในภาคกลางทั้งหมด 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะราคากิโลกรัมละ 56 – 60 บาท จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.72 
เป็นเกษตรกรในภาคกลาง เช่นเดียวกับเกษตรกรขายน้ำนมแพะราคากิโลกรัมละมากกว่า 60 บาท  

เกษตรกรขายน้ำนมแพะราคากิโลกรัมละ 30 – 35 บาท จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.72 
เป็นเกษตรกรอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทั้งนี้เกษตรกรขายน้ำนมแพะให้โรงงานราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.64 บาท โดยเกษตรกรขายน้ำนมแพะ
ใหโ้รงงานราคาต่ำสุดกิโลกรัมละ 35 บาท และเกษตรกรขายน้ำนมแพะให้โรงงานราคาสูงสุดกิโลกรัมละ 65 บาท 

เกษตรกรไม่ได้ขายน้ำนมแพะให้กับโรงงานจำนวน 33 ราย แยกเป็นเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่าง
จำนวน 15 ราย เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 12 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 ราย 

ตารางที่ 37 ข้อมูลรายละเอียดปรมิาณน้ำนมแพะทีเ่กษตรกรขายหน้าฟาร์มต่อสัปดาห์ 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

ปริมาณน้ำนมแพะท่ีเกษตรกรขายหน้าฟาร์มต่อสัปดาห์ (กิโลกรัมต่อรายต่อสัปดาห์) 

น้ำนมแพะไมเ่กิน 20 กิโลกรัม 14 24.14 5 8.62 – – 19 32.76 

(สัดส่วน %) (41.18)  (41.67)  –    

นำ้นมแพะ 21–40 กิโลกรัม 3 5.17 2 3.45 7 12.07 12 20.69 

(สัดส่วน %) (8.82)  (16.67)  (58.33)    

น้ำนมแพะ 41–60 กิโลกรัม 6 10.34 2 3.45 5 8.62 13 22.42 

(สัดส่วน %) (17.65)  (16.67)  (41.67)    

น้ำนมแพะ 61–80 กิโลกรัม 2 3.45 1 1.72 – – 3 5.17 

(สัดส่วน %) (5.88)  (8.33)  –    
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รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

ปริมาณน้ำนมแพะท่ีเกษตรกรขายหน้าฟาร์มต่อสัปดาห์ (กิโลกรัมต่อรายต่อสัปดาห์) 

น้ำนมแพะ 81–100 กิโลกรัม 2 3.45 – – – – 2 3.45 

(สัดส่วน %) (5.88)  –  –    

น้ำนมแพะ 101–120 กิโลกรัม 1 1.72 1 1.72 – – 2 3.45 

(สัดส่วน %) (2.94)  (8.33)  –    

น้ำนมแพะ 121–140 กิโลกรัม – – 1 1.72 – – 1 1.72 

(สัดส่วน %) –  (8.33)  –    

น้ำนมแพะ 141–160 กิโลกรัม 1 1.72 – – – – 1 1.72 

(สัดส่วน %) (2.94)  – – –    

น้ำนมแพะ 181–200 กิโลกรัม 1 1.72 – – – – 1 1.72 

(สัดส่วน %) (2.94)  – – –    

น้ำนมแพะมากกว่า200 กิโลกรัม 4 6.90 – – – – 4 6.90 

(สัดส่วน %) (2.94)  – – –    

รวม 34 58.62 12 20.69 12 20.69 58 100.00 

(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    

เกษตรกรไม่ได้ขายน้ำนมแพะ
หน้าฟารม์ 

21  8  4  33  

ปริมาณน้ำนมแพะที่เกษตรกร
ขายหน้าฟาร์มทัง้หมด(กิโลกรัม) 

3,023 
 

542 
 

445 
 

4,010 
 

ค่าเฉลี่ย(กิโลกรัม) 91.61 
 

45.17 
 

37.04 
 

69.13 
 

ค่าต่ำสุด(กิโลกรัม) 15 
 

10 
 

21 
 

10 
 

ค่าสูงสุด(กโิลกรัม) 735 
 

130 
 

60 
 

735 
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จากตารางที่ 37 เกษตรกรจำนวน 58 ราย ขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มสัปดาห์ละ 4,010 กิโลกรัม 
กระจายอยู่ในภาคกลางจำนวน 3,023 กิโลกรัม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 542 กิโลกรัม และภาคใต้
ตอนล่างจำนวน 445 กิโลกรัม  

เกษตรกรส่วนใหญ่ขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มสัปดาห์ละไม่เกิน 20 กิโลกรัม มากที่สุดจำนวน 19 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 32.76 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 14 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
จำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.14 และ 8.62 ตามลำดับ 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มสัปดาห์ละ 41 – 60 กิโลกรัม จำนวน 13 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 22.42 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 6 ราย เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 5 ราย  
และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.34 , 8.62 และ 3.45
ตามลำดับ 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มสัปดาห์ละ 21 – 40 กิโลกรัม จำนวน 12 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 20.69 แยกเป็นเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 7 ราย เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 3 ราย  
และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.07 ,5.17 และ 3.45 
ตามลำดับ 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มสัปดาห์ละมากกว่า 200 กิโลกรัม จำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 6.90 เป็นเกษตรกรในภาคกลางทัง้หมด 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มสัปดาห์ละ 61 – 80 กิโลกรัม จำนวน 3 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 5.17 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 2 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน  
1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.45 และ 1.72 ตามลำดับ 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มสัปดาห์ละ 81 – 100 กิโลกรัม จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 3.45 เป็นเกษตรกรในภาคกลางทั้งหมด 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มสัปดาห์ละ 101 – 120 กิโลกรัม จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 3.45 โดยเกษตรกรในภาคกลางและเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนเท่ากันคือ 1 ราย  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.72 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มสัปดาห์ละ 121 – 140 กิโลกรัม จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 1.72 เป็นเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มสัปดาห์ละ 141–160 กิโลกรัม จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 1.72 เป็นเกษตรกรในภาคกลาง เช่นเดียวกันเกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มสัปดาห์ละ 181 – 200 
กิโลกรมั  

ทั้งนี้เกษตรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มเฉลี่ยสัปดาห์ละ 69.13 กิโลกรัม โดยเกษตรกรขายน้ำนมแพะ
หน้าฟาร์มน้อยที่สุดสัปดาห์ละ 10 กิโลกรัม และเกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มมากที่สุดสัปดาห์ละ 735 
กิโลกรัม 

เกษตรกรไม่ได้ขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มจำนวน 33 ราย แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 21 
ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 8 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 4 ราย 



76 
 

ตารางที่ 38 ข้อมูลรายละเอียดราคาน้ำนมแพะที่เกษตรกรขายไดห้น้าฟาร์ม 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

ราคาน้ำนมแพะท่ีเกษตรกรขายได้หน้าฟาร์ม (บาทต่อกิโลกรัม) 

ราคา 30–40  บาท  2 3.45 – – – – 2 3.45 

(สัดส่วน %) (5.88)  –  –    

ราคา 41–50  บาท  18 31.05 8 13.79 – – 26 44.84 

(สัดส่วน %) (52.94)  (66.67)  –    

ราคา 51–60  บาท  10 17.25 3 5.17 2 3.44 15 25.86 

(สัดส่วน %) (29.42)  (25.00)  (16.67)    

ราคา 61–70  บาท  1 1.72 – – 1 1.72 2 3.44 

(สัดส่วน %) (2.94)  –  (8.33)    

ราคา 71–80  บาท  3 5.17 1 1.72 6 10.35 10 17.24 

(สัดส่วน %) (8.82)  (8.33)  (50.00)    

ราคา 91–100 บาท  – – – – 3 5.17 3 5.17 

(สัดส่วน %) –  –  (25.00)    

รวม 34 58.62 12 20.69 12 20.69 58 100.00 

(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    

เกษตรกรไม่ ได้ขาย
น้ำนมแพะหน้าฟาร์ม 

21  8  4  33  

ค่าเฉลี่ย(กโิลกรัม) 54.48 
 

53.75 
 

77.50 
 

59.18 
 

ค่าต่ำสดุ(กิโลกรัม) 30 
 

45 
 

60 
 

30 
 

ค่าสูงสุด(กิโลกรัม) 80 
 

80 
 

100 
 

100 
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จากตารางที่ 38 เกษตรกรส่วนใหญ่ขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มราคากิโลกรัมละ 41 – 50 บาท  
มากที่สุดจำนวน 26 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.84 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 18 ราย  
และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 1 ราย คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 31.05 และ 13.79 ตามลำดับ 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มราคากิโลกรัมละ 51 – 60 บาท จำนวน 15 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 25.86 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 10 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 3 
ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.25 ,5.17 และ 3.44 ตามลำดับ 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มราคากิโลกรัมละ 71 – 80 บาท จำนวน 10 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 17.24 แยกเป็นเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 6 ราย เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 3 ราย  
และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.35 ,5.17 และ 1.72 
ตามลำดับ 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มราคากิโลกรัมละ 61 – 70 บาท จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 3.44 เป็นเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างและเกษตรกรในภาคกลางภาคละ 1 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 1.72  

เกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มราคากิโลกรัมละ 30 – 40 บาท จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 3.45 เป็นเกษตรกรในภาคกลางทั้งหมด 

เกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มราคากิโลกรัมละ 91–100 บาท จำนวน 3 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
รอ้ยละ 5.17 เกษตรกรอยูใ่นภาคใต้ทั้งหมด 

ทั้งนี้เกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.18 บาท โดยเกษตรกรขายน้ำนม
แพะหน้าฟาร์มราคาต่ำสุดกิโลกรัมละ 30 บาท และเกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มราคาสูงสุดกิโลกรัมละ 
100 บาท 

เกษตรกรไม่ได้ขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มจำนวน 33 ราย แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 21 
ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 8 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 4 ราย 
ตารางท่ี 39 ข้อมลูรายละเอียดปริมาณการขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์ต่อสัปดาห์ 

รายการ 
ภาคกลาง 

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

ปริมาณการขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์ต่อสัปดาห์(กโิลกรัมต่อสัปดาห์) 

ปริมาณไมเ่กิน 20 กิโลกรัม 6 25.01 2 8.33 2 8.33 10 41.67 

(สัดส่วน %) (42.86)  (66.67)  (28.57)    

ปริมาณ 21–40 กิโลกรัม 3 12.51 1 4.16 – – 4 16.67 

(สัดส่วน %) (21.43)  (33.33)  –    

ปริมาณ 41–60 กิโลกรัม 3 12.51 – – 1 4.16 4 16.67 

(สัดส่วน %) (21.43)  –  (14.29)    
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รายการ 
ภาคกลาง 

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

ปริมาณการขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์ต่อสัปดาห์(กโิลกรัมต่อสัปดาห์) 

ปริมาณ 61–80 กิโลกรัม – – – – 1 4.16 1 4.16 

(สัดส่วน %) –  –  (14.29)    

ปริมาณ 81–100 กิโลกรัม 1 4.16 – – – – 1 4.16 

(สัดส่วน %) (7.14)  –  –    

ปริมาณมากกว่า 100 กิโลกรัม 1 4.16 – – 3 12.51 4 16.67 

(สัดส่วน %) (7.14)  –  (42.85)    

รวม  14 58.33 3 12.50 7 29.17 24 100.00 

(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    

เกษตรกรไม่ได้ขายนมแพะ
พาสเจอร์ไรส์ 

41  17  9  67  

ปริมาณนมแพะพาสเจอร์ไรส์
ต่อสัปดาห์ (กิโลกรัม) 

546  42  529  1,117  

ค่าเฉลี่ย (กิโลกรัม) 39  14  76  47  

ค่าต่ำสุด (กิโลกรัม) 5  6  10  5  

ค่าสูงสุด (กิโลกรัม) 128  30  144  144  

จากตารางที่ 39 เกษตรกรจำนวน 24 ราย ขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์สัปดาห์ละ 1,117 กิโลกรัม กระจาย
ตัวอยู่ในภาคกลางจำนวน 546 กิโลกรัม ภาคใต้ตอนล่างจำนวน 529 กิโลกรัม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน 42 กิโลกรมั  

เกษตรกรส่วนใหญ่ขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์สัปดาห์ละไม่เกิน 20 กิโลกรัม มากที่สุดจำนวน 10 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.67 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 6 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเทา่กันคือ 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.01 และ 8.33 ตามลำดับ 

เกษตรกรขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์สัปดาห์ละ 21 – 40 กิโลกรัม จำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 16.67 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 3 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 
1 ราย คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 12.51 และ 4.16 ตามลำดับ 

เกษตรกรขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์สัปดาห์ละ 41 – 60 กิโลกรัม จำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 16.67 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 3 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 1 ราย  
คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 12.51 และ 4.16 ตามลำดับ 
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เกษตรกรขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์สัปดาห์ละมากกว่า 100 กิโลกรัม จำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 16.67 แยกเป็นเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 3 ราย และเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 1 ราย  
คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 12.51 และ 4.16 ตามลำดับ 

เกษตรกรขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์สัปดาห์ละ 61 – 80 กิโลกรัม จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 4.16 เป็นเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่าง เกษตรกรขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์สัปดาห์ละ 81–100 กิโลกรัม 
จำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.16 เป็นเกษตรกรในภาคกลาง ทั้งนี้เกษตรกรขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์
เฉลี่ยสัปดาห์ละ 47 กิโลกรัม โดยเกษตรกรขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์น้อยสุดสัปดาห์ละ 5 กิโลกรัม  
และเกษตรกรขายนมพาสเจอรไ์รส์มากสุดสัปดาห์ละ 144 กิโลกรมั 

เกษตรกรไม่ได้ขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์จำนวน 67 ราย แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 41 
ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 17 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 9 ราย 

ตารางท่ี 40 ข้อมูลรายละเอียดราคานมแพะพาสเจอรไ์รส์ที่เกษตรกรขายได้ 

รายการ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

ราคานมแพะพาสเจอร์ไรส์ที่เกษตรกรขายได้ (บาทต่อกิโลกรัม) 

ราคา 60–70 บาท 2 8.33 – – – – 2 8.33 

(สัดส่วน %) (14.29)  –  –    

ราคา 71–80 บาท 2 8.33 – – – – 2 8.33 

(สัดส่วน %) (14.29)  –  –    

ราคา 81–90 บาท 2 8.33 – – – – 2 8.33 

(สัดส่วน %) (14.29)  –  –    

ราคา 91–100 บาท 5 20.84 2 8.33 3 12.50 10 41.67 

(สัดส่วน %) (35.70)  (66.67)  (42.86)    

ราคา 101–110 บาท 1 4.18 – – – – 1 4.18 

(สัดส่วน %) (7.14)  –  –    

ราคา 111–120 บาท 2 8.33 – – 2 8.33 4 16.66 

(สัดส่วน %) (14.29)  –  (28.57)    

มากกว่า 120 บาท – – 1 4.17 2 8.33 3 12.50 

(สัดส่วน %) –  (33.33)  (28.57)    
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รายการ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

ราคานมแพะพาสเจอร์ไรส์ที่เกษตรกรขายได้ (บาทต่อกิโลกรัม) 

รวม 14 58.33 3 12.50 7 29.17 24 100.00 

(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    

เกษตรกรไม่ได้ขายนม
แพะพาสเจอรไ์รส์ 

41  17  9  67  

ค่าเฉลี่ย(บาท) 93.57 
 

116.67 
 

124.28 
 

105.42 
 

ค่าตำ่สุด(บาท) 60 
 

100 
 

100 
 

60 
 

ค่าสูงสุด(บาท) 120 
 

1500 
 

180 
 

180 
 

จากตารางที่ 40 เกษตรกรส่วนใหญ่ขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์ราคากิโลกรัมละ 91 – 100 บาท  
มากที่สุด จำนวน 10 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.67 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 5 ราย 
เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 3 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
20.84 ,12.50 และ 8.33 ตามลำดับ 

รองลงมาเกษตรกรขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์ราคากิโลกรัมละ 111 – 120 บาท จำนวน 4 ราย  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.66 โดยเกษตรกรในภาคกลางและเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเท่ากันคือ 2 
ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.33 

เกษตรกรขายนมแพะพาสเจอรไ์รส์ราคากิโลกรัมละมากกว่า 120 บาท จำนวน 3 ราย คิดเป็นสัดส่วน
รอ้ยละ 12.50 แยกเป็น เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 2 ราย และภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 1 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.33 และ 4.17 ตามลำดับ 

เกษตรกรขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์ราคากิโลกรัมละ 60 – 70 บาท จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 8.33 เป็นเกษตรกรในภาคกลางทั้งหมด 

เกษตรกรขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์ราคากิโลกรัมละ 71–80 บาท จำนวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 8.33 เป็นเกษตรกรในภาคกลางทั้งหมด เช่นเดียวกับเกษตรกรขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์ราคากิโลกรัม
ละ 81 – 90 บาท  

ทั้งนี้เกษตรกรขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 105.42 บาท โดยเกษตรกรขายนม
แพะพาสเจอรไ์รส์ราคาต่ำสุดกิโลกรัมละ 60 บาท และเกษตรกรขายนมแพะพาสเจอรไ์รส์ราคาสูงสุดกิโลกรัมละ 
180 บาท 

เกษตรกรไม่ได้ขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์จำนวน 67 ราย แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 41 
ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 17 ราย และเกษตรกรในภาคใตต้อนล่างจำนวน 9 ราย 
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การผลิตและการจำหน่ายนมแพะสเตอริไลส์ 
การผลิตนมแพะสเตอร์ไลส์ จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 1 ราย ผลิตและ

จำหน่ายนมแพะสเตอริไลส์ โดยผลิตได้สัปดาห์ละ 360 กิโลกรัม การผลิตนมแพะสเตอร์ริไลส์เกษตรกรจะจ้าง
โรงงานผลิต โดยโรงงานจะคิดค่าจ้างตามขนาดที่บรรจุ ทั้งนี้นมแพะสเตอร์ริไลส์จะขายให้กับตลาดอาหารสัตว์
เลี้ยงเป็นส่วนใหญ่ โดยแยกเป็น 2 ขนาด คือ ขนาด 200 CC จำหน่ายราคาขวดละ 33 บาท และขนาด  
400 CC จำหน่ายขวดละ 45 บาท 

 

4.2.2 ข้อมูลรายได้จากการเลี้ยงแพะนม 

 ข้อมูลรายได้จากการเลี้ยงแพะนม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1)รายได้ที่เกิดจากการขายน้ำนมแพะ
ทั้งหมด ได้แก่ รายได้จากการขายน้ำนมแพะ รายได้จากการขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์ รายได้จากการขาย 
นมแพะสเตอร์ริไลส์ และ 2)รายได้จากการขายแพะนมมีชีวิตทุกช่วงอายุ ได้แก่ รายได้จากการขายแพะนม 
สายพันธุ์เพศผู้ – เพศเมีย รายได้จากการขายแพะนมมีชีวิตทั่วไปทุกช่วงอายุ รายได้จากการขายพ่อแม่พันธุ์
แพะนมปลดระวาง และรายได้จากการขายลูกแพะ ทั้งนี้เกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมทั้ง 91 ราย ไม่มีการจำหน่าย 
ขี้แพะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 41 ข้อมูลรายละเอียดรายได้จากการขายน้ำนมแพะทัง้ปี 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

รายได้จากการขายน้ำนมแพะท้ังหมดต่อป ี(บาทต่อปตี่อราย) 

ไม่เกิน 100,000 บาท 1 1.16 2 2.33 2 2.33 5 5.81 
(สัดส่วน %) (1.92)  (11.12)  (12.50)    
100,001 – 200,000บาท 6 6.98 4 4.65 6 6.98 16 18.61 
(สัดส่วน %) (11.54)  (22.23)  (37.50)    
200,001 – 300,000 บาท 4 4.65 1 1.16 4 4.65 9 10.47 
(สัดส่วน %) (7.69)  (5.55)  (25.00)    
300,001 – 400,000 บาท 8 9.30 4 4.65 – – 12 13.95 
(สัดส่วน %) (15.38)  (22.23)  –    
400,001 – 500,000 บาท 8 9.30 3 3.49 – – 11 12.79 
(สัดส่วน %) (15.38)  (16.67)  –    
500,001 – 600,000 บาท 14 16.27 1 1.16 1 1.16 16 18.60 
(สัดส่วน %) (26.93)  (5.55)  (6.25)    
600,001 – 700,000 บาท 4 4.65 1 1.16 1 1.16 6 6.98 
(สัดส่วน %) (7.70)  (5.55)  (6.25)    
         



82 
 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 

รายได้จากการขายน้ำนมแพะท้ังหมดต่อป ี(บาทต่อปตี่อราย) 

700,001 – 800,000 บาท 1 1.16 – – – – 1 1.16 
(สัดส่วน %) (1.92)  –  –    
800,001 – 900,000 บาท 1 1.16 1 1.16 – – 2 2.33 
(สัดส่วน %) (1.92)  (5.55)  –    
900,001 – 1,000,000 บาท 2 2.33 1 1.16 2 2.33 5 5.81 
(สัดส่วน %) (3.85)  (5.55)  (12.50)    
มากกว่า 1,000,000 บาท 3 3.49 – – – – 3 3.49 
(สัดส่วน %) (5.77)  –  –    
รวม 52 60.47 18 20.93 16 18.60 86 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
เกษตรกรไม่มีรายได้จาก
การขายน้ำนมแพะ 

3 
 

2 
 

0 
 

5 
 

ค่าเฉลี่ย(บาท) 503,235 
 

369,027 
 

309,945 
 

439,184 
 

ค่าต่ำสุด(บาท) 47,040 
 

31,200 
 

80,640 
 

31,200 
 

ค่าสงูสุด(บาท) 1,764,000 
 

960,000 
 

921,600 
 

1,764,000 
 

จากตารางที่ 41 เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำนมแพะปีละ 100,001 – 200,000 บาท จำนวน 
16 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.61 โดยเกษตรกรในภาคกลางและเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างมีจำนวน
เท่ากันคือ 6 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.98 และ 
4.65 ตามลำดับ 

เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำนมแพะปีละ 500,001 – 600,000 บาท จำนวน 16 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 18.60 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 14 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเท่ากันคือ 1 ราย คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 16.27 และ 1.16 ตามลำดับ 

เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำนมแพะปีละ 300,001 – 400,000 บาท จำนวน 12 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 13.95 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 8 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน 4 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.30 และ 4.65 ตามลำดับ 

เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำนมแพะปีละ 400,001 – 500,000 บาท จำนวน 11 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 12.79 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 8 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน 3 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.30 และ 3.49 ตามลำดับ 
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เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำนมแพะปีละ 200,001 – 300,000 บาท จำนวน 9 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 10.47 โดยเกษตรกรในภาคกลางและเกษตรกรภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเท่ากันคือ 4 ราย และ
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.45 และ 1.16 ตามลำดับ 

เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำนมแพะปีละ 600,001 – 700,000 บาท จำนวน 6 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 6.98 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 4 ราย เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเกษตรกรใน
ภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเท่ากันคือ 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.65 และ 1.16 ตามลำดับ 

เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำนมแพะปีละไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 5 ราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 5.81 โดยเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือและเกษตรกรภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเท่ากันคือ 2 ราย 
และเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.33 และ 1.16 ตามลำดับ 

เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำนมแพะปีละ 900,001 –1,000,000 บาท จำนวน 5 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 5.81 โดยเกษตรกรในภาคกลางและเกษตรกรภาคใต้ตอนล่างมีจำนวนเท่ากันคือ 2 ราย  
และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.33 และ 1.16 ตามลำดับ 

เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำนมแพะปีละมากกว่า 1,000,000 บาท จำนวน 3 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 3.49 เป็นเกษตรกรในภาคกลางทั้งหมด 

เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำนมแพะปีละ 800,001 – 900,000 บาท จำนวน 2 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 2.33 โดยเกษตรกรในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนเกษตรกรเท่ากันคือภาค
ละ 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.16 

เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำนมแพะปีละ 700,001 – 800,000 บาท จำนวน 1 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 1.16 เป็นเกษตรกรในภาคกลาง 

ทัง้นี้เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำนมแพะเฉลี่ยปีละ 439,184 บาท โดยเกษตรกรมีรายได้จากการ
ขายนำ้นมแพะต่ำสุดปีละ 31,200 บาท เกษตรกรมรีายได้จากการขายน้ำนมแพะสูงสุดปีละ 1,764,000 บาท  

เกษตรกรไม่มีแหล่งจำหน่ายน้ำนมแพะจำนวน 5 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 3 ราย 
และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 ราย 

ตารางที่ 42 ข้อมูลรายละเอียดรายได้จากการขายแพะนมมีชีวิตทุกช่วงอายุ 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
รายได้จากการขายแพะนมมีชีวิตทุกช่วงอายุ (บาทต่อปตี่อราย) 
ไม่เกิน 100,000 บาท 27 39.13 8 11.59 11 15.95 46 66.67 
(สัดส่วน %) (58.70)  (80.00)  (84.62)    
101,001–150,000 บาท 4 5.80 1 1.45 1 1.45 6 8.70 
(สัดส่วน %) (8.70)  (10.00)  (1.69)    
150,001–200,000 บาท 5 7.25 – – – – 5 7.25 
(สัดส่วน %) (10.87)  –  –    
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รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งหมด 

ราย % ราย % ราย % ราย % 
รายได้จากการขายแพะนมมีชีวิตทุกช่วงอายุ (บาทต่อปตี่อราย) 
200,001–250,000 บาท 3 4.34 – – – – 3 4.34 
(สัดส่วน %) (6.52)  –  –    
250,001–300,000 บาท 1 1.45 1 1.45 1 1.45 3 4.34 
(สัดส่วน %) (2.17)  (10.00)  (7.69)    
มากกว่า 300,000 บาท 6 8.70 – – – – 6 8.70 
(สัดส่วน %) (13.04)  –  –    
รวม  46 66.67 10 14.49 13 18.84 69 100.00 
(สัดส่วน %) (100.00)  (100.00)  (100.00)    
เกษตรกรไมม่ีรายได้จาก
การขายแพะนมมีชีวิต 

9 
 

10 
 

6 
 

22 
 

รายได้รวมทัง้ปี(บาท) 6,074,025 
 

543,350 
 

933,025 
 

7,550,400 
 

ค่าเฉลี่ย(บาท) 132,044 
 

54,335 
 

71,771 
 

109,426 
 

ค่าต่ำสุด(บาท) 5,000 
 

7,200 
 

1,600 
 

1,600 
 

ค่าสูงสุด(บาท) 499,900 
 

265,000 
 

294,500 
 

499,900 
 

จากตารางที่ 42 เกษตรกรจำนวน 69 ราย มีรายได้จากการขายแพะนมมีชีวิตรวมทั้งหมดปีละ 
7,550,400 บาท กระจายอยู่ในภาคกลางจำนวน 6,074,025 บาท ภาคใต้ตอนล่างจำนวน 933,025 บาท  
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 543,350 บาท 

เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้จากการขายแพะนมมีชีวิตปีละไม่เกินกว่า 100,000 บาท มากท่ีสุดจำนวน 
46 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 27 ราย เกษตรกรในภาคใต้
ตอนล่างจำนวน 11 ราย และเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจำนวน 8 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.13 
15.95 และ 11.59 ตามลำดับ 

เกษตรกรมีรายได้จากการขายแพะนมมีชีวิตปีละ 101,001 – 150,000 บาท จำนวน 6 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 8.70 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลางจำนวน 4 ราย โดยเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างและ
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนเท่ากันคือ 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.80 และ 1.45 
ตามลำดับ 

เกษตรกรมีรายได้จากการขายแพะนมมีชีวิตปีละมากกว่า 300,000 บาท จำนวน 6 ราย คิดเป็น
สัดสว่นร้อยละ 8.70 เป็นเกษตรกรอยู่ในภาคกลางทั้งหมด 

เกษตรกรมีรายได้จากการขายแพะนมมีชีวิตปีละ 150,001 – 200,000 บาท จำนวน 5 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 7.25 เป็นเกษตรกรอยู่ในภาคกลางทั้งหมด 

เกษตรกรมีรายได้จากการขายแพะนมมีชีวิตปีละ 200,001 – 250,000 บาท จำนวน 3 ราย คิดเป็น
สัดส่วนรอ้ยละ 4.34 เป็นเกษตรกรอยู่ในภาคกลางทั้งหมด 
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เกษตรกรมีรายได้จากการขายแพะนมมีชีวิตปีละ 250,001 – 300,000 บาท จำนวน 3 ราย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4.34 แยกเป็นเกษตรกรในภาคกลาง เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเกษตรกรใน
ภาคใต้ตอนล่างภาคละ 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.45 

ทัง้นี้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยจากการขายแพะนมมีชีวิตปีละ 109,426 บาท โดยเกษตรกรมีรายได้จากการ
ขายแพะนมมีชีวิตต่ำสุดปีละ 1,600 บาท เกษตรกรมีรายได้จากการขายแพะนมมีชีวิตสูงสุดปีละ 499,990 บาท  

เกษตรกรไม่ได้ขายแพะนมมีชีวิตจำนวน 22 ราย แยกเป็นเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน 6 ราย เกษตรกรในภาคกลางจำนวน 9 ราย และเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจำนวน 6 ราย  

4.3 ข้อมูลต้นทนุและผลตอบแทนจากการผลิตน้ำนมแพะ 
ข้อมลูต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะ ประกอบด้วย  
3.1 ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของภาคกลางเป็นรายจังหวัด ได้แก่  

กรงุเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรอียุธยา ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี และสุพรรณบุรี 
3.2 ข้อมลูต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายจังหวัด ได้แก่ 

นครราชสีมา 
3.3 ข้อมูลต้นทนุและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของภาคใต้ตอนล่างรายจังหวัด ได้แก่  

สตูล และยะลา 
3.4 ข้อมูลต้นทนุและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของขนาดฟารม์ทีมี่แมแ่พะ 5 – 10 ตัว 
3.5 ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของขนาดฟารม์ทีมี่แมแ่พะ 11 – 20 ตัว 
3.6 ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของขนาดฟารม์ทีมี่แมแ่พะ 21 – 30 ตัว 
3.7 ข้อมูลต้นทนุและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของขนาดฟาร์มที่มีแมแ่พะ 31 – 40 ตัว 
3.8 ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของขนาดฟาร์มทีมี่แมแ่พะ 41 – 50 ตัว 
3.9 ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของขนาดฟาร์มที่มีแมแ่พะมากกว่า 50 ตัวขึ้นไป 
โดยมรีายละเอียดังนี้ 

 

4.3.1. ข้อมูลต้นทนุและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของภาคกลาง  
ข้อมู ลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ ำนมแพะของภาคกลางเป็ นรายจั งหวัด  ได้แก่  

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี และสุพรรณบุรี  
โดยมรีายละเอียด  
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ตารางท่ี 43 ข้อมูลรายละเอียดต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของจงัหวัดกรุงเทพมหานคร 
                               หน่วย: บาท/กิโลกรัม 

รายการ  กรงุเทพมหานคร ร้อยละ 
 1.ต้นทุนคงที ่ 3.50 14.08 

  1.1    1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ ์ 2.72 10.94 
  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์  0.43 1.73 
  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ์  0.24 0.97 
  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.11 0.44 
 2.ต้นทนุผันแปร  21.36 85.92 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  0.17 0.68 
  2.2 ค่าแรงในการรีดนม   2.01 8.09 
  2.3 ค่าอาหาร  15.26 61.38 
  2.4 ค่ายาและวัคซีน  0.21 0.84 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  1.59 6.40 
  2.6 ค่าน้ำ  0.45 1.81 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  1.56 6.28 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวียน  0.11 0.44 
 3. รวมต้นทุนทัง้หมด  24.86 100.00 
 4. ราคาที่เกษตรกรขายได้  69.35  
 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม  44.49  

จากตารางที่ 43 พบว่า ต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะของจังหวัดกรุงเทพมหานครเฉลี่ย 24.86 บาทต่อ
กิโลกรัม แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 3.50 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.08 ของต้นทนุทั้งหมด และต้นทุน
ผันแปร 21.36 บาทต่อกโิลกรัม คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 85.92 ของต้นทนุทั้งหมด  

ต้นทนุคงที ่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 2.72 บาทต่อกโิลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
10.94 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 0.43 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.73 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและ
อุปกรณ์ 0.24 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.97 และค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 0.11 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.44 เมือ่เทียบกับต้นทุนทั้งหมด   

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 15.26 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
61.38 รองลงมาค่าแรงในการรีดนม 2.01 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.09 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1.59 
บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.40 ค่าไฟฟ้า 1.56 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.28  
ค่าน้ำ 0.45 บาทต่อกิโลกรมั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.81 ค่ายาและวัคซีน 0.21 บาทตอ่กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 0.84 ค่าแรงในการเลี้ยง 0.17 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.68 และค่าเสียโอกาสเงินทุน
หมุนเวียน 0.11 บาทตอ่กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.44 เมื่อเทยีบกับต้นทนุทัง้หมด   

สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 69.35 บาท  ดังนั้นเกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
กิโลกรมัละ 44.49 บาท   
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ตารางท่ี  44  ข้อมูลรายละเอียดต้นทนุและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของจังหวัดนนทบุรี 
                    หนว่ย:บาท/กิโลกรัม 

รายการ  นนทบุร ี รอ้ยละ 
 1.ต้นทนุคงที ่ 2.41 11.18 
  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์  1.85 8.58 
  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์  0.22 1.02 
  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ์  0.27 1.25 
  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.07 0.33 
 2.ต้นทุนผันแปร  19.15 88.82 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  0.46 2.13 
  2.2 ค่าแรงในการรีดนม   3.10 14.38 
  2.3 ค่าอาหาร  12.29 57.00 
  2.4 ค่ายาและวัคซีน  0.11 0.51 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  1.63 7.56 
  2.6 ค่าน้ำ  0.35 1.62 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  1.09 5.06 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวียน  0.12 0.56 
 3. รวมต้นทุนทัง้หมด  21.56 100.00 
 4. ราคาที่เกษตรกรขายได้  54.08  
 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม  32.52  

จากตารางที่ 44 พบว่า ต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะของจังหวัดนนทบุรีเฉลี่ย 21.56 บาทต่อกิโลกรัม 
แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 2.41 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.18 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 
19.15 บาทต่อกิโลกรมั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.82 ของตน้ทุนทั้งหมด  

ต้นทุนคงที ่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 1.85 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
8.58 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ์ 0.27 บาทต่อกโิลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.25 ค่าเสื่อมพ่อแมพั่นธุ์ 
0.22 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.02 และค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 0.07 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น
สัดสว่นร้อยละ 0.33 เมือ่เทยีบกับต้นทุนทั้งหมด   

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 12.29 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
57.00 รองลงมา คือ ค่าแรงในการรีดนม 3.10 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.38 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 
1.63 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.56 ค่าไฟฟ้า 1.09 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.06 
ค่าแรงในการเลี้ยง 0.46 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.13 ค่าน้ำ 0.35 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 1.62 ค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวียน 0.12 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.56 ค่ายา
และวัคซีน 0.11 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.51 เมื่อเทยีบกบัตน้ทุนทั้งหมด   

สำหรับราคาทีเ่กษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.08 บาท ดังนั้น เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
กิโลกรมัละ 32.52 บาท   
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ตารางท่ี  45  ข้อมูลรายละเอียดต้นทนุและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
         หนว่ย:บาท/กิโลกรัม 

รายการ  พระนครศรีอยุธยา รอ้ยละ 
 1.ต้นทนุคงที่  4.05 13.53 
  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์  3.04 10.16 
  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์  0.67 2.24 
  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ์  0.18 0.60 
  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.16 0.53 
 2.ต้นทุนผันแปร  25.88 86.47 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  0.83 2.77 
  2.2 ค่าแรงในการรีดนม   2.62 8.75 
  2.3 ค่าอาหาร  17.84 59.61 
  2.4 ค่ายาและวัคซีน  0.22 0.73 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  1.72 5.75 
  2.6 ค่าน้ำ  0.31 1.04 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  2.19 7.32 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงินทนุหมุนเวียน  0.15 0.50 
 3. รวมต้นทุนทัง้หมด  29.93 100.00 
 4. ราคาที่เกษตรกรขายได้  50.00  
 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม  20.07  

จากตารางที่ 45 พบว่า ต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฉลี่ย 29.93 บาท 
ต่อกิโลกรัม แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 4.05 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.53 ของต้นทุนทั้งหมดและ
ต้นทุนผันแปร 25.88 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 86.47 ของต้นทุนทั้งหมด  

ต้นทนุคงที ่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 3.04 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
10.16 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 0.67 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.24 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและ
อุปกรณ์ 0.18 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.60 และค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 0.16 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.53 เมื่อเทียบกับต้นทุนทัง้หมด   

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 17.84 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
59.61 รองลงมาค่าแรงในการรีดนม 2.62 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.75 ค่าไฟฟ้า 2.19 บาทต่อ
กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.32 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1.72 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.75 
ค่าแรงในการเลี้ยง 0.83 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.77 ค่ายาและวัคซีน 0.22 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.73 ค่าน้ำ 0.31 บาทต่อกิโลกรมั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  1.04 และค่าเสียโอกาสเงินทุน
หมุนเวียน 0.15 บาทตอ่กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.50 เมือ่เทียบกบัต้นทุนทัง้หมด   

สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 50 บาท ดังนั้น เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 20.07 บาท   
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ตารางที ่46 ข้อมูลรายละเอียดต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของจังหวัดราชบุรี 
                              หน่วย:บาท/กิโลกรัม 

รายการ  ราชบุร ี รอ้ยละ 
 1.ต้นทุนคงท่ี  3.70 15.77 
  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์  3.15 13.43 
  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์  0.22 0.94 
  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ์ 0.27 1.15 
  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.06 0.25 
 2.ต้นทนุผันแปร  19.76 84.23 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  0.58 2.47 
  2.2 ค่าแรงในการรีดนม   3.22 13.72 
  2.3 ค่าอาหาร  12.41 52.90 
  2.4 ค่ายาและวัคซีน  0.18 0.77 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  1.41 6.01 
  2.6 ค่านำ้  0.29 1.24 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  1.55 6.61 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวียน  0.12 0.51 
 3. รวมต้นทุนทั้งหมด  23.46 100.00 
 4. ราคาที่เกษตรกรขายได้  47.86  

 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม  24.40  

จากตารางที่ 46 พบว่า ต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะของจังหวัดราชบุรีเฉลี่ย 23.46 บาทต่อกิโลกรัม 
แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 3.70 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.77 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 
19.76 บาทตอ่กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.23 ของต้นทุนทั้งหมด  

ต้นทุนคงที ่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 3.15 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
13.43 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ์ 0.27 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.15 ค่าเสื่อมพ่อแม่
พันธุ์ 0.22 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.94 และค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 0.06 บาทต่อกิโลกรัม  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.25 เมือ่เทียบกับต้นทุนทัง้หมด   

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 12.41 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
52.90 รองลงมา คือ ค่าแรงในการรีดนม 3.22 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.72 ค่าไฟฟ้า 1.55 
บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.61 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1.41 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
6.01 ค่าแรงในการเลี้ยง 0.58 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.47 ค่าน้ำ 0.29 บาทต่อกิโลกรัม  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.24 ค่ายาและวัคซีน 0.18 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.77 และค่าเสีย
โอกาสเงินทุนหมุนเวียน 0.12 บาทต่อกิโลกรมั คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.51 เมื่อเทียบกับตน้ทนุทั้งหมด   

สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.86 บาท ดังนั้น เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
กิโลกรมัละ 24.40 บาท   
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ตารางที ่ 47  ข้อมูลรายละเอียดต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของจังหวัดลพบุรี 
         หน่วย:บาท/กิโลกรัม 

รายการ  ลพบุรี รอ้ยละ 
1.ต้นทุนคงท่ี 3.94 15.25 
  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์  3.32 12.85 
  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์  0.32 1.24 
  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ์ 0.24 0.93 
  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.06 0.23 
 2.ต้นทนุผันแปร  21.90 84.75 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  0.22 0.85 
  2.2 ค่าแรงในการรีดนม   3.38 13.08 
  2.3 ค่าอาหาร  15.58 60.29 
  2.4 ค่ายาและวัคซีน  0.28 1.08 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  1.04 4.03 
  2.6 ค่าน้ำ  0.09 0.35 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  1.21 4.68 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวียน  0.10 0.39 
 3. รวมต้นทุนทั้งหมด  25.84 100.00 
 4. ราคาที่เกษตรกรขายได้  52.79  
 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม  26.95  

จากตารางที่ 47 พบว่า ต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะของจังหวัดลพบุรีเฉลี่ย 25.84 บาทต่อกิโลกรัม 
แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 3.94 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.25 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 
21.90 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.75 ของต้นทุนทั้งหมด  

ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 3.32 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
12.85 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 0.32 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.24 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและ
อุปกรณ์ 0.24 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.93 และค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 0.06 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.23 เมือ่เทยีบกบัต้นทุนทัง้หมด   

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 15.58 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
60.29 รองลงมา คือ ค่าแรงในการรีดนม 3.38 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.08 ค่าไฟฟ้า 
1.21 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.68 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1.04 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 4.03 ค่ายาและวัคซีน 0.28 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.08 ค่าแรงในการเลี้ยง 0.22 บาท
ต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.85 ค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวียน 0.10 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 0.39 และค่าน้ำ 0.09 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.35 เมือ่เทียบกับตน้ทุนทั้งหมด   

สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.79 บาท ดังนั้น เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 26.95 บาท   
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ตารางที ่ 48  ข้อมูลรายละเอียดต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของจังหวัดสมุทรปราการ 
         หนว่ย:บาท/กิโลกรัม 

รายการ  สมุทรปราการ ร้อยละ 
 1.ต้นทนุคงท่ี  2.19 13.37 
  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์  1.54 9.40 
  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์  0.30 1.83 
  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ ์ 0.31 1.89 
  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.04 0.25 
 2.ต้นทุนผันแปร  14.19 86.63 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  0.30 1.83 
  2.2 ค่าแรงในการรีดนม   2.03 12.39 
  2.3 ค่าอาหาร  9.40 57.39 
  2.4 ค่ายาและวัคซีน  0.19 1.16 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  0.74 4.52 
  2.6 ค่านำ้  0.33 2.01 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  1.11 6.78 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวียน  0.09 0.55 
 3. รวมต้นทุนทั้งหมด  16.38 100.00 
 4. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้  42.06  
 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรมั  25.68  

จากตารางที่ 48 พบว่า ต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะของจังหวัดสมุทรปราการเฉลี่ย 16.38 บาทต่อกิโลกรัม 
แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 2.19 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.37 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 
14.19 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 86.63 ของต้นทุนทั้งหมด  

ต้นทุนคงที ่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 1.54 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
9.40 ค่าเสียโอกาสโรงเรอืนและอุปกรณ์ 0.31 บาทต่อกโิลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.89 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 
0.30 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.83 และค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 0.04 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.25 เมือ่เทียบกบัต้นทุนทัง้หมด   

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 9.40 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
57.39 รองลงมา คือ ค่าแรงในการรีดนม 2.03 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.39 ค่าไฟฟ้า 
1.11 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.78 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 0.74 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 4.52 ค่าแรงในการเลี้ยง 0.30 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.83 ค่าน้ำ 0.33 บาทต่อ
กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.01 ค่ายาและวัคซีน 0.19 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.16 และ
ค่าเสียโอกาสเงินทนุหมุนเวียน 0.09 บาทต่อกโิลกรัม คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.55 เมื่อเทียบกับต้นทนุทัง้หมด   

สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.06 บาท ดังนั้นเกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
กิโลกรัมละ  25.68  บาท   
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ตารางท่ี  49  ข้อมูลรายละเอียดต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของจังหวัดสระบุรี 
         หนว่ย:บาท/กิโลกรัม 

รายการ  สระบุรี ร้อยละ 
 1.ต้นทุนคงท่ี  4.01 15.70 
  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์  3.30 12.92 
  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์  0.36 1.41 
  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ์  0.27 1.06 
  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.08 0.31 
 2.ต้นทุนผันแปร  21.53 84.30 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  1.18 4.62 
  2.2 ค่าแรงในการรีดนม   3.39 13.27 
  2.3 ค่าอาหาร  14.13 55.33 
  2.4 ค่ายาและวัคซีน  0.14 0.55 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  0.65 2.55 
  2.6 ค่าน้ำ  0.18 0.70 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  1.73 6.77 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวียน  0.13 0.51 
 3. รวมต้นทุนทัง้หมด  25.54 100.00 
 4. ราคาที่เกษตรกรขายได้  45.00  

 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม  19.46  

จากตารางที่ 49 พบว่า ต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะของจังหวัดสระบุรีเฉลี่ย 25.54 บาทต่อกิโลกรัม 
แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 4.01 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.70 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 
21.53 บาทต่อกโิลกรัม คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 84.30 ของต้นทุนทัง้หมด  

ต้นทนุคงที ่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 3.30 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
12.92 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 0.36 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.41 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและ
อุปกรณ์ 0.27 บาทต่อกโิลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.06 และค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 0.08 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.31 เมือ่เทยีบกับต้นทุนทั้งหมด   

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 14.13 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
55.33 รองลงมาค่าแรงในการรีดนม  3.39 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.27 ค่าไฟฟ้า 1.73 บาท
ต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.77 ค่าแรงในการเลี้ยง 1.18 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.62  
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 0.65 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.55 ค่าน้ำ 0.18 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.70 ค่ายาและวัคซีน 0.14 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.55 และค่าเสียโอกาส
เงินทนุหมุนเวียน 0.13 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.51 เมื่อเทียบกบัต้นทุนทัง้หมด   

สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.00 บาท ดังนั้น เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 19.46 บาท   
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ตารางที ่ 50  ข้อมลูรายละเอียดต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของจังหวัดสุพรรณบุรี 
         หน่วย:บาท/กิโลกรัม 

รายการ  สุพรรณบรุ ี ร้อยละ 
 1.ต้นทนุคงท่ี  3.73 13.31 
  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรอืนและอุปกรณ ์ 3.01 10.74 
  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์  0.44 1.57 
  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนอุปกรณ ์ 0.21 0.75 
  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.07 0.25 
 2.ต้นทุนผันแปร  24.30 86.69 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  0.58 2.07 
  2.2 ค่าแรงในการรดีนม   2.64 9.42 
  2.3 ค่าอาหาร  17.15 61.18 
  2.4 ค่ายาและวัคซีน  0.35 1.25 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  1.34 4.78 
  2.6 ค่าน้ำ  0.13 0.46 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  1.99 7.10 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวียน  0.12 0.43 
 3. รวมต้นทุนทัง้หมด  28.03 100.00 
 4. ราคาที่เกษตรกรขายได้  51.02  

 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม  22.99  

จากตารางที่ 50 พบว่า ต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะของจังหวัดสุพรรณบุรเีฉลี่ย 28.03 บาทต่อกิโลกรัม 
แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 3.73 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.31 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 
24.30 บาทตอ่กโิลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.69 ของต้นทุนทัง้หมด  

ต้นทนุคงที ่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 3.01 บาทต่อกโิลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
10.74 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 0.44 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.57 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและ
อุปกรณ์ 0.21 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.75 และค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.07 บาทต่อ
กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.25 เมื่อเทยีบกับต้นทุนทั้งหมด   

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 17.15 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
61.18 รองลงมาค่าแรงในการรีดนม 2.64 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.42 ค่าไฟฟ้า 1.99 บาทต่อ
กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1.34 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.78 
ค่าแรงในการเลี้ยง 0.58 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.07 ค่ายาและวัคซีน 0.35 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.25 ค่าน้ำ 0.13 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.46 และค่าเสียโอกาสเงินทุน
หมุนเวียน 0.12 บาทต่อกโิลกรัม คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 0.43 เมื่อเทียบกับต้นทนุทัง้หมด   

สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.02 บาท ดังนั้น เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
กิโลกรมัละ 22.99 บาท 



94 
 

ตารางท่ี  51  ข้อมูลรายละเอียดต้นทนุและผลตอบแทนการผลิตนำ้นมแพะเฉลี่ยของภาคกลาง 
                หนว่ย:บาท/กโิลกรัม 

รายการ รวม ร้อยละ 
1. ต้นทุนคงท่ี 3.44 14.07 
1.1  ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์ 2.74 11.21 
1.2  ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 0.37 1.51 
1.3  ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ์ 0.25 1.02 
1.4  ค่าเสียโอกาสพ่อแมพั่นธุ์ 0.08 0.33 

2. ต้นทนุผันแปร 21.01 85.93 
2.1  ค่าแรงในการเลี้ยง 0.54 2.21 
2.2  ค่าแรงในการรีดนม 2.80 11.45 
2.3  ค่าอาหาร 14.26 58.32 
2.5  ค่ายาและวัคซีน 0.21 0.86 
2.6  ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1.26 5.19 
2.7  ค่าน้ำ 0.27 1.11 
2.8  ค่าไฟฟ้า 1.55 6.34 
2.9  ค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวียน 0.12 0.49 

3. รวมต้นทุนทัง้หมด 24.45 100.00 
4. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 51.52  
5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรมั 27.07  

จากตารางที่ 51 พบว่า ต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะของภาคกลางเฉลี่ย 24.45 บาทต่อกิโลกรัม 
แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 3.44 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.07 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 
21.01 บาทตอ่กโิลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.93 ของต้นทุนทั้งหมด  

ต้นทุนคงที ่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 2.74 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
11.21 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 0.37 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.51 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและ
อุปกรณ์ 0.25 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.02 และค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 0.08 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.33 เมื่อเทียบกับต้นทนุทัง้หมด   

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 14.26 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
58.32 รองลงมา คือ ค่าแรงในการรีดนม 2.80 บาทต่อกิโลกรัม คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.45 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 
1.26 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 5.19 ค่าไฟฟ้า 1.55 บาทต่อกโิลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.34 
ค่าแรงในการเลี้ยง 0.54 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.21 ค่าน้ำ 0.27 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 1.11 ค่ายาและวัคซีน 0.21 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.86 และค่าเสียโอกาส
เงินทนุหมุนเวียน 0.12 บาทต่อกโิลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.49 เมือ่เทยีบกับต้นทนุทั้งหมด 

สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.52 บาท ดังนั้น เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 27.07 บาท   
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ตารางท่ี  52  ข้อมูลการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะรายจังหวัดในพ้ืนทีภ่าคกลาง    
   หน่วย: บาท/กิโลกรัม 

รายการ  กรุงเทพฯ นนทบุรี 
พระนคร–
ศรีอยุธยา 

ราชบุร ี ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สุพรรณบุรี ภาคกลาง 

 1.ต้นทุนคงท่ี  3.50 2.41 4.05 3.70 3.94 2.19 4.01 3.73 3.44 
  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์  2.72 1.85 3.04 3.15 3.32 1.54 3.30 3.01 2.74 
  1.2 ค่าเสือ่มพ่อแม่พันธุ์  0.43 0.22 0.67 0.22 0.32 0.30 0.36 0.44 0.37 
  1.3 ค่าเสยีโอกาสโรงเรือน  0.24 0.27 0.18 0.27 0.24 0.31 0.27 0.21 0.25 
  1.4 ค่าเสยีโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.11 0.07 0.16 0.06 0.06 0.04 0.08 0.07 0.08 
 2.ต้นทุนผันแปร  21.36 19.15 25.88 19.76 21.90 14.19 21.53 24.30 21.01 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  0.17 0.46 0.83 0.58 0.22 0.30 1.18 0.58 0.54 
  2.2 ค่าแรงในการรดีนม   2.01 3.10 2.62 3.22 3.38 2.03 3.39 2.64 2.80 
  2.3 ค่าอาหาร  15.26 12.29 17.84 12.41 15.58 9.40 14.13 17.15 14.26 
  2.4 ค่ายาและวัคซนี  0.21 0.11 0.22 0.18 0.28 0.19 0.14 0.35 0.21 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  1.59 1.63 1.72 1.41 1.04 0.74 0.65 1.34 1.26 
  2.6 ค่านำ้  0.45 0.35 0.31 0.29 0.09 0.33 0.18 0.13 0.27 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  1.56 1.09 2.19 1.55 1.21 1.11 1.73 1.99 1.55 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงนิทุนหมุนเวียน  0.11 0.12 0.15 0.12 0.10 0.09 0.13 0.12 0.12 
 3. รวมต้นทนุทั้งหมด  24.86 21.56 29.93 23.46 25.84 16.38 25.54 28.03 24.45 
 4. ราคาที่เกษตรกรขายได้  69.35 54.08 50.00 47.86 52.79 42.06 45.00 51.02 51.52 
 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม  44.49 32.52 20.07 24.40 26.95 25.68 19.46 22.99 27.07 

95 
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จากตารางที่ 52 พบว่า จังหวัดสมุทรปราการมีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ยต่ำสุดกิโลกรัมละ 
16.38 บาท เนื่องจากเกษตกรส่วนใหญ่มีแปลงหญ้าและใช้อาหารหยาบ(เนเปียร์)เป็นหลักในการเลี้ยงแพะนม 
ประกอบกับเป็นแหล่งที่ผลิตเศษวัดสุเหลือใช้จากโรงงานทำให้เกษตรกรมีความสามารถในการเข้าถึงวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ได้ง่ายโดยเกษตรกรจะเลี้ยงเสริมด้วยอาหารข้น เช่น TVO (กากถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านกระบวนการ
กระเทาะผิว) ผิวถั่วลิสง เมล็ดข้าวโพด และให้แม่แพะกินเฉลี่ยวันละ 0.20 กิโลกรัมต่อตัว อัตราการให้นม 
แม่แพะเฉลี่ยตัวละ 1.43 กิโลกรัมต่อวัน จังหวัดสุพรรณบุรีมีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.03 
บาท เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงแพะนมด้วยอาหาร TMR เป็นหลัก โดยให้กินเฉลี่ยตัวละ 1 – 1.50 กิโลกรัมต่อวัน 
อาหารTMR ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10 – 12 บาท และเกษตรกรบางรายเสริมด้วยอาหารสำเร็จรูป อัตราการให้
นำ้นมเฉลี่ยแม่ละ 1.51 กิโลกรัมต่อวัน จงัหวัดพระนครศรีอยุธยามีต้นทนุการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ยสูงสุดกิโลกรัม
ละ 29.93 บาท เกษตรกรเลี้ยงด้วยอาหารอาหารสำเรจ็รูปเป็นหลักให้กนิเฉลี่ยตัวละ 0.50 กิโลกรัมต่อวัน ราคา
อาหารสำเร็จรูปเฉลี่ยกิโลกรัมละ 12 – 16 บาท ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์โปรตีน และเสริมด้วยอาหารข้น เช่น TVO 
(กากถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านกระบวนการกระเทาะผิว) เมล็ดข้าวโพด เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีแปลงหญ้า ดังนั้น
เกษตรกรจึงต้องซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ทุกชนิดทั้งอาหารหยาบและอาหารข้น ในขณะที่อัตราการให้น้ำนมเฉลี่ย
ต่อตัวต่ำกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ คือ 1.12 กิโลกรัมต่อวัน  

สำหรับราคาน้ำนมแพะที่เกษตรกรขายได้ พบว่า จังหวัดกรุงเทพมหานครเกษตรกรขายได้ราคาสูงสุด
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 69.35 บาท เนื่องจากเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันขายน้ำนมแพะที่ผลิตได้ให้กับผู้ประกอบการ
และเกษตรกรนำน้ำนมแพะส่วนที่เหลือจากการขายให้กับโรงงานมาขายหน้าฟาร์ม ซึ่งผู้บริโภคน้ำนมแพะ 
ในจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพ กลุ่มผู้บริโภคที่มีปัญหาแพ้นมวัว 
และกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ประกอบกับผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีอำนาจในการซื้อสูง จึงทำให้
เกษตรกรสามารถขายได้ในราคาสูง เช่นเดียวกับจังหวัดนนทบุรซ่ึีงขายได้เฉลี่ยกิโลกรมัละ 54.08 บาท ในขณะที่
จงัหวัดลพบุรีราคาน้ำนมแพะที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.79 บาท จังหวัดสุพรรณบุรรีาคาน้ำนมแพะ
ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.02 บาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยาราคาน้ำนมแพะที่เกษตรกรขายได้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 50 บาท จังหวัดราชบุรีราคาน้ำนมแพะที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.86 บาท  
จังหวัดสระบุรีราคาน้ำนมแพะที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 45 บาท เกษตรกรในแต่ละจังหวัดมีการทำ
สัญญาซื้อขายน้ำนมแพะล่วงหน้าในแต่ละปีให้กับผู้ประกอบการ โดยราคาที่เกษตรกรได้รับจะข้ึนอยู่กับคุณภาพ
ของน้ำนมแพะของแต่ละราย และมีน้ำนมแพะบางส่วนที่เกษตรกรผลิตเกินจากการขายให้กับผู้ประกอบการ 
เกษตรกรก็จะนำมาขายหน้าฟาร์มให้กับผู้บริโภค ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคทีดู่แลสุขภาพ กลุ่มผู้บริโภคที่
มีปัญหาแพ้นมวัว และกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม แต่อำนาจการซื้อไม่สูงเทา่กบัในจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
นนทบุรี ในขณะที่จังหวัดสมุทรปราการเกษตรกรขายได้น้ำนมแพะถูกสุดราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.06 บาท 
เนื่องจากตลาดมีจำกัดเกษตรกรจงึขายน้ำนมแพะไดเ้ฉพาะหน้าฟารม์เท่านั้น 

ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่อกิโลกรัมทีเ่กษตรกรได้รับ พบว่า จังหวัดกรุงเทพมหานครได้รับผลตอบแทน
สุทธิเฉลี่ยสูงสุดกิโลกรัมละ 44.49 บาท รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนนทบุรไีด้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
32.52 บาท จังหวัดลพบุรีได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.95 บาท จังหวัดสมุทรปราการได้รับ
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.68 บาท จังหวัดราชบุรีได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.40 
บาท จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.99 บาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับ
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.07 บาท และจังหวัดสระบุรีได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่ำสุดกิโลกรัมละ 
19.46 บาท   
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4.3.2 ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา 

โดยมรีายละเอียดดังนี้  
ตารางท่ี  53  ข้อมลูรายละเอียดต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของจังหวัดนครราชสีมา 

            หน่วย:บาท/กิโลกรัม 
รายการ  นครราชสีมา รอ้ยละ 

 1.ตน้ทุนคงท่ี  3.35 12.67 
  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ ์ 2.73 10.32 
  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์  0.36 1.36 
  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ ์ 0.16 0.61 
  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.10 0.38 
 2.ต้นทนุผันแปร  23.10 87.33 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  0.77 2.91 
  2.2 ค่าแรงในการรีดนม   3.45 13.04 
  2.3 ค่าอาหาร  15.32 57.92 
  2.4 ค่ายาและวัคซีน  0.31 1.17 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  1.53 5.78 
  2.6 ค่าน้ำ  0.15 0.57 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  1.43 5.41 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวียน  0.14 0.53 
 3. รวมต้นทุนทั้งหมด  26.45 100.00 
 4. ราคาที่เกษตรกรขายได้  56.26  
 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม  29.81  

จากตารางที่ 53 พบว่า ต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะของนครราชสีมาเฉลี่ย 26.45 บาทต่อกิโลกรัม 
แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 3.35 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.67 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 
23.10 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.33 ของตน้ทุนทั้งหมด  

ต้นทุนคงที ่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 2.73 บาทต่อกโิลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
10.32 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 0.36 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.36 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและ
อุปกรณ์ 0.16 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.61 และคา่เสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 0.10 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.38 เมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 
15.32 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.92 รองลงมา คือ ค่าแรงในการรีดนม 3.45 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.04 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1.53 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.78 ค่าไฟฟ้า 
1.43 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.41 ค่าแรงในการเลี้ยง 0.77 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 2.91 ค่าน้ำ 0.15 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.57 ค่ายาและวัคซีน 0.31 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.17 และค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวียน 0.14 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
0.53 เมื่อเทยีบกับต้นทนุทั้งหมด 



98 
 

สำหรบัราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 56.26 บาท ดังนั้น เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
กิโลกรมัละ 29.81 บาท   
ตารางท่ี  54  ข้อมูลรายละเอียดต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

        หนว่ย:บาท/กิโลกรมั 
รายการ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอ้ยละ 

 1.ต้นทุนคงท่ี  3.35 12.67 
  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรอืนและอุปกรณ ์ 2.73 10.32 
  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์  0.36 1.36 
  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ ์ 0.16 0.61 
  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.10 0.38 
 2.ต้นทนุผันแปร  23.10 87.33 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  0.77 2.91 
  2.2 ค่าแรงในการรีดนม   3.45 13.04 
  2.3 ค่าอาหาร  15.32 57.92 
  2.4 ค่ายาและวัคซนี  0.31 1.17 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  1.53 5.78 
  2.6 ค่าน้ำ  0.15 0.57 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  1.43 5.41 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงินทนุหมุนเวียน  0.14 0.53 
 3. รวมต้นทุนทั้งหมด  26.45 100.00 
 4. ราคาที่เกษตรกรขายได้  56.26  
 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม  29.81  

จากตารางที่ 54 พบว่า ต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือลี่ย 26.45 บาทต่อ
กิโลกรมั แบ่งเป็นต้นทนุคงท่ี 3.35 บาทต่อกิโลกรมั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.67 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุน
ผันแปร 23.10 บาทตอ่กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.33 ของต้นทุนทัง้หมด  

ต้นทุนคงที ่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 2.73 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
10.32 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 0.36 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.36 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและ
อุปกรณ์ 0.16 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.61 และค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 0.10 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.38 เมื่อเทียบกบัต้นทนุทั้งหมด   

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 15.32 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
57.92 รองลงมา คือ ค่าแรงในการรีดนม 3.45 บาทต่อกิโลกรัม คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.04 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
1.53 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.78 ค่าไฟฟ้า 1.43 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.41 
ค่าแรงในการเลี้ยง 0.77 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.91 ค่าน้ำ 0.15 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.57 ค่ายาและวัคซีน 0.31 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.17 และค่าเสียโอกาส
เงินทนุหมุนเวียน 0.14 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.53 เมื่อเทียบกับต้นทุนทัง้หมด สำหรับราคาที่
เกษตรกรขายไดเ้ฉลี่ยกโิลกรัมละ 56.26 บาท ดังนั้น เกษตรกรมผีลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.81 บาท   
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4.3.3 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตน้ำนมแพะของภาคใต้ตอนล่าง 
ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ สตูล และยะลา โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 55 ข้อมลูรายละเอียดต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตน้ำนมแพะของจังหวัดยะลา 
                    หน่วย:บาท/กิโลกรัม 

รายการ  ยะลา รอ้ยละ 
 1.ต้นทุนคงท่ี  3.88 14.39 
  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรอืนและอุปกรณ์  3.17 11.76 
  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแมพั่นธุ์  0.31 1.15 
  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ์  0.24 0.89 
  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.16 0.59 
 2.ต้นทนุผันแปร  23.09 85.61 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  1.85 6.86 
  2.2 ค่าแรงในการรีดนม   4.44 16.46 
  2.3 ค่าอาหาร  14.52 53.84 
  2.4 ค่ายาและวัคซีน  0.23 0.85 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  0.99 3.67 
  2.6 ค่าน้ำ  0.22 0.82 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  0.67 2.48 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวียน  0.17 0.63 
 3. รวมต้นทุนทั้งหมด  26.97 100.00 
 4. ราคาที่เกษตรกรขายได้  49.54  
 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกโิลกรัม  22.57  

จากตารางที่ 55 พบว่า ต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะของจังหวัดยะลาเฉลี่ย 26.97 บาทต่อกิโลกรัม 
แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 3.88 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.39 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 
23.09 บาทต่อกิโลกรมั คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.61 ของตน้ทุนทั้งหมด  

ต้นทนุคงที ่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 3.17 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
11.76 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 0.31 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.15 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและ
อุปกรณ์ 0.24 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.89 และค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 0.16 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.59 เมื่อเทยีบกบัต้นทุนทัง้หมด  

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 14.52 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
53.84 รองลงมา คือ ค่าแรงในการรีดนม 4.44 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.46 ค่าแรงในการเลี้ยง 
1.85 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.86 ค่าไฟฟ้า 0.67 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.48 
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 0.99 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.67 ค่ายาและวัคซีน 0.23 บาทต่อกิโลกรัม  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.85 ค่าน้ำ 0.22 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.82 และค่าเสียโอกาสเงินทุน
หมุนเวียน 0.17 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.63 เมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด สำหรับราคาที่
เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรมัละ 49.54 บาท ดังนั้น เกษตรกรมผีลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.57 บาท   
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ตารางที่ 56 ข้อมูลรายละเอียดต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตน้ำนมแพะของจังหวัดสตูล 
        หนว่ย:บาท/กิโลกรัม 

รายการ  สตูล ร้อยละ 
 1.ต้นทนุคงท่ี  4.00 15.79 
  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์  3.23 12.75 
  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์  0.36 1.42 
  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ ์ 0.20 0.79 
  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.21 0.83 
 2.ต้นทนุผันแปร  21.33 84.21 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  1.56 6.16 
  2.2 ค่าแรงในการรดีนม   4.45 17.57 
  2.3 ค่าอาหาร  11.73 46.31 
  2.4 ค่ายาและวัคซีน  0.18 0.71 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  1.85 7.30 
  2.6 ค่าน้ำ  0.35 1.38 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  0.99 3.91 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงนิทุนหมุนเวียน  0.22 0.87 
 3. รวมต้นทนุทัง้หมด  25.33 100.00 
 4. ราคาที่เกษตรกรขายได้  89.53  
 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม  64.20  

จากตารางที่ 56 ต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะของจังหวัดสตูลเฉลี่ย 25.33 บาทต่อกิโลกรัม แบ่งเป็น
ต้นทุนคงที่ 4.00 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.79 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 
21.33 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.21 ของต้นทุนทั้งหมด  

ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 3.23 บาทต่อกโิลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
12.75 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 0.36 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.42 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 
0.21 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.83 และค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ์ 0.20 บาทต่อ
กิโลกรมั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.79 เมื่อเทียบกบัต้นทนุทั้งหมด  

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 11.73 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
46.31 รองลงมาค่าแรงในการรีดนม 4.45 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.57 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 
1.85 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.30 ค่าแรงในการเลี้ยง 1.56 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 6.16 ค่าไฟฟ้า 0.99 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.91 ค่าน้ำ 0.35 บาทต่อกิโลกรัม  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.38 ค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวียน 0.22 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.87 
และค่ายาและวัคซีน 0.18 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.71 เมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด สำหรับ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 89.53 บาท ดังนั้น เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 64.20 
บาท   
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ตารางท่ี 57 ข้อมูลรายละเอียดต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตน้ำนมแพะของภาคใต้ตอนล่าง 
                    หนว่ย:บาท/กิโลกรัม 

รายการ  ภาคใต้ตอนล่าง ร้อยละ 

 1.ต้นทนุคงที ่ 3.94 15.07 

  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ ์ 3.20 12.24 

  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์  0.33 1.26 

  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ ์ 0.22 0.84 

  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.19 0.73 

 2.ต้นทนุผันแปร  22.21 84.93 

  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  1.71 6.54 

  2.2 ค่าแรงในการรีดนม   4.45 17.02 

  2.3 ค่าอาหาร  13.13 50.21 

  2.4 ค่ายาและวัคซีน  0.20 0.76 

  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  1.42 5.43 

  2.6 ค่าน้ำ  0.28 1.07 

  2.7 ค่าไฟฟ้า  0.83 3.17 

  2.8 ค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวียน  0.19 0.73 

 3.รวมต้นทนุทัง้หมด  26.15 100.00 

 4. ราคาที่เกษตรกรขายได้  69.53  

 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรมั  43.38  
จากตารางที่ 57 พบว่า ต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะภาคใต้ตอนล่างเฉลี่ย 26.15 บาทต่อกิโลกรัม 

แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 3.94 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.07 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร
22.21 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.93 ของต้นทุนทั้งหมด  

ต้นทุนคงที ่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 3.20 บาทต่อกิโลกรมั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
12.24 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 0.33 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.26 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและ
อุปกรณ์ 0.22 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.84 และค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 0.19 บาทต่อกิโลกรัม  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.73 เมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด  

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 13.13 บาทต่อกโิลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.21 
รองลงมา คือ ค่าแรงในการรีดนม 4.45 บาทต่อกโิลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.02 ค่าแรงในการเลี้ยง 1.71 บาทต่อ
กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.54 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1.42 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.43 ค่าไฟฟ้า 
0.83 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.17 ค่าน้ำ 0.28 บาทต่อกโิลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.07 ค่ายาและ
วัคซีน 0.20 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.76 และค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวียน 0.19 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.73 เมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 69.53 บาท 
ดังนั้นเกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.38 บาท   
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ตารางที ่58 ข้อมูลแสดงรายละเอียดค่าเฉลี่ยของต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตน้ำนมแพะภาคกลาง 
                ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง 
         หน่วย:บาท/กิโลกรมั 

รายการ  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
 1.ต้นทุนคงที่  3.58 13.94 
  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์  2.89 11.25 
  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์  0.36 1.40 
  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ ์ 0.21 0.82 
  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.12 0.47 
 2.ต้นทุนผันแปร  22.10 86.06 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  1.00 3.89 
  2.2 ค่าแรงในการรีดนม   3.57 13.90 
  2.3 ค่าอาหาร  14.23 55.41 
  2.4 ค่ายาและวัคซีน  0.24 0.94 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  1.41 5.49 
  2.6 ค่าน้ำ  0.23 0.90 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  1.27 4.95 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงนิทนุหมุนเวียน  0.15 0.58 
 3. รวมต้นทุนทั้งหมด  25.68 100.00 
 4. ราคาที่เกษตรกรขายได้  59.10  
 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกโิลกรมั  33.42  

จากตารางที่ 58 พบว่า การผลิตน้ำนมแพะของเกษตรกรในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคใต้ตอนล่าง มต้ีนทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ย 25.68 บาทต่อกโิลกรมั แบง่เป็นต้นทุนคงที่ 3.58 บาทต่อ
กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.94 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 22.10 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 86.06 ของต้นทนุทัง้หมด  

ต้นทนุคงที่ ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 2.89 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
11.25 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 0.36 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.40 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและ
อุปกรณ์ 0.21 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.82 และค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 0.12 บาทต่อกิโลกรัม  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.48 เมือ่เทียบกบัต้นทุนทัง้หมด  

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 14.23 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
55.43 รองลงมา คือ ค่าแรงในการรีดนม 3.57 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.90 ค่าแรง 
ในการเลี้ยง 1.00 บาทต่อกิโลกรมั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.89 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1.40 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 5.46 ค่าไฟฟ้า 1.27 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.95 ค่ายาและวัคซีน 0.24 บาท 
ต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.94 ค่าน้ำ 0.23 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.90 และค่าเสีย
โอกาสเงินทนุหมุนเวียน 0.15 บาทต่อกิโลกรัม คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 0.58 เมือ่เทียบกับต้นทุนทั้งหมด  

สำหรับราคาขายน้ำนมแพะที่เกษตรกรขายได้ในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
ตอนล่าง เฉลี่ยกโิลกรัมละ 59.10 บาท ดังนั้นเกษตรกรมผีลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.42 บาท   
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ตารางท่ี 59 ข้อมลูแสดงการเปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนจากการผลิตน้ำนมแพะระดับภาค 
                    หนว่ย:บาท/กิโลกรมั 

รายการ  ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ภาคใต้ตอนล่าง ค่าเฉลี่ย 

  
บาท/
กก. ร้อยละ 

บาท/
กก. ร้อยละ 

บาท/
กก. ร้อยละ 

บาท/
กก. ร้อยละ 

 1.ต้นทุนคงที ่ 3.44 14.07 3.35 12.67 3.94 15.07 3.58 13.94 

  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอปุกรณ์  2.74 11.21 2.73 10.32 3.20 12.24 2.89 11.25 

  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พนัธุ์  0.37 1.51 0.36 1.36 0.33 1.26 0.36 1.40 

  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอปุกรณ์  0.25 1.02 0.16 0.61 0.22 0.84 0.21 0.82 

  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.08 0.33 0.1 0.38 0.19 0.73 0.12 0.47 

 2.ต้นทุนผันแปร  21.01 85.93 23.10 87.33 22.21 84.93 22.10 86.06 

  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  0.54 2.21 0.77 2.91 1.71 6.54 1.00 3.89 

  2.2 ค่าแรงในการรีดนม   2.80 11.45 3.45 13.04 4.45 17.02 3.57 13.90 

  2.3 ค่าอาหาร  14.26 58.32 15.32 57.92 13.13 50.21 14.23 55.41 

  2.4 ค่ายาและวัคซีน  0.21 0.86 0.31 1.17 0.20 0.76 0.24 0.94 

  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลอืง  1.26 5.19 1.53 5.78 1.42 5.43 1.41 5.49 

  2.6 ค่าน้ำ  0.27 1.11 0.15 0.57 0.28 1.07 0.23 0.90 

  2.7 ค่าไฟฟ้า  1.55 6.34 1.43 5.41 0.83 3.17 1.27 4.95 

  2.8 ค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวยีน  0.12 0.49 0.14 0.53 0.19 0.73 0.15 0.58 

 3.รวมต้นทุนทั้งหมด  24.45 100 26.45 100 26.15 100 25.68 100.00 

 4. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้  51.52  56.26  69.53  59.10  
 5. ผลตอบแทนสุทธต่ิอกิโลกรัม  27.07  29.81  43.38  33.42  

จากตารางที่ 59 พบว่า เกษตรกรในภาคกลางมีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะต่ำสุดกิโลกรัมละ 24.45 
บาท หรือน้อยกว่าต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ยของทุกภาค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.79 เนื่องจากเกษตรกรมี
การรวมกลุ่มกันในการจัดซ้ือปัจจัยการผลิต ทำให้เกษตรกรสามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาถูก ประกอบกับ
ภาคกลางอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตเศษวัสดุจากโรงงานและแหล่งผลผลิตพลอยได้ทางการเกษตร ทำให้ได้เปรียบใน
การเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ อัตราการให้น้ำนมเฉลี่ยตัวละ 1.70 กิโลกรัมต่อวัน เกษตรกรภาคใต้
ตอนล่างมีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะกิโลกรัมละ 26.15 บาท หรือมากกว่าต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ยของ
ทุกภาค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.83 เนื่องจากเกษตรกรในภาคใต้มีปริมาณการเลี้ยงแม่แพะน้อยกว่าในภาค 
อ่ืน ๆ ทำให้ต้นทุนในการลงทุนค่าโรงเรือนและอุปกรณ์สูงกว่าภาคอ่ืน ๆ รวมทั้งต้นทุนค่าแรงงานในการเลี้ยง
และค่าแรงงานในการรีดนม เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างส่วนใหญ่เลี้ยงด้วยเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตน้ำเต้าหู
หรือกากเต้าหูเป็นหลักโดยให้กินเฉลี่ยวันละ 2 – 3 กิโลกรัมต่อตัว ราคากากเต้าหูกิโลกรัมละ 1 – 2 บาท  
เสริมด้วยอาหารหยาบ เช่น หญ้าสดหรือต้นข้าวโพด ซ่ึงเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างส่วนใหญ่มีแปลงหญ้า 



104 
 

นอกจากนั้นเกษตรกรเสริมด้วยอาหารสำเร็จรูปโดยให้กินเฉลี่ยวันละ  0.10 – 0.20 กิโลกรัมต่อตัว ในขณะที่
อัตราการให้น้ำนมเฉลี่ยตัวละ 1.22 กิโลกรัมต่อวัน เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีต้นทุนการผลิตน้ำนม
แพะสูงสุดกิโลกรัมละ 26.45 บาท หรือมากกว่าต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ยของทุกภาคคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 3.00 เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงด้วยอาหารหยาบเป็นหลักและเสริมด้วยอาหารข้นเฉลี่ยวันละ 
0.20 – 0.40 กิโลกรัมต่อตัว ทั้งนี้เกษตรกรไม่มีการทำแปลงหญ้า ดังนั้นเกษตรกรจึงซื้อทั้งอาหารข้นและอาหาร
หยาบ นอกจากนั้นเกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มกันในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตจึงทำให้ต้องซื้อปัจจัยการผลิตใน
ราคาสูง ในขณะทีอั่ตราการให้นมเฉลี่ยตัวละ 1.55 กิโลกรัมต่อวัน 

ราคาน้ำนมแพะที่เกษตรกรขายได้ พบว่า เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างขายน้ำนมแพะได้ราคาสูงสุด
กิโลกรัมละ 69.53 บาท หรือมากกว่าราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยของทุกภาค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.65 
โดยมีเกษตรกรเพียง 1 รายที่ขายน้ำนมแพะที่ผลิตได้ ให้กับโรงงานในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท  
ส่วนเกษตรกรรายอื่น ๆ ที่เหลือจะนำน้ำนมแพะมาขายหน้าฟารม์โดยเกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 78 บาท 
เนื่องจากในภาคใต้ตอนล่างประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมซ่ึงนิยมบริโภคน้ำนมแพะตามหลักความเชื่อ
ทางศาสนาอยู่แล้ว ประกอบกับปริมาณการผลิตน้ำนมแพะในภาคใต้ตอนล่างยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
บริโภคจึงทำให้เกษตรกรขายน้ำนมแพะได้ในราคาสูง รองลงมา คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือขายน้ำนมแพะได้
ราคากิโลกรัมละ 56.26 บาท หรือน้อยกว่าราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยของทุกภาค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
4.81 โดยเกษตรกรจะนำน้ำนมแพะที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ขายให้กับโรงงานในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50 บาท  
และน้ำนมแพะส่วนที่เหลือเกษตรกรจะนำมาขายหน้าฟาร์มโดยเกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท  
กลุ่มบริโภคส่วนใหญ่จะเปน็ชาวไทยมสุลิมทีอ่ยู่ในพืน้ทีแ่ละกลุ่มผู้ที่มีปญัหาด้านสุขภาพทั่วไป  

เกษตรกรในภาคกลางขายน้ำนมแพะได้ราคาต่ำสุดกิโลกรัมละ 51.52 บาท หรือน้อยกว่าราคาที่
เกษตรกรขายได้เฉลี่ยของทุกภาค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.83 โดยเกษตรกรจะนำน้ำนมแพะที่ผลิตได้ 
ส่วนใหญ่ขายให้กับโรงงานในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49 บาท และน้ำนมแพะส่วนที่เหลือเกษตรกรจะนำมาขาย
หน้าฟาร์มโดยเกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 54 บาท กลุ่มบริโภคส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยมุสลิมทีอ่ยู่ในพ้ืนที่ 
กลุ่มผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และกลุ่มผู้รักสุขภาพทั่วไป ผลตอบแทนสุทธิที่เกษตรกรได้รับ พบว่า เกษตรกรใน
ภาคใต้ตอนล่างได้รับผลตอบแทนสุทธิจากการขายน้ำนมแพะสูงสุดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.38 บาท หรือมากกว่า
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ ยของทุกภาค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.83 รองลงมาได้แก่  เกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลตอบแทนสุทธิจากการขายน้ำนมแพะเฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.81 บาท หรือน้อยกว่า
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยของทุกภาค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.80 และเกษตรกรในภาคกลางได้รับผลตอบแทน
สุทธิจากการขายน้ำนมแพะต่ำสุดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.07 บาท หรือน้อยกว่าผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยของทุกภาค
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.00  

4.4 ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะแยกตามจำนวนแม่แพะในฟารม์  
จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรจำนวน 91 ราย ผู้วิจัยได้ทำการแบ่งขนาดฟาร์มตามจำนวนแม่แพะออกเป็น 

6 ขนาด เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะ รวมทั้งเพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะตามขนาดฟาร์ม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1)ฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 5 – 10 ตัว 
จำนวนเกษตรกร 20 ราย 2)ฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 11 – 20 ตัว จำนวนเกษตรกร 29 ราย 3)ฟาร์มที่มีแม่
แพะจำนวน 21 – 30 ตัว จำนวนเกษตรกร 21 ราย 4)ฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 31 – 40 ตัว จำนวนเกษตรกร 
12 ราย 5)ฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 41 – 50 ตัว จำนวนเกษตรกร 3 ราย และ 6)ฟาร์มที่มีแม่แพะมากกว่า 50 
ตัวขึน้ไป จำนวนเกษตรกร 6 ราย โดยแต่ละขนาดฟาร์มมีรายละเอียดดังนี้ 
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4.4.1 ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของขนาดฟาร์มทีมี่แม่แพะ 5 –10 ตัว 
 

ตารางที ่60 ข้อมูลรายละเอียดต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะของฟารม์ทีม่ีแมแ่พะจำนวน 5 – 10 ตัว 
                     หนว่ย: บาท/กิโลกรัม 

รายการ แม่แพะ 5 – 10 ตัว รอ้ยละ 
 1.ต้นทุนคงท่ี  2.70 10.29 
  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์  2.03 7.73 
  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์  0.33 1.26 
  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ ์ 0.18 0.69 
  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.16 0.61 
 2. ต้นทุนผันแปร  23.55 89.71 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  1.26 4.80 
  2.2 ค่าแรงในการรีดนม   4.10 15.62 
  2.3 ค่าอาหาร  14.90 56.76 
  2.4 ค่ายาและวัคซีน  0.18 0.69 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  1.62 6.17 
  2.6 ค่าน้ำ  0.25 0.95 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  1.05 4.00 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวียน  0.19 0.72 
 3. รวมต้นทุนทั้งหมด  26.25 100.00 
 4. ราคาที่เกษตรกรขายได้  67.49  
 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม  41.24  

 

จากตารางที่ 60 พบว่า ฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 5 – 10 ตัว มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ย 26.25 
บาทต่อกิโลกรัม แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 2.70 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.29 ของต้นทุนทั้งหมด 
และตน้ทนุผันแปร 23.55 บาทตอ่กิโลกรมั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.71 ของตน้ทนุทั้งหมด  

ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 2.03 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
7.73 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 0.33 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.26 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ์ 
0.18 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.69 และค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 0.16 บาทต่อกิโลกรมั คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.61 เมือ่เทยีบกับต้นทุนทั้งหมด  

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 14.90 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
56.76 รองลงมา คือ ค่าแรงในการรีดนม 4.10 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.62 ค่าแรง 
ในการเลี้ยง 1.26 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.80 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1.62 บาทต่อกิโลกรมั คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 6.17 ค่าไฟฟ้า 1.05 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.00 ค่าน้ำ 0.25 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.95 ค่ายาและวัคซีน 0.18 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.69 และค่าเสีย
โอกาสเงินทุนหมุนเวียน 0.19 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.72 เมือ่เทียบกับตน้ทุนทั้งหมด 

สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกโิลกรัมละ 67.49 บาท ดังนั้น เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
กิโลกรมัละ 41.24 บาท   
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4.4.2 ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของขนาดฟาร์มที่มีแม่แพะ 11 – 20 ตัว 

ตารางท่ี 61 ข้อมูลรายละเอียดต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะของฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 11 – 20 ตัว 
                      หนว่ย:บาท/กิโลกรัม 

รายการ แม่แพะ 11 – 20 ตัว รอ้ยละ 
 1.ต้นทุนคงที่  3.46 13.01 
  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ ์ 2.81 10.57 
  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์  0.31 1.16 
  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรอืนและอุปกรณ ์ 0.22 0.83 

  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.12 0.45 
 2.ต้นทุนผันแปร  23.13 86.99 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  1.17 4.40 
  2.2 ค่าแรงในการรีดนม   3.69 13.88 
  2.3 ค่าอาหาร  14.50 54.53 
  2.4 ค่ายาและวัคซีน  0.21 0.79 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  2.00 7.52 
  2.6 ค่าน้ำ  0.25 0.94 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  1.16 4.36 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงนิทนุหมุนเวียน  0.15 0.57 
 3. รวมต้นทุนทั้งหมด  26.59 100.00 
 4. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้  62.35  
 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกโิลกรัม  35.76  

 

จากตารางที่ 61 พบว่า ฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 11 – 20 ตัว มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ย 
26.59 บาทต่อกิโลกรัม แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 3.46 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.01 ของต้นทุน
ทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 23.13 บาทต่อกิโลกรมั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.99 ของต้นทุนทั้งหมด  

ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 2.81 บาทต่อกิโลกรัม คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 
10.57 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 0.31 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.16 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและ
อุปกรณ์ 0.22 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.83 และค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 0.12 บาทต่อกิโลกรัม  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.45 เมือ่เทียบกับต้นทุนทัง้หมด  

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 14.50 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
54.53 รองลงมา คือ ค่าแรงในการรีดนม 3.69 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.88 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 
2.00 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.52 ค่าแรงในการเลี้ยง 1.17 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 4.40 ค่าไฟฟ้า 1.16 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.36 ค่าน้ำ 0.25 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.94 ค่ายาและวัคซีน 0.21 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.79 และค่าเสียโอกาส
เงนิทนุหมุนเวียน 0.15 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.57 เมือ่เทยีบกับต้นทุนทัง้หมด  

สำหรับราคาที่เกษตรกรขายไดเ้ฉลี่ยกิโลกรัมละ 62.35 บาท ดังนั้น เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
กิโลกรมัละ 35.76 บาท   
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4.4.3 ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของขนาดฟาร์มทีมี่แม่แพะ 21 – 30 ตัว 

ตารางท่ี 62 ข้อมลูรายละเอียดต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะของฟาร์มทีมี่แม่แพะจำนวน 21 – 30 ตัว 
                     หน่วย:บาท/กโิลกรัม 

รายการ แม่แพะ 21 – 30 ตัว ร้อยละ 
 1.ต้นทนุคงที่  3.55 13.98 
  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์  2.94 11.58 
  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์  0.30 1.18 
  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ์  0.21 0.83 
  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.10 0.39 
 2.ต้นทนุผันแปร  21.84 86.02 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  0.97 3.82 
  2.2 ค่าแรงในการรีดนม   3.50 13.79 
  2.3 ค่าอาหาร  14.25 56.12 
  2.4 ค่ายาและวัคซนี  0.28 1.10 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  1.28 5.04 
  2.6 ค่าน้ำ  0.23 0.91 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  1.22 4.81 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงินทนุหมุนเวียน  0.11 0.43 
 3. รวมต้นทุนทัง้หมด  25.39 100.00 
 4. ราคาที่เกษตรกรขายได้  53.28  
 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม  27.89  

 

จากตารางที่ 62 พบว่า ฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 21 – 30 ตัว มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ย 
25.39 บาทต่อกิโลกรัม แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 3.55 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.98 ของต้นทุน
ทั้งหมด และตน้ทนุผันแปร 21.84 บาทต่อกิโลกรมั คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.02 ของต้นทนุทั้งหมด  

ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 2.94 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
11.58 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 0.30 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.18 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและ
อุปกรณ์ 0.21 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.83 และค่าเสียโอกาสพ่อแมพั่นธุ์ 0.10 บาทต่อกิโลกรัม  
คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.39 เมือ่เทียบกบัต้นทุนทัง้หมด  

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 14.25 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
56.12 รองลงมา คือ ค่าแรงในการรีดนม 3.50 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.79 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 
1.28 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.04 ค่าไฟฟ้า 1.22 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.81 
ค่าแรงในการเลี้ยง 0.97 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.82 ค่ายาและวัคซีน 0.28 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.10 ค่าน้ำ 0.23 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.91 และค่าเสียโอกาสเงินทุน
หมุนเวียน 0.11 บาทต่อกิโลกรัม คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.43 เมื่อเทียบกบัต้นทนุทัง้หมด  

สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 53.28 บาท ดังนั้น เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
กิโลกรมัละ 27.89 บาท   
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4.4.4 ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของขนาดฟาร์มทีมี่แม่แพะ 31 – 40 ตัว 

ตารางที ่63 ข้อมลูรายละเอียดต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะของฟาร์มทีมี่แม่แพะจำนวน 31 – 40 ตัว 
                       หนว่ย:บาท/กิโลกรัม 

รายการ แม่แพะ 31 – 40 ตัว ร้อยละ 
 1.ต้นทุนคงที ่ 3.78 15.07 
  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์  3.05 12.16 
  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์  0.39 1.55 
  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ ์ 0.23 0.92 
  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.11 0.44 
 2.ต้นทนุผันแปร  21.31 84.93 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  0.86 3.43 
  2.2 ค่าแรงในการรดีนม   3.60 14.35 
  2.3 ค่าอาหาร  14.14 56.35 
  2.4 ค่ายาและวัคซนี  0.19 0.76 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  1.14 4.54 
  2.6 ค่าน้ำ  0.19 0.76 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  1.00 3.98 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงินทนุหมุนเวียน  0.19 0.76 
 3.รวมต้นทุนทัง้หมด  25.09 100.00 
 4. ราคาท่ีเกษตรกรขายได้  58.95  
 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกโิลกรัม  33.86  

จากตารางที่ 63 พบว่า ฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 31 – 40 ตัว มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ย 
25.09 บาทต่อกิโลกรัม แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 3.78 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.07 ของต้นทุน
ทัง้หมด และต้นทุนผันแปร 21.31 บาทตอ่กิโลกรมั คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 84.93 ของต้นทุนทั้งหมด  

ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 3.05 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
12.16 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 0.39 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.55 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและ
อุปกรณ์ 0.23 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.92 และค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 0.11 บาทต่อกิโลกรัม  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.44 เมือ่เทยีบกับต้นทุนทัง้หมด  

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 14.14 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
56.35 รองลงมา คือ ค่าแรงในการรีดนม 3.60 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.35 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 
1.14 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.54 ค่าไฟฟ้า 1.00 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.98 
ค่าแรงในการเลี้ยง 0.86 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.43 ค่ายาและวัคซีน 0.19 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.76 ค่าน้ำ 0.19 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.76 และค่าเสียโอกาสเงินทุน
หมุนเวียน 0.19 บาทตอ่กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.76 เมือ่เทยีบกับต้นทุนทัง้หมด  

สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.95 บาท ดังนั้น เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 33.86 บาท   
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4.4.5 ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของขนาดฟาร์มที่มีแม่แพะ 41 – 50 ตัว 

ตารางท่ี 64 ข้อมูลรายละเอียดต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะของฟาร์มทีมี่แม่แพะจำนวน  41 – 50 ตัว 
                       หนว่ย:บาท/กิโลกรัม 

รายการ แม่แพะ 41 – 50 ตัว ร้อยละ 
 1.ต้นทนุคงท่ี  3.89 15.01 
  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรอืนและอุปกรณ์  3.15 12.15 
  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์  0.39 1.51 
  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ ์ 0.24 0.93 
  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.11 0.42 
 2.ต้นทนุผันแปร  22.03 84.99 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  0.92 3.55 
  2.2 ค่าแรงในการรีดนม   3.25 12.54 
  2.3 ค่าอาหาร  14.07 54.28 
  2.4 ค่ายาและวัคซนี  0.27 1.04 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  1.34 5.17 
  2.6 ค่านำ้  0.27 1.04 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  1.81 6.98 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวียน  0.10 0.39 
 3. รวมต้นทุนทั้งหมด  25.92 100.00 
 4. ราคาที่เกษตรกรขายได้  55.50  
 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม  29.58  

จากตารางที่ 64 พบว่า ฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 41 – 50 ตัว มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ย 
25.92 บาทต่อกิโลกรัม แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 3.89 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.01 ของต้นทุน
ทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 22.03 บาทต่อกิโลกรมั คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 84.99 ของต้นทนุทั้งหมด  

ต้นทนุคงที่ ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ ์3.15 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
12.15 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 0.39 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.51 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและ
อุปกรณ์ 0.24 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.93 และค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 0.11 บาทต่อกิโลกรัม  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.42 เมือ่เทียบกบัต้นทนุทัง้หมด  

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 14.07 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
54.28 รองลงมา คือ ค่าแรงในการรีดนม 3.25 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.54 ค่าไฟฟ้า 1.81 
บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.98 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1.34 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
5.17 ค่าแรงในการเลี้ยง 0.92 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.55 ค่าน้ำ 0.27 บาทต่อกิโลกรัม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.04 ค่ายาและวัคซีน 0.27 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.04 และค่าเสีย
โอกาสเงนิทนุหมุนเวียน 0.10 บาทต่อกโิลกรัม คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.39 เมื่อเทยีบกบัต้นทุนทั้งหมด  

เนื่องจากเกษตรกรในกลุ่มนี้สามารถผลิตน้ำนมแพะได้เป็นจำนวนมากซ่ึงเกินจากจำนวนที่ได้ทำ
สัญญาซื้อขายได้ไว้โรงงาน จึงทำให้มีน้ำนมแพะดิบบางส่วนที่เหลือจากโรงงานและยังไม่มีแหล่งจำหน่าย จึงต้อง



110 
 

มีการเก็บรักษาน้ำนมแพะในตู้แช่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพ่ือรักษาคุณภาพของน้ำนมแพะดังนั้นจึงให้ต้นทุนใน
การเก็บรักษา (ค่าไฟฟ้า) สูงกว่าขนาดฟาร์มอ่ืน ๆ  

สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกโิลกรัมละ 55.50 บาท ดังนั้น เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 29.58 บาท   

4.4.6 ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะของขนาดฟาร์มที่มีแม่แพะมากกว่า 50 ตัวขึน้ไป 

ตารางที ่65 ข้อมูลรายละเอียดต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะของฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน มากกว่า 50 ตัวขึน้ไป 
                        หน่วย:บาท/กิโลกรัม 

รายการ แม่แพะ มากกว่า 50 ตวัขึ้นไป ร้อยละ 
 1.ต้นทุนคงท่ี  4.10 16.50 
  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ ์ 3.35 13.48 
  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์  0.45 1.81 
  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรอืนและอุปกรณ ์ 0.20 0.81 
  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.10 0.40 
 2.ต้นทุนผันแปร  20.75 83.50 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  0.80 3.22 
  2.2 ค่าแรงในการรีดนม   3.30 13.28 
  2.3 ค่าอาหาร  13.50 54.33 
  2.4 ค่ายาและวัคซนี  0.32 1.29 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  1.09 4.39 
  2.6 ค่าน้ำ  0.21 0.84 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  1.36 5.47 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงินทนุหมุนเวียน  0.17 0.68 
 3. รวมต้นทุนทั้งหมด  24.85 100.00 
 4. ราคาที่เกษตรกรขายได้  57.04  
 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกโิลกรมั  32.19  

จากตารางที่ 65 พบว่า ฟาร์มที่มีแม่แพะมากกว่า 50 ตัวขึ้นไป มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ย 
24.85 บาทต่อกิโลกรัม แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 4.10 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.50 ของต้นทุน
ทัง้หมด และต้นทุนผันแปร 20.75 บาทต่อกโิลกรมั คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.50 ของตน้ทนุทั้งหมด  

ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 3.35 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
13.48 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 0.45 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.81 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและ
อุปกรณ์ 0.20 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.81 และค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 0.10 บาทต่อกิโลกรัม  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.40 เมือ่เทียบกบัต้นทนุทัง้หมด  

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 13.50 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
54.33 รองลงมา คือ ค่าแรงในการรีดนม 3.30 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.28 ค่าไฟฟ้า 1.36 
บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.47 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1.09 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
4.39 ค่าแรงในการเลี้ยง 0.80 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.22 ค่ายาและวัคซีน 0.32 บาทต่อ
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กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.29 ค่าน้ำ 0.21 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.84 และค่าเสีย
โอกาสเงินทุนหมุนเวียน 0.17 บาทตอ่กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.68 เมือ่เทียบกับต้นทุนทั้งหมด  

สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.04 บาท ดังนั้น เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 32.19 บาท   
ตารางที ่66 ข้อมูลรายละเอียดของต้นทนุเฉลี่ยของการผลิตน้ำนมแพะทุกขนาดฟาร์ม 
                      หนว่ย:บาท/กิโลกรัม 

รายการ ต้นทุนเฉล่ียทุกขนาดฟาร์ม ร้อยละ 
 1.ต้นทุนคงที ่ 3.58 13.94 
  1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ ์ 2.89 11.25 
  1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์  0.36 1.40 
  1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ ์ 0.21 0.82 
  1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์  0.12 0.47 
 2.ต้นทนุผันแปร  22.10 86.06 
  2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  1.00 3.89 
  2.2 ค่าแรงในการรีดนม   3.57 13.90 
  2.3 ค่าอาหาร  14.23 55.41 
  2.4 ค่ายาและวัคซีน  0.24 0.94 
  2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  1.41 5.49 
  2.6 ค่าน้ำ  0.23 0.90 
  2.7 ค่าไฟฟ้า  1.27 4.95 
  2.8 ค่าเสียโอกาสเงินทุนหมุนเวียน  0.15 0.58 
 3. รวมต้นทุนทัง้หมด  25.68 100.00 
 4. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้  59.10  
 5. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม  33.42  

จากตารางที่ 66 พบว่า ฟาร์มทุกขนาดมีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ย 25.68 บาทต่อกิโลกรัม 
แบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 3.58 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.94 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนผันแปร 
22.10 บาทต่อกิโลกรมั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.06 ของต้นทุนทั้งหมด  

ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าเสื่อมโรงเสื่อมและอุปกรณ์ 2.89 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
11.25 ค่าเสื่อมพ่อแม่พันธุ์ 0.36 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.40 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและ
อุปกรณ์ 0.21 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.82 และค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ์ 0.12 บาทต่อกิโลกรัม  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.47 เมื่อเทยีบกับต้นทุนทัง้หมด 

ส่วนต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าอาหารมากที่สุด 14.23 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
55.41 รองลงมา คือ ค่าแรงในการรีดนม 3.57 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.90 ค่าไฟฟ้า 1.27 
บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.95 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1.41 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
5.49 ค่าแรงในการเลี้ยง 1.00 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.89 ค่ายาและวัคซีน 0.24 บาทต่อ
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กิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.94 ค่าน้ำ 0.23 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.90 และค่าเสีย
โอกาสเงินทุนหมุนเวียน 0.15 บาทต่อกิโลกรมั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.58 เมือ่เทียบกับต้นทนุทั้งหมด  

สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกโิลกรัมละ 59.10 บาท ดังนั้น เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 33.42 บาท   
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ตารางที ่67 ข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะตามขนาดจำนวนแม่แพะในฟาร์ม 

 แม่แพะ 5–10 ตัว แม่แพะ 11–20 ตัว 
แม่แพะ 21–30 

ตวั 
แม่แพะ 31–40 

ตวั 
แม่แพะ 41–50 

ตัว 
แม่แพะ> 50 ตัว 

คา่เฉลี่ยทุกขนาด
ฟาร์ม 

รายการ 
บาท/
กก. 

ร้อยละ 
บาท/
กก. 

ร้อยละ 
บาท/
กก. 

ร้อยละ 
บาท/
กก. 

ร้อยละ 
บาท/
กก. 

ร้อยละ 
บาท/
กก. 

ร้อยละ 
บาท/
กก. 

ร้อยละ 

1.ต้นทุนคงท่ี  2.70 10.29 3.46 13.01 3.55 13.98 3.78 15.07 3.89 15.01 4.10 16.50 3.58 13.94 

1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอปุกรณ ์ 2.03 7.73 2.81 10.57 2.94 11.58 3.05 12.16 3.15 12.15 3.35 13.48 2.89 11.25 

1.2 ค่าเสื่อมพ่อแม่พนัธุ ์ 0.33 1.26 0.31 1.16 0.30 1.18 0.39 1.55 0.39 1.51 0.45 1.81 0.36 1.40 

1.3 ค่าเสียโอกาสโรงเรือนและอุปกรณ์  0.18 0.69 0.22 0.83 0.21 0.83 0.23 0.92 0.24 0.93 0.20 0.81 0.21 0.82 

1.4 ค่าเสียโอกาสพ่อแม่พันธุ ์ 0.16 0.61 0.12 0.45 0.10 0.39 0.11 0.44 0.11 0.42 0.10 0.40 0.12 0.47 

2.ต้นทุนผันแปร  23.55 89.71 23.13 86.99 21.84 86.02 21.31 84.93 22.03 84.99 20.75 83.50 22.10 86.06 

2.1 ค่าแรงในการเลี้ยง  1.26 4.80 1.17 4.40 0.97 3.82 0.86 3.43 0.92 3.55 0.80 3.22 1.00 3.89 

2.2 ค่าแรงในการรีดนม   4.10 15.62 3.69 13.88 3.50 13.79 3.60 14.35 3.25 12.54 3.30 13.28 3.57 13.90 

2.3 ค่าอาหาร  14.90 56.76 14.50 54.53 14.25 56.12 14.14 56.35 14.07 54.28 13.50 54.33 14.23 55.41 

2.4 ค่ายาและวัคซีน  0.18 0.69 0.21 0.79 0.28 1.10 0.19 0.76 0.27 1.04 0.32 1.29 0.24 0.94 

2.5 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  1.62 6.17 2.00 7.52 1.28 5.04 1.14 4.54 1.34 5.17 1.09 4.39 1.41 5.49 

2.6 ค่าน้ำ  0.25 0.95 0.25 0.94 0.23 0.91 0.19 0.76 0.27 1.04 0.21 0.84 0.23 0.90 

2.7 ค่าไฟฟ้า  1.05 4.00 1.16 4.36 1.22 4.81 1.00 3.98 1.81 6.98 1.36 5.47 1.27 4.95 

2.8 ค่าเสียโอกาสเงนิทุนหมุนเวยีน  0.19 0.72 0.15 0.57 0.11 0.43 0.19 0.76 0.10 0.39 0.17 0.68 0.15 0.58 

3. รวมต้นทุนทั้งหมด  26.25 100.00 26.59 100.00 25.39 100.00 25.09 100.00 25.92 100.00 24.85 100.00 25.68 100.00 

4. ราคาที่เกษตรกรขายได้  67.49  62.35  53.28  58.95  55.50  57.04  59.10  

5. ผลตอบแทนสุทธต่ิอกิโลกรมั  41.24  35.76  27.89  33.86  29.58  32.19  33.42  
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จากตารางที ่67 พบว่า ฟาร์มทีมี่แม่แพะมากกว่า 50 ตัวขึน้ไป มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะต่ำสุดเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 24.85 บาท หรือน้อยกว่าต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ยของทุกขนาดฟาร์มคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
3.23 เนื่องจากเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันในการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์และการซื้อวัตถุดิบต่อครั้งมีปริมาณ
มากทำให้มีอำนาจในการต่อรองสามารถซ้ือได้ในราคาที่ถูก ประกอบกับเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ทำให้เกิดการ
ประหยัดต่อขนาดในการใช้ปัจจัยการผลิตของฟาร์ม อัตราการให้น้ำนมเฉลี่ยตัวละ 1.55 กิโลกรัมต่อวัน ในขณะ
ที่ฟาร์มมีแม่แพะจำนวน 11 – 20 ตัว มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะสูงสุดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.59 บาท หรือ
มากกว่าต้นทนุการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ยของทุกขนาดฟาร์มคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.54 เนื่องจากเกษตรกรในกลุ่มนี้
ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบได้โดยตรงต้องซ้ือผ่านจากพ่อค้าคนกลางจึงทำให้ต้นทุนในการซื้อ
วัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาแพง ประกอบกับการให้อาหารแพะนมในแต่ละครั้งเกษตรกรให้กินแบบเต็มที่เกิน
ปริมาณความต้องของแพะจึงทำให้เกิดการสิ้นเปลืองหรือการสูญเสียของอาหาร โดยอัตราการให้น้ำนมเฉลี่ยตัว
ละ 1.42 กิโลกรัมต่อวัน เช่นเดียวกับฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 5 – 10 ตัว มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 26.25 บาท หรือมากกว่าต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ยของทุกขนาดฟาร์มคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
2.22 โดยอัตราการให้น้ำนมเฉลี่ยตัวละ 1.44 กิโลกรัมต่อวัน 

ราคาน้ำนมแพะที่เกษตรกรขายได้ พบว่า ฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 5 – 10 ตัว ขายได้ราคาสูงสุด
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 67.49 บาท หรือมากกว่าราคาขายน้ำนมแพะเฉลี่ยของทุกขนาดฟาร์มคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
14.20 เนื่องจากเกษตรกรในกลุ่มนี้จะผลิตน้ำนมได้เฉลี่ยวันละ 8 – 10 กิโลกรัม โดยเกษตรกรจะนำน้ำนมแพะ
ที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งขายให้กับโรงงานในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50 บาท และน้ำนมแพะส่วนที่เหลือจากการขาย
ให้กับโรงงานเกษตรจะนำมาขายหน้าฟาร์มโดยเกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 75 บาท ในขณะที่ฟาร์มมีแม่
แพะจำนวน 21 – 30 ตัว ขายได้ราคาต่ำสุดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.28 บาท หรือน้อยกว่าราคาขายน้ำนมแพะ
เฉลี่ยของทุกขนาดฟาร์มคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.85 โดยเกษตรกรในกลุ่มนี้จะนำน้ำนมแพะที่ผลิตได้ส่วนใหญ่
ขายให้กับโรงงานในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49 บาท และน้ำนมแพะส่วนที่เหลือจากการขายให้กับโรงงานเกษตร
จะนำมาขายหน้าฟาร์มโดยเกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 55 บาท  

ผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ยที่ เกษตรกรได้รับ  พบว่า ฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 5 – 10 ตัว ได้รับ
ผลตอบแทนสุทธิมากที่สุดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.24 บาท หรือมากกว่าผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยของทุกขนาดฟาร์ม
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.40 รองลงมา ได้แก่ ฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 11 – 20 ตัว ได้รับผลตอบแทนสุทธิ
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.76 บาท หรอืมากกว่าผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยของทกุขนาดฟาร์มคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.00 
ฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 31 – 40 ตัว ได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.86 บาท หรือมากกว่า
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยของทุกขนาดฟาร์มคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.32 ฟาร์มที่มีแม่แพะมากกว่า 50 ตัวขึ้นไป 
ได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.19 บาท หรือน้อยกว่าผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยของทุกขนาดฟาร์ม 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.68 ฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 41 – 50 ตัว ได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
29.58 บาท หรือน้อยกว่าผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยของทุกขนาดฟาร์มคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.49 และฟาร์มที่มี
แม่แพะจำนวน 21 – 30 ตัว ได้รับผลตอบแทนสุทธิต่ำที่สุดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.89 บาท หรือน้อยกว่า
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยของทุกขนาดฟาร์มคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.55 
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4.5 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตน้ำนมแพะ 
 จากการสัมภาษณเ์กษตรกรเลี้ยงแพะนมจำนวน 91 ราย ใน 11 จังหวัด พบว่าในแตล่ะพ้ืนทีมี่ปัญหาที่
แตกต่างกันออกไป ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 
ตารางที่ 68 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตน้ำนมแพะ 

รายการ 
จำนวน 

เกษตรกร รอ้ยละ 
1.ปัญหา 
1.1 ด้านการผลิต 

1. ขาดพ่อแม่แพะสายพันธุ์ดี 74 81.32 
2. ไม่มีงบประมาณในการลงทุนสำหรับการขยายฟาร์ม 72 79.12 
3. เกษตรกรขาดความรู้ด้านการแปรรปูผลิตภัณฑ์จากนำ้นมแพะ 71 78.02 
4. การบริการของเจ้าหน้าที่ภาครฐัมีความล่าช้าและไม่ทนัต่อสถานการณ์   52 57.14 
5. ต้นทุนการผลิตสูง   50 54.95 
6. ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในท้องถิ่น 16 17.58 

1.2 ด้านตลาด 
1. ตลาดน้ำนมแพะมีจำนวนจำกัด 75 82.42 

2. ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องหาแหล่งจำหน่ายน้ำนมแพะให้กับเกษตรกร 86 94.51 
2. ภาครัฐควรสนับสนุนพอ่แม่แพะสายพันธุ์ดี 84 92.31 
3. ภาครัฐควรสนับสนุนให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะแก่เกษตรกร 83 91.21 
4. ภาครัฐควรสนับสนุนแหล่งเงินกูป้ลอดดอกเบี้ยหรืออัตราดอกเบีย้ต่ำ 80 87.91 
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการลงพ้ืนที่ให้คำแนะนำเกษตรกรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 77 84.62 
6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่าทางโภชนะของน้ำนมแพะเพ่ือเพ่ิมปริมาณการบริโภค 68 74.73 

 

 

จากตารางที่ 68 ปัญหาด้านการผลิต พบว่า เกษตรกรขาดพ่อแมแ่พะสายพันธุ์ดีมากท่ีสุด จำนวน 74 
ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.32 รองลงมาได้แก่ เกษตรกรไม่มีงบประมาณในการลงทุนสำหรับขยายฟาร์ม 
จำนวน 72 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.12 เกษตรกรขาดความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะ 
จำนวน 71 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.02 เกษตรกรได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ของภาครัฐล่าช้าและ 
ไม่ทันต่อสถานการณ์ จำนวน 52 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.14 เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะสูง 
จำนวน 50 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.95 เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะได้ไมเ่พียงพอต่อความต้องการของตลาด
ในท้องถิ่น จำนวน 16 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.58 สำหรบัปัญหาด้านการตลาด พบว่า ตลาดน้ำนมแพะมี
จำนวนจำกัด จำนวน 75 ราย คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 82.42  
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ทัง้นี้เกษตรกรมีข้อเสนอแนะดังนี้ ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งหาแหล่งจำหน่ายน้ำนมแพะให้กับเกษตรกร 
จำนวน 86 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.51 ภาครัฐควรสนับสนุนพ่อแม่แพะสายพันธุ์ดี จำนวน 84 ราย  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.31 ภาครัฐควรสนับสนุนให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะ 
แก่เกษตรกร จำนวน 83 ราย คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 91.21 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการลงพ้ืนที่ให้คำแนะนำ
เกษตรกรอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครั้ง จำนวน 77 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.62 และควรมีการประชาสัมพันธ์
ถึงคุณค่าทางโภชนะของน้ำนมแพะเพ่ือเพ่ิมปริมาณการบริโภค จำนวน 68 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.73 
เมื่อเทียบกับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมทั้งหมด 
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บทที ่5  
สรปุผลการศึกษา อภิปราย และขอ้เสนอแนะ 

5.1 สรปุผลการศึกษา 

 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคใต้ตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)ศึกษาสภาพทั่วไปของการเลี้ยงแพะนมในพ้ืนที่ภาคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง 2)ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตน้ำนมแพะของ
เกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตต้อนล่าง และ 3)ศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะแบ่งตามจำนวนแม่แพะในฟาร์ม ได้แก่ ขนาดฟาร์มแม่แพะ 5 – 10 ตัว  
ขนาดฟาร์มแม่แพะ 11 – 20 ตัว ขนาดฟาร์มแม่แพะ 21 – 30 ตัว ขนาดฟาร์มแม่แพะ 31 – 40 ตัว ขนาด
ฟาร์มแม่แพะ 41 – 50 ตัว และขนาดฟาร์มแม่แพะมากกว่า 50 ตัวขึ้นไป 

ในการดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยสัมภาษณ์เกษตรกรจำนวน 91 ตัวอย่าง ซ่ึงเป็นเกษตรที่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์เป็นอย่างดีและสามารถให้ข้อมลูรายละเอียดรายรับ – รายจ่ายของฟาร์ม
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน แบ่งเป็น เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมในพ้ืนที่ภาคกลาง จำนวน 55 ราย เกษตรกรผู้
เลี้ยงแพะนมในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 ราย และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมในพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนล่าง จำนวน 16 ราย สรุปผลได้ดังนี้ 

เกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 75.82 อายุเฉลี่ย 47 ปี มีประสบการณ์ 
ในการเลี้ยงแพะนมเฉลี่ย 8 ปี เกษตรกรจบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายร้อยละ 26.37 ทั้งนี้
เกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมนับถือศาสนาพุทธและอิสลามในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 49.45 และ 48.35 
ตามลำดับ เกษตรกรเลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพหลักร้อยละ 59.34 และมีรายไดจ้ากการเลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพหลัก
เฉลี่ย 34,914 บาทต่อเดือน เกษตรกรเลี้ยงแพะนมเป็นอาชีพรองร้อยละ 40.66 และมีรายได้จากการเลี้ยง 
แพะนมเป็นอาชีพรองเฉลี่ย 21,202 บาทต่อเดอืน  

เกษตรกรทั้งหมดเลี้ยงแพะนมซาแนนลูกผสม โดยเลี้ยงแบบขังคอกยกพ้ืน อาหารข้นที่ให้แพะกิน
ส่วนใหญ่จะใช้อาหารสำเร็จรูปของบริษัท สูตร 16 – 21 เปอร์เซ็นต์โปรตีน ให้กินวันละ  2 ครั้ง ปริมาณอาหาร
ข้นที่ให้กินส่วนใหญ่ครั้งละ 0.30 กิโลกรัม ส่วนอาหารหยาบที่เกษตรกรให้แพะนมกินส่วนใหญ่เป็นอาหารที่หา
ได้ในท้องถิ่น เช่น หญ้าชนิดต่าง ๆ ทั้งสดและแห้ง ต้นข้าวโพด กระถิน เป็นต้น โดยให้กินวันละ 1 – 3 มื้อ 
เกษตรกรมีแม่แพะนมเฉลี่ยรายละ 25 ตัว แม่แพะรีดเฉลี่ยรายละ 15 ตัว แม่แพะพักท้องเฉลี่ยรายละ 10 ตัว 
แพะสาวท้องเฉลี่ยรายละ 8 ตัว แพะรุ่นเพศเมียเฉลี่ยรายละ 10 ตัว และมีพ่อพันธุ์เฉลี่ยรายละ 2 ตัว เกษตรกร
เริ่มผสมพันธุ์แพะสาวอายุเฉลี่ย 11 เดือน แม่แพะตั้งท้องเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง ให้ลูกเฉลี่ยครั้งละ 1.82 ตัว 
เกษตรกรซื้อแม่พันธุ์อายุเฉลี่ย 16 เดือน ราคาเฉลี่ยตัวละ 12,027 บาท อายุการใช้งานแม่พันธุ์เฉลี่ยตัวละ 8 ปี 
และขายแม่แพะปลดเฉลี่ยราคาตัวละ 3,661 บาท เกษตรกรมีพ่อพันธุ์เฉลี่ยรายละ 2 ตัว โดยเกษตรกรเริ่มใช้
แพะหนุ่มผสมพันธุ์อายุเฉลี่ย 14 เดือน สัดส่วนการใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อแม่พันธุ์เฉลี่ย 19 ตัว เกษตรกรซื้อพ่อ
พันธุ์อายุเฉลี่ย 15 เดือน ราคาเฉลี่ยตัวละ 14,841 บาท อายุการใช้งานพ่อพันธุ์เฉลี่ยตัวละ 2 ปี และเกษตรกร
ขายพ่อพันธุ์ปลดราคาเฉลี่ยตัวละ 9,044 บาท 
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เกษตรกรผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ยวันละ 23.64 กิโลกรัม อัตราการให้น้ำนมแพะเฉลี่ยวันละ 1.61 
กิโลกรัมต่อตัว ซ่ึงสอดคล้องกับลักษณะทางพันธุกรรมของสายพันธุ์แพะนมลูกผสมซาแนนที่สามารถให้น้ำนมได้
ประมาณตัวละ 1.50 – 2.20 กิโลกรัมต่อวัน (ลักษณ์, 2558) เกษตรกรรีดน้ำนมเฉลี่ยปีละ 231 วัน ซ่ึงสูงกว่า
ลักษณะทางพันธุกรรมของสายพันธุ์แพะนมลูกผสมซาแนนที่สามารถรีดน้ำนมได้ปีละ 120 – 150 วัน เกษตรกร
ส่วนใหญ่รีดนมด้วยมือร้อยละ 69.23 และใช้เครื่องรีดร้อยละ 30.77 เกษตรกรนำน้ำนมแพะที่ผลิตได้ขายให้กับ
โรงงานและขายที่หน้าฟาร์ม ร้อยละ 28.57 เกษตรกรขายน้ำนมแพะให้กับโรงงานเพียงอย่างเดียวร้อยละ 
23.08 เกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มอย่างเดียวร้อยละ 15.38 เกษตรกรขายน้ำนมแพะให้กับโรงงาน  
ขายหน้าฟาร์ม และขายนมแพะพาสเจอไรส์ ร้อยละ 9.89 เกษตรกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มและขายนมแพะ
พาสเจอร์ไรส์ ร้อยละ 8.79 เกษตรกรขายนมแพะพาสเจอรไ์รส์เพียงอย่างร้อยละ 5.49 เกษตรกรขายน้ำนมแพะ
ให้กับโรงงานและขายนมแพะพาสเจอไรส์รอ้ยละ 2.20 เกษตรกรขายนมแพะสเตอร์รไิลส์เพียงอย่างเดียวร้อยละ 
1.10 และเกษตรกรยังไม่มแีหล่งขายน้ำนมแพะร้อยละ 5.49 เกษตรกรขายน้ำนมแพะให้กบัโรงงานเฉลี่ยสัปดาห์
ละ 152.66 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.64 บาท เกษตกรขายน้ำนมแพะหน้าฟาร์มเฉลี่ยสัปดาห์ละ 
69.13 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.18 บาท เกษตรกรขายนมแพะพาสเจอร์ไรส์เฉลี่ยสัปดาห์ละ 46.54 
กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 105.42 บาท เกษตรกรขายนมแพะสเตอร์ริไลส์เฉลี่ยสัปดาห์ละ 360 กิโลกรัม 
โดยมี 2 ขนาด คือ ขนาด 200 ซีซี ราคาขวดละ 33 บาท และขนาด 400 ซีซี ราคาขวดละ 45 บาท 

ทั้งนี้เกษตรกรมีรายได้จากการขายน้ำนมแพะเฉลี่ยปีละ 439,184 บาท และมีรายได้จากการขาย 
แพะนมมีชีวิตทุกช่วงอายุเฉลี่ยปลีะ 109,426 บาท   

ตารางท่ี 69 ข้อมูลสรุปต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตน้ำนมแพะแยกตามภูมิภาค 

ภาค/จงัหวัด ต้นทุนคงท่ี 
(บาท/กก.) 

ต้นทุน 
ผันแปร 

(บาท/กก.) 

รวมต้นทุน
ทัง้หมด 

(บาท/กก.) 

ราคาที่เกษตรกร
ขายได ้

 (บาท/กก.) 

ผลตอบแทน
สุทธิ 

 (บาท/กก.) 
ภาคกลาง 3.44 21.01 24.45 51.52 27.07 
 กรงุเทพมหานคร 3.50 21.36 24.86 69.35 44.49 
 นนทบุรี 2.41 19.15 21.56 54.08 32.52 
 พระนครศรีอยุธยา 4.05 25.88 29.93 50.00 20.07 
 ราชบุรี 3.70 19.76 23.46 47.86 24.40 
 ลพบรุ ี 3.94 21.90 25.84 52.79 26.95 
 สมุทรปราการ 2.19 14.19 16.38 42.06 25.68 
 สระบุร ี 4.01 21.53 25.54 45.00 19.46 
 สุพรรณบุร ี 3.73 24.30 28.03 51.02 22.99 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.35 23.10 26.45 56.26 29.81 
 นครราชสีมา 3.35 23.10 26.45 56.26 29.81 
ภาคใต ้ 3.94 22.21 26.15 69.53 43.38 
 ยะลา 3.88 23.09 26.97 49.54 22.57 
 สตูล 4.00 21.33 25.33 89.53 64.20 
เฉลีย่ทุกภาค 3.58 22.10 25.68 59.10 33.42 
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เกษตรกรในภาคกลางมีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะต่ำสุดเนื่องจากเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันในการ
จัดซื้อปัจจัยการผลิต ทำให้เกษตรกรสามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาถูก ประกอบกับภาคกลางอยู่ใกล้กับ
แหล่งผลิตเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานและแหล่งผลผลิตพลอยได้ทางการเกษตร ทำให้ได้เปรียบในการเข้าถึง
แหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ อัตราการให้น้ำนมเฉลี่ยตัวละ 1.70 กิโลกรัมต่อวัน  

เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะสูงสุด เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่
เลี้ยงด้วยอาหารหยาบเป็นหลักและเสริมด้วยอาหารข้นเฉลี่ยวันละ 0.20 – 0.40 กิโลกรัมต่อตัว ทั้งนี้เกษตรกร
ไม่มีการทำแปลงหญ้าดังนั้นเกษตรกรจึงซื้อทั้งอาหารข้นและอาหารหยาบ นอกจากนั้นเกษตรกรไม่มีการ
รวมกลุ่มกันในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตจึงทำให้ต้องซื้อปัจจัยการผลิตราคาแพง ในขณะที่อัตราการให้นมเฉลี่ย
ตัวละ 1.55 กิโลกรัมต่อวัน 

เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างขายน้ำนมแพะได้ราคาสูงสุด เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ขายน้ำนมแพะ
ให้กับผู้บริโภคโดยตรงและในภาคใต้ตอนล่างประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมซ่ึงนิยมบริโภคน้ำนมแพะตาม
หลักความเชื่อทางศาสนาอยู่แล้ว ประกอบกับปริมาณการผลิตน้ำนมแพะในภาคใต้ตอนล่างยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการบริโภคจึงทำให้เกษตรกรขายน้ำนมแพะได้ในราคาสูง เกษตรกรในภาคกลางขายน้ำนมแพะได้
ราคาต่ำสุด โดยเกษตรกรนำน้ำนมแพะที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ขายให้กับโรงงาน และนำน้ำนมแพะส่วนที่เหลือมา
ขายหน้าฟาร์มให้กับกลุ่มผู้บริโภคซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในพ้ืนที่ กลุ่มผู้บริโภคที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพ และกลุ่มผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพทั่วไป 

ตารางที่ 70 ข้อมูลสรุปต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตน้ำนมแพะแยกตามจำนวนแม่แพะในฟารม์  

จำนวนแม่แพะใน
ฟาร์ม 

ต้นทุนคงท่ี 
(บาท/กก.) 

ต้นทุน 
ผันแปร 

(บาท/กก.) 

รวมต้นทุน
ทัง้หมด 

(บาท/กก.) 

ราคาที่เกษตรกร
ขายได้ 

 (บาท/กก.) 

ผลตอบแทน
สุทธิ 

 (บาท/กก.) 
แม่แพะ 5 – 10 ตัว 2.70 23.55 26.25 67.49 41.24 
แม่แพะ 11 – 20 ตัว  3.46 23.13 26.59 62.35 35.76 
แม่แพะ 21 – 30 ตัว 3.55 21.84 25.39 53.28 27.89 
แม่แพะ 31 – 40 ตัว 3.78 21.31 25.09 58.95 33.86 
แม่แพะ 41 – 50 ตัว  3.89 22.03 25.92 55.50 29.58 
แม่แพะ> 50 ตัวขึน้ไป 4.10 20.75 24.85 57.04 32.19 
เฉลีย่ทุกขนาดฟารม์ 3.58 22.10 25.68 59.10 33.42 

ฟาร์มที่มีแม่แพะมากกว่า 50 ตัวขึ้นไป มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะต่ำสุดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.85 
บาท เนื่องจากเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันในการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์และการซื้อวัตถุดิบต่อครั้งมีปริมาณ
มากทำให้มีอำนาจในการต่อรองสามารถซ้ือได้ในราคาถูก ประกอบกับเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ทำให้เกิดการ
ประหยัดต่อขนาดในการใช้ปัจจัยการผลิตของฟาร์ม อัตราการให้น้ำนมเฉลี่ยตัวละ 1.55 กิโลกรัมต่อวัน ราคาที่
เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกโิลกรัมละ 57.04 บาท เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.19 บาท  

ฟาร์มมีแม่แพะจำนวน 11 – 20 ตัว มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะสูงสุดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.59 บาท 
เนื่องจากเกษตรกรในกลุ่มนี้ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบได้โดยตรงต้องซ้ือผ่านจากพ่อค้า 
คนกลางจึงทำให้ต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาแพง ประกอบกับการให้อาหารแพะนมในแต่ละครั้ง
เกษตรกรให้กินแบบเต็มที่เกินปริมาณความต้องการของแพะจึงทำให้เกิดการสิ้นเปลืองหรือการสูญเสียของ
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อาหาร โดยอัตราการให้น้ำนมเฉลี่ยตัวละ 1.42 กิโลกรัมต่อวัน ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 62.35 
บาท เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยกโิลกรมัละ 35.76 บาท  

ฟาร์มที่มีแม่แพะจำนวน 5 – 10 ตัว มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.25 บาท อัตรา
การให้น้ำนมเฉลี่ยตัวละ 1.44 กิโลกรัมต่อวัน ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยสูงสุดกิโลกรัมละ 67.49 บาท เนื่องจาก
เกษตรกรผลิตน้ำนมได้เฉลี่ยวันละ 8 – 10 กิโลกรัม โดยเกษตรกรนำน้ำนมแพะที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งขายให้กับ
โรงงานในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50 บาท และน้ำนมแพะส่วนที่เหลือเกษตรกรนำมาขายหน้าฟาร์มโดย
เกษตรกรขายราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 75 บาท  

ฟาร์มมีแม่แพะจำนวน 21 – 30 ตัว มีต้นทุนการผลิตน้ำนมแพะเฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.39 บาท ราคาที่
เกษตรกรขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.28 บาท เกษตรกรนำน้ำนมแพะที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ขายให้กับโรงงานในราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 49 บาท และน้ำนมแพะส่วนที่เหลือเกษตรกรนำมาขายหน้าฟาร์มราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 55 
บาท เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุทธิกิโลกรัมละ 27.89 บาท 

5.2 อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 จากข้ อมู ลผลการศึ กษาต้นทุ นและผลผลิ ตแทนการผลิ ตน้ ำนมแพ ะใน พ้ื นที่ ภ าคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนล่าง ผู้วิจัยมีข้ออภิปราย และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ตอนล่าง 
ด้านการผลิต เกษตรกรมีศักยภาพในด้าน

การผลิต  
– เกษตรกรมีความพร้อมทั้ง
ด้านเงินทุน และองค์ความรู้ 
ในการผลิตน้ำนมแพะ  
– เกษตรกรมีแพะนมสาย
พันธุ์ดี 
– อ ยู่ ใ ก ล้ แ ห ล่ ง วั ต ถุ ดิ บ
อาหารสัตว์  
– มี ก ารรวมตั วกั นจัด ซื้ อ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ 

เก ษ ต ร ก ร มี ศั ก ย ภ า พ 
ในการผลิต  
– เกษตรกรมีความพร้อม
ด้านเงินทุนและองค์ความรู้
ในการผลิตน้ำนมแพะ  
– เก ษ ต รก รมี แ พ ะน ม 
สายพันธุ์ดี 
– อยู่ ใกล้ แหล่ งวัตถุ ดิ บ
อาหารสัตว์  

เก ษ ต ร ก ร ไม่ มี ศั ก ย ภ า พ 
ในการผลิต  
– เกษตรกรมีข้อจำกัดเรื่องเงิน
ลงทุน  
– เกษตรกรยังขาดทักษะและ
ประสบการณ์บางอย่างในการ
เลี้ยงแพะนม เช่น การดูแล
สุขภาพ การผสมเทียม และ
การสังเกตพฤติกรรมของแพะ 
เป็นต้น  
– เกษตรกรขาดแพะนมสาย
พันธุ์ดี  
– วัตถุดิบอาหารสัตว์ในพ้ืนที่
ไม่เพียงพอต้องสั่งซื้อจากนอก
พ้ืนที ่



121 
 

รายการ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ตอนล่าง 
ด้านการตลาด มีศักยภาพด้านการตลาด 

– เกษตรกรผลิตน้ำนมขาย
ให้กับผู้ประกอบการตาม
สัญญาซื้อขาย  
– เกษตรกรนำน้ำนมดิบมา 
แปรรูปเป็นนมแพะพาสเจอร์
ไรส์ และนมแพะสเตอริไลส์ 
ขายให้กับลูกค้าประจำและ
ลูกค้าท่ัวไป 
– เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม
กันเพ่ือสร้างเครือข่ายด้าน
การตลาด 

ไม่มีศักยภาพด้าน 
การตลาด  
– เกษตรกรมีข้อจำกัดด้าน
การตลาด โดยผลิตน้ำนม
แพะเท่ากับสัญญาซื้อขาย
ทีไ่ด้ทำไว้กับ 
ผู้ประกอบการเท่านัน้  
– ไมม่ีการนำน้ำนมแพะมา
แปรรปู 
– ขาดข้อมูลข่าวสารด้าน
ราค าและแห ล่ งรั บ ซื้ อ
น้ำนมแพะ 

มีศักยภาพด้านการตลาด 
– เกษตรกรขายน้ำนมดิบ
ให้กับลูกค้าประจำและลูกค้า
ทัว่ไป 
– เกษตรกรนำน้ำนมแพะมา
แปรรูปเป็นนมแพะพาสเจอร์
ไรส์ขายให้กับลูกค้าประจำ
และลูกค้าทั่วไป 
– ผู้บริโภคในประเทศ
มาเลเซียมีความต้องการน้ำนม
แพะตลอดทั้งปี 
 

ข้อเสนอแนะ – หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ร่วมมือกับผู้ประกอบการใน
การเปิดตลาดต่างประเทศ
สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำนมแพะ
แปรรูปทั้งสำหรับการบริโภค
และเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยง
เนื่องจากตลาดน้ำนมแพะใน
ประเทศมีจำกัด ในขณะที่
ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศจีน และประเทศ
ญี่ ปุ่ น  มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ผลิตภัณฑ์นมแพะสำหรับ
สัตว์เลี้ยงเป็นจำนวนมาก 
–ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึง
คุณค่าทางโภชนะของน้ำนม
แพะให้ประชาชนทั่วไปได้ 
รับรู้ 
– สนับสนุนแหล่ งเงินทุน
ระยะยาวปลอดดอกเบีย้  
– สนับสนุนพ่อแม่พันธุ์แพะ
นมสายพนัธุ์ดี 
– สนับสนุนความรู้ด้านการ
เลี้ยงแพะนม 

– หน่วยงานภาครัฐควร
สนับสนุนองค์ความรู้ ใน
ด้ า น ก า ร แ ป ร รู ป ใ ห้
หลากหลายรูปแบบมาก
ขึ้น เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
เกษตรกร  
– จำนวนเจ้าหน้าทีป่ศุสัตว์
ในพ้ืนที่มีน้อย ทำให้การ
บริการไม่ทัว่ถงึหรือไม่ทัน
สถานการณ์ ควรพิจารณา
เพ่ิมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ตามความหนาแน่นของ
ประชากรสัตว์ในแต่ละ
พ้ืนที่ 
– สนับสนุนแหล่งเงินทุน
ระยะยาวปลอดดอกเบี้ย  
– สนับสนุนพ่อแม่พันธุ์
แพะนมสายพนัธุ์ดี 
– สนับสนุนความรู้ด้ าน
การเลี้ยงแพะนม 
 

– สนับสนุนแหล่งเงินทุนระยะ
ยาวปลอดดอกเบี้ย  
– สนับสนุนพ่อแม่พันธุ์แพะ
นมสายพนัธุ์ดี 
– สนับสนุนความรู้ด้านการ
เลี้ยงแพะนม 
– สนับสนุนความรู้ ด้านการ
แปรรูปน้ำนมแพะ 
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ศักดิ์สิทธิ์  สุริยะพรชัยกุล.  2550.  การผลิตและการตลาดแพะเนื้อภาคเหนือและภาคใต้ตอนบน.  กรุงเทพฯ,  
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แบบสัมภาษณ์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะ 

 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะใน
พ้ืนที่ภาคกลาง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามข้อมูลต้นทุน
และผลตอบแทนการผลิตน้ำนแพะในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนล่าง โดยมี
รายงาน 

โปรดตอบคำถามทุกข้อตามความเป็นจริง เพราะคำตอบที่เป็นจริงและสมบูรณ์เท่านั้น จึงจะช่วยให้
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยคำตอบของท่าน ผู้ศึกษาวิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ  
และจะประมวลผลเป็นรายงานการศึกษาในภาพรวม เพ่ือการศึกษาค้นคว้าเท่านั้นและข้อมูลที่ตอบ
แบบสอบถามจะถูกปิดไว้เป็นความลับไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อไป 

ขอขอบคุณทีก่รุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 

ชือ่เกษตรกร...........................................................สหกรณ์/กลุ่ม............................................................. 

ทีอ่ยู.่......................................................................................................................................................... 

อายุ.................ปี  โทรศัพท.์........................................ เลี้ยงแพะมา....................ปี 

ระดับการศึกษา.................................ศาสนา................................. 

อาชีพหลกั...........................................................รายได้................................บาท/ปี 

อาชีพเสริม...........................................................รายได้................................บาท/ป ี
 
1.) ประชากรแพะนมในฟาร์ม 

 

รายการแพะนม จำนวน (ตัว) 
จำนวนประชากรแพะนมทัง้หมด   
แม่แพะรีดนม  
แม่แพะพักท้อง  
แพะสาวท้อง  
แพะรุ่นเพศผู้   
แพะรุ่นเพศเมีย   
ลูกแพะ  
พ่อพันธุ์   
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2.) โรงเรือน           

2.1) โรงเรือนที ่1 ขนาด.......................ตารางเมตร ความจ.ุ........................ตัว ใช้เลี้ยงแพะ...........................ตัว 
          สร้างเมือ่ปี................. ค่าก่อสร้าง.............................บาท อายุการใช้งาน.......................ป ี

  สำหรับ.......................................................................... 
2.2) โรงเรือนที่ 2 ขนาด.......................ตารางเมตร ความจุ.........................ตัว ใช้เลี้ยงแพะ...........................ตัว 
           สร้างเมื่อปี................. ค่าก่อสร้าง............................บาท อายุการใช้งาน........................ปี  

  สำหรับ......................................................................... 

3.) อุปกรณ์ในฟาร์ม           

3.1) ชุดเครื่องรดีนม (ปัม้ หัวรีด ถังนม) ซื้อเมื่อปี................ราคาซื้อ.................บาท อายุการใช้งาน..............ป ี 
3.2) ตู้แช่ 1  ซื้อเมื่อปี.................  ราคาซื้อ................บาท   อายุการใช้งาน.........ป ี

ราคาซาก.................. บาท  ความจุ..................กก.   ใช้แช่นม................กก. 
3.3) ตู้แช่ 2  ซื้อเมื่อปี.................  ราคาซ้ือ................บาท   อายุการใช้งาน.........ป ี

ราคาซาก.................. บาท  ความจุ..................กก.   ใช้แช่นม................กก. 
3.4) ตู้แช่ 3  ซ้ือเมื่อปี.................  ราคาซือ้................บาท   อายุการใช้งาน.........ป ี

ราคาซาก.................. บาท  ความจุ..................กก.   ใช้แช่นม................กก. 
3.5) ตู้แช่ 4  ซ้ือเมื่อปี.................  ราคาซือ้................บาท   อายุการใช้งาน.........ป ี

ราคาซาก.................. บาท  ความจุ..................กก.   ใช้แช่นม...............กก. 
3.6) ตู้แช่ 5  ซื้อเมื่อปี.................  ราคาซื้อ................บาท   อายุการใช้งาน.........ป ี

ราคาซาก.................. บาท  ความจุ..................กก.   ใช้แช่นม................กก. 
3.7) ตู้แช่ 6  ซ้ือเมื่อปี.................  ราคาซื้อ................บาท   อายุการใช้งาน.........ป ี

ราคาซาก.................. บาท  ความจุ..................กก.   ใช้แช่นม................กก. 
3.8) เครื่องตัดหญา้ เครื่องที่ 1  ซ้ือเมื่อปี................  ราคาซื้อ...................บาท  

อายุการใช้งาน......................ปี  ราคาซาก.................บาท 
3.9) เครื่องตดัหญ้า เครื่องที่ 2  ซื้อเมื่อปี................  ราคาซื้อ...................บาท  

อายุการใช้งาน.......................ปี  ราคาซาก.................บาท 
3.10) เครื่องสับหญ้า   ซ้ือเมื่อปี................  ราคาซือ้...................บาท  

อายุการใช้งาน......................ปี  ราคาซาก.................บาท 
3.11) เครื่องป๊ัมน้ำ   ซื้อเมื่อปี................  ราคาซื้อ...................บาท  

อายุการใช้งาน......................ปี  ราคาซาก.................บาท 
3.12) รถเข็น 1   ซ้ือเมื่อปี................  ราคาซื้อ..............................บาท  

อายุการใช้งาน..............ปี  ราคาซาก.................บาท  ใช้กิจกรรมเลี้ยงแพะ..........% 
3.13) รถเข็น 2   ซื้อเมื่อปี................  ราคาซื้อ..............................บาท  

อายุการใช้งาน..............ปี  ราคาซาก.................บาท  ใช้กิจกรรมเลี้ยงแพะ..........% 
3.14) รถเข็น 3   ซื้อเมื่อปี................  ราคาซ้ือ..............................บาท  

อายุการใช้งาน..............ปี  ราคาซาก.................บาท  ใช้กิจกรรมเลี้ยงแพะ..........% 
3.15) รถยนต์ 1   ซื้อเมื่อปี................  ราคาซือ้..............................บาท  
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อายุการใช้งาน..............ปี  ราคาซาก.................บาท  ใช้กิจกรรมเลี้ยงแพะ..........% 
3.16) รถยนต์ 2  ซ้ือเมื่อปี................  ราคาซือ้..............................บาท  

อายุการใช้งาน..............ปี  ราคาซาก.................บาท  ใช้กิจกรรมเลี้ยงแพะ..........% 
3.17) รถมอเตอไซค์พ่วง ซ้ือเมื่อปี................  ราคาซื้อ..............................บาท  

อายุการใช้งาน..............ปี  ราคาซาก.................บาท  ใช้กิจกรรมเลี้ยงแพะ..........% 
3.18) รถมอเตอไซค์  ซ้ือเมื่อปี................  ราคาซือ้..............................บาท  

อายุการใช้งาน..............ปี  ราคาซาก.................บาท  ใช้กิจกรรมเลี้ยงแพะ..........% 
3.19) มุ้ง   ซ้ือเมื่อปี................  ราคาซือ้..............................บาท  

อายุการใช้งาน..............ปี  ราคาซาก.................บาท  ใช้กิจกรรมเลี้ยงแพะ..........% 
3.20) ..................................... ซื้อเมื่อปี................  ราคาซื้อ..............................บาท  

อายุการใช้งาน..............ปี  ราคาซาก.................บาท  ใช้กิจกรรมเลี้ยงแพะ..........% 
3.21) ..................................... ซ้ือเมื่อปี................  ราคาซื้อ..............................บาท  

อายุการใช้งาน..............ปี  ราคาซาก.................บาท  ใช้กิจกรรมเลี้ยงแพะ..........% 

4.) ผลผลติในฟาร์ม           

4.1) น้ำนมแพะ      วันละ.......................กก.   ในรอบ 1 ปี รดีนมได้.........................เดือน 
- ในรอบสัปดาห์ ขายนมดิบให้ บจก.............................จำนวน....................กก.ๆ ละ....................บาท 
- ในรอบสัปดาห์ ขายนมดิบหน้าฟาร์ม   จำนวน....................กก.ๆ ละ....................บาท 
- ในรอบสัปดาห์แปรรูป (นมพาสฯ)    จำนวน....................กก.ๆ ละ....................บาท 

ราคา............................บาท/ขวด  ปริมาณ......................ml  นมดบิ 1 กก.ได้...........................ขวด
 ในรอบสัปดาห์ อ่ืน (ระบุ)…………………………………….…………………….………….................................  

- ในรอบสัปดาห์ นำไปเลี้ยงลูกแพะ  จำนวน...............กก.      
4.2) ขายแพะสายพันธุ์เพศผู้   เฉลี่ยปีละ............ตัว   เป็นเงิน.........................บาท/ปี    

อายุเฉลี่ย.............เดอืน  น้ำหนกัเฉลี่ย.................กก.  
ราคา..................../........................./....................../..............................  

4.3) ขายแพะสายพันธุ์เพศเมีย   เฉลี่ยปีละ............ตัว   เป็นเงิน.........................บาท/ปี  
อายุเฉลี่ย.............เดือน  น้ำหนักเฉลี่ย.................กก. 
ราคา..................../........................./....................../............................... 

4.4) ขายแพะทอ้ง   เฉลี่ยปีละ............ตัว   เป็นเงิน.........................บาท/ปี  
อายุเฉลี่ย.............เดือน  น้ำหนักเฉลี่ย.................กก.  
ราคา..................../........................./....................../............................... 

4.5) ขายแพะขุน   เฉลี่ยปีละ............ตัว   เป็นเงิน.........................บาท/ป ี  
อายุเฉลี่ย.............เดือน  น้ำหนักเฉลี่ย.................กก.  
ราคา..................../........................./....................../..............................  

4.6) ขายแพะหย่านม   เฉลี่ยปีละ............ตัว   เป็นเงิน..........................บาท/ปี 
อายุเฉลี่ย.............เดือน    น้ำหนักเฉลี่ย..................กก.  
ราคา..................../........................./....................../..............................  
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4.7) ขายแพะพธิี    เฉลี่ยปลีะ............ตัว  เป็นเงิน..........................บาท/ปี 
อายุเฉลี่ย.............เดือน น้ำหนักเฉลี่ย...................กก. 
ราคา..................../........................./....................../..............................  

4.8) ขายขีแ้พะ    เฉลี่ยปลีะ..............กก.   เป็นเงิน............................บาท/ปี     

5.) การใช้งานพ่อแม่พันธุ์          
5.1) แมพั่นธุ์   สายพนัธุ์...............................  อายุใช้งาน............... ป ี จำนวนท้อง..............ท้อง ต่อ ….....…ปี 

   ใหลู้กปีละ.................ครอก          ครอกละ....................ตัว  
เริ่มผสมพันธุ์ท้องแรกที่อายุ...........................เดอืน      
ราคาซือ้แม่พันธุ์............. บาท  หรือ .......... บาท/กก. อายุ.........เดือน  น้ำหนัก................กก. 
ราคาแม่พันธุ์ปลดระวางตัวละ....................บาท หรือ.................บาทตอ่น้ำหนัก...............กก.  

5.2) พ่อพนัธุ์   สายพันธุ์........................... สามารถใช้เป็นพ่อพันธุ์ได้เมื่ออายุ.........ปี อายุใช้งาน.............ปี 
สัดสวนพอ่พันธุ์ : แม่พันธุ์     ............  :  ………… 
ราคาซื้อพ่อพันธุ์...............บาท  หรือ ..........บาท/กก. อายุ........เดือน   น้ำหนัก................กก. 
ราคาขายพ่อพันธุ์ปลดระวาง.........................บาท หรือ.................บาทต่อน้ำหนัก..............กก.  

6.) แรงงาน           
แรงงานในครอบครวั .................. คน แรงงานจ้าง ...................คน ค่าจา้งแรงงาน .................... บาท/คน 
แรงงานทีใ่ช้ในกิจกรรมเลี้ยงแพะ จำนวน.........................คนๆละ....................ชม./วัน   
แรงงานทีใ่ช้รีดนมแพะจำนวน.........................คนๆ ละ....................ชม./วัน   
จำนวนชั่วโมงทีใ่ช้ในกิจกรรมการรีดนมแพะวันละ......./ชม.  
ช่วงเช้า..............น. – .................. น. ช่วงเย็น...................น. – ..................น. 

7.) อาหารที่ใช้ในฟาร์ม           
7.1) อาหารข้น โปรตีน............%  ต้นทุน.........บาท/กก. ผสม 1 ครัง้ใช้ได.้............วนั ผสมครั้งละ...............กก. 

ประกอบด้วย           
1)........................ ปริมาณ...............กก.  ราคา.......................บาท/กก. 
2)....................... ปรมิาณ...............กก.  ราคา.......................บาท/กก. 
3)....................... ปริมาณ...............กก.  ราคา.......................บาท/กก. 
4)....................... ปริมาณ...............กก.  ราคา.......................บาท/กก. 
5)....................... ปริมาณ...............กก.  ราคา.......................บาท/กก. 
6)....................... ปริมาณ...............กก.  ราคา.......................บาท/กก. 
7)....................... ปริมาณ...............กก.  ราคา.......................บาท/กก. 
8)....................... ปริมาณ...............กก.  ราคา.......................บาท/กก. 
9)....................... ปริมาณ...............กก.  ราคา.......................บาท/กก. 
10)..................... ปริมาณ...............กก.  ราคา.......................บาท/กก. 
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7.2) อาหารสำเร็จรูป โปรตีน.............%   ราคา.......................บาท/กระสอบ กระสอบละ...........กก. 
7.3) อาหารหยาบ ประกอบด้วย         

หญ้า...................... ปริมาณตัดต่อวัน.................กก.  ระยะเวลาในการตัดและสับ.....................ชม.  
ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง................บาท/วัน  ในรอบ 1 ปี ให้กนิ......................เดอืน 

หญ้า...................... ปรมิาณตัดต่อวัน.................กก.  ระยะเวลาในการตัดและสับ.....................ชม.  
ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง................บาท/วัน  ในรอบ 1 ปี ให้กิน......................เดอืน 

กระถนิ ปริมาณตัดต่อวัน.................กก.  ระยะเวลาในการตดัและสับ.....................ชม.  
ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง................บาท/วัน  ในรอบ 1 ปี ให้กิน......................เดอืน 

............................. ปริมาณตดัต่อวัน.................กก.  ระยะเวลาในการตัดและสับ.....................ชม.  
ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิง................บาท/วัน  ในรอบ 1 ปี ใหกิ้น......................เดือน 

หญ้าแห้ง/ฟ่างแห้ง..................... ให้กินวันละ.................ฟ่อนๆละ....................บาท/.................กก. 
7.4) ค่าใช้จ่ายในการทำแปลงหญ้า (เริ่มต้น)        

พ้ืนทีใ่นการปลูก.......................ไร ่  พันธุ์......................  ปลูกเมือ่ปี............... อายุการใช้งาน.........ปี   
ค่าเตรยีมดนิเริ่มต้น...................บาท ค่าพันธุ์.........................บาท  ค่าแรงงานปลูก................บาท 
ค่าระบบน้ำ................................บาท  ค่าปุย๋เริ่มต้น.................บาท 

7.5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแปลงหญ้า        
ค่าน้ำมัน...................................บาท/เดือน  ค่าปุ๋ย.................บาท/เดอืน อ่ืนๆ..........................บาท/เดอืน
ในรอบหนึ่งเดือนตัดได้...............ครั้ง ๆ ละ............................ กก. ในรอบ 1 ปี ตัดได ้.............. ครั้ง  

8.) ค่าอาหาร           
8.1) แม่แพะให้นมทั้งฝูง (ไม่ได้แยกตามปริมาณน้ำนม)       

1) .............................. โปรตีน..........% ใหก้ิน............กก./วัน   มื้อละ.............กก. วันละ.........มื้อ  
ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กิน..........................เดือน   

2) .............................. โปรตีน..........% ใหกิ้น............กก./วัน   มือ้ละ.............กก. วันละ.........มื้อ  
ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กิน..........................เดือน   

3) หญ้าสด    ให้กนิตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
4) กระถนิ     ให้กนิตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
5) หญ้าแห้ง   ให้กินตัวละ....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
6) อ่ืนๆ (ระบุ)..................... ให้กินตัวละ.....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  

8.2) ค่าอาหารแม่แพะรีดนม ใหน้้ำนม 1 กก.  อาหารที่ให้ประกอบด้วย  
1) .............................. โปรตีน..........% ให้กนิ............กก./วัน   มื้อละ.............กก. วันละ.........มื้อ  

ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กิน..........................เดือน   
2) .............................. โปรตีน..........% ให้กนิ............กก./วัน   มือ้ละ.............กก. วันละ.........มื้อ  

ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กิน..........................เดือน   
3) หญ้าสด    ให้กินตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
4) กระถิน     ให้กินตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
5) หญ้าแห้ง   ให้กินตัวละ....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
6) อ่ืนๆ (ระบุ)..................... ให้กินตัวละ.....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน 
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8.3 แม่แพะทีใ่ห้น้ำนม 2 กก.  อาหารที่ให้ประกอบด้วย 
1) .............................. โปรตีน..........% ให้กิน............กก./วัน   มือ้ละ.............กก. วันละ.........มื้อ  

ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กนิ..........................เดือน   
2) .............................. โปรตีน..........% ให้กิน............กก./วัน   มือ้ละ.............กก. วันละ.........มื้อ  

ราคา.......................บาท  ในรอบปใีห้กิน..........................เดือน   
3) หญ้าสด    ให้กินตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กนิ..............เดือน  
4) กระถิน     ให้กนิตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
5) หญ้าแห้ง   ให้กินตัวละ....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
6) อ่ืนๆ (ระบุ)..................... ให้กินตวัละ.....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน 

8.4 ค่าอาหารแม่แพะรีดนม ให้น้ำนม 3 กก.      
1) .............................. โปรตีน..........% ให้กิน............กก./วัน   มื้อละ.............กก. วันละ.........มือ้  

ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กิน..........................เดอืน   
2) .............................. โปรตีน..........% ให้กนิ............กก./วัน   มือ้ละ.............กก. วันละ.........มือ้  

ราคา.......................บาท  ในรอบปใีห้กิน..........................เดือน   
3) หญ้าสด    ให้กินตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
4) กระถิน     ให้กนิตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กนิ..............เดอืน  
5) หญ้าแห้ง   ให้กินตวัละ....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
6) อ่ืนๆ (ระบุ)..................... ให้กนิตัวละ.....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ใหกิ้น..............เดือน 

8.5 ค่าอาหารแม่แพะรีดนม ให้น้ำนม 4 กก.      
1) .............................. โปรตีน..........% ให้กนิ............กก./วัน   มื้อละ.............กก. วันละ.........มื้อ  

ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กิน..........................เดือน   
2) .............................. โปรตีน..........% ให้กนิ............กก./วัน   มื้อละ.............กก. วันละ.........มื้อ  

ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กิน..........................เดือน   
3) หญ้าสด    ให้กินตวัละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดอืน  
4) กระถิน     ใหก้ินตวัละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กนิ..............เดือน  
5) หญ้าแหง้   ให้กนิตัวละ....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
6) อ่ืนๆ (ระบุ)..................... ให้กินตวัละ.....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กนิ..............เดือน 

8.6 แม่แพะแห้งนม           
1) .............................. โปรตีน..........% ใหก้ิน............กก./วัน   มือ้ละ.............กก. วันละ.........มื้อ  

ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กิน..........................เดือน   
2) .............................. โปรตีน..........% ให้กิน............กก./วัน   มือ้ละ.............กก. วันละ.........มือ้  

ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กิน..........................เดือน   
3) หญ้าสด    ให้กินตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
4) กระถิน     ให้กนิตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
5) หญ้าแห้ง   ให้กินตัวละ....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
6) อ่ืนๆ (ระบุ)..................... ให้กนิตัวละ.....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กนิ..............เดือน 
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8.7 แพะสาวท้อง           
1) .............................. โปรตีน..........% ให้กนิ............กก./วัน   มื้อละ.............กก. วันละ.........มื้อ  

ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กนิ..........................เดือน   
2) .............................. โปรตีน..........% ให้กิน............กก./วัน   มือ้ละ.............กก. วันละ.........มื้อ  

ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กิน..........................เดือน   
3) หญ้าสด    ให้กินตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กนิ..............เดือน  
4) กระถิน     ให้กินตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
5) หญ้าแหง้   ให้กินตัวละ....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
6) อ่ืนๆ (ระบุ)..................... ให้กินตัวละ.....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กนิ..............เดอืน 

8.8 แพะรุน่เพศผู้           
1) .............................. โปรตีน..........% ให้กิน............กก./วัน   มื้อละ.............กก. วันละ.........มือ้  

ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กนิ..........................เดือน   
2) .............................. โปรตีน..........% ให้กิน............กก./วัน   มื้อละ.............กก. วันละ.........มือ้  

ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กิน..........................เดือน   
3) หญ้าสด    ให้กนิตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
4) กระถิน     ให้กนิตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
5) หญ้าแห้ง   ให้กินตัวละ....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
6) อ่ืนๆ (ระบุ)..................... ให้กนิตัวละ.....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน 

8.9 แพะรุ่นเพศเมีย           
1) .............................. โปรตีน..........% ให้กนิ............กก./วัน   มื้อละ.............กก. วันละ.........มื้อ  

ราคา.......................บาท  ในรอบปใีห้กนิ..........................เดือน   
2) .............................. โปรตีน..........% ให้กิน............กก./วัน   มื้อละ.............กก. วันละ.........มื้อ  

ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กนิ..........................เดือน   
3) หญ้าสด    ให้กินตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
4) กระถิน     ให้กินตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
5) หญ้าแหง้   ให้กินตัวละ....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
6) อ่ืนๆ (ระบุ)..................... ให้กินตัวละ.....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กนิ..............เดือน 

8.10 ลูกแพะ (แรกเกิด – 1 เดือน)        
1) .............................. โปรตีน..........% ให้กิน............กก./วัน   มื้อละ.............กก. วันละ.........มื้อ  

ราคา.......................บาท  ในรอบปใีห้กิน..........................เดือน   
2) .............................. โปรตีน..........% ให้กิน............กก./วัน   มื้อละ.............กก. วันละ.........มื้อ  

ราคา.......................บาท  ในรอบปใีห้กนิ..........................เดือน   
3) หญ้าสด    ใหกิ้นตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
4) กระถิน     ให้กินตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
5) หญ้าแห้ง   ให้กนิตัวละ....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กนิ..............เดือน  
6) อ่ืนๆ (ระบุ)..................... ให้กนิตัวละ.....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กนิ..............เดือน 
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8.11 ลูกแพะ (1 – 2 เดือน)          
1) .............................. โปรตีน..........% ให้กนิ............กก./วัน   มือ้ละ.............กก. วันละ.........มื้อ  

ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กิน..........................เดือน   
2) .............................. โปรตีน..........% ให้กนิ............กก./วัน   มื้อละ.............กก. วันละ.........มื้อ  

ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กิน..........................เดือน   
3) หญ้าสด    ให้กินตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
4) กระถิน     ให้กินตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
5) หญ้าแห้ง   ให้กินตัวละ....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
6) อ่ืนๆ (ระบุ)..................... ให้กินตัวละ.....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน 

8.12 ลูกแพะ (2 – 3 เดือน)        
1) .............................. โปรตีน..........% ให้กิน............กก./วัน   มือ้ละ.............กก. วันละ.........มือ้  

ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กิน..........................เดือน   
2) .............................. โปรตีน..........% ให้กิน............กก./วัน   มื้อละ.............กก. วันละ.........มือ้  

ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กิน..........................เดือน   
3) หญ้าสด    ใหก้ินตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กนิ..............เดือน  
4) กระถิน     ให้กินตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กนิ..............เดอืน  
5) หญ้าแห้ง   ให้กินตวัละ....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
6) อ่ืนๆ (ระบุ)..................... ให้กินตวัละ.....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน 

8.13 แพะพ่อพันธุ์           
1) .............................. โปรตีน..........% ให้กนิ............กก./วัน   มือ้ละ.............กก. วันละ.........มือ้  

ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กนิ..........................เดือน   
2) .............................. โปรตีน..........% ให้กนิ............กก./วัน   มือ้ละ.............กก. วันละ.........มื้อ  

ราคา.......................บาท  ในรอบปีให้กนิ..........................เดือน   
3) หญ้าสด    ให้กนิตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
4) กระถิน     ให้กินตัวละ....................กก./วัน รอบ 1 ปี ให้กนิ..............เดือน  
5) หญ้าแหง้   ให้กินตัวละ....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน  
6) อ่ืนๆ (ระบุ)..................... ให้กนิตัวละ.....................กก./วัน  รอบ 1 ปี ให้กิน..............เดือน 

9.) ค่ายา/วัคซีน/แร่ธาตุของแม่แพะ        
9.1) ยาบำรุงกล้ามเนื้อ  ปีละ...........ครั้งๆละ.......ซีซี  ราคาขวดละ.......บาท/.........ซีซี  สดัส่วนที่ใช้ .... : …. 
9.2) แคลเซียม    ปีละ...........ครัง้ๆละ.......ซีซี  ราคาขวดละ.......บาท/.........ซีซี  สัดส่วนที่ใช้ .... : …. 
9.3) ยาถ่ายพยาธิ    ปีละ...........ครั้งๆละ.......ซีซี  ราคาขวดละ........บาท/........ซซีี  สัดส่วนที่ใช้ .... : …. 
9.4) ยาลดไข้     ปีละ...........ครั้งๆละ.......ซีซี  ราคาขวดละ........บาท/........ซีซี  สัดส่วนที่ใช้ .... : …. 
9.5) ยาแก้อักเสบ    ปีละ...........ครั้งๆละ.......ซีซี  ราคาขวดละ........บาท/........ซีซี  สัดส่วนที่ใช้ .... : …. 
9.6) วัคซนี FMD    ปีละ...........ครั้งๆละ.......ซีซี  ราคาขวดละ........บาท/........ซีซ ี สัดส่วนที่ใช้ .... : …. 
9.7) ระบุ....................    ปีละ...........ครั้งๆละ.......ซีซี  ราคาขวดละ........บาท/........ซีซี  สัดส่วนที่ใช้ .... : …. 
9.8) ระบ.ุ...................    ปีละ...........ครั้งๆละ.......ซีซี  ราคาขวดละ........บาท/........ซีซ ี สัดส่วนที่ใช้ .... : …. 
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10.) วัสดุสิน้เปลือง           

10.1) ไม้กวาดมะพร้าว   ใช้ปีละ..........................ด้าม  ด้ามละ..............................บาท  
10.2) ไม้กวาดดอกหญ้า   ใช้ปีละ..........................ด้าม  ด้ามละ..............................บาท   
10.3) ผ้าเช็ดเต้า     ใช้ปีละ..........................ผืน    ผืนละ................................บาท 
10.4) น้ำยาจุ่มเตา้     ใช้ปีละ..........................ขวด   ขวดละ..............................บาท  
10.5) น้ำยาตรวจเต้านมอักเสบ(CMT)   ใช้ปีละ..............ขวด   ขวดละ..............................บาท 
10.6) คลอรนี    ใช้ปีละ..........................ขวด  ขวดละ..............................บาท 
10.7) ซันไลท์    ใช้ปีละ..........................ขวด  ขวดละ..............................บาท  
10.8) สบู่ก้อน    ใช้ปีละ..........................ก้อน  ก้อนละ.............................บาท   
10.9) แร่ธาตุ    ใช้ปีละ..........................ก้อน  ก้อนละ.............................บาท   
10.10) ถังดำ    ใช้ปีละ..........................ถัง     ถังละ................................บาท   
10.11) สก็อตไบท์   ใช้ปีละ..........................อัน    อันละ...............................บาท   
10.12) ถุงใส่นม   ใช้ปีละ..........................กิโลกรัม  กิโลกรมัละ.......................บาท  
10.13) หนังยาง   ใช้ปีละ..........................กิโลกรมั  กิโลกรัมละ......................บาท  
10.14) ผ้าขาวบาง   ใช้ปีละ..........................ผืน    ผืนละ...............................บาท   
10.15) นมโรงเรยีน   ใช้ปีละ..........................ลัง    ลังละ.................................บาท   
10.16) ค่าน้ำแข็ง (Knock นม) ใช้วันละ........................ครัง้  ครั้งละ...............................บาท 
10.17) คา่บริการสัตวแพทย์ สัตว์บาล 1 ปีใช้บริการ..................ครัง้   ครั้งละ.................บาท 
10.18) ค่าซ่อมแซม.................. ใช้ปีละ..........................ครั้ง  ครั้งละ...............................บาท  
10.19) เข็มฉดียา   ใช้ปีละ...........................กล่อง ๆ/แผง ๆ ละ....................บาท  
10.20) หลอด Sling   ใช้ปีละ...........................กล่อง/ชิ้น ๆ ละ ........................บาท  
10.21) ผ้าพนัแผล   ใช้ปีละ...........................ม้วน ม้วนละ .............................บาท  
10.22) ค่าน้ำ ในการเลี้ยงแพะ  เดอืนละ................................. บาทหรือปีละ...........................บาท 
10.23) ค่าไฟ ในการเลี้ยงแพะ   เดอืนละ...................................บาทหรือปลีะ...........................บาท 
 

11.) ปัญหา อุปสรรค และ ความคาดหวังในอนาคต       
11.1) ปัญหา/อุปสรรค           

ด้านการผลิต................................................................................................................................
   .............................................................................................................................. 

    ด้านการตลาด..............................................................................................................................
   .............................................................................................................................. 

11.2) ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................
11.3) สิ่งที่จะทำในอนาคต (ขยายขนาด, คงที,่ ลดขนาด)       

เป้าหมายในการเพิ่มแม่รดีเป็น..............................ตัว ภายในปี................................. 
 


