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บทคัดย่อ 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ศึกษา   
ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะ และปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรเมื่อ    
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี     
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 
จ านวน 74 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี(Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) 

ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อายุ 61 ปีขึ้นไป จบชั้นประถมศึกษา มีการประกอบอาชีพก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมคือ รับจ้าง 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า 5,000 บาท ประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะก่อน
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เคยเลี้ยง เกษตรกรทั้งหมด ได้รับการสนับสนุนพันธุ์แพะเพศเมียรายละ 2-3 ตัว เพศผู้
ไดร้ับการสนับสนุนบางรายๆ ละ 1 ตัว เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการซื้อแพะมาเลี้ยงเพ่ิมและไม่มีแพะอยู่เดิม 
ปัจจุบัน ณ ปีที่ศึกษา เกษตรกรเลิกเลี้ยงแพะร้อยละ 89.19 ระยะเวลาที่เลี้ยงแพะ 1.89 ปี สาเหตุที่เลิกคือ 
ไม่มีพ้ืนที่เลี้ยง อายุมาก และไม่มีเวลาเลี้ยง ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะของเกษตรกรก่อนที่จะ     
เลิกเลี้ยง พบว่า เมื่อได้รับการสนับสนุนแม่พันธุ์แพะแล้ว ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเลี้ยงด้วยตนเอง พ้ืนที่ที่ใช้
เลี้ยงเป็นที่ของตนเองร่วมกับที่สาธารณะทั่วไป เลี้ยงแบบขังคอกร่วมกับการปล่อย ใช้กระถินเป็นอาหาร
หลัก ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีรายได้จากการเลี้ยงแพะ 
  การประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะ สรุปได้ว่า การ
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะยังไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรรมส่งเสริมการ
เลี้ยงแพะ ส่วนการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 
เกษตรกรเห็นด้วยในทุกประเด็นที่ด าเนินกิจกรรม โดยเห็นด้วยมากในประเด็นของการบริหารและความมี
ประโยชน์ของกิจกรรม ปัญหาและอุปสรรคที่เกษตรกรพบมากท่ีสุดใน 3 ล าดับแรกคือ 1) ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับ
เลี้ยงแพะ 2) อ่ืนๆ (เช่น ไม่ถนัด/มีอาชีพอ่ืนที่สร้างรายได้มากกว่า/ไม่ซื่อสัตย์/ทุนหมด/ขาดแคลนน้ า
หน้าแล้ง/ไม่มีเวลา เป็นต้น) และ 3) เกษตรกรมีอายุมากไม่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ  
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Abstract 

The purposes of this study were to evaluate goat raising promotional activities and to 
examine farmers’opinions toward goat raising promotional activities as well as determining problems 
and obstacles of farmers who participated in goat raising promotional activities under a conservation 
and reforestation project for KuiBuri National park, a royal development project. The subjects taking 
part in goat raising promotional activities were 74 farmers. The data were collected using a 
questionnaire. The descriptive statistical tests used to analyze the collected data included frequency, 
percentage, and means. 

The results of this study revealed that the majority of farmers participating in the project 
were male, aged 61 onwards, holding a primary school certificate, career before and after attending 
the activities raising goats is hiring, having an average income prior to and after the training of 5,000 
baht, and having no experience in raising goats. All farmers were given 2-3 female goats.  Some were 
also given one additional male goat. The majority of them did not buy additional goats and had never 
had any goats before.  In the year of the study, there were 89.19% of farmers who had given up 
raising goats. The total number of years of raising goats was 1.89. Their main reason for abandoning 
goat farming was that they had no space for raising them and they themselves got older and had no 
time. Also, they reported that, before giving up, when they were given female goats, they usually fed 
them themselves, using their own and public space. Moreover, they confined their goats in shelters 
and let them roam freely. The farmers usually fed their goats with leaves of sponge trees. The 
subjects did not earn any income from raising goats in the past year.   

In summary, it was shown that goat raising promotional activities did not successfully meet 
planned objectives. Regarding the farmers’opinions, they agreed with every issue related to the 
activities. Specifically, the one in relation to the administration and benefits of the activities was rated 
the highest. Finally, there were three main problems and obstacles facing the farmers participating in 
this study. These included (1) having no space for raising goats; (2) having other problems, such as not 
being keen on raising goats/having other jobs that offered more income/no funding/shortage of water, 
especially in a drought season/ having no time, etc. (3) The farmers participating in the project were 
aging; they were not suitable for raising goats as their occupation. 
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