
 

สถานการณแพะ ป 2563 

ตนนํ้า กลางนํ้า  ปลายนํ้า  

A. จํานวนแพะ/เกษตรกร 
ทั้งประเทศ จํานวน 962,884 ตัว 
เกษตรกร จํานวน 71,039 ราย (13.15 ตัว/ราย) 
รอยละ 97.22 เปนแพะเน้ือจํานวน 936,204 ตัว เกษตรกรจํานวน 70,070 ราย 
รอยละ 2.77  เปนแพะนมจํานวน 26,680 ตัว เกษตรกรจํานวน 1,599 ราย 
 

B. สรางชมรม/กลุม/เครือขายเกษตรกร 
กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงแพะจํานวน 590 กลุม 
ชมรมแพะระดับจังหวัด 66 จังหวัด 
เครือขายแพะระดับเขต 9 เขต (เขต 1 – 9) 
เกษตรกร 9,798 รายปริมาณแพะภายใตเครือขาย จํานวน 264,519 ตัว คิดเปนรอยละ 27.47 ของแพะทั้งประเทศ 

 

C. โครงการ ดานการสงเสริมและพัฒนาแพะ ของกรมปศุสัตว 
1. โครงการพัฒนาเครือขายการผลิตและการตลาดแพะ 
     - เปาหมายเกษตรกร 324 ราย พื้นที่ 64 จังหวัด ในเขต 1 – 9 
2. โครงการพัฒนาการเลี้ยงแพะนม 
     - เปาหมายเกษตรกร 100 ราย พื้นที่ 7 จังหวัด (กทม. อยุธยาฯ นนทบุรี สระบุรี สุพรรณฯ ชุมพร ภูเก็ต) 
3. โครงการจัดงานแพะแหงชาติ ครั้งที่ 17 ประจําป 2563 
     - เปาหมายเกษตรกร 450 ราย ดําเนินการจัดงานแพะแหงชาติ คร้ังที่ 17 ณ ไรเขาบัวทอง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
4. โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงแพะในเขตปฏิรูปที่ดิน(สปก.) จังหวัดกาญจนบุรี 
- เกษตรกร 51 ราย แพะ 1,632 ตัว (เพศเมีย 1,530 ตัว เพศผู 102 ตัว) 
5. โครงการแพะ แกะ ลานนา ป 2562 - 2566 
     - เกษตรกร 22 กลุม รวม 220 ราย ในพื้นที่ 3 จังหวัด (เชียงใหม ลําพูน ลําปาง)  
6. โครงการแปลงใหญ จํานวน 19 แปลง 

- เกษตรกร  923  ราย แพะจํานวน 26,590 ตัว  
7. โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  
     - มีศูนยเครือขายดานปศุสัตว (แพะเนื้อ) 115 ศูนย (จากทั้งหมด 882 ศูนย) คิดเปนรอยละ 13 เปอรเซ็นต 
8. โครงการ โคบาลบูรพา (แพะ)  

- เกษตรกร 100 ราย แพะ 3,200 ตัว(เพศเมีย 3,000 ตัว เพศผู 200 ตัว) 
9. โครงการยกระดับการผลิตและการตลาดแพะเน้ือ สูระบบมาตรฐาน ประจําป 2562 – 2568(อยูระหวางขอ งบ.) 
    - สมาชิกจากกลุมวิสาหกิจชุมชนผูเล้ียงแพะ 11 จังหวัด ในเขต 1 3 6 และ 7  รวม 30 วิสาหกิจฯ เกษตรกร 396 ราย 
10. โครงการแพะอีสานตอนบน 
    - กลุมเกษตรกร/สหกรณ/วิสาหกิจชุมชน จํานวน 55 กลุม เกษตรกรรวม 485 ราย ภาคอีสานตอนบน รวม 12 จังหวัด   

A. โรงฆาแพะมาตรฐาน(ฆจส.2) มีจํานวน  
3 แหง ท่ีดําเนินการ  
- จังหวัดนครปฐม(มาตรฐาน GMP/Halal) 
- กทม. (หนองจอก) 
- จังหวัดปตตาน ี

B. แปรรูป/ผลิตภัณฑแพะ 
- รานอาหารอิสลาม  
- พัฒนาโดยกองผลิตภัณฑปศุสัตว/สถาบัน  

การศึกษา เชนลูกชิ้นแพะ ผลิตภัณฑแกงแพะ
สูตรตางๆ ในซองเพาช 

A. บริโภคในประเทศจํานวน 655,001 ตัว/ป 

-รานอาหาร/รานอาหารอิสลาม (รอยละ 25)  
- ตลาดทองถิ่น/ชุมชน(รอยละ 50)  
-ตลาดใน กทม. และเมืองทองเที่ยว (รอยละ 25) 
- ราคาแพะ ภาคใต 160 – 170 บาท 
- ราคาแพะภาคกลางและภาคอื่นๆ 105-120 บาท 

B.นําเขาแพะจากตางประเทศ (ป 2562) 
(แพะมีชีวิต) 26,118ตัว/ป (จากพมา/แอฟริกาใต) 
(แพะพันธุ) 2,603 ตัว/ป (ฝร่ังเศส ออสเตรีย แอฟริกาใต) 
 
 

 
 

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
1. ฟารมปลอดโรคบรูเซลลา ในแพะ ที่ไดรับการรับรองจากกรมปศุสัตว (ยังมีจํานวนคอนขางนอย) 
    - ป 2561 ระดับA จํานวน 118 ฟารม ระดับB จํานวน 91 ฟารม 
    - ป 2562 ระดับA จํานวน 143 ฟารม ระดับB จํานวน 398 ฟารม 
- ป 2563 ระดับ A จํานวน 109 ฟารม ระดับ B จํานวน 434 ฟารม 
2. ฟารมมาตรฐานGAP(ยังมีจํานวนนอย) 
    - ป 2561 จํานวน 110 ฟารม มีนอยมาก สวน GFM Farm มีจํานวนนอย 472 ฟารม 
    - ป 2562 จํานวน 235 ฟารม  
    - ป 2563 จํานวน 98 ฟารม มีนอยมาก สวน GFM Farm มีจํานวน 688 ฟารม 
3. โรงฆาแพะมาตรฐานยังมีนอยมาก กรมปศุสัตวยังไมมีแบบแปลนโรงฆาแพะขนาดตางๆ เพื่อสงใหจังหวัดของบ.สนับสนุน
จาก งบ.องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และ งบ.กลุมจังหวัด และอื่นๆ  
4. เรงรัดการลดคาธรรมเนียมการสงออกแพะจาก 250 บาท/ตัว เหลือ 25 บาท/ตัว 
5. ควรสงเสริมเร่ืองการบริโภค/การเพิ่มมูลคาโดยการแปรรูปใหมีความหลากหลาย 
6. ควรรับรองการผลิตและรับรองสายพันธุแพะในฟารมเกษตรกร/ผูประกอบการ ที่จําหนายพันธุ 

ขอมูล กลุมสงเสริมฯ สัตวเล็ก (กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ) กรมปศุสัตว 
E-mail – Transfer1@dld.go.th 

 
 

สงออกตางประเทศ 
จํานวน  140,000 ตัว/ป 
- มาเลเซีย 100,000 ตัว/ป 
- ลาว + เวียดนาม 40,000 ตัว/ป 
**ขอมูลเครือขายเกษตรกรเล้ียงแพะ แกะแหงประเทศไทย 

 
 


