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(ราง) 
ยุทธศาสตรแพะป 2560– 2564 

 
1. ขอเท็จจริง 
 

1.1 สถานการณจํานวนแพะของประเทศ 
(1) ในป 2560 ประเทศไทย  มีจํานวนแพะ ท้ังหมด 652,964 ตัว  โดยรวมกระจายอยูตามภูมิภาค

ตางๆของประเทศ  อยูในพ้ืนท่ีภาคกลาง 221,353 ตัว (รอยละ 33.89) ภาคตะวันออก 12,078  ตัว (รอยละ 1.84)
ภาคใต 323,631 ตัว (รอยละ 49.56)  ภาคเหนือ  49,424  ตัว (รอยละ 7.56) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 46,478 
ตัว (รอยละ7.11) 

(2) อัตราการเพ่ิมข้ึน/ลดลง ของจํานวนแพะในชวง 5 ป ท่ีผานมา  ระหวางป  2555-2560 ใน 
- พ้ืนท่ีภาคกลาง ป 2560 มี 221,353 ตัว ป 2555 มี 156,909 ตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 41.07 ตอป 
- พ้ืนท่ีภาคตะวันออก ป 2560 มี 12,078 ตัว ป 2555 มี 10,524 ตัว เพ่ิมข้ึนรอยละ 14.77 ตอป 
- พ้ืนท่ีภาคใต ป 2560  มี 323,631 ตัว  ป 2555 มี 264,941  ตัว เพ่ิมข้ึนรอยละ 22.15 ตอป 
- พ้ืนท่ีภาคเหนือ ป 2560มี 49,424 ตัว ป 2555 มี 42,196 ตัว เพ่ิมข้ึนรอยละ 17.13 ตอป 
- พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2560 มี 46,478 ตัว ป 2555 มี 17,209 ตัวเพ่ิมข้ึนรอย

ละ 170.08 ตอป 
(3) ถาเปรียบเทียบประชากรแพะในพ้ืนท่ีท้ังประเทศพบวาพ้ืนท่ีภาคใต มีจํานวนแพะมากท่ีสุด คือ

323,631 ตัว  (คิดเปนรอยละ 49.56 ของประเทศ) รองลงมาคือ พ้ืนท่ีภาคกลาง มีจํานวนแพะ 221,353 ตัว (คิดเปนรอย
ละ 33.89 ของประเทศ)พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนแพะ 46,478 ตัว (คิดเปนรอยละ 7.11 ของประเทศ)
และพ้ืนท่ีภาคตะวันออกมีจํานวนแพะนอยท่ีสุด 12,078 ตัว(คิดเปนรอยละ 1.84 ของประเทศ)   

1.2 สถานการณจํานวนแพะนมของประเทศ 
(1) ในป 2560 ประเทศไทยมีจํานวนแพะนม ท้ังหมด 27,574 ตัว โดยรวมกระจายอยูตาม

ภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ อยูท่ีพ้ืนท่ีภาคกลาง 17,776 ตัว (รอยละ 64.46)ภาค
ตะวันออก 788  ตัว (รอยละ 2.85) ภาคใต 7,637 ตัว (รอยละ 27.69) ภาคเหนือ 971 ตัว
(รอยละ3.52)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 402 (รอยละ 1.45) 

 

(2) อัตราการเพ่ิมข้ึน/ลดลง ของจํานวนแพะนมในชวง 5 ป ท่ีผานมา ระหวางป 2555-2560 ใน 
  - พ้ืนท่ีภาคกลาง ป 2560 มี 17,776 ตัว ป 2555 มี 16,980 ตัว ลดลงรอยละ4.69 ตอป 

- พ้ืนท่ีภาคตะวันออก ป 2560 มี 788 ตัว ป 2555 มี 1,224 ตัว ลดลงรอยละ 35.62 ตอป 
- พ้ืนท่ีภาคใต ป 2560 มี 7,637 ตัว ป 2555 มี 8,581 ตัว ลดลงรอยละ 11.00 ตอป 

  - พ้ืนท่ีภาคเหนือ ป 2560 มี 971 ตัว ป 2555 มี 1,972 ตัว ลดลงรอยละ 50.76 ตอป 
  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2560 มี 402ตัว ป 2555 มี 1,208 ตัว ลดลงรอยละ 66.72 ตอป 
  

(3) ถาเปรียบเทียบประชากรแพะนมในพื้นที่ทั้งประเทศ พบวาในพื้นที่ภาคกลาง มีจํานวน
แพะนมมากที่สุดคือ 17,776 ตัว (คิดเปนรอยละ 64.46 ของประเทศ) รองลงมาคือ พื้นที่ภาคใต มีจํานวน
แพะนม 7,637 ตัว(คิดเปนร อยละ 27.69 ของประเทศ )ภาคตะวันออก788 ตัว (รอยละ 2.85)พ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนแพะนอยท่ีสุด 402 ตัว (คิดเปนรอยละ 1.45 ของประเทศ) 
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1.3 การพัฒนาพันธุแพะ 
ก. กรมปศุสัตวมีแนวทางการพัฒนาพันธุแพะเนื้อ/แพะนม/แพะพ้ืนเมือง และโครงการท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

1) วิจัยและพัฒนาแพะพันธุแท เพ่ือรักษาสายพันธุใหมีใหผลผลิตและคุณภาพสูงในเชิงพาณิชย  
1.1)แพะเนื้อพันธุแทไดแก แพะพันธุบอร และแองโกลนูเบียนมีจํานวนลูกเกิดเฉลี่ย 1.5 ตัวตอครอก 

น้ําหนักหยานม 15 กก. มีเปอรเซนตซากมากกวา 50% 
1.2)แพะนมพันธุแท ไดแกแพะพันธุซาเนน 

แพะนมพันธุซาเนนมีระยะเวลาใหนม 190 วัน ปริมาณน้ํานม 380 กก.  ลูกผสมซาเนนxพ้ืนเมือง ใหผลผลิต
น้ํานม เทากับ 129.59 กก. ตอระยะเวลาการรีดนม 164.69วัน 

2)วิจัยสรางแพะสายพันธุกรมปศุสัตวท่ีใหผลผลิตดี เหมาะสมกับเกษตรกรรายยอย 
2.1)แพะเนื้อสายพันธุ กปศ.1 เปนแพะลูกผสม 50% บอรx พ้ืนเมือง หรือ นูเบียน xพ้ืนเมือง 
2.2)แพะนมสายพันธุ กปศ.2 เปนแพะลูกผสม 50% ซาเนนx พ้ืนเมือง  
2.3)แพะเนื้อสายพันธุ กปศ.3 เปนแพะลูกผสม 50% บอรx 25%นูเบียน x 25%พ้ืนเมือง 

3)วิจัยและพัฒนาแพะพันธุพ้ืนเมือง เพ่ือรักษาพันธุกรรมใหมีคุณภาพ และใชประโยชนอยางยั่งยืน 
 ไดแก แพะพันธุพ้ืนเมืองไทยภาคใต และแพะพันธุพ้ืนเมืองไทยภาคเหนือระยะหางระหวางครอก 

230 วันจํานวนลูกเกิด 2.0 ตัว/แม/ปน้ําหนักหยานมไมนอยกวา 10 กก.เปอรเซนตซาก 45% การปรับปรุงพันธุและ
กระจายแพะพันธุกรรมดีสูฟารมของเกษตรกรตอไป โดยกรมปศุสัตวจะทําการรับรองพันธุแพะของฟารมเครือขาย 
เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับตัวสัตว ปจจุบันมีฟารมเครือขายกรมปศุสัตว 22 ฟารม คาดวาจํานวนลูกท่ีผลิตไดจาก
พอพันธุกรมปศุสัตว 650 ตัว/ป 

ข.แผนการพัฒนาพันธุแพะ 
      1) แพะเนื้อ 

1.1)แพะพันธุบอร จํานวน 450 ตัว ไดแกภาคใตศูนยวิจัยฯ แพะแกะ 200 แมศูนยวิจัยฯ เทพา 100 แม
ศูนยวิจัยฯ กระบี่ 50 แมภาคกลางศูนยวิจัยฯ สุพรรณบุรี 50 แมภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนยวิจัยฯ ชัยภูมิ 50 แม 

1.2)แพะพันธุแองโกลนูเบียน ไดแกภาคใตศูนยวิจัยฯ สุราษฎรธานี 100 แม 
1.3)แพะพันธุแบล็คเบงกอลไดแกภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนยวิจัยฯ มหาสารคาม 50 แม และ

ศูนยวิจัยฯ นราธิวาส 30 แม 
1.4)แพะพันธุ กปศ.3 ไดแกภาคใตศูนยวิจัยฯ แพะแกะ 100 แมศูนยวิจัยฯ เทพา 100 แม 
1.5)แพะพันธุ แดงสุราษฎร ไดแกภาคใตศูนยวิจัยฯ สุราษฎรธานี 100 แม 

2) แพะนม 
2.1)แพะพันธุซาแนนไดแกภาคใตศูนยวิจัยฯ ปตตานี 50 แม 
2.2)แพะพันธุชามีไดแกภาคกลางศูนยวิจัยฯ สุพรรณบุรี 110 แม 

 3) แพะพ้ืนเมือง 
3.1)แพะพันธุดําวังคีรี ไดแกภาคใตศูนยวิจัยฯ กระบี่ 50 แม 
3.2)แพะพันธุโหนดวังพญาไดแกภาคใตศูนยวิจัยฯ แพะแกะ 100 แม 
3.3)แพะพันธุพ้ืนเมือง ไดแกศูนยวิจัยฯนราธิวาส 30 แม 

ในการปรับปรุงพันธุและกระจายแพะพันธุกรรมดีสูเกษตรกรฟารมเครือขายกรมปศุสัตวตอไป โดยกรม
ปศุสัตวจะทําการรับรองพันธุแพะของฟารมเครือขาย เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับตัวสัตว ปจจุบันมีฟารมเครือขาย
กรมปศุสัตว 60 ฟารม คาดวาจํานวนลูกท่ีผลิตไดจากพอพันธุกรมปศุสัตว 10,000 ตัวตอป 
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ค. กรมปศุสัตวมีแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาแพะดังนี้  

1) เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาแพะ  
กรมปศุสัตว เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตปศุสัตวมาโดยตลอด จากการ

ศึกษาวิจัย และทดสอบในระดับหองปฏิบัติการและภายในศูนยวิจัยฯ จนประสบผลสําเร็จ และเกิดความเชื่อม่ัน 
มากกวา 10 ป ในการผลิตตัวออนแชแข็งและตัวออนแชแข็งระบุเพศ และการตรวจสอบยีนและโครโมโซมท่ีควบคุม
ลักษณะการใหผลผลิตตามท่ีตองการ รวมท้ังโรคทางพันธุกรรม โดยคาดหวังวาจะสามารถขยายพันธุกรรมท่ีดีจากพอ
และแมชั้นเยี่ยม สูเกษตรกรใหไดมากท่ีสุด และพยายามผลักดันใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนสู
ภาคการผลิตเชิงพาณิชย อนาคตประเทศไทยจะเปนผูนําวงการปศุสัตว โดยเปนศูนยกลางเทคโนโลยีชีวภาพในการ
ผลิตสัตวพันธุดีสูตลาดอาเซียนอยางครบวงจร โดยการนําเทคโนโลยีชีวภาพไปใชประโยชน 

1.1 การสราง พัฒนา ปรับปรุงพันธุ เชน เทคโนโลยีการผสมเทียม การยายฝากตัวออน และ
เทคโนโลยีในระดับชีวโมเลกุล ไดแก การตรวจวิเคราะหยีน โครโมโซม และจีโนม ในการสรางเปนนวัตกรรมสาย
พันธุปศุสัตวท่ีเปนท่ียอมรับในเชิงพาณิชย ท่ีสามารถสรางอาชีพ และรายไดใหกับเกษตรกรอยางม่ันคงและยั่งยืน เชน แพะ
เนื้อพันธุแดงสุราษฎร  

1.2 การกระจายสัตวพันธุดี จากแพะพันธุกรรมชั้นเยี่ยมในฝูงพอ แมพันธุ ภายใตความดูแลของ
หนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว ผานหองปฏิบัติการมาตรฐานสากล สูฟารมเกษตรกรไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัยทางชีวภาพสูง ดวยการผสมเทียม และการยายฝากตัวออน ใหกับแพะในฟารมของเกษตรกรไดปละ
หลายพันตัว ซ่ึงเปนการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต ความสามารถในการแขงขัน ความตองการของตลาด 
นําไปสูความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสรางการยอมรับเทคโนโลยีใหเขาไปมีบทบาทและเปนสวนหนึ่ง
ในการขยายฝูงปศุสัตวของเกษตรกร รวมท้ังมีการผลักดันใหเอกชนเขามาลงทุนจัดตั้งศูนยผลิตน้ําเชื้อมาตรฐานของ
เอกชน ภายใตการกํากับดูแลและรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว 

1.3 การอนุรักษแพะพันธุดี และแพะพ้ืนเมือง โดยการเก็บน้ําเชื้อและตัวออน ในรูปแบบการแชแข็ง 

และการเก็บลายพิมพดีเอ็นเอ ไวในธนาคารเชื้อพันธุ (Gene bank) เพ่ือใหสามารถนํากลับมาใชประโยชน เม่ือเกิด

ภาวะวิกฤต ดวยการนําเซลลสืบพันธุสัตวท่ีเก็บไว นํากลับมาผลิตใหเกิดมาเปนสัตวตนพันธุไดอีกครั้ง และยังคง

ลักษณะประจําสายพันธุเดิมทุกประการ และยังเปนแหลงรวบรวมพันธุกรรมแพะ แกะพ้ืนเมือง เพ่ือปองกันการสูญ

พันธุ และสามารถนํากลับมาเพ่ิมจํานวนเพ่ือใชประโยชนไดตลอดไป 

1.4 สถานการณโรคแพะท่ีใหความสําคัญสําหรับการเล้ียงแพะ  ไดแก 
1) โรคบรูเซลลา หรือโรคแทงติดตอ 

    ปจจุบันธุรกิจการเลี้ยงแพะ ท่ีมีแนวโนมจะขยายตัวและสรางรายไดใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงแพะท้ังรายใหญ
และรายยอย และจากกิจกรรมการเฝาระวังโรคท่ีผานมา พบวาประเทศไทยยังมีรายงานการระบาดโรคบรูเซลลาอยู 
โดยเฉพาะในแพะพอแมพันธุ ซ่ึงโรคนี้กอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจตอเกษตรกรผูเลี้ยงแพะแกะเปนอยางมาก 
โดยโรคจะแพรกระจายภายในฝูงไดอยางรวดเร็ว สรางความสูญเสียรายไดของเกษตรกรจากผลผลิตท่ีลดลงจากการ
แทง และท่ีสําคัญโรคบรูเซลลาท่ีเกิดจากการติดเชื้อ Brucellamelitensis ยังเปนโรคติดตอระหวางสัตวและคนท่ีมี
ความรุนแรง ติดตอสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งของสัตวท่ีมีเชื้อดังนั้นเพ่ือลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากโรคนี้ เกษตรกร
จะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกัน ควบคุมโรคอยางเครงครัด ไดแก  
 1.1 ทราบแหลงท่ีมาของสัตว และตองใหผลทดสอบโรคบรูเซลลาเปนลบ ทุกครั้งกอนนําเขาฟารม 
 1.2 ตองกักสัตวกอนนําเขารวมฝูงอยางนอย 14 วัน 
 1.3 มีการจัดการเรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีเหมาะสม 
 1.4 มีการทดสอบโรคประจําปและขอสถานภาพฟารมปลอดโรค 
 1.5 เม่ือสังเกตหรือพบสัตวมีอาการแทงระยะทาย ขอบวมอักเสบ ใหรีบแยกสัตวปวยออกจากฝูงและแจง
เจาหนาท่ีปศุสัตวทันที 
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2) โรคขออักเสบและสมองอักเสบในแพะหรือ CAE 
 ถึงแมโรคนี้ไมเปนโรคท่ีติดตอระหวางสัตวและคน แตเปนโรคท่ีกอความรุนแรงและความสูญเสียใหกับ
เกษตรกรอยางมาก โดยมีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Caprine arthritis encephalitis virus ซ่ึงอยูในกลุม lentivirus
แพะสวนใหญจะติดตอจากแมสูลูก โดยผานทางการกินนมน้ําเหลือง (colostrum) หรือน้ํานมจากแมท่ีติดเชื้อ 
นอกจากนี้ยังสามารถติดตอไดจากการสัมผัสเชื้อโดยตรง เข็มฉีดยาและผานทางอุปกรณท่ีใชในฟารม สัตวท่ีเปนโรคนี้
สวนใหญมักไมแสดงอาการ (asymptomatic) ในสัตวท่ีแสดงอาการมักจะพบอาการขออักเสบ (polyarthritis) เจ็บ
ขา(lameness) ในแพะโตเต็มวัย และพบสมองอักเสบ (encephalitis) ในลูกสัตว ในแพะตัวเมียมักพบปญหาเตานม
อักเสบ บวมแข็ง (indurative mastitis) สงผลใหปริมาณน้ํานมลด จะเห็นไดวาโรคขออักเสบและสมองอักเสบ
กอใหเกิดความเสียหายตอตัวสัตว และสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจ เนื่องจากโรคดังกลาวอยูใน OIE List ซ่ึงเปน
ขอกําหนดท่ีสําคัญในการกีดกันทางการคาในการสงออกแพะไปตางประเทศ ดังนั้นเพ่ือลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน
จากโรคนี้ เกษตรกรควรปฏิบัติตามมาตรการปองกัน ควบคุมโรคอยางเครงครัด ไดแกทราบแหลงท่ีมาของสัตว และ
ตองใหผลทดสอบโรคเปนลบ ทุกครั้งกอนนําเขาฟารม และเม่ือสังเกตหรือพบสัตวมีขออักเสบเจ็บขาในแพะโตเต็มวัย 
และพบสมองอักเสบ (encephalitis) ในลูกสัตว ใหรีบแยกสัตวปวยออกจากฝูง แยกลูกสัตวออกจากแมสัตวทันทีหลัง
หลอดและแจงเจาหนาท่ีปศุสัตวทันที 

3) โรคปากและเทาเปอย 
 โรคปากและเทาเปอยเปนโรคระบาดท่ีสงผลกระทบตอสัตวกีบคูทุกชนิด ถึงแมวาแพะอาจไมคอยแสดง
อาการของโรค ซ่ึงอาการของโรคไดแก ปากเปนแผล มีตุมน้ําใส ไรกีบอักเสบ มีไข และเดินลําบาก แตอยางไรก็ตาม
จําเปนตองมีการปองกันโดยการทําวัคซีนใหกับสัตวปละ 2 ครั้ง ตามรอบรณรงคครั้งท่ี 1 เดือนธันวาคมถึงมกราคม 
และรอบรณรงคครั้งท่ี 2 มิถุนายนถึงกรกฎาคม โดยขอวัคซีนไดท่ีสํานักงานปศุสัตวในพ้ืนท่ี 
 

1.5 สถานการณดานอาหารสัตว 
 กรมปศุสัตว ไดสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตวพันธุดีไวเลี้ยงสัตวของตนเอง มีอยูดวยกันหลายชนิด 
เชน หญารูซ่ี หญากินนีสีมวง หญาแพงโกลา หญาเนเปยรปากชอง 1 หญาอะตราตั้ม หญาพลิแคททูลั่ม ถ่ัวฮามาตา 
ถ่ัวทาพระสไตโล ถ่ัวลิสงเถา ถ่ัวมะแฮะ กระถิน ถ่ัวไมยรา และถ่ัวคาวาลเคท เปนตน สามารถนํามาใชเลี้ยงสัตวไดท้ัง
ในรูป สด หมัก และ แหง 
 รวมถึงการถนอมและสํารองเสบียงสัตว เชน หญาหมัก ใบมันหมัก ใบกระถินหมัก ใบหมอนหมัก ใบปาลม
หมัก มันสดหมักยีสต อาหารผสมครบสวน (TMR) และอ่ืนๆ 

 

1.6 สถานการณดานการตลาด การบริโภคและตนทุน 
1) แพะเนื้อ มีรูปแบบผลิตภัณฑเปนแพะมีชีวิต อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อแพะ และผลิตภัณฑจากหนัง

แพะ สวนราคาจําหนาย แพะมีชีวิตในภาคใตราคา 120–140 บาท/กิโลกรัมในภาคกลางและภาคเหนือราคาประมาณ95-
110 บาท/กิโลกรัม ซ่ึงจะแพงกวาเนื้อสัตวชนิดอ่ืน ในดานชองทางจําหนาย ไดแก การจําหนายผานพอคารวบรวม 
การซ้ือโดยตรงจากผูเลี้ยงและการขายปลีก 

2) แพะนมมีรูปแบบผลิตภัณฑ ไดแก นมแพะพาสเจอรไรซโยเกิรต ไอศกรีมขนมท่ีมีสวนประกอบจากนม
และเครื่องสําอาง สวนราคาจําหนาย จะแตกตางตามลักษณะบรรจุภัณฑ ในดานชองทางการจําหนาย มีการจําหนาย
ตรงและจําหนายผานตัวแทนจําหนาย (รานคา, ตัวแทน) 

3) จากขอมูลในป 2560 กรมปศุสัตว โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํารวจแพะท้ัง
ประเทศมีจํานวน 625,390 ตัว ซ่ึงคาดวาจะเปนแพะแมพันธุจํานวน 442,745 ตัว (0.54 %) (อัตราการคุมฝูง
พอ : แม 1 : 12 ตัว) อัตราการรอดชีวิตของลูกแพะหยานมตอแมแพะ 1 ตัว ซ่ึงมีเพียง 1.5 ตัว/แม/ป  ซ่ึงคาดวาจะมี
ลูกเกิดจํานวน 506,566 ตัว และคาดวาจะมีผลผลิตแพะเนื้อพรอมเชือดจํานวน 497,842 ตัว คิดเปนมูลคา
ประมาณ 1,431.20 ลานบาท 
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                  ในดานตนทุนการผลิตแพะเนื้อ(นน. 25 กก./ตัว) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 70 บาท ในขณะท่ีราคาแพะเนื้อมี
ชีวิตท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 115 บาท ดังนั้นเกษตรกรจะไดรับกําไรกิโลกรัมละ 45 บาท หรือตัวละ 
1,125 บาท  

ในดานตลาดสงออกแพะมีชีวิตของไทย พ.ศ. 2557-2560 
- สงออกประเทศมาเลเซีย ปละ 100,000 ตัว และทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาปๆละ 12,000 ตัว 
ในดานการนําเขาแพะมีชีวิตของไทย พ.ศ. 2557-2560 
- ปพ.ศ. 2557 นําเขาแพะพันธุ จํานวน 149 ตัว เปนมูลคา 2.554 ลานบาท แพะบริโภคมีชีวิต 

จํานวน 4,202 ตัว เปนมูลคา 1.901 ลานบาท 
- ปพ.ศ. 2558 นําเขาแพะพันธุ จํานวน 75 ตัว เปนมูลคา 5.421 ลานบาท แพะบริโภคมีชีวิต จํานวน 

3,100 ตัวเปนมูลคา 1.160 ลานบาท 
- ปพ.ศ. 2559 นําเขาแพะพันธุ จํานวน 49 ตัว เปนมูลคา 2.050 ลานบาท แพะบริโภคมีชีวิต จํานวน 

20,524 ตัวเปนมูลคา 8.049 ลานบาท 
- ปพ.ศ. 2560 นําเขาแพะพันธุ จํานวน 53,626 ตัว เปนมูลคา 21.744 ลานบาท  

1.7การวิเคราะหสภาพแวดลอม  และศักยภาพ (SWOT Analysis) 
1.7.1 จุดแข็ง(Strengths) 

1) เกษตรกรมีความพรอมในการจัดตั้งเครือขาย 
2) ผลผลิตจากแพะมีคุณคาทางโภชนาการสูงสามารถสรางผลิตภัณฑท่ีมีมาตรฐาน ไดหลากหลายเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
3) การเลี้ยงแพะเปนอาชีพท่ีสรางรายไดสูงและใหผลตอบแทนเร็ว 
4) แพะเปนสัตวเศรษฐกิจท่ีสามารถพัฒนาปรับปรงุและขยายพันธุไดอยางรวดเร็ว 
5) องคกรเกษตรกรมีศักยภาพท่ีจะปรับปรุงและขยายพันธุไดเอง มีองคความรูและเทคโนโลยีการผลิต

แพะท่ีเหมาะสม 
6) สามารถใชพืชอาหารสัตวตามธรรมชาติและผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีมีอยู

ในพ้ืนท่ีสามารถนํามาเปนอาหารแพะไดหลากหลาย 
7) สามารถเลี้ยงในพ้ืนท่ีของพืชเศรษฐกิจตางๆ  ไดเชน สวนยางพารา สวนปาลม สวนผลไมพืชไรหลังเก็บเก่ียว 
8) การเลี้ยงแพะใชเงินลงทุนต่ําเม่ือเทียบกับโคและกระบือ 
9) ภาครัฐมีกฎ ระเบียบและหนวยงานท่ีดูแลสนับสนุนตั้งแตระบบการผลิตถึงการจําหนาย 
10) มีการรวมมือระหวางภาครัฐสถาบันการศึกษา องคกรเอกชน ในการพัฒนา การผลิต แกเกษตรกร

ผูเลี้ยงแพะ 
 

1.7.2 จุดออน(Weaknesses) 
1) พ้ืนท่ีไลตอนเลี้ยงในธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็วและไมเพียงพอ และเกษตรกรบางสวนไมเห็น

ความสําคัญในการจัดการดานอาหารสัตวท่ีมีประสิทธิภาพ 
2)   แพะไลตอนสวนใหญมีสุขภาพไมสมบูรณและไมมีประสิทธิภาพในการผลิต 
3)   ขาดแรงงานภาคเกษตร 
4) เกษตรกรบางสวนมีความรูไมเพียงพอในการนําเทคโนโลยีใหมๆมาใชและขาดประสบการณในการเลี้ยง

เชิงธุรกิจ รวมถึงการรวมตัวในเชิงธุรกิจยังไมเขมแข็ง 
5) ปริมาณแพะพันธุดีไมเพียงพอตอการใชขยายพันธุ 
6) เจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีมีไมเพียงพอในการใหบริการแกเกษตรกร 
7) โรงฆาโรงแปรรูปและสถานท่ีจัดจําหนายท่ีไดมาตรฐานมีจํานวนจํากัดและมีเฉพาะบางแหง 
8) ฟารมท่ีมีระบบการเลี้ยงท่ีเหมาะสม ฟารมปลอดโรค และฟารมมาตรฐาน มีจํานวนนอย 
9) เกษตรกรขาดแหลงเงินทุนในการนํามาประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ 
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1.7.3โอกาส(Opportunities) 
1) การขยายตัวตลาดแพะ ในประเทศและกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2) นโยบายภาครัฐกําหนดใหแพะเปนสินคาในยุทธศาสตร รวมถึงการสงเสริมสินคาฮาลาล 
3) รัฐมีนโยบายสรางและพัฒนาเครือขายใหเขมแข็ง เชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ เปนตน 
4) นโยบายภาครฐัสงเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ ทดแทนพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีไมเหมาะสม และราคาตกต่ํา 
5) กลุมประเทศมุสลิมตองการสินคาแพะและผลิตภัณฑ 
6) ความตองการปุยอินทรียทดแทนปุยเคมีเพ่ิมข้ึน 
 

1.7.4 อุปสรรค(Threats) 
1) มีการลักลอบนําเขาแพะจากประเทศเพ่ือนบานทําใหเสี่ยงตอการควบคุมโรคและสงผลกระทบตอราคา 
2) การเคลื่อนยายไมถูกตองภายในประเทศทําใหเสี่ยงตอการควบคุมโรค 
3) ผูบริโภคบางสวนมีความรูและทัศนคติในการบริโภคแพะและผลิตภัณฑคลาดเคลื่อนจากขอมูลจริง 
4) การขยายตัวของเมืองและพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ มีผลตอแหลงหญาธรรมชาติและพ้ืนท่ีเลี้ยง 
5) กฎระเบียบ กฎหมายระหวางประเทศในการนําเขา สงออก ไมเอ้ืออํานวยตอการประกอบธุรกิจ 
6) โรคระบาดท่ีสําคัญตอการเลี้ยงแพะ 

 
2.  วิสัยทัศน 

- พัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะใหยั่งยืน    มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพเพียงพอตอการบริโภคและพัฒนาสูอุตสาหกรรม
ฮาลาลเพ่ือการสงออก 

 
 

3.  พันธกิจ 
1) ปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยงท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตแพะ 

ภายใตนโยบายลดตนทุนและเพ่ิมโอกาสทางการแขงขัน ไดแกการเลี้ยงแบบประณีต 
(intensivefarm) และฟารมท่ีมีระบบปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสม (GFM) 

2) สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร โดยการรวมกลุมเปนเครือขาย วิสาหกิจชุมชน หรือ
สหกรณรวมท้ังการรวมตัวในเชิงธุรกิจตลาดตางประเทศ 

3) พัฒนาและเพ่ิมจํานวนเขียงจําหนายและโรงฆาแพะมาตรฐานใหมากข้ึน 
4) สงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑจากแพะภายในประเทศใหมากข้ึน 
5) เพ่ิมปริมาณประเภทของผลติภัณฑจากแพะและคุณภาพใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  
6) สงเสริมประชารัฐประสานความรวมมือทางดานการแปรรูปและการตลาดสินคาฮาลาล 
7) ศึกษาศักยภาพการผลิตและปจจัยสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการผลิตและการตลาด 

 
4. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหองคกรเกษตรกรและเครือขาย 
2) เพ่ือสงเสริมการผลิตแพะ และผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานปลอดภัยเพียงพอตอการบริโภค และ

การสงออก  
3) เพ่ือสงเสริมการบริโภคและการตลาดท้ังภายใน และภายนอกใหมากข้ึน 
4) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลดตนทุนและเพ่ิมโอกาสทางการแขงขัน 
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5. เปาหมาย 

1) พัฒนาองคกรเกษตรกรผูเลี้ยงแพะประจําจังหวัดไมนอยกวา 60 จังหวัด 
2) ประชากรแพะของประเทศเพ่ิมข้ึนปละไมต่ํากวารอยละ 5 และผลิตภัณฑท่ีหลากหลายข้ึน 
3) ลดตนทุนการผลิต ไมต่ํากวารอยละ 20 
4) มีฟารมปลอดโรคบูรเซลลาในแพะ จํานวนไมต่ํากวารอยละ 15 ของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ 
5) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจการผลิตแพะ จํานวน 3 เขตเศรษฐกิจ 
6) การสงออกขยายตัวเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 5 

 

6. ยุทธศาสตร 
ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตรหลัก จํานวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร  ไดแก 

1) ดานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
2) การตลาดและการแปรรูป 
3) ดานการผลิตและสงเสริมอาชีพ 
4) การควบคุม ปองกันโรค ดานสุขภาพ 
5) ดานมาตรฐานสินคาและระบบโลจิสติกส 
6) ดานการวิจัยและพัฒนา 
 

โดยในแตละประเด็นยุทธศาสตรประกอบดวยกลยุทธตางๆ มีรายละเอียด ไดแก 
1. ประเด็นยุทธศาสตรดานขอมูลและระบบสารสนเทศ 

1.1 กลยุทธการพัฒนาระบบฐานขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลตลอดหวงโซการผลิต 
1) ระบุโครงการ...................... 
2) ระบุโครงการ...................... 

 
2. ประเด็นยุทธศาสตรการตลาดและการแปรรูป 

2.1 กลยุทธการตลาดพันธุแพะ 
1) โครงการการรับรองมาตรฐานศูนยผลิตน้ําเชื้อมาตรฐานแพะพอพันธุผสมเทียม(สทป.) 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตแพะสูตลาด(สพพ.) 
3) โครงการผลิตเนื้อสัตวคุณภาพตอบสนองการทองเท่ียวจังหวัดตรัง (เขต 9) 
4) โครงการจัดการอาหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแพะในฟารมเกษตรกร(สอส.) 
5) โครงการพัฒนาปรับปรุงพันธุแพะ(สพพ.) 
6) โครงการพัฒนาพอ-แมแพะพันธุดีดวยเทคโนโลยีชีวภาพ (Master goats)(สทป.) 
7) โครงการกระจายแพะเนื้อพันธุดีดวยเทคโนโลยีการยายฝากตัวออน(สทป./สพพ.) 
8) โครงการกระจายแพะนมพันธุดีดวยเทคโนโลยีการยายฝากตัวออน(สทป./สพพ.) 
9) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการยายฝากตัวออนแพะพันธุดี(สทป.) 
10) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผสมเทียม(สทป.) 
11) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ําเชื้อแชแข็งแพะ(สทป.) 
12) โครงการการสรางฝูงพอและแมแพะพันธุ“แดงสุราษฎร”(สทป./สพพ./สอส./กปผ.) 
13) โครงการปรับปรุงพันธุแกะโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงในอาชีพแกเกษตรกร 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต(ศผท.สงขลา) 
 
2.2 กลยุทธการตลาดผลผลิตและผลิตภัณฑแปรรูปจากแพะ 

1) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวอําเภอเบตงตามโครงการเมืองตนแบบสามเหลี่ยม 
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน (กิจกรรมการเลี้ยงแพะนมเพ่ือเสริมการทองเท่ียวและอุตสหกรรมฮาลาล) (เขต 9) 
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2) โครงการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑจากแพะ(เขต 6) 
3) โครงการฝกอบรมอาชีพการผลิตและแปรรูปแพะ(เขต 9) 
4) โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว(ศูนยผลิตภัณฑฯปทุมธานี) 
5) โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑนมแพะเบื้องตน(ศูนยผลิตภัณฑฯปทุมธานี) 

 
2.3 กลยุทธสงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑจากแพะ 

1) โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ (แกะเนื้อ) เพ่ือสรางฐานการผลิตอาหารสูผูบริโภค ท้ังใน
ประเทศและกลุมอาเซียน (AEC) และ การแปรรูปผลิตภัณฑจากแพะเนื้อ เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับกลุมเกษตรกรผูเลี้ยง
แพะจังหวัดบุรีรัมย (เขต 3) 

2) โครงการอาหารปลอดภัยเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวจังหวัดพังงา (เขต 9) 
 

3. ประเด็นยุทธศาสตรดานการผลิตและสงเสริมอาชีพ 
3.1 กลยุทธการเสริมสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 

1) โครงการงานแพะแหงชาติ(กสส.) 
2) โครงการจัดงานแพะระดับเขต(กสส.) 
3) โครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ เพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากิน ในพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน(สปก.) 

จังหวัดกาญจนบรุี(กสส.) 
4) โครงการ "โคบาลบูรพา"(แพะ)(กสส.) 
5) โครงการสงเสริมปศุสัตวแบบแปลงใหญ(แพะ) (กสส.) 
6) โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีทํานาไมเหมาะสม เพ่ือสงเสริมการเลี้ยงแพะ(กสส.) 
7) โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงแพะแบบผสมผสาน ในสวนยางพาราและสวนปาลมน้ํามัน(กสส.) 
8)  โครงการสงเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดบุรีรัมย (เขต 3) 
9) โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ (แพะ)(เขต 1) 
8) โครงการสงเสริมการเลี้ยงแพะจังหวัดอุบลราชธานี(เขต 3) 
9) โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะจังหวัดเพชรบูรณ(ระยะท่ี 2) (เขต 6) 
10) โครงการธนาคารแพะสรางอาชีพผลิตแพะเนื้อและพันธุแพะทดแทนจังหวัดกาญจนบุรี(เขต 7) 
11) โครงการสงเสริมการเลี้ยงแพะแปลงใหญจังหวัดสงขลา(เขต 9) 

3.2 กลยุทธการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการลดตนทุน 
1) โครงการพัฒนาเครือขายการผลิตและการตลาดแพะ(กสส.) 
2) โครงการพัฒนาการเลี้ยงแพะนม(กสส.) 
3) โครงการพัฒนาการเครือขายเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อและแพะนม เฉพาะจังหวัดนครปฐมจังหวัด

กาญจนบรุีจังหวัดราชบรุี และจังหวัดสุพรรณบุรี(เขต 7) 
4) โครงการพัฒนาการเครือขายเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อและแพะนม เฉพาะจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ(เขต 7) 
5) โครงการจัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุ (Gene Bank) แพะ(สทป./สพพ.) 
6) โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว (สพพ.) 
7) โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร (สทป.) 
8) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวนครชัยบุรินทรจังหวัดนครราชสีมา (เขต3) 
9) โครงการสงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะครบวงจรแบบมีสวนรวมจังหวัดชุมพร(เขต 8) 
10) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแพะดํา จังหวัดปตตานี (เขต 9) 
11) โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพพัฒนาสายพันธุแพะนม จังหวัดยะลา (เขต 9) 
12) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตแพะสูเกษตรกรอยางยั่งยืน(สพพ.) 
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13) โครงการตรวจลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีผลตอการผลิตแพะดวยเทคโนโลยีชวีโมเลกุล(สทป.) 
14) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร(กิจกรรมสงเสริมอาชีพ

การเลี้ยงแพะเนื้อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน) (สนง.ปศจ.บุรีรัมย) (เขต 3) 
15) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร(กิจกรรมสงเสริมอาชีพ

การเลี้ยงแพะเนื้อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน)(สนง.ปศจ.ชัยภูมิ) (เขต 3) 
16) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร(กิจกรรมสงเสริมอาชีพ

การเลี้ยงแพะเนื้อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน)(สนง.ปศจ.นครราชสีมา) (เขต 3) 
17) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร(กิจกรรมสงเสริมอาชีพ

การเลี้ยงแพะเนื้อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน)(สนง.ปศจ.สุรินทร) (เขต 3) 
18) โครงการพัฒนาการเลี้ยงแพะเพ่ือเขาสูมาตรฐานฟารมจังหวัดพังงา (เขต 9) 
19) โครงการจัดสรางโรงฆาแพะขนาดเล็ก 1-10 ตัว จังหวัดพังงา (เขต 9) 
20) โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถการผลิตปศุสัตวสูมาตรฐานจังหวัดกระบี่ (เขต 9) 
21) โครงการแพะคุณภาพเพ่ือฮาลาลจังหวัดกระบี่ (เขต 9) 
22) โครงการสงเสริมการผลิตสูมาตรฐานจังหวัดกระบี่ (เขต 9) 
22) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแกะดํา จังหวัดปตตานี (เขต 9) 
 

4. ประเด็นยุทธศาสตรดานการควบคุม ปองกันโรค ดานสุขภาพ 
  4.1 กลยุทธการดูแลดานสุขภาพแพะ 

 1) โครงการรณรงคสรางภูมิคุมกันโรคปากและเทาเปอยในสัตวเค้ียวเอ้ือง (สคบ.) 
 

4.2 กลยุทธการควบคุมและกําจัดโรคระบาด 
1) โครงการสรางฝูงแพะปลอดโรคขออักเสบและไขสมองอักเสบ ในศูนยวิจัย/สถานีของสํานักพัฒนาพันธุ

สัตว สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว และแพะในโครงการพระราชดําริท่ัวประเทศ(สคบ.) 
2) โครงการรณรงคสรางฟารมปลอดโรคบรูเซลลาในแพะแกะ (สคบ.) 

 
4.3 กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝาระวังและปองกันโรค 

1) โครงการสํารวจความชุกโรคบรูเซลลาในแพะ(สคบ.) 
2) โครงการสํารวจความชุกโรคขออักเสบและสมองอักเสบในแพะนม(สคบ.) 
3) โครงการเฝาระวังโรคพีพีอาร (สคบ.) 
4) โครงการฟารมแพะปลอดโรคจังหวัดศรีสะเกษ(เขต 3) 
5) โครงการพัฒนาวิธี ELISA สําหรับทดสอบโรควณัโรคเทียมในแพะ(สสช.) 
 

5. ประเด็นยุทธศาสตรดานมาตรฐานสินคาและระบบโลจิสติกส 
  5.1 กลยุทธการพัฒนามาตรฐานสินคา/ระบบโลจิสติกสตลอดหวงโซการผลิต 

1) ระบุโครงการ...................... 
2) ระบุโครงการ...................... 

 
6. ประเด็นยุทธศาสตรดานการวิจัยและพัฒนา 

6.1 กลยุทธการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนานวัตกรรมดานแพะ 
1) โครงการวิจัยประเมินการยอยไดและคาพลังงานท่ียอยไดของทางจากสําหรับใชเลี้ยงแพะเนื้อ

ลูกผสมบอร 50%(สอส.) 
2) โครงการวิจัยการใชทางปาลมจากการหมักเปนอาหารหยาบสําหรับขุนแพะเนื้อลูกผสมบอร(สอส.) 
3) โครงการวิจัยผลการใชกระถินหมักเปนอาหารหยาบเลี้ยงแพะนมในฟารมเกษตรกร(สอส.) 
4) โครงการวิจัยความตองการโภชนะของแพะพันธุบอรในประเทศไทย(สอส.) 
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5) โครงการวิจัยความตองการโภชนะของแพะพันธุพ้ืนเมืองในประเทศไทย(สอส.) 
6) โครงการวิจัยความตองการโภชนะของแพะพันธุลูกผสมในประเทศไทย(สอส.) 
7) โครงการวิจัยความตองการโภชนะของแพะนมในประเทศไทย(สอส.) 
8) โครงการวิจัยและพัฒนาดัชนีการคัดเลือกเพ่ือสรางแพะเนื้อพันธุ "แดงสุราษฎร"(สพพ.) 
9) โครงการวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางพันธุกรรมของแพะสายพันธุท่ีใชในการสรางแพะเนื้อพันธุ 

"แดงสุราษฎร"(สทป.) 
10) โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพและองคประกอบทางเคมีของซากในแพะลูกผสมพ้ืนเมือง ท็อก

เก็นเบริ์กและแพะลูกผสมคาลาฮารีเรดท็อกเก็นเบิรก พ้ืนเมือง(สทป.) 
11) โครงการวิจัยและพัฒนาผลของชวงเวลาการผสมเทียมและความเปนกรด-ดางตอสวนเพศลูกใน

แพะนม(สทป.) 
12) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเก็บตัวออนในแพะดวยวิธีผานทางคอมดลูก(สทป.) 
13) โครงการวิจัยและพัฒนาผลของการผสมเทียมแพะแบบลาพาโรสโคปคในแมแพะตัวใหตอจํานวน

คุณภาพของตัวออน (สทป.) 
14) โครงการวิจัยและพัฒนาระดับของกรดไขมันอิสระ กลูโคส และยูเรียในกระแสเลือดท่ีมีผลตอความ

สมบูรณพันธุของแมแพะลูกผสมในประเทศ(สทป.) 
 
 
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) องคกรเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรผูเลี้ยงแพะมีความเขมแข็งมากข้ึน 
2) มีปริมาณแพะท่ีไดมาตรฐาน เพียงพอตอตลาดภายในประเทศและการสงออก 
3) เกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดตนทุนในการผลิตแพะและเพ่ิมมูลคาในผลผลิต 

 
8. แผนงานโครงการ และงบประมาณ 
มีแผนงบประมาณ  รวมท้ังสิ้น 1,666.89 ลานบาท   ดังนี้ 

8.1  ปงบประมาณ  2560  จํานวน  169.154  ลานบาท 
8.2  ปงบประมาณ  2561  จํานวน  834.090  ลานบาท 
8.3  ปงบประมาณ  2562  จํานวน  490.267  ลานบาท 
8.4  ปงบประมาณ  2563  จํานวน  618.558  ลานบาท 
8.5 ปงบประมาณ  2564  จํานวน  88.589  ลานบาท 



1 โครงการพัฒนาเครือขายการผลิตและการตลาดแพะ กสส.(กลุมวิจัยฯสัตวเล็ก) งบปกติ
2 โครงการพัฒนาการเล้ียงแพะนม กสส.(กลุมวิจัยฯสัตวเล็ก) งบปกติ
3 โครงการงานแพะแหงชาติ กสส.(กลุมวิจัยฯสัตวเล็ก) งบปกติ

4 โครงการสงเสริมอาชีพการเล้ียงแพะ เพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากิน ในพื้นที่เขตปฏิรูป
ที่ดิน(สปก.) จ.กาญจนบุรี กสส.(กลุมวิจัยฯสัตวเล็ก) กองทุนสงเคราะหฯ

5 โครงการ "โคบาลบูรพา" (แพะ) กสส.(กลุมวิจัยฯสัตวเล็ก) งบกลาง/กองทุนฯ

6 โครงการสงเสริมอาชีพเล้ียงแพะแบบผสมผสาน ในสวนยางพาราและสวนปาลมน้ํามัน กสส.(กลุมวิจัยฯสัตวเล็ก) งบ.ภาค (Area)

7 โครงการจัดงานแพะระดับเขต กสส.(กลุมวิจัยฯสัตวเล็ก) งบ.บูรณาการ

8 โครงการสงเสริมปศุสัตวแบบแปลงใหญ(แพะ) กสส.(กลุมโครงการพิเศษ) งบกลาง

9 โครงการปรับเปล่ียนพื้นที่ทํานาไมเหมาะสม เพื่อสงเสริมการเล้ียงแพะ กสส.(กลุมโครงการพิเศษ) งบกลาง

10 โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว ศูนยผลิตภัณฑฯปทุมธานี งบปกติ

11 โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑนมแพะเบื้องตน ศูนยผลิตภัณฑฯปทุมธานี งบปกติ

12 โครงการวิจัยประเมินการยอยไดและคาพลังงานที่ยอยไดของทางจากสําหรับใชเล้ียง
แพะเนื้อลูกผสมบอร 50% สอส. งบปกติ

13 โครงการวิจัยการใชทางจากหมักเปนอาหารหยาบสําหรับขุนแพะเนื้อลูกผสมบอร สอส. งบปกติ

14 โครงการวิจัยผลการใชกระถินหมักเปนอาหารหยาบเล้ียงแพะนมในฟารมเกษตรกร สอส. งบปกติ

15 โครงการวิจัยความตองการโภชนะของแพะพันธุบอรในประเทศไทย สอส. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องคการมหาชน)

16 โครงการวิจัยความตองการโภชนะของแพะพันธุพื้นเมืองในประเทศไทย สอส. งบปกติ

17 โครงการวิจัยความตองการโภชนะของแพะพันธุลูกผสมในประเทศไทย สอส. งบปกติ

18 โครงการวิจัยความตองการโภชนะของแพะนมในประเทศไทย สอส. งบปกติ

19 กิจกรรมการจัดการอาหารพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะในฟารมเกษตรกร สอส. งบปกติ

20 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตแพะสูตลาด สพพ. งบบูรณาการ

21 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตแพะสูเกษตรกรอยางย่ังยืน สพพ. งบภาค area

22 โครงการพัฒนาปรับปรุงพันธุแพะแกะ สพพ. งบปกติ
23 โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว(กิจกรรมศูนยกระจายพันธุแพะแกะ) สพพ. งบปกติ
24 โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร สทป. งบปกติ
25 โครงการพัฒนาพอ-แมแพะพันธุดีดวยเทคโนโลยีชีวภาพ (Master goats) สทป. งบปกติ
26 โครงการกระจายแพะเนื้อพันธุดีดวยเทคโนโลยีการยายฝากตัวออน สทป./สพพ. งบปกติ
27 โครงการกระจายแพะนมพันธุดีดวยเทคโนโลยีการยายฝากตัวออน สทป./สพพ. งบปกติ
28 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการยายฝากตัวออนแพะพันธุดี สทป งบปกติ
29 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียม สทป งบปกติ
30 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ําเช้ือแชแข็งแพะ สทป งบปกติ
31 โครงการการสรางฝูงพอและแมแพะพันธุ“แดงสุราษฎร” สทป./สพพ./สอส./กปผ. งบ. วิจัยและนวัตกรรม
32 โครงการจัดตั้งธนาคารเช้ือพันธุ (Gene Bank) แพะแกะ สทป./สพพ.* งบปกติ รวมโค กระบือ แพะ แกะ สุกร
33 โครงการการรับรองมาตรฐานศูนยผลิตน้ําเช้ือมาตรฐานแพะพอพันธุผสมเทียม สทป.* งบปกติ รวมโค กระบือ แพะ แกะ สุกร

34
โครงการการตรวจลักษณะทางพันธุกรรมที่มีผลตอการผลิตแพะและแกะดวย
เทคโนโลยีชีวโมเลกุล สทป./สพพ. งบปกติ

35 โครงการวิจัยและพัฒนาดัชนีการคัดเลือกเพื่อสรางแพะเนื้อพันธุ "แดงสุราษฎร" สพพ. งบ.วิจัยและพัฒนา

36
โครงการวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางพันธุกรรมของแพะสายพันธุที่ใชใน
การสรางแพะเนื้อพันธุ "แดงสุราษฎร" สทป. งบ.วิจัยและพัฒนา

37
โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพและองคประกอบทางเคมีของซากในแพะลูกผสม
พื้นเมือง ท็อกเก็นเบริ์กและแพะลูกผสมคาลาฮารีเรด ท็อกเก็นเบิรก พื้นเมือง สทป. งบ.วิจัยและพัฒนา

38
โครงการวิจัยและพัฒนาผลของชวงเวลาการผสมเทียมและความเปนกรด-ดางตอสวน
เพศลูกในแพะนม สทป. งบ.วิจัยและพัฒนา

39 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเก็บตัวออนในแพะดวยวิธีผานทางคอมดลูก สทป. งบ.วิจัยและพัฒนา

40
โครงการวิจัยและพัฒนาผลของการผสมเทียมแพะแบบลาพาโรสโคปคในแมแพะตัว
ใหตอจํานวนคุณภาพของตัวออน สทป. งบ.วิจัยและพัฒนา

41
โครงการวิจัยและพัฒนาระดับของกรดไขมันอิสระ กลูโคส และยูเรียในกระแสเลือดที่
มีผลตอความสมบูรณพันธุของแมแพะลูกผสมในประเทศ สทป. งบ.วิจัยและพัฒนา

42 โครงการสํารวจความชุกโรคขออักเสบและสมองอักเสบในแพะนม สคบ. งบ.บูรณการ

(ราง)

ช่ือโครงการ

ตารางสรุปแผนการลงทุนภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาแพะ-แกะ ป 2560-2564
ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

หมายเหตุลําดับที่ หนวยงาน แหลงของบ.



(ราง)

ช่ือโครงการ

ตารางสรุปแผนการลงทุนภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาแพะ-แกะ ป 2560-2564
ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

หมายเหตุลําดับที่ หนวยงาน แหลงของบ.

43
โครงการสรางฝูงแพะปลอดโรคขออักเสบและไขสมองอักเสบ ในศูนยวิจัย/สถานีของ
สํานักพัฒนาพันธุสัตว สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว
และแพะในโครงการพระราชดําริทั่วประเทศ

สคบ. งบ.บูรณการ

44 โครงการสํารวจความชุกโรคบรูเซลลาในแพะ แกะ สคบ. งบ.บูรณการ
45 โครงการรณรงคสรางฟารมปลอดโรคบรูเซลลาในแพะแกะ สคบ. งบ.บูรณการ
46 โครงการเฝาระวังโรคพีพีอาร สคบ. งบ.บูรณการ
47 โครงการรณรงคสรางภูมิคุมกันโรคปากและเทาเปอยในสัตวเคี้ยวเอื้อง สคบ.* งบ.บูรณการ รวมโค กระบือ แพะ แกะ สุกร
48 โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ เขต 1 (สนง.ปศจ.สระบุรี)
49 โครงการสงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตแพะสูมาตรฐานธุรกิจและอาหารปลอดภัย เขต 1 (สนง.ปศจ.ชัยนาท) งบกลุมจังหวัด

50
โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรเพื่อการแขงขัน (กิจกรรมยกระดับ
กระบวนการผลิตเขาสูมาตรฐาน และกิจกรรมสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ปศุสัตว(แพะ)เพื่อขับเคล่ือนนาแปลงใหญ)

เขต 1 (สนง.ปศจ.สิงหบุรี) งบพัฒนาจังหวัด

51

โครงการยกระดับการพัฒนาการตลาดและเพิ่มมูลคาการผลิตอาหารปลอดภัยใหได
มาตรฐาน(กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการเล้ียงแพะตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
เชิงธุรกิจและสงออก)

เขต 1 (สนง.ปศจ.สิงหบุรี) งบกลุมจังหวัด

52 โครงการสรางแหลงทองเที่ยวปลอดโรคพิษสุนัขบา เขต 1 (สนง.ปศจ.สิงหบุรี) งบพัฒนาจังหวัด
53 โครงการการเล้ียงแพะเนื้อตนแบบเขาสูระบบฟารมปลอดโรคเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคเขต 1 (สนง.ปศจ.ปทุมธานี) งบกลุมจังหวัด
54 โครงการสงเสริมการเล้ียงแพะ สนง.ปศจ.ฉะเชิงเทรา งบพัฒนาจังหวัด
55 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร เขต 3 (สนง.ปศจ.บร) งบกลุมจังหวัด

56 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวนครชัยบุรินทรครบวงจร(กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชอาหารสัตว) สนง.ปศจ.บุรีรัมย งบพัฒนาจังหวัด

57 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร เขต 3 (สนง.ปศจ.ชย) งบกลุมจังหวัด
58 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร เขต 3 (สนง.ปศจ.นม) งบกลุมจังหวัด
59 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมนครชัยบุรินทร เขต 3 (สนง.ปศจ.สร) งบกลุมจังหวัด

60 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวนครชัยบุรินทรครบวงจร (กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชอาหารสัตว) สนง.ปศจ.สุรินทร งบกลุมจังหวัด

61 โครงการสงเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เขต 3 (สนง.ปศจ.บร) งบพัฒนาจังหวัด

62
โครงการสงเสริมการเล้ียงสัตวเศรษฐกิจ (แกะเนื้อ) เพื่อสรางฐานการผลิตอาหารสู
ผูบริโภค ทั้งในประเทศและกลุมอาเซียน (AEC) และ การแปรรูปผลิตภัณฑจากแพะ
เนื้อ แกะเนื้อเพื่อเพิ่มรายไดใหกับกลุมเกษตรกรผูเล้ียงแพะ-แกะจังหวัดบุรีรัมย

เขต 3 (สนง.ปศจ.บร) งบพัฒนาจังหวัด

63 โครงการฟารมแพะปลอดโรคจังหวัดศรีสะเกษ สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ งบพัฒนาจังหวัด
64 โครงการสงเสริมการเล้ียงแพะ เขต 3 (สนง.ปศจ.อบ) งบพัฒนาจังหวัด
65 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวนครชัยบุรินทร เขต 3 (สนง.ปศจ.นม) งบกลุมจังหวัด
66 โครงการพัฒนาศักยภาพการเล้ียงแพะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สนง.ปศจ.หนองคาย  งบพัฒนาจังหวัด
67

โครงการสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งของกลุมเกษตรกรผูเล้ียงแพะ แกะ จังหวัด
ลําปาง สนง.ปศจ.ลําปาง  งบพัฒนาจังหวัด

68 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตวในพื้นที่จัดที่ดินทํากินภายใต
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตแพะเนื้อ)

สนง.ปศจ.นาน  งบพัฒนาจังหวัด

69 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเล้ียงแพะจังหวัดเพชรบูรณ(ระยะที่ 2) เขต 6 (สนง.ปศจ.พบ)
70 กิจกรรมสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑจากแพะ เขต 6 (สนง.ปศจ.พบ)
71 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเล้ียงแพะเพื่อการสงออก สนง.ปศจ.อุทัยธานี  งบพัฒนาจังหวัด
72 โครงการพัฒนาการเครือขายเกษตรกรเล้ียงแพะเนื้อและแพะนม นครปฐม,กาญจนบุรี,ราชบุรี,สุพรรณบุรี  งบพัฒนาจังหวัด
73 โครงการพัฒนาการเครือขายเกษตรกรเล้ียงแพะเนื้อและแพะนม สนง.ปศจ.ราชบุรีและสุพรรณบุรี  งบกลุมจังหวัด

74 โครงการการแปรรูปและสรางมูลคาเพิ่ม (กิจกรรมเพิ่มศักยภาพอาชีพการเล้ียงแพะสู
มาตรฐานเพื่อเปนสัตวเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร) สนง.ปศจ.สมุทรสาคร  งบพัฒนาจังหวัด

75 โครงการพัฒนาการเครือขายเกษตรกรเล้ียงแพะเนื้อและแพะนม เพชรบุรีและประจวบฯ  งบพัฒนาจังหวัด
76 โครงการธนาคารแพะสรางอาชีพผลิตแพะเนื้อและพันธุแพะทดแทนจังหวัดกาญจนบุรี สนง.ปศจ.กาญจนบุรี  งบพัฒนาจังหวัด
77 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการสงออก สนง.ปศจ.นครศรีธรรมราช  งบพัฒนาจังหวัด
78 โครงการสงเสริมการเล้ียงแพะเนื้อแบบแปลงใหญ สนง.ปศจ.นครศรีธรรมราช  งบพัฒนาจังหวัด
79 โครงการผลิตเนื้อสัตวคุณภาพตอบสนองการทองเที่ยว สนง.ปศจ.ตรัง  งบพัฒนาจังหวัด
80 โครงการพัฒนาการเล้ียงแพะเพื่อเขาสูมาตรฐานฟารม สนง.ปศจ.พังงา งบปกติ
81 โครงการฝกอบรมอาชีพการผลิตและแปรรูปแพะ สนง.ปศจ.พังงา งบปกติ
82 โครงการจัดสรางโรงฆาแพะขนาดเล็ก 1-10 ตัว สนง.ปศจ.พังงา งบปกติ
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83 โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวจังหวัดพังงา สนง.ปศจ.พังงา งบยุทธศาสตร/งบพัฒนาจังหวัด
84 โครงการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถการผลิตปศุสัตวสูมาตรฐาน สนง.ปศจ.กระบี่ งบจังหวัดกระบี่
85 โครงการแพะคุณภาพเพื่อฮาลาล สนง.ปศจ.กระบี่
86 โครงการสงเสริมปศุสัตวสูมาตรฐาน สนง.ปศจ.กระบี่ งบพัฒนาจังหวัด
87 โครงการสงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเล้ียงแพะครบวงจรแบบมีสวนรวมจังหวัดชุมพร สนง.ปศจ.ชุมพร งบพัฒนาจังหวัด

88

โครงการพัฒนาศักยภาพสินคาเกษตรที่มีศักยภาพในการแขงขันผลิตภัณฑและตลาด
เพื่อการทองเที่ยว (กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการเล้ียงแพะและเช่ือมโยงการตลาดเพื่อ
การทองเที่ยว)

สนง.ปศจ.ภูเก็ต งบพัฒนาจังหวัด

89
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวอําเภอเบตง
ตามโครงการเมืองตนแบบสามเหล่ียม ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน(กิจกรรมการเล้ียงแพะนม
เพื่อเสริมการทองเที่ยวและอุตสหกรรมฮาลาล)

สนง. ปศจ. ยะลา งบพัฒนาจังหวัด

90 โครงการสงเสริมการเล้ียงแพะแปลงใหญ สนง. ปศจ. สงขลา งบพัฒนาจังหวัด

91 โครงการสงเสริมการผลิตปศุสัตวใชสายพันธุที่มีคุณภาพ (กิจกรรมสงเสริมปรับปรุง
สายพันธุการเล้ียงแพะนม) สนง. ปศจ. ปตตานี งบกลุมจังหวัด

92 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะดํา สนง. ปศจ. ปตตานี
93 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาสายพันธุแพะนม สนง. ปศจ. ยะลา งบพัฒนาจังหวัด

94 โครงการสงเสริมการผลิตปศุสัตวใชสายพันธุที่มีคุณภาพ (กิจกรรมสงเสริมปรับปรุง
สายพันธุการเล้ียงแพะนม) สนง. ปศจ. นราธิวาส งบกลุมจังหวัด

95 โครงการปรับปรุงพันธุแกะโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเสริมสรางความม่ันคงใน
อาชีพแกเกษตรกร ในจังหวัดชายแดนภาคใต ศผท.สงขลา งบกลุมจังหวัด
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