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ก 

ค าน า 

เอกสารวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด๎านสัตว์เศรษฐกิจของไทย : แพะ  
(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗) จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุํนที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และเป็นแนวทางการขับเคลื่อนให๎ผู๎ที่สนใจด๎านสัตว์เศรษฐกิจ 
ของไทย โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะ 

เนื้อหาในเอกสาร ประกอบด๎วย ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา สภาพปัญหาแวดล๎อม 
ทั้งภายในและภายนอก การตรวจสอบสภาวะแวดล๎อมและการวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อมทางยุทธศาสตร์  
โดยการใช๎ SWOT Analysis รวมทั้งยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพ่ือจะยกระดับรายได๎
ของเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะให๎มีฐานะดีขึ้น พร๎อมทั้งระบุข๎อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ 
ไปใช๎เพ่ือให๎สามารถด าเนินงานได๎อยํางตํอเนื่องและสอดคล๎องกับการด าเนินงานแผนการขับเคลื่อนวิจัย 
และนวัตกรรมด๎วยการให๎ทุนและด าเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม โครงการสัตว์เศรษฐกิจ : 
ยกระดับเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะ 

กระผมหวังเป็นอยํางยิ่ งวํ า เอกสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แกํผู๎ที่มีความสนใจ  
ในเรื่องดังกลําว โดยกระผมขอขอบคุณ นาวาอากาศเอก ไชยา  ออกแดง ผู๎อ านวยการกองศึกษาวิจัย 
ทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผู๎ซึ่งคอยให๎ค าแนะน า
ในการจัดท าเอกสารวิชาการฉบับนี้เพ่ือให๎เกิดความสมบูรณ์ถูกต๎องตามหลักวิชาการ มา ณ ที่นี้ด๎วย 
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บทที่ ๑ 

บทน า 

๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สัตว์เศรษฐกิจ หมายถึง สัตว์เลี้ยงที่มีคุณคําและมีปริมาณมากพอที่จะน ามาใช๎ประโยชน์ 
ในเชิงเศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจที่เป็นที่รู๎จักกันมี อาทิเชํน โค กระบือ ไกํ สุกร เป็นต๎น ซึ่งผลผลิตสามารถน าไป
แปรรูปเป็นผลผลิตสํงขายไปได๎ทั่วโลก ในปัจจุบันมีการพัฒนาสัตว์เศรษฐกิจใหมํขึ้นอีกหลายชนิดมาเลี้ ยง 
ในเชิงพาณิชย์ และการน าเข๎ามาจากตํางประเทศ ซึ่งสามารถน ามาเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ โดยมีแนวโน๎มจะ
สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได๎ในอนาคต เพราะสามารถน าทุกสํวนมาท าเป็นผลผลิตขายได๎ ทั้งนี้ การเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจถือได๎วําเป็นอาชีพที่ท ากันอยํางแพรํหลายกระจายอยูํตามภูมิภาคตําง ๆ ของประเทศไทย  
สัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงมีอยูํด๎วยกันหลายประเภท ทั้งเลี้ยงเพื่อบริโภคภายในประเทศและสํงออกตํางประเทศ  

ปัจจุบันแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได๎รับความนิยมและมีการเลี้ยงมากขึ้นทุกปี ในปี ๒๕๖๒ ประเทศ
ไทยมีแพะจ านวน ๘๓๒,๕๓๓ ตัว เกษตรกร ๖๕,๘๕๕ ราย จ าแนกเป็นแพะเนื้อ จ านวน ๘๐๓,๗๖๘ ตัว 
เกษตรกร ๖๔,๗๓๓ ราย แพะนม จ านวน ๒๘,๗๖๕ ตัว เกษตรกร ๑,๗๕๑ ราย สถานการณ์ด๎านการตลาดจาก
ข๎อมูลเครือขํายเกษตรกรเลี้ยงแพะ แกะแหํงประเทศไทย มีการสํงออกแพะไปตํางประเทศ ได๎แกํ เวียดนาม 
ลาว มาเลเซีย ประมาณปีละ ๑๕๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ ตัว/ปี ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ราคาเฉลี่ย ๑๒๐-๑๒๕ บาท/กิโลกรัม ภาคใต๎ตอนบนราคาเฉลี่ย ๑๔๐-๑๕๐ บาท/กิโลกรัม ภาคใต๎ตอนลําง 
ราคาเฉลี่ย ๑๖๐ บาท/กิโลกรัม โดยภาพรวมตลาดยังมีความต๎องการแพะอีกมาก ทั้งตลาดภายในประเทศ 
และตํางประเทศ ซึ่งแพะเป็นสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจที่ท ารายได๎ให๎กับเกษตรกรเชํนเดียวกับสัตว์ชนิดอ่ืน  
เพราะแพะเลี้ยงงําย ขยายพันธุ์ได๎เร็ว เป็นสัตว์ที่ใช๎พ้ืนที่ในการเลี้ยงเพียงเล็กน๎อยและสามารถปรับเข๎ากับ
สภาพแวดล๎อมได๎ดีทนตํอสภาพอากาศแล๎ง และร๎อนได๎ดี รวมทั้งเป็นอาหารบริโภคส าหรับประชาชนทุกศาสนา
เพราะไมํมีศาสนาใดห๎ามบริโภค 

ดังนั้น เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการด าเนินงานแผนการขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมด๎วยการให๎ทุน 
และด าเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม โครงการสัตว์เศรษฐกิจ : ยกระดับเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะ 
ให๎มีเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ที่ชัดเจน สํงผลตํอการเพ่ิมมูลคําสูงทางเศรษฐกิจ จึงจ าเป็นต๎องมีการด าเนินการ
เพ่ือสํงเสริมเป็นชํองทางให๎เกษตรกรสามารถเริ่มอาชีพการเลี้ยงแพะ หรือพัฒนาการเลี้ยงแพะให๎ตรงตามที่
ตลาดต๎องการ จนสามารถท าเป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวได๎ และสามารถสร๎างรายได๎ให๎แกํเกษตรกรได๎อยําง
ยั่งยืน และเพ่ือชํวยสนับสนุนกลุํมเกษตรกรเป้าหมายในด๎านตํางๆ เชํน ด๎านปรับปรุงพันธุ์แพะ ด๎านพืชอาหาร
สัตว์ และอาหารแพะ ด๎านสุขภาพและมาตรฐานฟาร์ม ด๎านผสมเทียม และเทคโนโลยีชีวภาพ และด๎านการ
แปรรูป และเพ่ิมมูลคําผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดตํางๆ ด๎วย ทั้งนี้ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจสามารถท ารายได๎เข๎าสูํ
ประเทศเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยถือได๎วํามีศักยภาพและผลผลิตที่
ผลิตได๎สามารถตอบสนองตํอความต๎องการบริโภคและสร๎างความเชื่อมั่นในคุณภาพตามมาตรฐาน 
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๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
๑.๒.๑ เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด๎านสัตว์เศรษฐกิจของไทย : แพะ (พ.ศ.๒๕๖๔ -

๒๕๖๗)  
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาสภาวะแวดล๎อมที่มีผลตํอการยกระดับเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะ 
๑.๒.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต๎นทุนการผลิตของเกษตรกร รวมทั้งระบบการผลิตให๎ได๎

มาตรฐาน ปลอดภัย และยั่งยืน 
๑.๒.๔ เพ่ือให๎เกิดอาชีพทางเลือกใหมํให๎กับเกษตรกรไทย 

 
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา 

ด าเนินจัดเก็บข๎อมูลใน ๓ ภูมิภาค คือ ภาคใต๎ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมุํงเน๎น
การจัดเก็บข๎อมูลเชิงปริมาณ และข๎อมูลเชิงคุณภาพ 

1.3.1 เชิงปริมาณ ข๎อมูลสถิติที่ได๎จากหนํวยงานภาครัฐ จัดเก็บและประเมินทั้งข๎อมูลทุติยภุมิและ
ข๎อมูลเบื้องต๎น 

1.3.2 เชิงคุณภาพ สัมภาษณ์หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วย 
 - ปศุสัตว์จังหวัด 
 - นักวิชาการในมหาวิทยาลัยภายในพ้ืนที่ 
 - เกษตรกรในภูมิภาค 

 
๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา 

๑.๔.๑ ใช๎การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข๎อมูลจากแหลํง 
- ปฐมภูมิ เป็นข๎อมูลทั้งเชิงสถิติและข๎อมูลทั่วไปมาประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์ 
- ทุติยภูมิ เป็นข๎อมูลที่มีการเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงวิเคราะห์จากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้ง

จากนักวิชาการในภูมิภาค 
๑.๔.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก 

- หนํวยงานราชการที่เก่ียวข๎อง ประกอบด๎วย กรมปศุสัตว์ 
- นั กวิ ชาการในภูมิภาค มหาวิทยาลั ย เชี ยง ใหมํ  มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแกํน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๑.๔.3 การสัมภาษณ์เกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะและผู๎ประกอบการประจ าท๎องถิ่น 

- เกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะภาคใต๎ และผู๎ประกอบการภาคใต๎ 
- เกษตรกรผู๎ เ ลี้ ย งแพะภาคภาคตะวันออกเฉียง เหนือ  และผู๎ ประกอบการภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
- เกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะภาคเหนือ และผู๎ประกอบการภาคเหนือ โครงการหลวง 

๑.๔.4 การวิเคราะห์และประเมินผลข๎อมูล 
โดยใช๎หลัก SWOT มาจัดท ายุทธศาสตร์ 
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๑.๕ ข้อจ ากัดการศึกษา 
๑.๕.๑ ระยะเวลาในการศึกษามีจ ากัด การประมวลผลที่ได๎จึงมีความชัดเจนระดับหนึ่ง 
๑.๕.๒ สถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให๎ต๎อง

ปรับเปลี่ยนการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยผํานแอปพลิเคชั่นตําง ๆ ที่แตํละบุคคลม ี
 
๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.๖.๑ ได๎ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมด๎านสัตว์เศรษฐกิจของไทย : แพะ (พ.ศ. ๒๕๖๔ -
๒๕๖๗) 

๑.๖.๒ ได๎ทราบสถานภาพของที่มีผลตํอการยกระดับเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะ 
๑.๖.๓ สามารถน าเอาองค์ความรู๎ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และเกิดการจ๎างงานในพ้ืนที่ชํวยลดอัตรา

การวํางงานและลดชํองวํางความเหลื่อมล้ าของเกษตรกร 
๑.๖.๔ มีรายได๎เพ่ิมขึ้นจากการน าผลผลิตมาเพ่ิมมูลคํา และมีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลายเพ่ิม

รายได๎ให๎กับชุมชน 
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บทที่ ๒ 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

๒.๑ สภาวะแวดล้อมทั่วไป 

แพะ (Goat) เป็นสัตว์ให๎เนื้อ และให๎นมที่นิยมเลี้ยงชนิดหนึ่ง เนื่องจากนมแพะที่มีคุณคําทางอาหาร
สูง ใกล๎เคียงหรือสูงกวํานมโค กระบือ และมนุษย์ มีไขมันในระดับต่ ากวําเนื้อสัตว์ชนิดอ่ืน  ๆ โมเลกุลไขมันมี
ขนาดเล็ก ท าให๎งํายตํอการยํอย และการดูดซึมงํายในระบบทางเดินอาหารสามารถน าใช๎บริโภคแทนนมมนุษย์
ได๎ดีกวํานมโคและนมกระบือ นอกจากนี้ แพะเป็นสัตว์ให๎เนื้อเป็นอาหารที่มีโปรตีนที่ยํอยได๎ในระดับสูงกวําเนื้อ
โค สุกร และไกํ และมีไขมันในระดับต่ ากวําเนื้อสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ รวมถึงขน และหนังแพะสามารถน ามาใช๎
ประโยชน์ได๎หลายด๎าน อาทิ ใช๎ท ากระเป๋า เสื่อ พรม และเชือก สํวนมูลแพะใช๎ท าเป็นปุ๋ย เขา และกีบน ามาท า
เป็นเครื่องประดับ เลือด และกระดูกน ามาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ 

แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญประเภทหนึ่ง สามารถเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ได๎ ทั้งเป็นอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม การสํงเสริมให๎เกิดผู๎ประกอบการในธุรกิจเลี้ยงแพะครบวงจร ตั้งแตํการเพาะเลี้ยง การอนุบาล การ
ขุนแพะเนื้อ แพะนม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง และด๎านการตลาดจึงเป็นสิ่งส าคัญ การเลี้ยงแพะชํวย
สร๎างอาชีพให๎กับประชาชนในพ้ืนที่ทั้งในระดับฟาร์มครัวเรือน และระดับฟาร์มธุรกิจ และสามารถพัฒนาให๎
เป็นอาชีพที่ส าคัญได๎ จะเป็นวําแพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก ดังนั้นแพะจึงเป็นสัตว์ที่ส าคัญของประเทศที่
ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาอิสลาม แตํประเทศที่เลี้ยงแพะและจ าหนํวยแพะมากที่สุด คือ ประเทศจีน 
เพราะคนจีนเชื่อกันวําเนื้อแพะเป็นยาบ ารุงก าลังอยํางหนึ่ง จึงมีเมนูอาหารแพะตุ๋นยาจีน เป็นที่นิยมวําเป็น
อาหารชั้นดี 

แหลํงเลี้ยงแพะที่ใหญํที่สุดของประเทศไทยอยูํในภาคใต๎ และเป็นแหลํงบริโภคแพะแหลํงใหญํของ
ประเทศ เนื่องจากกลุํมผู๎นับถือศาสนาอิสลามนิยมบริโภคแพะ โดยเฉพาะในชํวงวันส าคัญทางศาสนาที่ต๎ องใช๎
ประกอบพิธีกรรม รองลงมา ได๎แกํ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 

จากสถิติในปี ๒๕๕๐ มีแพะที่เลี้ยงรวม ๔๔๔,๗๗๔ ตัว เกษตรกร ๓๘,๖๕๓ ครัวเรือน ซึ่งในปี 
๒๕๖๒ ได๎มีการส ารวจพบวํา มีแพะรวม ๘๓๒,๕๓๓ ตัว เกษตรกร ๖๕,๘๕๐ ครัวเรือน โดยในระยะเวลา ๑๒ 
ปีที่ผํานมา มีแพะเพ่ิมขึ้น ๓๘๗,๗๕๙ ตัว เกษตรกรเพ่ิมขึ้น ๒๗,๑๙๗ ราย มีกลุํมเกษตรกรเลี้ยงแพะจ านวน 
๕๐๑ กลุํม ชมรมแพะระดับจังหวัด ๖๔ ชมรมจังหวัด เครือขํายระดับเขต ๙ เขต จากการประมาณการพบวํา
จ านวนแพะที่ใช๎บริโภคในประเทศ ประมาณปีละ ๓๗๗,๐๐๐ ตัว โดยมีการสํงออกแพะไปยังตลาดมาเลเชีย 
ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ตัว/ปี ตลาดลาว และเวียดนาม ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ตัว/ปี นอกจากนั้น มีการน าเข๎าแพะ
จากประเทศพมํา จ านวน ๓๙,๒๓๑ ตัว/ปี ซึ่งสรุปภาพรวมการผลิตแพะในประเทศยังไมํเพียงพอตํอความ
ต๎องการของตลาด  
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๒.๒ สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับภาคใต๎ถือวําเป็นภาคที่มีการเลี้ยงแพะและมีการบริโภคผลผลิตจากแพะมากที่สุดในประเทศ 
ดังนั้นแพะจึงเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก (Alternative livestock production) ที่ส าคัญของเกษตรกร 
นอกจากนี้การบริโภคผลผลิตจากแพะของภาคใต๎ในปัจจุบันยังไมํได๎อยูํเฉพาะในกลุํมผู๎ที่นับถือศาสนาอิสลาม 
แตํได๎ขยายออกไปสูํผู๎บริโภคที่ไมํได๎นับถือศาสนาอิสลามด๎วย ทั้งนี้เพราะผู๎บริโภคเชื่อวําผลผลิตจากแพะไมํวํา
เนื้อและน้ านมล๎วนมีคุณภาพทางโภชนาการที่สูง  ดังนั้นเพ่ือการเลี้ยงแพะของภาคใต๎ได๎รับการพัฒนาจากเดิม
ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่  

จากข๎อมูลในปี ๒๕๖๒ พบวํา แพะที่เลี้ยงในภาคเหนือมีจ านวน ๗๕,๓๐๒ ตัว หรือคิดเป็นร๎อยละ 
๙.๙ ของแพะที่เลี้ยงทั้งหมดในประเทศไทย แตํด๎วยศักยภาพด๎านพ้ืนที่ของภาคเหนือที่เป็นแหลํงส าหรับการ
ผลิตพืชหลายชนิดจึงเหมาะแกํการเลี้ยงแพะ ซึ่งแพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงงําย ใช๎ประโยชน์จากพืชอาหารเปลี่ยนเป็น
ผลผลิตเนื้อและนมได๎ดี นอกจากนี้ใช๎พ้ืนที่การเลี้ยงน๎อย และระยะเวลาในการให๎ผลผลิตรวดเร็ว ซึ่ง ปัจจุบัน
การเลี้ยงแพะเป็นอาชีพท่ีเกษตรกรในภาคเหนือให๎ความสนใจที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมกันมากขึ้น แตํระบบการ
เลี้ยงแพะในประเทศไทยเป็นแบบปลํอยตามทุํงหญ๎าธรรมชาติ เป็นระบบการเลี้ยงแบบพ้ืนบ๎านที่ถือปฏิบัติกัน
มาอยํางตํอเนื่อง  

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เขต 
ปศุสัตว์ 

แพะ 
แพะเน้ือ แพะนม รวม 

ผู้ (ตัว) 

เมีย (ตัว) รวม 

ผู้ (ตัว) 

เมีย (ตัว) รวม 
จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

แรกเกิดถึง
แพะสาว 

ต้ังท้อง
แรกขึ้นไป 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

แรกเกิด
ถึงแพะ
สาว 

ต้ังท้อง
แรกขึ้น

ไป 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

รวม ๒๑๖,๖๓๗ ๔๑๔,๑๕๘ ๑๗๒,๗๗๓ ๘๐๓,๗๖๘ ๖๔,๗๓๓ ๗,๙๒๔ ๑๕,๕๑๑ ๕,๓๓๐ ๒๘,๗๖๕ ๑,๗๕๑ ๘๓๒,๕๓๓ ๖๕,๘๕๐ 
เขต ๑ ๒๐,๐๘๖ ๕๓,๓๓๙ ๒๒,๗๒๒ ๙๖,๑๔๗ ๓,๐๕๙ ๑,๖๖๑ ๕,๒๐๐ ๑,๐๖๑ ๗,๙๒๒ ๓๗๑ ๑๐๔,๐๖๙ ๓,๒๘๑ 
เขต ๒ ๔,๕๗๑ ๑๑,๓๘๑ ๒,๑๕๔ ๑๘,๑๐๖ ๖๕๒ ๒๔๕ ๔๒๔ ๘๐ ๗๔๙ ๕๕ ๑๘,๘๕๕ ๖๘๐ 
เขต ๓ ๑๖,๐๙๑ ๓๗,๗๗๓ ๑๓,๕๓๗ ๖๗,๔๐๑ ๒,๕๒๖ ๔๘๒ ๑,๓๒๙ ๘๓๘ ๒,๖๔๙ ๗๘ ๗๐,๐๕๐ ๒,๕๘๐ 
เขต ๔ ๖,๐๔๙ ๑๒,๙๗๙ ๗,๑๓๓ ๒๖,๑๖๑ ๑,๒๒๑ ๖๒ ๑๕๙ ๕๗ ๒๗๘ ๒๙ ๒๖,๔๓๙ ๑,๒๔๑ 
เขต ๕ ๒,๘๕๖ ๕,๐๓๙ ๑,๕๓๗ ๙,๔๓๒ ๖๘๕ ๑๒๑ ๕๒๗ ๒๙ ๖๗๗ ๓๐ ๑๐,๑๐๙ ๗๐๙ 
เขต ๖ ๑๖,๓๖๗ ๓๓,๐๘๐ ๑๔,๙๔๙ ๖๔,๓๙๖ ๑,๘๙๑ ๑๔๙ ๔๓๐ ๒๑๘ ๗๙๗ ๓๔ ๖๕,๑๙๓ ๑,๙๑๓ 
เขต ๗ ๔๒,๖๑๔ ๘๐,๑๖๙ ๓๑,๐๓๒ ๑๕๓,๘๑๕ ๓,๙๗๑ ๓,๓๓๘ ๒,๔๙๑ ๑,๒๐๐ ๗,๐๒๙ ๓๒๗ ๑๖๐,๘๔๔ ๔,๒๖๓ 
เขต ๘ ๓๔,๙๐๐ ๖๗,๖๔๓ ๒๐,๓๘๓ ๑๒๒,๙๒๖ ๗,๓๓๒ ๖๐๗ ๒,๐๐๗ ๔๗๖ ๓,๐๙๐ ๑๙๙ ๑๒๖,๐๑๖ ๗,๔๒๕ 
เขต ๙ ๗๓,๓๐๓ ๑๑๒,๗๕๕ ๕๙,๓๒๖ ๒๔๕,๓๘๔ ๔๓,๓๙๖ ๑,๒๕๙ ๒,๙๔๔ ๑,๓๗๑ ๕,๕๗๔ ๖๒๘ ๒๕๐,๙๕๘ ๔๓,๗๕๘ 
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ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เขต 
ปศุสัตว์ 

แพะ 
แพะเน้ือ แพะนม รวม 

ผู้ (ตัว) 

เมีย (ตัว) รวม 

ผู้ (ตัว) 

เมีย (ตัว) รวม 
จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

แรกเกิดถึง
แพะสาว 

ต้ังท้อง
แรกขึ้นไป 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

แรกเกิด
ถึงแพะ
สาว 

ต้ังท้อง
แรก
ขึ้นไป 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ราย) 

รวม ๒๑๖,๘๓๗ ๔๑๔,๑๕๘ ๑๗๒,๗๗๓ ๘๐๓,๗๖๘ ๖๔,๗๓๓ ๗,๙๒๔ ๑๕,๕๑๑ ๕,๓๓๐ ๒๘,๗๖๕ ๑,๗๕๑ ๘๓๒,๕๓๓ ๖๕,๘๕๐ 
เหนือ ๑๙,๒๒๓ ๓๘,๑๑๙ ๑๖,๔๘๖ ๗๓,๘๒๘ ๒,๕๗๖ ๒๗๐ ๙๕๗ ๒๔๗ ๑,๔๗๔ ๖๔ ๗๕,๓๐๒ ๒,๖๒๒ 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

๒๒,๑๔๐ ๕๐,๗๕๒ ๒๐,๖๗๐ ๙๓,๕๖๒ ๓,๗๔๗ ๕๔๔ ๑,๔๘๘ ๘๙๕ ๒,๙๒๗ ๑๐๗ ๙๖,๔๘๙ ๓,๘๒๑ 

กลาง ๖๗,๒๗๑ ๑๔๔,๘๘๙ ๕๕,๙๐๘ ๒๖๘,๐๖๘ ๗,๖๘๒ ๕,๒๔๔ ๘,๑๑๕ ๒,๓๔๑ ๑๕,๗๐๐ ๗๕๓ ๒๘๓,๗๖๘ ๘,๒๒๔ 
ใต๎ ๑๐๘,๒๐๓ ๑๘๐,๓๙๘ ๗๙,๗๐๙ ๓๖๘,๓๑๐ ๕๐,๗๒๘ ๑,๘๖๖ ๔,๙๕๑ ๑,๘๔๗ ๘,๖๖๔ ๘๒๗ ๓๗๖,๙๗๔ ๕๑,๑๘๓ 

 

ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
หมายเหตุ : ภาคเหนือ ได๎แกํ เขต ๕, ๖ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได๎แกํ เขต ๓, ๔ ภาคกลาง ได๎แกํ เขต ๑, ๒ และ ๗ ภาคใต๎ ได๎แกํ เขต ๘, ๙ 

 
๒.๓ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  

จากสภาวะแวดล๎อมที่ได๎กลําวไว๎ใน ๒.๑ และ ๒.๒ และการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข๎อมูล ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต๎ โดยเป็นผู๎มีความรู๎ ชาวบ๎าน ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เราสามารถที่จะสามารถ
น ามาวิเคราะห์ความได๎เปรียบ เสียเปรียบ โดยการใช๎ SWOT Analysis ได๎ดังนี ้

2.3.1  จุดแข็ง มีดังนี้ 
๑) ชาวเกษตรกรมีความพร๎อมตั้งเครือขํายผู๎เลี้ยงแพะ 
๒) ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่ได๎มีภาวะทางโภชนาการสูง มีมาตรฐานและมีความหลากหลาย 
๓) อาชีพเลี้ยงแพะ ท าให๎เกษตรมีรายได๎สูง ให๎สามารถให๎ผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้น 
๔) แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่สามารถปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ได๎อยํางรวดเร็ว 
๕) ภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษาให๎ความสนใจรํวมและมีการรํวมมือพัฒนาการเลี้ยงแพะ 
๖) ภาครัฐมีการสนับสนุนตั้งแตํต๎นน้ า  กลางน้ าจนถึงปลายน้ า 
๗) การเลี้ยงแพะมีต๎นทุนในการเลี้ยงต่ าเมื่อเทียบกับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดใหญํอยํางการเลี้ยง

โคและกระบือ เป็นต๎น 
๘) เกษตรกรสามารถเลี้ยงแพะรํวมกับพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ เชํน ยางพารา ปาล์ม เป็นต๎น 
๙) การใช๎ผลพลอยได๎จากการเกษตรเชํน เปลือกไม๎ เศษใบไม๎ /อุตสาหกรรม มาเป็นอาหาร

แพะได๎ 
๑๐) องค์กรเกษตรกรมีความรู๎/เทคโนโลยี ที่สามารถปรับปรุงและขยายพันธุ์ได๎เอง 
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2.3.2  จุดอ่อน มีดังนี้ 

๑) เกษตรกรขาดการจัดการเรื่องแปลงหญ๎าที่เป็นล าดับขั้นตอน ท าให๎ใช๎แปลงหญ๎าอยําง
ขาดประสิทธิภาพ 

๒) แพะไลํต๎อนสํวนใหญํสุขภาพไมํดี ไมํมีประสิทธิภาพในการผลิต 
๓) เกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะขาดเงินทุนในการสนับสนุนตํอยอดอาชีพการเลี้ยงแพะ 
๔) มีแพะพันธุ์ดีไมํเพียงพอตํอการขยายพันธุ์ 
๕) มีเจ๎าหน๎าที่ไมํเพียงพอตํอการให๎บริการในพ้ืนที่ 
๖) โรงฆําแพะ สถานที่จ าหนําย ที่ได๎มาตรฐานมีน๎อย 
๗) ฟาร์มที่มีการจัดการที่ถูกต๎อง ฟาร์มปลอดโรค ฟาร์มมาตรฐานยังคงมีจ านวนน๎อยอยูํ 
๘) เกษตรกรขาดความรู๎ เทคโนโลยี ธุรกิจการตลาด และความเข๎มแข็งของกลุํม 

 
2.3.3  โอกาส มีดังนี้ 

๑) การขยายตลาดการเลี้ยงแพะ ภายในประเทศและกลุํมประเทศอาเซียน 
๒) ภาครัฐก าหนดให๎แพะเป็นสินค๎าในยุทธศาสตร์ และการสํงเสริมสินค๎าฮาลาล 
๓) รัฐมีนโยบายสร๎างพัฒนาเครือขํายให๎องค์กรที่เข๎มแข็ง 
๔) กลุํมประเทศมุสลิมต๎องการสินค๎าและผลิตภัณฑ์จากแพะ 
๕) ความต๎องการปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ้น 
๖) ภาครัฐมีนโยบายสํงเสริมการเลี้ยงแพะแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีราคาตกต่ า 

 
2.3.4  อุปสรรค  มีดังนั้ 

๑) มีการลักลอบเคลื่อนย๎ายแพะทั้งในประเทศ และระหวํางประเทศ 
๒) มีการลักลอบเคลื่อนย๎ายแพะไมํถูกต๎อง ท าให๎เสี่ยงตํอการเกิดและควบคุมโรค 
๓) ผู๎บริโภคมีทัศนคติในการบริโภคแพะที่คลาดเคลื่อน 
๔) การขยายตัวของเมือง และอ่ืน มีผลกระทบตํอพ้ืนที่เลี้ยงแพะ 
๕) กฎหมายการสํงออกไมํเอ้ืออ านวยตํอการประกอบธุรกิจ 
๖) โรคระบาดที่ส าคัญตํอการเลี้ยงแพะ 

 
เห็นได๎วํา การวางยุทธศาสตร์ให๎เหมาะสมกับพ้ืนที่หรือภูมิภาค ด๎วยความแตกตํางในศักยภาพ 

ในแตํละพ้ืนที่ตํางกัน ดังนั้นจะต๎องมียุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและในขณะเดียวกัน จะพร๎อมการขับเคลื่อนให๎เกิด
รูปธรรม ไมํเพียงแคํงานยุทธศาสตร์เทํานั้น เพราะเป็นการสํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดและแก๎ปัญหาตําง ๆ  
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บทที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์ยกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 

จากผลการสัมภาษณ์ การประชุมจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องและรวบรวมข๎อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎
ท าให๎เห็นวําการตั้งยุทธศาสตร์เชิงรับคือการวิจัยโดยอาศัยกรอบการวิจัยเพียงอยํางเดียวคงไมํสามารถ
แก๎ปัญหาที่เรื้อรังได๎ จะต๎องมีการวางแผนเชิงรุก หลายแนวทางในการรํวมแก๎ไขปัญหาที่มีมายาวนาน ด๎วย นั่น
คือ ยุทธศาสตร์การวิจัยเพ่ือก าหนดกรอบการวิจัยแก๎ปัญหาเฉพาะด๎าน  และการด าเนินการขยายผลโครงการ
อันเป็นการเสริม และเรํงแก๎ปัญหาที่ไมํได๎เกิดจากการหาองค์ความรู๎ในการแก๎ปัญหา อันได๎แกํ กฎหมาย  
ระเบียบ ข๎อบังคับ  รวมทั้งการขาดการบูรณาการในระหวํางหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนการเข๎ามามีสํวน
รํวมตั้งแตํเริ่มต๎นของกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ 

๓.๑ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์  
วิสัยทัศน์  : การยกระดับรายได๎ของเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะให๎สูงขึ้นมูลคําการซื้อขายแพะจาก ๗๐๐  

ล๎านบาท เป็น ๒,๐๐๐ ล๎านบาท 
พันธกิจ  : การน าการวิจัยและนวัตกรรมสามารถยกระดับเกษตรกรผู๎เลี้ยง  
เป้าประสงค์  :  ๑) การน าองค์ความรู๎ด๎านตํางๆที่เก่ียวข๎องมาบูรณาการเพื่อยกระดับรายได๎เกษตรกร

ผู๎เลี้ยงแพะให๎สูงขึ้น  
  ๒) การหาแนวทางเพ่ือลดปัญหาอุปสรรคตํางๆ ที่เกิดขึ้นอันไมํใช๎องค์ความรู๎มา

ประยุกต์ใช๎ 
  3) เกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะเพ่ิมขึ้นจาก ๖๕,๐๐๐ คน เป็น ๘๐,๐๐๐ คน รวมทั้ง 

จ านวนแพะเพ่ิมข้ึนจาก ๘.๓ แสนตัวเป็น ๑.๖ ล๎านตัว 
  4) การบริโภคเพ่ิมข้ึนเป็นร๎อยละ ๖๐ 
  5) การสํงออกตํางประเทศให๎ครบทั้ง ๙ ประเทศอาเซียน 
 6) จ านวนผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย 
 7) เพ่ิมกลยุทธ์ทางการตลาด  

 
๓.๒ กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS)  

ประกอบด๎วยยุทธศาสตร์การวิจัยเพ่ือให๎ศึกษาเกิดองค์ความรู๎ในการแก๎ปัญหา สามารถแยกเป็น  ๒ 
ลักษณะ คือ ๑. การก าหนดกรอบการวิจัยเพื่อแก๎ปัญหา ๒. การขยายผลการวิจัยเป็นภาคกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน  

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๑  การวิจัยพันธุ์และการขยายพันธุ์แพะให๎สอดคล๎องกับประเทศไทย  
ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๒  การศึกษาวิจัยด๎านอาหารและการให๎อาหารแพะที่เหมาะสมและการเพ่ิม 
    สารอาหารในเนื้อแพะ  
ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๓  การศึกษาวิจัยการจัดการการสืบพันธุ์  
ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๔  การศึกษาวิจัยโรค พยาธิและสุขาภิบาล  
ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๕  การศึกษาวิจัยเนื้อ นม และผลิตภัณฑ์  
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ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๖  การศึกษาวิจัยถํายทอดเทคโนโลยี และการสํงเสริมการขยายตัว  
ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๗  การศึกษาวิจัยการตลาด  

 
๓.๓ มาตรการ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (MEANS) 

ประกอบด๎วย แผนงานวิจัย  ๔ แผนงานวิจัย ดังนี้  
แผนงานวิจัยที่ ๑ การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและการสร๎างเครือขํายเกษตรกรเพ่ือผลิตพํอ-แมํ

พันธุ์แพะในประเทศไทย ประกอบด๎วย ๓ โครงการยํอย 
(๑) ชีววิทยาการสืบพันธุ์ในแพะแมํพันธุ์ 
(๒) เทคโนโลยีชีวภาพด๎านการจัดการการสืบพันธุ์ในแพะแมํพันธุ์ 
(๓) การผลิตน้ าเชื้อแชํแข็งคุณภาพและธนาคารอสุจิแพะพํอพันธุ์ 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การพัฒนา วิจัย และสํงเสริมการเลี้ยงแพะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด๎วย ๗ โครงการยํอย 

(๑) นวัตกรรมด๎านการปรับปรุงพันธุ์แพะที่เหมาะสมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๒) การวิจัยและพัฒนา ด๎านน้ าเชื้อแชํแข็ง และการผสมเทียมแพะเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู๎

เลี้ยงแพะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๓) การเพ่ิมมูลคําเนื้อและน้ านมแพะจากการเลี้ยงด๎วยอาหารหยาบคุณภาพสูง 
(๔) การพัฒนาสูตรอาหารแพะ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการลดพยาธิภายใน และการเพ่ิม

ภูมิค๎ุมกันโรค 
(๕) ผลของระดับของเยื่อใย (Physically effective fiber NDF)จากชานอ๎อยหมักเชื้อรา

ตํอปริมาณการกินได๎ การยํอยได๎ของโภชนะ ผลผลิตน้ านม และการเจริญเติบโตใน
แพะเมื่อได๎รับอาหารผสมครบสํวนอัดเม็ด (ที เอ็มอาร์) 

(๖) การถํายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาศูนย์เรียนรู๎(ห๎องเรียนวิชาการแพะ) สูํ
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผู๎เลี้ยงแพะ 

(๗) การจัดประชุมวิชาการแพะแหํงชาติ 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตแพะ ประกอบด๎วย ๑๒ 
โครงการยํอย 

(๑) การพัฒนาวิธีเหนี่ยวน าการตกไขํอยํางแมํนย าเพ่ือเพ่ิมอัตราการตั้งท๎องในแมํพันธุ์แพะ 
(๒) การพัฒนาเทคนิคผลิตน้ าเชื้อแชํแข็ง การก าหนดผสมเทียม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตแพะพันธุ์ดีในพ้ืนที่ 
(๓) การพัฒนาสูตรอาหารส าหรับแพะจากวัตถุดิบท๎องถิ่นในพ้ืนที่ 
(๔) การพัฒนาสูตรอาหารเสริมพลังงานส าหรับแพะจากมันส าปะหลังดัดแปรสภาพ 
(๕) การวิจัยเพื่อป้องกันและก าจัดโรคพยาธิในแพะ 
(๖) การศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข๎องกับกลิ่นในเนื้อแพะ 
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(๗) การจัดตั้งห๎องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอํอนนอกรํางกายและการย๎ายฝากตัวอํอนแพะ 
(๘) การยกระดับบรรจุภัณฑ์ส าหรับจัดจ าหนํายเนื้อแพะแชํเย็น 
(๙) การพัฒนานวัตกรรมส าหรับป้องกันภาวะเต๎านมอักเสบส าหรับแพะนม 
(๑๐) การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะสํวนรอง 
(๑๑) การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ านมแพะ 
(๑๒) การสํงเสริมการตลาดส าหรับการผลิตแพะในพ้ืนที่ภาคเหนือ, ประเทศไทย 

แผนงานวิจัยที่ ๔ แผนงานวิจัยและพัฒนาขับเคลื่อนการเลี้ยงแพะของภาคใต๎ ประกอบด๎วย ๑๓ 
โครงการยํอย 

(๑) ศักยภาพทางการตลาดและการจัดการโซํอุปทานของอุตสาหกรรมแพะในภาคใต๎ 
(๒) การศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะนมและการผลิตน้ านมแพะของเกษตรกรใน

ภาคใต๎ตอนลําง 
(๓) การพัฒนาระบบการเลี้ยงแพะในภาคใต๎ตอนบนเพื่อความยั่งยืน 
(๔) นวัตกรรมอาหารผสมส าเร็จจากเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ส าหรับแพะ

เนื้อและแพะนมในภาคใต๎ 
(๕) การผลิตอาหารหยาบสดคุณภาพดีส าหรับแพะด๎วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
(๖) การค๎นหาและจีโนไทป์เครื่องหมายโมเลกุลสนิปแบบทั่วทั้งจีโนมด๎วยเทคโนโลยี 

genotyping-by-sequencing (GBS) เพ่ือจ าแนกอัตลักษณ์พันธุ์จ าเพาะและปรับปรุง
พันธุกรรมของแพะเนื้อพันธุ์ “ทรัพย์ ม.อ.1” 

(๗) แนวทางการใช๎เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์แพะ 
(๘) การวิจัยและพัฒนารูปแบบการตรวจวิเคราะห์โรคเมลิออยโดสิสในแพะ 
(๙) การพัฒนาสื่อและด าเนินกิจกรรมวิชาการเพ่ือสํงเสริมการเลี้ยงแพะและการบริโภค

ผลผลิตจากแพะ 
(๑๐) การถํายทอดความรู๎และเทคโนโลยีเพ่ือการเพ่ิมศักยภาพของผู๎ประกอบการเลี้ยงแพะเนื้อ

และแพะนมในภาคใต๎ 
(๑๑) การพัฒนาโรงฆําแพะฮาลาลต๎นแบบเพื่อการผลิตเนื้อแพะ 
(๑๒) การพัฒนาต๎นแบบโรงแปรรูปน้ านมแพะมาตรฐาน GMP และศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์

คุณภาพน้ านมแพะดิบในพ้ืนที่ภาคใต๎ของประเทศไทย 
(๑๓) การให๎บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารแพะ และคุณภาพดินเพ่ือการปลูกพืชอาหาร

สัตว์ส าหรับเลี้ยงแพะเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะ 
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การขยายผลโครงการ  การบูรณาการแบบมีสํวนรํวมของเกษตรกรในการขับเคลื่อนการผลิตแพะ 
ประกอบด๎วย ๘ โครงการยํอย 

(๑) การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นส าหรับกฎและระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตแพะ 
(๒) การผลิตสื่อออนไลน์ในยูทูปเพื่อสร๎างการรับรู๎ถึงความส าคัญของอาชีพการผลิตแพะ 
(๓) การพัฒนากลุํมวิสาหกิจชุมชนต๎นแบบเพื่อการผลิตพํอ-แมํพันธุ์แพะที่มีคุณภาพ 
(๔) การพัฒนายุวเกษตรกรเพ่ือสํงเสริมอาชีพการผลิตแพะ 
(๕) การพัฒนาฟาร์มแพะต๎นแบบเพื่อสร๎างการรับรู๎แกํเกษตรกรเลี้ยงแพะรายใหม ํ
(๖) การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาผู๎ประกอบการด๎าน E-commerce ส าหรับจ าหนํายผลิภัณฑ์

จากแพะ 
(๗) การจัดเสวนาเพ่ือสํงเสริมความรู๎ใหมํสูํเกษตรกรผู๎เลี้ยงแพะทั้งในระดับประเทศและระดับ

สากล 
(๘) การฝึกอบรมด๎านการจัดการฟาร์มเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิตแพะ 
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บทที่ ๔ 

ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 

การด าเนินการใด ๆ ก็ตาม หากจะท าให๎ผลเกิดขึ้นอยํางเป็นรูปธรรมต๎องอาศัยหลายด๎านประกอบ
กัน  ไมํเพียงแคํกรอบการวิจัยหากแตํการปลดข๎อจ ากัด  หรือทะลายกฎระเบียบที่เป็นเงื่อนไขท าให๎งานไมํ
บรรลุผลเพื่อให๎เกษตรกร ได๎รับผลประโยชน์สูงสุด จ าเป็นต๎องการการขับเคลื่อนให๎เป็นรูปธรรมอยํางจริงจัง 

 
๔.๑ ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

4.1.1 รัฐบาลให๎ความส าคัญกับนโยบายด๎านสัตว์เศรษฐกิจที่เพ่ิมรายได๎ให๎กับเกษตรกรอยํางเป็น
รูปธรรม  

4.1.2 กระทรวง กรม และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเตรียมความพร๎อมในการด าเนินนโยบายด๎าน 
สัตว์เศรษฐกิจ: แพะ 

4.1.3 ภาคประชาสังคม ยอมรับและให๎การสนับสนุนเนื่องจากเห็นเป็นชํองทางอาชีพทางเลือกใหมํ  
ที่ลงทุนน๎อยท้ังพ้ืนที่และอาหาร 
 
๔.๒ แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

4.2.๑. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจของหนํวยงานและองค์กรภาครัฐให๎มีความพร๎อมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ในเชิงบูรณาการรํวมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข๎อง 

4.2.๒. พัฒนาระบบ กลไก กฎหมาย กฎระเบียบ และการบริหารจัดการยุทธศาสตร์อยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4.2.๓. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อยํางตํอเนื่อง  
4.2.๔. เสริมสร๎างบทบาทภาคีนอกภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานยุทธศาสตร์  
4.2.๕. สํงเสริมให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีบทบาทเพ่ือการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  

 
๔.๓ แนวทางในการติดตามและประเมินผล  

การขับเคลื่อนให๎ยุทธศาสตร์ฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและเป้าประสงค์ได๎อยํางมีประสิทธิผลนั้น  
จ าเป็นต๎องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคูํไปด๎วย โดยใช๎การบริหารจัดการซึ่งเป็นกลไกในการติดตาม
และประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  

๑. การประเมินก่อนด าเนินการ (Ex-Ante Evaluation) เพ่ือวิเคราะห์กลั่นกรองข๎อเสนอที่
เหมาะสมและสอดคล๎องตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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๒. การติดตามผลระหว่างด าเนินการ (Ongoing Evaluation) เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค ใน
การด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์ดังกลําวไปปฏิบัติ โดยสามารถตอบโจทย์ความต๎องการ ได๎อยําง
ถูกต๎องหรือไม ํ

๓. การประเมินผลหลังด าเนินการ (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หนํวยงานด าเนินการ
วิจัยเสร็จสมบูรณ์แล๎ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ๎มคําของการวิจัย เพ่ือประเมินผลผลิตและ/หรือผลลัพธ์
ของการวิจัยนั้น โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์   
  



 

14 
 

เอกสารและสิ่งอ้างอิง 

กองแผนงาน กรมปศุสัตว์.  2562.  รายงานประจ าปี 2562.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ.  2561.  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ.  63 หน๎า. 

กองนโยบายและแผนการวิจัย.  2559.  ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสัตว์เศรษฐกิจ. หน๎า 183 – 
195.  ส านักงานการวิจัยแหํงชาติ. กรุงเทพฯ.  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห๎วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ.  อาชีพที่โดดเด่นจากองค์ความรู้ศูนย์ศึกษา
การพัศนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ : การเลี้ยงแพะห้วยทราย.  22 หน๎า.  ส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.). 
กรุงเทพฯ. 

 
  



 

15 
 

ประวัติผู้วิจัย 
ชื่อ-สกุล 

นายสุชัช  ศุภวัฒนาเจริญ 

วัน เดือน ปีเกิด 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2514 

การศึกษา 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประวัติการท างาน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย  กองนโยบายและแผนการวิจัย 
ส านักงานการวิจัยแหํงชาติ (วช.) 

ต าแหน่งปัจจุบัน 

หัวหน๎าภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด๎านสัตว์เศรษฐกิจ 
ส านักงานการวิจัยแหํงชาติ (วช.) 


