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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนาผลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงแพะให้สอดคล้องกับลักษณะภูมินิเวศและ
เศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างทางการเกษตร เพื่อจาแนกประเภทของทาฟาร์มและผลทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นของระบบการทาฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะ และเพื่อศึกษาบทบาทของการเลี้ยงแพะในวิถีชีวิตของประชากรใน
ตาบลท่าแพ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างครัวเรือนเกษตรที่อาศัยอยู่ในเขตนิเวศเกษตร
ต่างๆ จานวน 245 ครัวเรือน และสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับระบบการทาฟาร์มของครัว เรือนที่มีการเลี้ยงแพะและมีระบบการ
ผลิตทางการเกษตรที่แตกต่างกัน จานวน 12 ครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่าผู้เลี้ยงแพะส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีการ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ผสมผสานกันไปในฟาร์ม สามารถจาแนกประเภทฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะควบคู่กับการเกษตรอื่นออกเป็น
6 ประเภท ตามความแตกต่างของลักษณะโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรและผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการทาฟาร์ม
ผู้เลี้ยงแพะส่วนใหญ่มีการเลี้ยงเพื่อเป็นกิจกรรมเสริม การใช้ประโยชน์จากแพะส่วนใหญ่เป็นไปทั้งเพื่อพิธีกรรมทางศาสนาและ
ไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนา เกษตรกรรายย่อยเลี้ยงแพะเพื่อเป็นแหล่งเงินออมและมีการขายแพะเมื่อมีความจาเป็นทางการเงิน
อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าฟาร์มบางประเภทสามารถเลี้ยงแพะโดยมีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ได้หากมีการจัดการให้
เหมาะสมกับบริบทของฟาร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการด้านพืชอาหารแพะ
คาสาคัญ : แพะ ระบบการทาฟาร์ม ประเภทของฟาร์ม วิถีชีวิต ภาคใต้ของประเทศไทย
Abstract
This study aims to use these research results to guide the development of goat production in
line with the geo-ecological and socio-economic characteristics of the area. The objectives were to study
agricultural structure at the farm level, to classify farm typologies and economic results of farming
systems in which goats are raised and to study the roles of goat raising in livelihoods of the population of
Tha-pae Sub-district, Tha-pae District, Satun Province. The data was collected from a sample of
245 agricultural households living in various agro-ecological zones in the area, using in-depth interview of
12 farming households who raise goats but practice different agricultural production activities. The study
showed that most of the goat raisers are agricultural smallholders. Animals and plants are grown together
on the farms. Goat raising, along with others agricultural activities, can be classified into six types based on
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structure of agricultural production and economic results from farming. The goats are raised as a part time
activity and are mainly used in religious and non-religious ceremonies. Small farmers mainly raise goat as
a sources of saving and goats are sold when financial needed. However, it is likely that some types of
farm can raise goats commercially, if they manage to fit the context of the farms, specifically dealing with
forage management.
Keywords: Goats, Farming Systems, Farm Typologies, Livelihoods, Southern Thailand
บทนา
หน่วยการผลิตทางการเกษตรในประเทศไทยส่วนใหญ่มีลักษณะการทาฟาร์มแบบครอบครัว (Family farming) ที่มี
พื้ น ที่ ท าการเกษตรไม่ เกิ น 15 ไร่ ต่ อ ครั ว เรื อ นมี จ านวนถึ งร้ อ ยละ 80 ของครั ว เรื อ นเกษตรทั้ งหมด (Department of
Agricultural Extension. Information Technology and Communication Center, 2016) ครั ว เรื อ นเกษตรเหล่ า นี้ มี
กิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายและมีเกษตรกรจานวนมากที่มีการปลูกพืชกับการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป สาหรับในภาคใต้
นอกจากเกษตรกรมีการปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ามัน ไม้ผล หรือการทานาในบางพื้นที่แล้ว ยังมีสัตว์อีก
ชนิดหนึ่งที่เลี้ยงกันมากขึ้นในปัจจุบันคือแพะ โดยเฉพาะในชุมชนมุสลิมหลายชุมชน การเลี้ยงแพะนอกจากจะมีวัตถุประสงค์
เพื่อการบริโภคและการจาหน่ายแล้วยังมีการนาแพะไปใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆ ด้วย จากข้อมูลของ Department of
Livestock Development (2015) กล่าวถึงภาคใต้ว่ามีจานวนแพะมากที่สุดเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ ของประเทศ
คือมีจานวน 271,730 ตัว รองลงมาเป็นภาคกลางจานวน 209,155 ตัว ทั้งนี้แพะได้รับการคาดหวังให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่
สาคัญอีกชนิดหนึ่งในภาคใต้ โดยในปัจจุบันหน่วยงานราชการได้มีความพยายามในการส่งเสริมให้ขยายการเลี้ยงแพะมากขึ้น
ผ่านโครงการต่างๆ ของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก ทาให้การเลี้ยงแพะซึ่งเคยมี
ลักษณะแบบดั้งเดิมมาเป็นการเลี้ยงเชิงธุรกิจมากขึ้น (Satun Province Livestock Office, 2011) การเลี้ยงแพะในจังหวัด
สตูลส่วนใหญ่ทาควบคู่กับการเกษตรอื่นๆ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ามัน ผัก ข้าว ข้าวโพด ดังนั้นการศึกษาว่าการเลี้ยงแพะมี
บทบาทในระบบการทาฟาร์มและวิถีชีวิตของเกษตรกร อย่างไร ? จึงมีความจาเป็นยิ่ง เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการปรับใช้ใน
การพัฒนาและการส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและปรับใช้กับพื้นที่อื่นๆ ทีมีลักษณะใกล้เคียง
กันได้ โดยใช้ตาบลท่าแพ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เป็นพื้นที่ศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาโครงสร้างทางการเกษตรของครัวเรือนที่เลี้ยงแพะ
2. เพื่อจาแนกและอธิบายประเภทของระบบการทาฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะควบคู่กับการเกษตรอื่น ๆ รวมทั้งผลทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นของฟาร์มประเภทต่างๆเหล่านั้น
3. เพื่อศึกษาบทบาทการเลี้ยงแพะในวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเกษตรของครัวเรือน ได้จากการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนในหมู่บ้านที่เป็นตัวแทน
ของเขตนิเวศเกษตรหลักๆ ของตาบลท่าแพ ซึ่งสามารถจาแนกได้เป็น 3 เขตนิเวศเกษตร จึงสุ่มครัวเรือนจาก 3 หมู่บ้านที่ตั้ง
อยู่ในเขตนิเวศเกษตร รวมจานวน 245 ครั วเรือน จากทั้งหมด 635 ครัวเรือน หรือคิดเป็นจานวนร้อยละ 38 ของจานวน
ครัวเรือนทั้งหมด หลังจากนั้นสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนที่สุ่มมาโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ โครงสร้าง
ประชากรในครัวเรือน การใช้ที่ดินทางการเกษตร และ ชนิดและจานวนของการเลี้ยงสัตว์ นาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา
2. การศึกษาเชิงลึกระบบการทาฟาร์ม ผลทางเศรษฐกิจของระบบการทาฟาร์ม และ วิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการ
เลี้ยงแพะ โดยคัดเลือกฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะจากกลุ่มตัวอย่างในข้อที่ 1 แบบเจาะจง กล่าวคือเลือกฟาร์มที่มีลักษณะที่
แตกต่างกันหลักๆทางด้านกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร ขนาดของการใช้ที่ดินทาการเกษตร และ รูปแบบการเลี้ยงแพะที่
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แตกต่างกัน จานวน 12 ฟาร์มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างสาหรับการสัมภาษณ์ เชิงลึก โดยการออกไปสัมภาษณ์ ฟาร์มละจานวน
3 - 4 ครั้ง จนกว่าจะได้ข้อมูลครบถ้วน การสัมภาษณ์ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ (1) ด้านแรงงาน (2) การใช้ประโยชน์
ที่ดินและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (3) ระบบการปลูกพืช ระบบการเลี้ยงสัตว์ (4) รายได้ทั้งในและนอกภาคเกษตร (5) ค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือน (6) ต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ทั้งที่ใช้เพื่อการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ (7) แนวโน้มของระบบการทาฟาร์ม และ
(8) วิถีชีวิตและวัฒ นธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ การเลี้ยงแพะ นาข้อมูลที่ ได้จากการสัม ภาษณ์ เชิงลึกมา วิเคราะห์ผลทาง
เศรษฐกิจของระบบการทาฟาร์ม ประกอบด้วย
1. วิเคราะห์มูลค่าของผลผลิต (Gross Product : GP) ทางด้านพืชที่ได้รับต่อปีโดยมู ลค่าผลผลิตทางด้าน
พืช = ปริมาณผลผลิต × ราคาผลผลิต
2. วิเคราะห์มูลค่าผลผลิตด้านแพะ เป็นการประมาณการมูลค่าของผลผลิต โดยเริ่มต้นจากจานวนแม่แพะ
1 ตัว ในแต่ละปีว่าได้ผลผลิตคิดเป็นมูลค่าเท่าไรตามขั้นตอนต่อไปนี้
2.1 ประมาณจานวนแพะที่เกิดต่อปี = จานวนครอกแพะเฉลี่ยต่อปี × จานวนลูกแพะที่เกิดต่อ
ครอก × อัตรารอดของลูกแพะตัวอย่างเช่น เท่ากับ 1.5 ×1.5 × 0.9 = 2.03 ดังนั้น จึงประมาณว่าได้ลูกแพะทั้งสิ้น 2 ตัว
โดยประมาณว่าได้ลูกแพะตัวผู้ 1 ตัว ตัวเมีย 1 ตัว
2.2 จานวนแพะที่จะต้องนากลับไปเป็นแม่พันธุ์แพะ : เนื่องจากแพะตัวเมียนาไปเป็นแม่พันธุ์แพะ 5 ปี
แล้วจึงคัดออก ดังนั้น จึงประมาณว่า ลูกแพะตัวเมีย 1 ตัว นาไปเป็นแม่พันธุ์แพะต่อปี จานวน 0.2 ตัว
2.3 มูลค่าแพะตัวเมียต่อปี : เนื่องจากลูกแพะตัวเมียอยู่ในฟาร์มต่อเพื่อเป็นแม่พันธุ์ระยะเวลา 5 ปี
ดั งนั้ น จากข้ อ 1 จึ งเหลื อ ลู ก แพะตั ว เมี ย ต่ อ ปี เท่ า กั บ 1 - 0.2 = 0.8 ตั ว ดั งนั้ น มู ล ค่ า ของแพะตั ว เมี ย ต่ อ ปี จึ งเท่ า กั บ
0.8 × ราคาแพะตัวเมีย
2.4 มูลค่าแพะตัวผู้ : จากข้อ 2.1 แม่แพะ 1 ตัวได้ลูกตัวผู้ 1 ตัว ดังนั้น มูลค่าแพะตัวผู้ = 1 × ราคาแพะตัวผู้
2.5 ดังนั้น มูลค่าผลผลิตแพะทีไ่ ด้จากแม่แพะ 1 ตัว จึงเท่ากับ มูลค่าจากข้อ 2.3 รวมกับมูลค่าจากข้อ 2.4
2.6 หากในฟาร์มนั้นมีแม่แพะจานวน x ตัว มูลค่าของแพะในฟาร์มนั้นต่อปีเท่ากับ x คูณด้วย มูลค่า
ในข้อ 2.5 อนึ่ง หากฟาร์มมีผลผลิตจากแพะอย่างอื่นที่ขายได้ เช่น นมแพะ มูลแพะ จะนามาคิดรวมกับมูลค่ าที่ได้จาก ข้อ 2.6
มาเป็นมูลค่าของผลผลิตที่ได้จากระบบการผลิตแพะต่อปีทั้งหมด
3. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Operation Cost : OC) เป็นค่าใช้จ่ายที่ผันแปรไปตามจานวน
การผลิต ได้แก่ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น ค่าปุ๋ย ค่าน้า ค่าสารเคมีปราบศัตรูพืช ค่าอาหารสัตว์ เป็นต้น คิดโดยนาจานวนปัจจัย
การผลิตที่ใช้คูณด้วยราคาปัจจัยการผลิต
4. วิเคราะห์มูลค่าของต้นทุนคงที่ต่อปี (Fixed Coat : FC) เท่ากับ ราคาของอุปกรณ์การผลิต สิ่งก่อสร้าง
แต่ละอย่างหารด้วยระยะเวลาเป็นปีที่อุปกรณ์การผลิตและสิ่งก่อสร้างสามารถใช้ได้จนเสื่อมสภาพ
5. ส่วนเหลื่อมมูลค่าของการผลิต (Gross Margin) = มูลค่าผลผลิต – ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
3. การจาแนกประเภทของระบบการทาฟาร์ม โดยการนาข้อมูลในข้อ 2 มาลงตารางเพื่อใช้เปรียบเทียบลักษณะที่
สาคั ญ ของระบบการทาฟาร์มต่ าง ๆ ทั้ ง 12 ฟาร์ม ข้อมู ลที่น ามาเปรียบเทียบประกอบด้วย (1) กิจกรรมทางการเกษตร
(2) จานวนที่ดินทาการเกษตร (3) จานวนแม่พันธุ์แพะในฟาร์ม (4) จานวนคนในครอบครัว (5) จานวนแรงงานในครอบครัวที่
ทาเกษตร (6) มูลค่าของผลผลิตทางด้านพืช (7) มูลค่าของผลผลิตทางด้านการเลี้ยงแพะ (8) ผลิตภาพทางการเกษตรของ
แรงงาน [(GP-OC-FC) / จานวนแรงงานในครอบครัวที่ทาเกษตร] (9) จานวนที่ดินทาการเกษตรต่อแรงงานในครอบครัวที่ทา
เกษตร (10) รายได้นอกฟาร์ม (Off Farm Income : FI) (11) ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนอกจากการทาเกษตร (Farm Expense :
FE) (12) มูลค่าต้นทุนคงที่ต่อปี หลังจากนั้นจึงนาผลที่ได้มาสร้างกราฟแบบจุด โดยแกน y คือผลิตภาพของแรงงาน แกน x คือ
จานวนที่ ดินทาการเกษตรต่อแรงงานในครอบครัวที่ท าเกษตร เมื่ อได้กราฟแบบจุดแล้วผู้วิจัยพยายามพิ จารณาจุด ต่างๆ
ในกราฟกับข้อมูลอื่นๆ ในตาราง แล้วจึงนามาจัดกลุ่มเป็นประเภทระบบการทาฟาร์มประเภทต่างๆ โดยฟาร์มที่มีลักษณะของ
การผลิตทางการเกษตรและลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่คล้ายคลึงกันจะถูกจัดกลุ่มว่าเป็นระบบการทาฟาร์มประเภท
เดียวกัน
4. การวิเคราะห์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงแพะ โดยการนาผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในหัวข้อที่ 2
มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) นาผลการวิเคราะห์มาเรียบเรียงเชิงบรรยายสรุปเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงแพะ
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1. โครงสร้างทางการเกษตรของครัวเรือนที่มีการเลี้ยงแพะ
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 245 ครัวเรือนที่สุ่มมา พบว่า ร้อยละ 84.9 ของครัวเรือนมีอาชี พหลักทางการเกษตร ใน
จานวนนี้ มี ค รัวเรื อนที่ เลี้ ย งแพะเพี ย งร้อ ยละ 28.9 เท่ านั้ น โดยทั้ งหมดเลี้ ย งแพะควบคู่ ไปกับ การปลู ก พื ชต่ า งๆ ส าหรั บ
โครงสร้างทางการการเกษตรของครัวเรือนที่มีการเลี้ยงแพะมีลักษณะดังต่อไปนี้
ลักษณะของประชากร หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคนมีอายุเฉลี่ยประมาณ 48.86 ปี สมาชิกโดย
เฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 5 คน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบเพียงชั้นประถมศึกษา สมาชิกในครัวเรือนทาการเกษตรเป็น
หลักเฉลี่ยครัวเรือนละ 2 คน ทั้งนี้ ผู้ทาการเกษตรหลักได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนและภรรยา สมาชิกที่ทางานนอกภาคเกษตรใน
แต่ละครัวเรือนมีจานวนอยู่ในช่วง 1 - 2 คน
การทานา เกษตรกรที่เลี้ยงแพะมีการทานาเฉลี่ยประมาณ 1.82 ไร่ โดยเกษตรกรมีพื้นที่นาอยู่ระหว่าง 1 - 5 ไร่
มากที่สุด รูปแบบการทานาพบว่าเกษตรกรทานาปีเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 1.75 ไร่ และส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของตนเอง มี
เกษตรกรบางรายที่มีการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นาหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปี
การทาสวนยางพารา ครัวเรือนที่เลี้ยงแพะร้อยละ 95 ทาสวนยางพาราด้วย พื้นที่สวนยางพาราเฉลี่ยครัวเรือนละ
9.04 ไร่ เกษตรกรร้อยละ 66.2 มีพื้นที่สวนยางไม่เกิน 10 ไร่ ครัวเรือนที่มีพื้นที่สวนยางสูงสุดมีไม่เกิน 45 ไร่ สวนยางพารา
ดังกล่าวได้แบ่งตามลักษณะของการได้รับผลตอบแทนเป็นประเภทของแปลงที่ดินสวนยางที่สัมพันธ์กับระบบการปลูกพืชดังนี้
ประเภทที่ 1) สวนยางที่มีอายุ 1-3 ปี สวนยางในช่วงนี้ สามารถปลูกพื ชแซมยางได้ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีการปลูกพืชแซมยาง
ยกเว้นเกษตรกรบางรายปลูกข้าวโพดหวานแซม บางรายปล่อยให้มีพืชธรรมชาติขึ้นเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ เป็นต้น ประเภท
ที่ 2) สวนยางอายุ 4 - 6 ปี สวนยางประเภทนี้ปลูกพืชแซมไม่ได้ผล เนื่องจากมีร่มเงามาก ในขณะที่ช่วงนี้ยังไม่ให้ผลผลิตหรือ
ให้ผลผลิตต่ามาก ไม่คุ้มในการเก็บผลผลิต ประเภทที่ 3) สวนยางที่เปิดกรีดได้ ซึ่งมีอายุ 7 ปี ขึ้นไป ในบางครัวเรือนมีการปลูก
พืชยืนต้นร่วมอยู่ในสวนยางด้วย แต่ก็ยังมีจานวนรายที่ปลูกพืชร่วมยางน้อยมาก ยางพาราในพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถกรีดได้แล้ว
และมีอายุต้นยางเฉลี่ย 10.8 ปี ขณะที่ยางพารามีอายุในระหว่าง 7 - 13 ปี มีปริมาณสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 43.7 รองลงมาคือ
14 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.2 ของพื้นที่ การปลูกยางพาราทั้งหมด
การทาสวนไม้ผล ครัวเรือนเลี้ยงแพะเพียงร้อยละ 30 ที่ปลูกไม้ผลเฉลี่ยปลูกครัวเรือนละ 0.5 ไร่ ไม้ผลพบหลายชนิด
ด้วยกัน ได้แก่ ทุเรียน เงาะ ลองกอง และมังคุด ส่วนใหญ่เป็นการปลูกแบบหลังบ้าน โดยมีไม้ผลผสมหลายชนิดๆชนิดละไม่กี่ต้นในแปลง
ประเภทนี้ วัตถุประสงค์หลักของการปลูกไม้ผลส่วนใหญ่เพื่อบริโภคในครัวเรือนและแจกจ่ายญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน เป็นหลัก มีการ
จาหน่ายบ้างหากมีผลผลิตเหลือจากบริโภค ครัวเรือนเลี้ยงแพะเพียงร้อยละ 30 ที่ปลูกไม้ผลเฉลี่ยปลูกครัวเรือนละ 0.5 ไร่ เท่านั้น
การทาสวนปาล์มน้ามัน ครัวเรือนเกษตรที่เลี้ยงแพะร้อยละ 15 ปลูกปาล์มน้ามัน โดยมีพื้นที่เฉลี่ย 0.5 ไร่ และส่วน
ใหญ่ยังไม่ให้ผลผลิต
การปลูกข้าวโพดหวาน ครัวเรือนเกษตรที่เลี้ยงแพะร้อยละ 23 มีพื้นที่การปลูกข้าวโพดหวาน แต่พื้นที่ปลูก
น้อยมาก คือ เฉลี่ยเพียง 0.25 ไร่ ต่อครัวเรือน
จานวนแพะในครัวเรือน ครัวเรือนเลี้ยงแพะที่มีจานวนแม่พันธุ์ 1 - 2 ตัว คิดเป็นร้อยละ 71.8 ของครัวเรือนที่
เลี้ยงแพะทั้งหมด รองลงมาคือจานวนแม่พันธุ์แพะ 3 - 4 ตัว คิดเป็นร้อยละ 15.5
2. ประเภทของระบบการทาฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะควบคู่กับการเกษตรอื่นๆ
จากการศึกษาเชิงลึกฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะควบคู่กับการเกษตรต่าง ๆ จานวน 12 ฟาร์ม สามารถจาแนกประเภท
ของระบบการทาฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะออกได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้ (ตารางที่ 1)
ประเภทที่ 1 ฟาร์มที่มีกิจกรรมการเลี้ยงแพะนมเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับกิจกรรมเกษตร
ฟาร์มนี้มีการเลี้ยงแพะนมแบบขังคอกตลอดเวลาประกอบด้วยแม่แพะนมจานวน 18 แม่ มีพ่อพันธุ์แพะ 1 ตัว
จานวนคนทาเกษตรในครัวเรือนนี้ 3 คน พื้นที่ทาเกษตรต่อคนทาการเกษตรจานวน 2.3 ไร่ ดังนั้นจึงจัดอยู่ในประเภทที่มีที่ดิน
ทาการเกษตรต่อคนที่ทาเกษตรน้อย ผลผลิตด้านพืชซึ่งประกอบด้วยยางพารา ข้าวโพดมีมูลค่ารวมกันสูงกว่ามูลค่าที่ได้จากการ
เลี้ยงแพะ
ผลิตภาพของแรงงานทางการเกษตรในฟาร์มประเภทนี้อยู่ในระดับสูงแม้ว่าจะมีที่ดินต่อคนทาเกษตรน้อย เนื่องจากมี
การปลูกข้าวโพดแบบประณีต มีการนาเศษเหลือจากข้าวโพดมาใช้เป็นอาหารแพะ ต้นข้าวโพดที่เหลือจากการนาไปให้แพะกิน
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ได้มีการนาไปทาปุ๋ยหมักพืชสด นอกจากนี้มีการนามูลแพะมารองก้นหลุมข้าวโพดด้วย นับเป็นการเกื้อกูลกันของสองกิจกรรม
และมูลแพะที่เหลือยังนาไปขายแก่ผู้ปลูกปาล์มน้ามันอีกด้วย
ฟาร์มประเภทนี้มีรายได้ที่เกิดจากการทาเกษตรสูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปีทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครอบครัว แสดงให้
เห็นว่าการทาเกษตรสามารถเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวได้ซึ่งเมื่อคิดเฉพาะกิจกรรมการปลูกพืชอย่างเดียวครอบครัวนี้สามารถ
อยู่ได้ อีกทั้งยังมีเงินออมในแต่ละปีด้วย การเลี้ยงแพะจัดว่าเป็นกิจกรรมการเกษตรเสริมรายได้ที่สาคัญ แต่ฟาร์มนี้มีรายได้นอก
การเกษตรไม่มากนัก เนื่องจากแรงงานในครอบครัวให้ความสาคัญต่อกิจกรรมในภาคการเกษตร
ประเภทที่ 2 ฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะเนื้อเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับกิจกรรมการปลูกพืชยืนต้นเชิงเศรษฐกิจ
ฟาร์มประเภทนี้จัดอยู่ในประเภทที่มีพื้นที่ต่อแรงงานทาเกษตรมากกว่าฟาร์มประเภทอื่น ๆ คือมีเกินกว่า 8 ไร่
ต่อแรงงานเกษตรหนึ่งคน โดยจานวนคนที่ทาเกษตรครอบครัวละ 1 - 2 คน มีการปลูกพืชยืนต้นเชิงพาณิชย์เป็นหลัก เช่น
ยางพารา ปาล์มน้ามัน มีการปลูกหญ้าร่วมในพื้นที่พื ชยืนต้นที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับแพะ การ
เลี้ยงแพะเป็นแพะเนื้อและมีแม่พันธุ์แพะจานวนมากเมื่อเทียบกับฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะ ส่วนใหญ่ในพื้นที่โดยสองฟาร์มที่
ศึ ก ษามี แ ม่ พั น ธุ์ แ พะเนื้ อ จ านวน 18 และ 20 ตั ว การเลี้ ย งแพะเป็ น การเลี้ ย งแบบกึ่ งขั งกึ่ งปล่ อ ยเพราะมี พื้ น ที่ ม ากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับฟาร์มอื่นๆ มีผู้ที่เลี้ยงแพะ หลักๆ เพียงคนเดียว
ผลิตภาพของแรงงานทางการเกษตรในฟาร์มประเภทอยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นผลมาจากทั้งกิจกรรมการปลูกพืช
(ยางพารา ปาล์มน้ามัน) และการเลี้ยงแพะ โดยการเลี้ยงแพะมีลักษณะแบบประณีต มีการจัดการเกี่ยวกับแปลงหญ้า แต่ไม่มี
การปลูกข้าวโพดหวาน เพราะพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดหวาน มีการใช้พื้นที่เพื่อการปลูกพืชยืนต้นเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง
เป็นกิจกรรมการเกษตรที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งของพื้นที่ เมื่อพิจารณาถึงผลทางเศรษฐกิจกล่าวได้ว่ากิจกรรมทางการเกษตร
สามารถทารายได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและการเกษตรสามารถผลิตซ้าได้จากกิจกรรมทางการเกษตรเอง แต่
กระนั้นก็ตามฟาร์มประเภทนี้ก็มีรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมนอกการเกษตรสูง
ประเภทที่ 3 ฟาร์มที่เน้นหนักการปลูกพืชยืนต้นเชิงพาณิชย์เสริมด้วยการเลี้ยงแพะจานวนน้อย
กิจกรรมทางการเกษตรของฟาร์มประเภทนี้เน้นการปลูกพืชยืนต้นเชิงพาณิ ชย์เป็นหลักเช่นเดียวกับฟาร์ม
ประเภทที่สอง โดยส่วนใหญ่เป็นการปลูกยางพารา มีเพียงบางฟาร์มเท่านั้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน อย่างไรก็ตามบางฟาร์มใน
ประเภทนี้มีการทานาเพื่อการบริโภครวมทั้งมีการปลูกข้าวโพดและการปลูกผักเสริมในพื้นที่สวนยางที่ยังกรีดไม่ได้แต่การปลูก
ข้าวโพดและผักไม่เป็นแบบประณีตมากนัก จัดได้ว่าฟาร์มประเภทนี้ไม่มีการทาแปลงหญ้าเพื่อการเลี้ยงสัตว์ (มีเพียง 1 ราย
เท่านั้นที่มีแปลงหญ้าแต่ก็มีจานวนน้อยคือเพียง 0.5 ไร่) จานวนแม่แพะที่เลี้ยงมีเพียง 2 - 4 ตัวเท่านั้นและส่วนมากเป็นการ
เลี้ยงแพะแบบปล่อย (อาจล้อมรั้ว หรือไม่ล้อมรั้ว) ฟาร์มประเภทนี้มีคนทาเกษตรจานวน 2 คน พื้นที่ต่อคนทาเกษตรอยู่
ระหว่าง 6 - 10 ไร่ ซึ่งจัดว่ามีพื้นที่ทาการเกษตรอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับฟาร์มทั่ว ๆ ไปในพื้นที่
ผลิตภาพของแรงงานทางการเกษตรทุกฟาร์มในประเภทนี้ต่ากว่าเส้นยังชีพ รายได้ทางการเกษตรส่วนใหญ่เกิด
จากการปลูกพืช เป็นที่น่าสังเกตว่าบุคคลในครอบครัวไม่ค่อยมีการทางานนอกภาคเกษตรที่ก่อให้เกิดรายได้ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวจึงติดลบหรือเกือบติดลบยกเว้นฟาร์มที่มีโอกาสทางานนอกภาคเกษตรที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจเป็น
บวก ดั งนั้ น จ านวนหนึ่ งของฟาร์ม ประเภทนี้ มี โอกาสที่ จ ะต้ อ งถดถอยออกไปจากพื้ น ที่ ห ากไม่ ส ามารถหากิ จกรรมนอก
การเกษตรมารองรับเพื่อเป็นแหล่งรายได้ให้เพียงพอกับเส้นยังชีพ
ประเภทที่ 4 ฟาร์มที่มีพื้นที่ทาเกษตรต่อคนน้อย ปลูกยางพาราเป็นหลัก เสริมด้วยการปลูกข้าวโพดหวาน
ในพื้นที่บางส่วนของฟาร์มและมีการปลูกหญ้าในสวนยาง จานวนแพะที่เลี้ยงต่อครัวเรือนมีจานวนน้อย
ฟาร์มประเภทนี้มีการปลูกยางพาราเป็นหลัก และหากเป็นยางอ่อนคือยังไม่ได้เปิดกรีดจะมีการปลูกพืชแซมยาง
ด้วยข้าวโพด หรือหากไม่ได้เป็นสวนยางแต่พอที่จะจัดการแปลงที่ดินมาปลูกข้าวโพดได้ก็จะมีการปลูกข้าวโพดเพื่อเป็นการ
เสริมรายได้ให้กับครอบครัว แต่เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความจากัดในการเข้าถึงแหล่งน้าเพื่อการเกษตร จึง
ทาให้ฟาร์มประเภทนี้จะมีการปลูกข้าวโพดเพียงครั้งเดียวต่อปีเ ท่านั้น การที่การจัดการแปลงที่ดินทาได้ยากจึงส่งผลให้มูลค่า
ของข้าวโพดที่ผลิตได้ในฟาร์มประเภทนี้ต่า นอกจากนี้การที่มีพื้นที่ทาการเกษตรน้อย ทาให้ในสวนยางของฟาร์มประเภทนี้มี
การปลูกพืชยืนต้นร่วมด้วย (แต่ไม่สามารถคิดเป็นมูลค่าที่เกิดจากไม้ยืนต้นได้ในปัจจุบัน เนื่องจากมีอายุน้อยอยู่)
ผลิตภาพของแรงงานทางการเกษตรในฟาร์มประเภทนี้ต่ากว่าเส้นยังชีพ แต่เกษตรกรพยายามยกระดับผลิต
ภาพของแรงงานให้เพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มจานวนแม่พันธุ์แพะให้มากขึ้น โดยพบว่ามีจานวนของแม่พันธุ์แพะเนื้อมากที่สุดสาหรับ
ฟาร์มประเภทนี้คือ 7 ตัว
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ประเภทที่ 5 ฟาร์มที่มีพื้นที่ทาเกษตรต่อคนน้อย ไม่มีพื้นที่สาหรับปลูกพืชยืนต้นเชิงพาณิ ชย์ เลี้ยงแพะ
เสริมจานวนน้อย
ฟาร์มประเภทนี้มีลักษณะทางการเกษตรแตกต่างกับฟาร์มประเภทอื่น ๆ โดยทั่วไปในพื้นที่ศึกษา กล่าวคือไม่มี
พืชยืนต้นเศรษฐกิจประเภทยางพาราหรือปาล์มน้ามัน พื้นที่ เกษตรเป็นประเภทพืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดหวาน เกษตรกร
พยายามใช้พื้ นที่ให้ เกิดประโยชน์มากที่สุดด้วยการปลูกผักแซมในแปลงข้าวโพดหวานและมีการปลูกพื ชอาหารแพะแซม
บางส่วนของพื้นที่ด้วย พืชยืนต้นที่พอจะมีบ้างในฟาร์มประเภทนี้เป็นเพียงไม้ผลที่ปลูกบริเวณบ้าน ซึ่งก็ไม่ได้ มีเป้าหมายเชิง
พาณิชย์เป็นสาคัญ ฟาร์มนี้มีจานวนแม่พันธุ์แพะเนื้อ 5 ตัว
ผลิตภาพของแรงงานในฟาร์มประเภทนี้อยู่ใกล้เคียงกับเส้นยังชีพ อย่างไรก็ตามคาดว่าฟาร์มประเภทนี้จะ
สามารถเพิ่มการเลี้ยงแพะให้มากขึ้นได้ หากสามารถจัดการเรื่องพืชอาหารสัตว์ได้ดีขึ้น แม้ว่าผลิต ภาพทางการเกษตรจะต่าแต่
สาเหตุที่ฟาร์มนี้ยังอยู่ได้ในปัจจุบันเป็นเพราะมีรายได้นอกเกษตรมาจุนเจือ
ประเภทที่ 6 ฟาร์มที่มีการปลูกพืชยืนต้นควบคู่กับการปลูกข้าวโพดหวานแบบประณีตและเลี้ยงแพะเสริม
จานวนน้อย
ฟาร์มประเภทนี้มีโครงสร้างในการใช้ที่ดินคล้ายกับฟาร์มประเภทอื่ น ๆ แต่มีการปลูกข้าวโพดหวานมากกว่า
1 ครั้งต่อปี และจัดการแปลงข้าวโพดสามารถทาแบบประณีตได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่สาหรับปลูกข้าวโพดมีความเหมาะสมทั้ง
ในแง่แหล่งน้าและสภาพของดิน
ผลิตภาพของแรงงานทางการเกษตรของฟาร์มประเภทนี้ทางการเกษตรสูงพอสมควร แม้จะมีพื้นที่ไม่มาก การ
เลี้ยงแพะจึงเป็นเพียงอาชีพเสริมเท่านั้นเพราะใช้เวลาการทางานมาจัดการอย่างประณีตในแปลงข้าวโพดเป็นส่วนใหญ่ จึงทาให้
การเลี้ยงแพะในฟาร์มประเภทนี้มีเพียง 3 ตัวเท่านั้น อย่างไรก็ตามมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรที่ฟาร์มประเภทนี้ได้รับนี้
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็นในครอบครัวได้
ตารางที่ 1 ลั ก ษณะของประเภทของระบบการท าฟาร์ม ที่ มี ก ารเลี้ ย งแพะควบคู่ กั บ การท าเกษตรอื่ น ๆ ในต าบลท่ าแพ
อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ลักษณะ
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6
จานวนคนในครอบครัว (คน)
7
2,10
4-6
3 -4
4
6
แรงงานทาเกษตร (คน)
3
1-2
2
2-3
2
1
ที่ดินต่อแรงงานเกษตร (ไร่)
2.3
9 - 12.5
6 - 10 (8) 3.25 - 3.7
3.5
6.5
(11.75)
(3.5)
การเกษตรในฟาร์ม
ยาง ข้าวโพด ยาง ปาล์ม ยาง ปาล์ม
ยาง
ข้าว ผัก
ยางอ่อน
แปลงหญ้า
ไม้ผล
ไม้ผล
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ปาล์ม
แพะนม
แปลงหญ้า
ข้าวโพด
แปลงหญ้า แม่แพะเนื้อ
ข้าวโพด
(18ตัว)
แม่แพะเนื้อ หวาน แม่ แม่แพะเนื้อ
(5ตัว)
(แบบ
(18 – 20ตัว) แพะเนื้อ
(2 – 7ตัว)
ประณีต)
(2 – 4ตัว)
แม่แพะเนื้อ
(2ตัว)
การเกษตรในฟาร์ม
ยาง ข้าวโพด ยาง ปาล์ม ยาง ปาล์ม
ยาง
ข้าว ผัก
ยางอ่อน
แปลงหญ้า
ไม้ผล
ไม้ผล
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ปาล์ม
แพะนม
แปลงหญ้า
ข้าวโพด
แปลงหญ้า แม่แพะเนื้อ
ข้าวโพด
(18ตัว)
แม่แพะเนื้อ หวาน แม่ แม่แพะเนื้อ
(5ตัว)
(แบบ
(18 – 20ตัว) แพะเนื้อ
(2 – 7ตัว)
ประณีต)
(2 – 4ตัว)
แม่แพะเนื้อ
(2ตัว)
มู ล ค่ า ผลผลิ ต เกษ ตรรวม 543,125
291,800
157,200
181,800
192,200
298,900
(บาท)
(37.5%)
(52.8%)
(22%)
(16)
(22%)
(8%)
(% มูลค่าจากการเลี้ยงแพะ)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลักษณะ
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6
ต้นทุนคงที่รวม (บาท)
38,110
26,860
14,050
15,340
17,000
18,050
(% ต้นทุคงที่การเลี้ยงแพะ)
(74%)
(78%)
(55%)
(66%)
(70%)
(55%)
รายได้นอกการเกษตร (บ.)
88,200
366,200
29,200
75,130
23,200
102,000
กาไรสุทธิทางการเกษตร (บ.) 453,387
221,725
121,925
154,790
160,400
261,660
ระดั บ ข อ งผ ลิ ต ภ าพ ข อ ง
สูงกว่า
สูงกว่า
กระจายแต่มี
ต่ากว่า
ต่ากว่า
สูงเป็นสอง
แรงงานทางการเกษตร
เส้นยังชีพ
เส้นยังชีพ แนวโน้มต่า เส้นยังชีพ
เส้นยังชีพ เท่าของเส้น
กว่าเส้นยัง
ยังชีพ
ชีพ
ปัญหาหลักในการทาเกษตร
ที่ดินน้อย
ขาดแคลน
หัวหน้า
ที่ดินน้อย
ที่ดินน้อย
ที่ดินน้อย
แรงงาน
ครัวเรือน
และสภาพ
และสภาพ
สูงอายุ
ดินไม่
ดินไม่
เหมาะสมใน เหมาะสมใน
การปลูก
การปลูก
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ศั ก ยภาพของการเกษตรใน อยู่ได้ด้วย
อยู่ได้ด้วย
วิกฤติทาง
วิกฤติทาง
วิกฤติทาง
อยู่ได้ด้วย
ฟาร์มแต่ละประเภท
การทา
การทา
การเกษตร การเกษตร การเกษตร
การทา
เกษตร
เกษตร
เกษตร
อ น าค ต ข อ งฟ าร์ ม แ ต่ ล ะ
มีความ
มีความ
ส่งมอบแพะ เพิ่มความ ปลูกข้าวโพด เลี้ยงแพะ
ประเภท
ชานาญ
ชานาญ
ให้ลูกหลาน หลากหลาย
และเลี้ยง
เพิ่ม
เฉพาะด้าน เฉพาะด้าน
ของระบบ
แพะเพิ่ม
แพะนม
แพะเนื้อ
การผลิต เช่น
พัฒนาไปสู่ พัฒนาไปสู่
การปลูก
เชิงพาณิชย์ เชิงพาณิชย์
ข้าวโพดใน
ฤดูแล้ง
หมายเหตุ - ชื่อประเภทของระบบการทาฟาร์มดังแสดงในหัวข้อประเภทของระบบการทาฟาร์มทีม่ ีการเลีย้ งแพะควบคู่ไปกับ
การเกษตรอื่น ๆ
- ที่ดินต่อแรงงานเกษตรในวงเล็บหมายถึงเฉลีย่ ของประเภทนั้น ๆ
- เส้นยังชีพ ประมาณการจากการนาค่าแรงงานขั้นต่าคือ 300 บาท คูณด้วยจานวนวันทางานต่อปีโดยประมาณ
คือ 300 วัน
3. การเลี้ยงแพะในวิถีชีวิตของชาวมุสลิม: กรณีตาบลท่าแพ อาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
การเลี้ยงแพะนอกจากจะบูรณาการกับการเกษตรอื่นๆ ในฟาร์มได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของ
ชาวมุสลิมอีกหลายอย่าง แพะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ควบคู่กับชาวมุสลิม เนื่องจากชาวมุสลิมยึดถือแนวทางการปฏิ บัติตนตามศาสดา
ของศาสนาซึ่งตามประวัติศาสตร์มีวิถีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับแพะบางประการ แต่การเลี้ยงแพะเพื่อจุดมุ่งหมายบริโภคเป็นอาหาร
ประจาวันโดยทั่วๆ ไปยังคงมีน้อย การเลี้ยงแพะไม่ได้ถูกมองเป็นอาชีพหลักหรือเพื่อให้เกิดรายได้ประจาที่แน่นอนสาหรับ
ชาวมุสลิมในพื้นที่ศึกษา เนื่องจากมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่มีความสาคัญกว่า เช่นยางพารา ปาล์มน้ามัน หรือ ข้าวโพด
หวาน เป็นต้น ดังนั้นการเลี้ยงแพะจึงมีเป้าหมายเพื่อเป็นธนาคารที่มีชีวิตและขายเมื่อมีความจาเป็นหรือเมื่อมีผู้มาติดต่อขอซื้อ
เท่านั้น ถือว่าเป็นการเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนมากกว่าเป็นเศรษฐกิจหลัก นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์แพะ
เพื่อนามาใช้เป็นอาหารจะเกี่ยวโยงกับพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีกรรมรับขวัญทารกแรกเกิด (พิธีอากีเกาะฮ์) หรือการเฉลิมฉลอง
ช่วงเสร็จสิ้นในการปฏิบัติพิธีฮัจย์หรือวันฮารีรายออิดิลอัฎฮาด้วยการทากุรบ่าน ซึ่งทั้งอากีเกาะฮ์และกุรบ่านไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่
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บั งคั บ ให้ ต้ อ งปฏิ บั ติ (วายิ บ ) แต่ ถื อ ว่ าเป็ น “สุ นั ต ” คื อ ปฏิ บั ติ แ ล้ ว ได้ รั บ ผลบุ ญ แต่ ถ้ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ก็ ไม่ ผิ ด ตามหลั ก ศาสนา
พิธีดังกล่าวมีความต้องการแพะตามลักษณะเงื่อนไขที่กาหนด
นอกจากการใช้แพะเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้วยังมีการใช้แพะเพื่อการประกอบพิธีกรรมทั่วไป เช่นการขึ้นบ้าน
ใหม่ การแต่งงาน ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการบังคับให้ต้องใช้แพะมาเป็นอาหารเช่นกัน แต่สิ่งที่เป็นวายิบคือการบริจาคแพะ (ซะกัต)
โดยผู้ที่มีการเลี้ยงแพะจานวนมากคือหากเลี้ยงจานวน 40 ตัว จะต้องบริจาค 1 ตัว และหากเลี้ยงจานวนมากกว่านี้ก็บริจาค
ตามอัตราส่วนที่ศาสนากาหนดไว้ โดยบริจาคให้ผู้มีสิทธิ์รับตามเงื่อนไขที่ศาสนากาหนด ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าบางคนมีการซื้อ
แพะเพื่อการแก้บนให้ประสบความสาเร็จในชีวิต แต่การแก้บนด้วยแพะไม่มีการกาหนดจานวนและลักษณะของแพะและไม่มี
การเซ่นไหว้เหมือนพิธีกรรมในศาสนาอื่น หากมีการเซ่นไหว้ถือว่าขัดต่อหลักทางศาสนาอิสลามหรือเรียกว่า “ชีริก”
ในปัจจุบัน พบว่าคนในชุมชนบางส่วนใช้การเลี้ยงแพะมาเป็นเครื่องมือทางสังคม เช่น การทากิจกรรมรวมกลุ่มให้
เยาวชนเห็นความสาคัญและมีการสร้างการเรียนรู้เกี่ ยวกับการเลี้ยงแพะจนกระทั่งเยาวชนหลายคนนาไปใช้ประกอบอาชีพ
เสริมสามารถลดปัญหาทางสังคมได้
อภิปรายผล
แม้ประชากรส่วนใหญ่ในตาบลที่ศึกษาเป็นชาวไทยมุสลิมมากกว่าร้อยละ 90 แต่มีเพียงร้อยละ 28.9 ของครัวเรือน
ทั้งหมดเท่านั้นที่มีการเลี้ยงแพะ เพราะผู้ที่เลี้ยงแพะได้ ต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสม ถนัดและชอบการเลี้ยงแพะ เกษตรกรมี
การเปรียบเทีย บว่า การเลี้ ยงแพะเปรียบเสมื อนการเลี้ ยงลูก คื อการดูแ ลและเอาใจใส่แพะเป็ น อย่างดีจึงจะท าให้แ พะมี
ความคุ้นเคยและสามารถอยู่ร่วมกับคนได้ ในปัจจุบันโอกาสของการเลี้ยงแพะเพื่อสร้างรายได้ของคนในพื้นที่มีมากขึ้นเนื่องจาก
ความต้องการแพะมีมากขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ (Semae, 2007) แต่การเลี้ยงแพะหากเลี้ยงแบบปล่อยมีการจัดการที่ไม่
ดีและมีการเลี้ยงเป็นจานวนมากเกินกว่าแรงงานที่มีอยู่ การเลี้ยงแพะก็จะไปขัดแย้งกับอาชีพการเกษตรหลักในพื้นที่ได้ เช่น
ยางพารา ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีการเลี้ยงแพะ มีการทาสวนยางด้วยซึ่งมีความแตกต่างกับความเห็นของ
Norton et al. (2012) ที่กล่าวถึงการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรรายย่อยว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ขัดแย้งกับการปลูกพืชแต่กลับส่งเสริม
กับการปลูกพืช ตัวอย่างของลักษณะความขัดแย้งกับการเกษตรอื่นๆ ในฟาร์มได้แก่ ด้านแรงงาน เป็นเพราะในแต่ละครัวเรือน
มีแรงงานเกษตรเพียง 1 - 2 คนเท่านั้น แรงงานต้องมีการกรีดยางในตอนเช้าและมาดูแลให้อาหารแพะในตอนบ่าย บางครั้ง
แรงงานหนึ่งในสองคนหรือทั้งสองคนติดภารกิจหรือเกิดเจ็บป่วยทาให้รายได้จากการกรีดยางลดลงรวมถึงประสิทธิภาพการ
เลี้ยงดูแพะลดลงด้วย ด้านการใช้พื้นที่หากมีการเลี้ยงแพะแบบปล่อยจะทาให้แพะไปรบกวนสวนยาง ทั้งของตนเองและของ
เพื่อนบ้าน ดังนั้นเกษตรกรที่เลี้ยงแพะจาเป็นต้องหาแนวทางในการจากัดบริเวณของการปล่อย เช่น มีเชือกล่ามไว้เพื่อลดการ
ทาลายต้นยางของแพะ หรื อล้อมรั้ว เป็นต้น แม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันบ้างแต่การศึกษาครั้งนี้พบว่าการเลี้ยงแพะสามารถ
บูรณาการกับการทาการเกษตรอื่นๆ ในชุมชนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ Somchun (2014) พบว่า การเลี้ยงแพะสามารถ
เลี้ยงร่วมในสวนไม้ยืนต้นต่างๆ ได้ดี เช่น ในพื้นที่สวนยาง ซึ่งต้น ยางใช้พื้นที่จริงๆ เพียงร้อยละ 25 ดังนั้นจึงยังสามารถใช้พื้นที่
อีกร้อยละ 75 ที่ว่างอยู่มาเลี้ยงแพะได้ เลี้ยงโดยการขังคอกแล้วปล่อยในสวนยางตอนให้กินอาหาร แต่ผู้วิจัยเห็นว่าอาจใช้
วิธีการผูกล่ามหรือใช้รั้วกั้นเพื่อไม่ให้ทาลายต้นยาง ทาให้เกิดการเกื้อกูลกันกล่าวคือแพะได้อาหารจากแปลงพืชในขณะที่
มูลแพะช่วยเพิ่มผลผลิตพืชได้ แม้ในช่วงที่ยางโตยังสามารถปลูกพืชแซมที่ไม่ต้องการแสงมากให้เติบโตเพื่อเป็นแหล่งอาหาร
ให้กับแพะได้อีกด้วย ทั้งนี้พบว่าสวนยางจานวน 7 ไร่ สามารถเลี้ยงแพะได้ถึง 7-10 ตัว ในเรื่องการปลูกพืชที่ต้องการแสงน้อย
ในแปลงสวนยางนั้ น Kaokohhong Conservation Joint Project and Social Science for Environmental Research
Unit, Prince of Songkla University (2012 ) และ Thungwa (2014) พบตรงกันว่าการปล่อยให้มีพืชอื่นๆร่วมอยู่ในสวน
ยางไม่ได้ทาให้ผลผลิตยางลดลงกลับทาให้ปริมาณน้ายางและเนื้อยางมีปริมาณมากขึ้นหากมีการจัดการที่ถูกต้อง นอกจากนี้
การศึกษาของ Thungwa (2008 ) ยังพบว่าการเลี้ยงแพะสามารถบูรณาการกับการทาสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ามันได้
อย่างดี ก่อให้เกิดรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจากการใช้พื้นที่จานวนเท่าเดิมเปรียบเทียบกับการทาสวนยางหรือทาสวนปาล์มเชิงเดี่ยว
การเลี้ยงแพะในสวนยางหรือสวนปาล์มอาจพบอุปสรรคบ้างคือแพะเป็นโรคและพยาธิ เพราะภาคใต้มีฝนชุก อุณหภูมิและ
ความชื้นสูง ผู้เลี้ยงแพะจึงต้องรู้จักป้องกันในเรื่องนี้ นอกจากนั้นภูมิอากาศดังกล่าวอาจจะทาให้แพะเกิดโรคปอดบวมและปาก
เปื่อยได้ง่าย ในขณะที่ช่วงยางโตจะต้องเตรียมปลูกพืชเพื่อตัดมาให้แพะกินหรือการใช้วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรต่างๆ นอก
สวนยางเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงยางเล็ก
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อย่างไรก็ตามหากครัวเรือนใดสามารถจัดการเลี้ยงแพะได้อย่างเหมาะสมกับแรงงาน การมีแพะก็เปรียบเสมือนมี
ธนาคารอยู่ที่บ้าน กล่าวคือ แพะสามารถช่วยเหลือครัวเรือนยามขัดสนเงินทองหรือเมื่อมีคราวจาเป็นได้ ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่าย
ของลูก ๆ ที่กาลังศึกษาเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาลเมื่อครั้งเจ็บป่วย ดังนั้นแพะจึงแสดงบทบาทที่สาคัญในฐานะเป็นเงินออม
ของครัวเรือนได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการเลี้ยงแพะ มีการลงทุนไม่มากนัก เกษตรกรรายย่อยก็สามารถเลี้ยงได้โดยไม่เกิน
ความสามารถทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังพบว่านอกจากมีการเลี้ยงแพะเนื้อแล้ว การเลี้ยงแพะนมก็สามารถดาเนินการและ
ส่งผลต่อเศรษฐกิจได้ดี นมแพะเกี่ยวโยงกับประวัติของท่านศาสดาด้วย หากมีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะนมและการบริโภคนม
แพะอย่างจริงจังก็จะเป็ นแหล่งของรายได้ที่สาคัญ ของคนในพื้ นที่โดยเฉพาะในช่วงที่ ยางพาราราคาตกต่าได้อย่างดี แพะ
สามารถเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมรายได้ที่เหมาะสมกับระบบการทาฟาร์มแบบครอบครัว
สรุป
การศึกษาพบว่าการเลี้ยงแพะสามารถบูรณาการกับกิจกรรมการเกษตรอื่น ๆได้อย่างดี มีการส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ระหว่างกิจกรรมต่างๆในฟาร์ม รวมทั้งช่วยในเรื่องการลดต้นทุนจากภายนอกในการผลิตทางการเกษตรในภาพรวมของฟาร์ม
ด้วยถ้ามีการจัดการอย่างเหมาะสม พื้นที่สาธารณะรอบๆชุมชนก็เป็นแหล่งอาหารแพะที่สาคัญด้วย ดังเห็นได้ว่าร้อยละ 80
ของพืชอาหารแพะในพื้นที่นามาจากพื้นที่สาธารณะรอบๆชุมชน การจะพัฒนาให้การเลี้ยงแพะสามารถอยู่ร่วมกับกิจกรรม
เกษตรอื่น ๆในฟาร์ม ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ (1) ควรมีการพัฒนาการปลูกพืชอาหาร
สัตว์ในฟาร์มให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอกั บปริมาณแพะของฟาร์มแต่ละประเภทซึ่งเป็นฟาร์มขนาดเล็ก เช่น ระบบ
การปลูกพืชอาหารสัตว์แซมในแปลงข้าวโพดหวาน ปลูกหญ้าและพืชตระกูลถั่วแซมในแปลงสวนยางพาราอายุไม่เกิน 6 ปี หรือ
ในแปลงปาล์มน้ามัน เป็นต้น ทั้งนี้ระบบการปลูกพืชอาหารแพะดังกล่าวควรพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับ ระบบการทาฟาร์ม
แต่ละประเภท (2) ควรมีการจัดการแหล่งอาหารสัตว์ในชุมชนให้สามารถใช้ได้ในทุกฤดูกาลของปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลทา
นาซึ่งขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ เช่นต้นบุหงานรา (Thysanostigma siamensis) ซึ่งเป็นพืชในชุมชนที่ให้โปรตีนสูง รวมทั้งควร
มีการปลูกกระถินเป็นแนวรั้วเพื่อตัดให้แพะกิน (3) ควรมีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะนมให้กว้างขวางขึ้น เนื่องจากในแง่วิถีชีวิต
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ของแพะเนื้อและแพะนม
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