
สถานีฟารมฝกนกัศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน



ขอดีของการเลี้ยงแพะ

1.ใหผลผลิตและผลตอบแทนเร็วกวา
2.หากินเกง กนิพชืใบไมไดหลายชนิด
3.ทนทานตอทุกสภาพภมูอิากาศ
4.ขนาดตัวเลก็ ใชพืน้ที่นอย เลี้ยงดูงาย
5.ใหผลผลิตเนื้อ  นม  หนัง  ขน



ปจจัยที่ทําใหการเลี้ยงแพะประสบความสําเร็จ
1.พนัธุดี

2. โรงเรือนดี
3. อาหารดี

4. การจัดการเลีย้งดูดี
5. การปองกนัโรคดี
6. การตลาดดี



พันธุแพะพันธุแพะ

มี  3  พันธุ  คือ
1.พันธุเนื้อ
2.พันธุนม
3.พันธุกึ่งเนื้อกึ่งนม



พันธุแพะพันธุแพะ

1. พันธุแองโกลนูเบยีน
- ใหทั้งเนื้อและนม

- มีหลายสี ทั้งสีเดียวในตัว  หรือสดีางปน
- สนัจมูกมีลักษณะเปนเสนโคง

- ใบหูยาวปรกลง

- แรกเกิด มนี้ําหนักเฉลี่ย  2.5
 

กิโลกรัม

- หยานม มีน้ําหนักเฉลี่ย  15
 

กิโลกรัม

- โตเต็มที่  ตัวผูหนัก  60-70
 

กก.
 

ตัวเมีย  50-60
 

กก.





พันธุแพะพันธุแพะ
2. พันธุบอร
- ใหทั้งเนื้อ

- ลําตัวสีขาว  หวัและคอจะมีสีแดง
- ใบหยูาวปรกลง

- แรกเกิด มีน้ําหนักเฉลี่ย  4  กิโลกรัม

- หยานม มีน้ําหนักเฉลี่ย  20  กิโลกรัม

- โตเต็มที่  ตัวผูหนัก  90  กก.  ตัวเมีย  65  กก.





พันธุแพะพันธุแพะ

3. พันธุซาเนน
- ใหนม

- สีขาวทั้งตัว

- ใบหเูล็กและตั้ง

- หนาตรง

- โตเต็มที่  ตัวผูหนัก  75  กก.  ตัวเมีย  60  กก.



เพศเมีย

เพศผู



พันธุแพะพันธุแพะ

4. พันธุพืน้เมือง
- มีหลายสี สวนใหญสีดํา, น้ําตาล  

หรือ น้าํตาลสลับดํา
- อาย ุ 1  ป  มีน้ําหนัก เฉลีย่  12.8  กโิลกรัม





การคัดเลือกแพะที่มีลักษณะดไีวทําพันธุ

ตัวผู

•หลงัเปนเสนตรง
•หนาอกลกึ  และกวาง
•สนเทาสูง
•อัณฑะปกติ
•ขาตรงแข็งแรง

ตัวเมีย

•หลงัเปนเสนตรง
•เตานมเทากนั
•ขาตรงแข็งแรง



การคัดลักษณะไมดีออกจากฝูง

1. ขากรรไกรบนลางไมเสมอกัน
2. ตาบอด
3. ขาโคงงอ
4. ปลายเขาโคงแทงคอ
5. อัณฑะใบเดียว
6. สนเทาไมสูง
7. เตานมแฟบ



ลักษณะและวิธีการเลี้ยง

1. การเลี้ยงแบบผูกลาม
* ใชเชือกที่มคีวามยาว  5-10

 
เมตร  ผูกลามที่คอแพะ

* ตองมีน้ํา  อาหาร  แรธาตุ ไวใหกิน

2. การเลี้ยงแบบปลอย
* ปลอยออกหากินโดยเจาของตองตามดูแล
* ไมควรปลอยในเวลาที่แดดรอนจัดหรือฝนตก



ลักษณะและวิธีการเลี้ยง

3. การเลี้ยงแบบขังคอก
* ขังแพะไวในคอกแลวตัดตัดหญาหรือใบไมใหกิน
* ในคอกตองมีน้ํา  และอาหารขนใหกิน

4. การเลี้ยงแบบผสมผสานกับการปลูกพืช
* เปนการเลี้ยงปะปนกับการปลูกพืช เชน ปลูกยาง, มะพราว
* ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นมากกวาการเพาะปลูกอยางเดียว

















ขอไดเปรียบของการเลี้ยงแบบขังคอกพื้นแกลบ

1. ใชพื้นที่นอยกวาในการปลูกหญาสําหรับตัดใหกิน
2. ชวยลดปญหาเรื่องพยาธิ
3. ลดการเสี่ยงตอการติดตอหรือไดรับเชื้อโรค
4. ไมไดรับความเครยีดจากแสงแดด  หรือ  ลม  และฝน
5. การปลอยแทะเล็มตองสูญเสียพลังงานในการเดิน
6. ประหยัดแรงงานในการทําความสะอาดพื้นคอก
7. สามารถรวบรวมมูลสัตวทําเปนปุยหรือจําหนายได



การเตรียมสถานที่และอุปกรณการเลี้ยง

1.พื้นที่ตั้งของคอก
2.ผนังคอก
3.หลังคาโรงเรือน
4.ความตองการพื้นที่ของแพะ
5.รั้วคอกแพะ



พื้นที่ตั้งของคอก

• ควรอยูในที่เนิน  น้ําทวมไมถงึ
• แตถาเปนพื้นที่ลุม  ควรสรางยกพื้นสูงตามความเหมาะสม
• คอกที่ยกสูงจากพื้นดิน  ควรมีทางขึ้นที่มีความลาด 
นอยกวา  45  องศา







พื้นปูน พื้นสแล็ต พื้นแกลบ







ผนังคอก

• ควรสรางใหโปรง
เพือ่ใหอากาศถายเทไดดี

• ผนังคอกควรมีความสูง ไมต่ํากวา  1.5  เมตร

เพือ่ปองกนัไมใหแพะกระโดน

หรือปนขามไปได





ผนังปูน



ผนังอิฐบล็อค



ผนังลวดถัก



ผนังไม



หลังคาโรงเรือน
• มีหลายแบบ  เชน 
แบบเพิงหมาแหงน,  แบบเพิงหมาแหงนกลาย

แบบหนาจั่ว

• สรางใหสูงจากพื้นคอกประมาณ  2  เมตร

• ไมควรสรางหลังคาต่ําเกินไป
เพราะจะทําใหรอน และอากาศถายเทไมดี

• วัสดุที่ใชมุงหลังคา  เชน
จาก, แฝก, สังกะสี, กระเบื้อง





กระเบื้อง จาก



ความตองการพื้นที่ของแพะ

• แพะมีความตองการพื้นที่ในคอก ตัวละ  1  ตารางเมตร

• สวนใหญมักแบงภายในโรงเรือนออกเปนคอกคอก
• ควรคัดขนาดของแพะใกลเคียงกันขังรวมฝูงกัน
• ถาเกรงวาสิ้นเปลืองคากอสราง 
ก็ขังรวมกันเปนฝูงใหญก็ได





รั้วคอกแพะ

•รั้วไมควรใชลวดหนามเปนวัสดุ
•รั้วควรสรางดวยไมไผ  หรือลวดตาขาย
•ทุกระยะ 3-4 เมตร จะมีเสาปก เพื่อยึดใหรั้วแข็งแรง
•อาจทํารั้วโดยใชกระถินปลูกเปนแนวรั้วปนกับใชไมไผ



การจัดการดานอาหาร

แพะกนิอะไรถึงโต

กินใบพืชตระกูลถั่ว

กินน้ําสะอาด

กินอาหารขนกินหญา

กินแรธาตุ



อาหารหยาบอาหารหยาบ



อาหารขนอาหารขน

ปลาปน

กากถั่วเหลืองปนขนนกปน

กากเมล็ดฝายปนปลายขาว

กากปาลมปน



โปรแกรมการใหอาหารแพะ
อายุ/ระยะ ชนิดอาหาร ปริมาณการกิน

แรกเกิด-3 วัน น้ํานมเหลือง เต็มที่ วันละ 3-5 ครั้ง

4 วัน-2 สปด. นมสด/นมเทียม 10 % ของน้ําหนักตัว

3-8 สปด. นมสด/นมเทียม 10 % ของน้ําหนักตัว

อาหารขน 18%cp เริ่มใหทีละนอย

หญาคุณภาพดี วางเสริมใหกิน

2-4 เดือน อาหารขน 18%cp 100 กรัม/ตัว/วัน

หญาคุณภาพดี ใหกินเต็มที่

ลูกแพะ



อายุ/ระยะ ชนิดอาหาร ปริมาณการกิน

4 เดือน-ผสมพัน อาหารขน 14%cp 100 กรัม/ตัว/วัน

หญาคุณภาพดี ใหกินเต็มที่

แมพันธุทองวาง อาหารขน 14%cp 200 กรัม/ตัว/วัน

หญาคุณภาพดี ใหกินเต็มที่

พอพันธุ อาหารขน 14%cp 400 กรัม/ตัว/วัน

หญาคุณภาพต่ํา ใหกินเต็มที่

แพะรุน-แพะทองวาง-พอพันธุ

โปรแกรมการใหอาหารแพะ



โปรแกรมการใหอาหารแพะ

อายุ/ระยะ ชนิดอาหาร ปริมาณการกิน

ตั้งทอง-ใหนม อาหารขน 14%cp 200 กรัม/ตัว/วัน

หญาคุณภาพดี ใหกินเต็มที่

แมพันธุตั้งทอง-แมแพะใหนม



โปรแกรมการใหอาหารแพะ
อายุ/ระยะ ชนิดอาหาร ปริมาณการกิน

น้ําหนัก 10 กก. อาหารขน 14%cp 400 กรัม/ตัว/วัน

อาหารหยาบ ใหกินเต็มที่

น้ําหนัก 20 กก. อาหารขน 14%cp 500 กรัม/ตัว/วัน

อาหารหยาบ ใหกินเต็มที่

น้ําหนัก 30 กก. อาหารขน 14%cp 600 กรัม/ตัว/วัน

อาหารหยาบ ใหกินเต็มที่

น้ําหนัก 40 กก. อาหารขน 14%cp 700 กรัม/ตัว/วัน

อาหารหยาบ ใหกินเต็มที่

แพะขุน



นิสัยการกินอาหารของแพะนิสัยการกินอาหารของแพะ
1. หากินเกง สามารถกินใบไมตามพุมไมที่มหีนามได
2. ทนตอรสขม
3. ชอบกินใบไมมากกวาใบหญา
4. เลือกกินอาหารที่อยูสูงกวาระดับพื้นดิน
5. ไมชอบกินอาหารเพียงชนิดเดียวเปนเวลานานๆ
6. ไมชอบกินหญาในที่เดียวกันเปนเวลานานๆ
7. ชอบกินหญาที่มีความสูงมากกวา 10 นิ้ว
8. ชอบกินไมพุมไมหนาม  และยอดออนของตนพืช



การตัดใบไมใหกิน
1. ไมควรใหเกิน 1 ใน 3 ของหญา
2. ควรเลือกกิ่งไมที่มีใบมากมาก  และไมแกเกินไป
3. ควรตัดใบพืชตระกูลถั่วใหกินดวย เชน กระถนิ  แค  ทองหลา
4. ควรตัดใหเหนือจากพื้นดนิ ไมนอยกวา 1 เมตร
5. ควรผูกกิ่งไมแขวนไวเหนือพื้นเพื่อใหสัตวไดเลือกกิน
6. ควรตัดใบไมมากกวา 2 ชนดิ ใหแพะไดเลือกกิน
7. ควรปลอยสัตวแทะเล็มแบบหมุนเวยีน
8. ถาปลอยแทะเล็มควรปลอยชวงสาย

ถาตัดหญาควรตัดใหกินตอนชวงบาย











การปองกันโรค

1.การกําจัดพยาธิภายนอก
2.การกําจัดพยาธิภายใน
3.ฉีดวัคซีนปองกันโรค



ขอควรสังเกตวาแพะมีพยาธิหรือไม

1. ถามีพยาธิอยูจํานวนมากแลว จะแสดงอาการบวมที่กระพุงแกม
2. บริเวณหนังตาชั้นใน เหงือก  ใตโคนหาง  มสีซีีด

ขอแกไข

ถายพยาธิทุก  3  เดือน  กักขังบริเวณในคอก  3  วนั







ชองทางการจําหนาย

•การซื้อ-ขาย แพะ  ในปจจุบนั
** จาํหนายขนาดอายุ 3 เดอืน ขึ้นไป หรือ น้ําหนัก 20 กก. ขึ้นไป
** เพศผู  คิดราคาตามน้ําหนักตัว  กโิลกรัมละ 50-60 บาท
** เพศเมยี คิดราคาตามน้ําหนักตัว  กโิลกรัมละ 100-120 บาท
** เพศเมยีคัดทิ้ง คิดราคาตามน้ําหนักตัว  กโิลกรัมละ 50-60 บาท
•จําหนายในรูปแพะสด
•จําหนายในรูปพรอมรับประทาน







ขอบคุณที่ตั้งใจฟง
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