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บทที่ 2 
โรงเรือนส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

โรงเรือนสัตว ์ (House) 
รูปแบบโรงเรือนที่ดีย่อมส่งผลให้การเลี้ยงโคสะดวกสบาย อีกท้ังยังท าให้โคนั้นเจริญเติบโตได้ดี

ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่อ านวยด้วย หากเจ้าของฟาร์มหมั่นเอาใจใส่ดูแลรักษาโรงเรือนให้ถูกหลักการ
สุขาภิบาลอยู่เสมอ  
ลักษณะของโรงเรือนที่ดี     
 ควรมีลักษณะทั่วๆ ไปดังต่อไปนี้ 
        ก.  ถูกสุขลักษณะ  สามารถป้องกันแดดและฝนได้ดี  มีการระบายถ่ายเทอากาศ  มีร่องระบายน้ า
และสิ่งปฏิกูลโดยรอบโรงเรือน  พ้ืนคอกท าความสะอาดได้ง่าย  มีความสะดวกและคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน  และสามารถน าเครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงไปปฏิบัติงานในบางโอกาสได้ด้วย 
        ข.  แบบโรงเรือนเป็นแบบง่ายๆ  สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือขยับขยายได้ง่าย  หรือสามารถ
น าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างอ่ืนได้เมื่อมีความจ าเป็น 
        ค.  มีความแข็งแรงทนทานพอสมควรและราคาถูกด้วย  ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีในท้องถิ่น  ที่มีลักษณะ
สมกับการใช้งาน    เช่น  ใช้จากหญ้าคา  หรือแฝกมุงหลังคา  ใช้ไม้ไผ่ท ารั้วคอก  ท าผนังและอ่ืนๆ  หรอื
ใช้ลูกรังรองพ้ืน  เป็นต้น  ไม่จ าเป็นต้องใช้วัสดุที่มีราคาแพงเกินไป  เช่น  กระเบื้อง  พวกใยสังเคราะห์  
เหล็กกล้าฯ  และไม่ควรเน้นเรื่องความสวยงามมากกว่าประโยชน์ในการใช้สอย 
        ง.  ความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง  นอกจากจะค านึงถึงเรื่องต่าง ๆ  ดังกล่าวจะต้อง  ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของสัตว์ด้วย  เช่น  สามารถป้องกันสัตว์จ าพวกแมลงหรือสัตว์อ่ืน ๆ  ที่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง
ได้  นอกจากนี้จะต้องค านึงถึงอันตรายต่ออุบัติเหตุด้วย  เช่น  พ้ืนคอกลื่นหรือลาดเทมากเกินไป  ราวคอก
อาจมีเสี้ยนหนามหรือตะปูที่จะคอยทิ่มแทงสัตว์  หรอื  เครื่องกีดกั้นคอกสัตว์ที่จะท าให้สัตว์ติดตรึงง่าย  
ตลอดจนอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากไฟฟ้าช็อต  เป็นต้น 
 
แบบของโรงเรือน 
โรงเรือนสัตว์แบ่งออกโดยอาศัยลักษณะของหลังคาได้  5 แบบด้วยกันคือ 
        ก.  แบบเพิงหมาแหงนธรรมดา (Event shed) เป็นแบบที่สร้างได้ขนาดย่อม จะสัตว์ได้ไม่มากนัก 
ค่าวัสดุก่อสร้างถูกและสร้างได้ง่ายที่สุด แต่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับฝนสาด แดดส่องและลมโกรก 
        ข.  แบบเพิงหมาแหงนกลาย (Modified shed) ดัดแปลงมาจากแบบแรกเพ่ือให้สามารถป้องกันฝน
สาดกันแดดและลมพายุได้ดีขึ้น เลี้ยงสัตว์ได้มากขึ้นและมั่นคงแข็งแรงขึ้น 
        ค.  แบบหน้าจั่วธรรมดา (Event Span) จั่วของหลังคาทั้งสองด้านยาวเท่ากัน มีลักษณะมั่นคง
แข็งแรงกว่าสองแบบแรก สร้างได้ยากกว่าด้วยเป็นแบบที่นิยมสร้างกันโดยทั่วๆ ไปในเมืองไทย สามารถ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมได้ง่าย 
        ง.  แบบหน้าจั่วกลาย  (Modified span ± Bangalo) ดังแปลงมาจากหน้าจั่วธรรมดา จั่วทั้งสอง
ข้างจะยาวไม่เท่ากัน มีคุณสมบัติในการระบายความร้อนที่ช่วงบนของหลังคาได้ดีกว่าแบบ ค.  สร้างได้
กว้างขวางขึ้นและจุสัตว์ได้มากข้ึนด้วย 
        จ.  แบบหน้าจั่วสองชั้น (Two third span)  เป็นแบบที่สร้างได้ยากและมีราคาแพงที่สุด  แต่ก็
มั่นคงแข็งแรงกว่าทุกๆ  แบบ  จสุัตว์ได้มากที่สุด  เหมาะสมที่จะสร้างเป็นโรงเรือนกลางหรือใช้เลี้ยงสัตว์ที
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มีขนาดใหญ่ๆ  เช่นโค  กระบือ  สุกรพันธุ์  ม้า ฯ  โรงเรือนแบบนี้เหมาะสมกับสภาพของเมืองร้อนมาก
ที่สุดด้วย 
 
โรงเรือนโคนม โคเนื้อ กระบือ 

ในการเริ่มต้นเลี้ยงโคนม การเลือกสถานที่เลี้ยงหรือฟาร์มจะต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ว่าเหมาะสมทั้งในแง่ท าเล และสภาพพ้ืนที่ การจัดการโรงเรือน การจัดการในแง่ความต้องการพืชอาหาร
สัตว์  
1.ท าเลและสภาพพื้นที่  
ท าเลที่ตั้งฟาร์ม มีสิ่งที่ควรพิจารณาดังนี้  

(1) จะต้องอยู่ใกล้ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ เกษตรกรจะต้องรัดนมวันละ 2 เวลา เช้า – เย็น และ
จะต้องน าน้ านมดิบที่รัดได้ส่งศูนย์รวบรวมน้ านมให้เร็วที่สุดหลังจากการรีด เพราะน้ านมดิบเน่าบูดและเสีย
ง่าย โดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อน ดังนั้นในแง่ท าเลของฟาร์มเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องส าคัญที่สุดที่ต้อง
พิจารณาก่อนเรื่องอ่ืน ๆ  

(2) อยู่ใกล้แหล่งน้ า น้ าถือเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งของการท าฟาร์มโคนม โคนมตัวหนึ่ง ๆ มี
ความต้องการน้ าดื่มวันละ 30 – 40 ลิตรในวันอากาศเย็นสบาย ส่วนในวันอากาศร้อนจัดความต้องการน้ า
ดื่มจะเพ่ิมข้ึนถึงหนึ่งเท่าตัว นอกจากน้ าจะมีความจ าเป็นไว้ให้โคดื่มกินอย่างเต็มที่แล้ว ในกิจกรรมของการ
รีดนมอย่างน้อยที่สุดมีความต้องการน้ าสะอาดส าหรับการท าความสะอาดตัวโค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล้าง
เต้านมและการท าความสะอาดอุปกรณ์ใส่นมและรีดนม อีกทั้งการใช้น้ าเพ่ือท าความสะอาดโรงเรือน 
ความส าคัญของน้ าอีกประการหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตในแง่ของอาหารข้นที่ให้โคกิน นั่นคือ น้ าควร
มาจากแหล่งชลประทานที่จะใช้หรือชักเข้าแปลงหญ้าได้ โดยเฉพาะในฤดูหนาวและฤดูแล้ง ดังนั้นถ้าท าเล
ที่เลือกอยู่ในเขตชลประทาน การผลิตโคนมจะกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนพ้ืนที่ที่อยู่ใน
สภาพขาดแคลนน้ าหรือมีใช้อย่างจ ากัดไม่ควรเลือกใช้เลี้ยงโคนม เพราะจะมีปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาอีก
มากมายในภายหลัง  

(3) อยู่ใกล้แหล่งพืชอาหารสัตว์ ท าเลที่จะเลี้ยงโคนมมักจะเป็นพ้ืนที่ที่ดีที่สุดในแง่ของการผลิตพืช
อาหาร ในบางสภาวะการเลือกเลี้ยงโคนมเกิดขึ้นในสภาพพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม  เช่น ในประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง เช่น ประเทศอิสราเอลและกลุ่มประเทศอาหรับ ต้นทุนการผลิตจะสูงมาก เพราะต้อง
น าเข้าพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศเข้าไปเลี้ยงสัตว์ แต่ด้วยราคาน้ านม
ดิบที่ผลิตในแถบนั้นมีราคาสูงมาก จึงสามารถเนินการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่แพงเข้าช่วยได้ 
ดังนั้นประเทศไทยในแง่การก าหนดพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรในเขตแห้งแล้ง เป็นการเริ่มต้น
ที่ผิด เพราะขีดจ ากัดในเรื่องน้ าจะส่งผลให้เกิดความขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูแล้ง 
เป็นเวลาถึงปีละ 6 เดือน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในกลุ่มภายใต้การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมโดยรัฐจะเริ่มต้น
ด้วยการกู้เงินมาด าเนินการ ดังนั้นถ้าพ้ืนที่ขาดแคลนน้ า เกษตรกรจะไม่มีศักยภาพในการด าเนินการให้
ได้มาซึ่งพืชอาหารสัตว์แม้จะเป็นคุณภาพเลวถึงปานกลางก็ตาม ด้วยเหตุนี้สภาพขาดอาหารจะเกิดขึ้นแก่
โคนม ซึ่งส่งผลให้การผลิตนม สุขภาพโดยรวมและอัตราการผสมติดลงต่ าลง อันจะส่งผลให้ผลตอบแทน
รวมจากการผลิตต่ า และไม่คุ้มกับการลงทุน อนึ่งในท าเลที่จะส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโคนม ถ้าเป็นเขตที่มี
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในแง่อาหารหยาบที่มีคุณภาพ เช่น กากสับปะรด ต้นข้าวโพดฝักอ่อน และ
เปลือกฝักข้าวโพดอ่อนมีปริมาณมาก จะท าให้ต้นทุนการผลิตน้ านมต่ าลงไปด้วย  
สภาพพื้นที ่มีหลักที่ต้องพิจารณาดังนี้  
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(1) สร้างโรงเรือนหรือที่อยู่อาศัยของโคในที่ดอน เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดปัญหาความเฉอะแฉะของ
พ้ืนที ่จุดที่จะตั้งโรงเรือนและลานดินนอกโรงเรือนที่จะให้โคอยู่ ควรจะสูงกว่าพ้ืนที่โดยรอบอย่างน้อยที่สุด
ประมาณ 30-50 เซนติเมตร  

(2) สภาพดินบริเวณท่ีจะสร้างคอก ถ้าเป็นดินกรวดทราย จะดีกว่าดินโคลนหรือดินท้องนา  
(3) ควรมีต้นไม้ใหญ่ ๆ ที่ให้ร่มเงา ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่จะเป็นที่กันแดดตามธรรมชาติที่ดีกว่า

หลังคาโรงเรือนชนิดใดๆ สภาพภูมิประเทศที่เลือกเป็นที่ดอนและเลี้ยงโคไม่กี่ตัว ถ้ามีร่มไม้ใหญ่ๆ สามารถ
ที่จะเลี้ยงโคนมได้โดยไม่ต้องสร้างโรงเรือนอยู่อาศัยให้มันเลย เพราะฉะนั้นควรพิจารณาผสมผสานการใช้
ร่มไม้ให้เป็นประโยชน์กับระบบการผลิต  

(4) ต้องมีพ้ืนที่มากพอส าหรับการท าแปลงหญ้า การพ่ึงแหล่งอาหารธรรมชาติสามารถท าได้ก็
เพียงเฉพาะหน้าฝนเท่านั้น อีกท้ังคุณภาพและปริมาณที่จะได้มาในแต่ละวันก็ไม่มีความแน่นอน ซึ่งจะสร้าง
ปัญหาในเรื่องความไม่พอเพียง หรือความผันแปรของระดับคุณภาพของอาหารโคนมในแต่ละวันหรือแต่ละ
ฤดูเป็นอย่างมาก การมีพ้ืนที่ปลูกพ้ืนหญ้าและสามารถให้น้ าในฤดูหนาวและแล้งได้จะท าให้โคมีหญ้าสด
คุณภาพดีกินตลอดปี ปริมาณพ้ืนที่แปลงหญ้าที่เหมาะสมต่อจ านวนโคจะขึ้นอยู่กับความประณีตในการ
จัดการแปลงหญ้า เช่น ความสามารถในการให้น้ า ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การใส่ปุ๋ยและการควบคุม
หรือวางระบบหมุนเวียนการตัดที่ดี ส าหรับแปลงหญ้าที่มีการเอาใจใส่ดูแลและตัดหรือเกี่ยวอย่างประณีต
นั้นโคหนึ่งตัวอาจจะใช้พื้นที่เพียง 1 – 2 ไร่ก็พอ  

 
2.การจัดการโรงเรือน  

แบบหรือชนิดของโรงเรือนที่แตกต่างกันจะต้องการ การเอาใจใส่ดูแลหรือการจัดการโดยรวม
แตกต่างกันในการวางแผนสร้างโรงเรือนจะต้องมีการพิจารณาระบบการระบายของเสียออกจากโรงเรือน  
โดยมีการน าเอาสภาพพ้ืนที่มาพิจารณาร่วม ในฝูงโคขนาดปานกลางและเกษตรกรมีความขยันอย่าง
สม่ าเสมอ สิ่งขับถ่ายที่เป็นของแข็งสามารถน าออกจากโรงเรือนหรือลานดินได้ทุกวัน โดยการใช้พลั่วตักใส่
รถเข็นออกไปเทกองไว้นอกโรงเรือนเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ย ส่วนน้ าล้างคอกและปัสสาวะจะถูกชะล้างไป
ตามคูน้ าที่มีความลาดเอียงไปไหลออกไปจากบริเวณโรงเรือนไปยังบ่อรวมหรือบ่อพัก  เพ่ือการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของการระบายของเสียในรูปของเหลวออกจากโรงเรือนจะดีมาก
น้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับ ความสูงของพ้ืนที่ที่จะสร้างโรงเรือนว่าสูงกว่าพ้ืนที่รอบข้างที่จะใช้ท าแปลงมากน้อย
เพียงใด ถ้าสร้างโรงเรือนบนพ้ืนที่เป็นเนินสูง ของเหลวจากโรงเรือนจะไหลลงสู่แปลงหญ้าได้อย่างสะดวก 
ไม่หมักหมมและเฉอะแฉะ จุดนี้เป็นจุดที่ส าคัญที่มักจะมองข้ามไปในการเลือกพ้ืนที่ที่จะปลูกโรงเรือน 
โดยเฉพาะในเขตที่เป็นที่ราบลุ่ม และมักเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกในแง่การจัดการของเสียจากโรงเรือน และ
ความเฉอะแฉะหมักหมมที่เกิดขึ้นอันก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวในแง่สุขศาสตร์ของโรงเรือน ปัจจุบัน
ระบบการเลี้ยงดูแบบปล่อยอิสระในโรงเรือนเป็นแบบที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะการเอาใจใส่จัดการ
ง่ายและสะดวก อีกทั้งมีข้อดีแก่ตัวโคในเรื่องของความสบายและสุขศาสตร์โดยรวม ค าแนะน าในแง่ความ
ต้องการจ าเพาะส าหรับโรงเรือนแบบปล่อยอิสระมีดังต่อไปนี้  

1. ขนาดของโรงเรือน พ้ืนที่ภายใต้โรงเรือนใช้เกณฑ์ค านวณว่าโค 1 ตัว ต้องการพ้ืนที่ 3 – 5 
ตารางเมตรต่อตัว และควรจะเผื่อพ้ืนที่ภายใต้โรงเรือนให้มากพอที่จะรองรับจ านวนโคที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น
ภายในปีสองปีข้างหน้าด้วย และควรจะมีพ้ืนที่นอกโรงเรือนส ารองไว้ส าหรับการขยายตัวโรงเรือนให้ยาว
ออกไปได้ในอนาคต  
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2. ความสูงและความกว้าง ลักษณะของโรงเรือนควรโล่งและโปร่ง ความสูงของหลังคาควรอยู่ใน
เกณฑ ์4 – 5 เมตร และความกว้างของโรงเรือนไม่ควรเกิน 2 เท่าของความสูง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการเน้นให้
มีการระบายอากาศให้มากที่สุด โดยเฉพาะในสภาวะลมสงบ ส่วนความยาวขึ้นอยู่กับจ านวนโคในฟาร์ม 

3. หลังคา วัสดุที่ใช้มุงหลังคาสามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่ใบหญ้าคา ใบจาก กระเบื้องและสังกะสี ใบ
คาและใบจากจะลดรังสีความร้อนที่ส่งผ่านลงไปในโรงเรือนมากกว่ากระเบื้องและสังกะสีตามล าดับ 
ลักษณะของหลังคาถ้าเป็นโรงเรือนที่แคบมีหลังคาเรียบแบบเพิงหมาแหงนจะให้ประโยชน์ใช้สอยที่ดี  แต่
ถ้าโรงเรือนกว้างมีหลังคาแบบจั่วสองชั้นจะช่วยการระบายอากาศได้ดีกว่าโดยเฉพาะช่วงลมสงบ  โรงเรือน
ที่กว้างมาก ๆ และไม่มีช่องระบายอากาศตรงกลางหลังคาจะก่อให้เกิดสภาวะอับลมภายในโรงเรือน  และ
ความร้อนท่ีเกิดข้ึนจากทั้งการแผ่รังสีของแสงแดดและความร้อนท่ีถ่ายเทออกจากตัวโคเองจะสะสมมากขึ้น
เรื่อยๆ สภาพอับลมเช่นนี้นอกจากจะท าให้การสะสมความร้อนเกิดขึ้นมากกว่าปกติ  ความชื้นในอากาศ
ภายใต้โรงเรือนที่เป็นผลรวมจากความเปียกแฉะจากสิ่งขับถ่ายและลมหายใจของโคจะสะสมอยู่มากด้วย  

4. ทิศทางการวางตัวของโรงเรือน โรงเรือนในประเทศแถบร้อนเป็นที่แนะน ากันว่าควรสร้าง
วางตัวตามตะวันคือแนวทิศตะวันออกตะวันตก เพ่ือให้ร่มเงาที่เกิดขึ้นจากหลังคาตกอยู่ภายใต้โรงเรือนมาก
ที่สุด อย่างไรก็ตาม ทิศทางการวางตัวของโรงเรือนแนวเหนือใต้ หรือขวางตะวันก็เป็นประโยชน์ถ้าสภาพ
พ้ืนที่โรงเรือนเป็นดิน เพราะแสงแดดที่ส่องเข้ามาภายใต้โรงเรือนในช่วงเช้า บ่ายและเย็น จะช่วยท าให้
พ้ืนดินแห้งไม่เปียกเฉอะแฉะ แต่การวางตัวของโรงเรือนแบบขวางตะวันนี้จะต้องมีลานดินกว้างด้านข้าง
ของโรงเรือนท้ังสองด้าน เพ่ือให้โคออกไปอยู่และใช้ประโยชน์ร่มเงาที่ตกทอดออกไปได้  

5. พ้ืนโรงเรือน สิ่งต้องพิจารณาในแง่พ้ืนโรงเรือนคือ การเลือกระหว่างพ้ืนปูนหรือดิน ในแง่ความ
สะดวกการใช้พ้ืนปูนจะกั้นในเรื่องความสะอาดและความแห้งของพ้ืนคอกโดยเฉพาะในหน้าฝน ซึ่งโรงเรือน
ที่มีพ้ืนเป็นดินมักจะแก้ปัญหาความหมักหมมของสิ่งขับถ่ายไม่ได้ และสามารถแปรสภาพเป็นปลักโคลนตม
จากการเหยียบย่ าตลอดเวลา ในการก่อสร้างโรงเรือนครั้งแรกอาจจะยังไม่เทปูนก่อนก็ได้ ให้เวลาผ่านไป
สัน 1 ปีก่อน ความคิดในการแก้ไขเรื่องพ้ืนจะเกิดขึ้นจากปัญหาที่ได้พบเห็นจริง ๆ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้
ไม่ใช่พ้ืนปูน บริเวณที่โคเดินผ่านหรือต้องยืนอยู่บ่อย ๆ เช่น บริเวณที่กินน้ า ที่ยืนกินอาหาร และทางเดิน
เข้าออกจากโรงเรือนควรจะต้องเทปูน ข้อควรระวังส าหรับการสร้างโรงเรือนแบบพ้ืนปูนที่ส าคัญมากอย่าง
หนึ่งคือ ผิวหน้าจะต้องไม่ปล่อยให้หยาบเกินไป เพราะถ้าหยาบเกินไปผิวปูนจะท าหน้าที่เหมือนกระดาษ
ทรายที่ขัดถูพ้ืนกีบอยู่ตลอดเวลา จะท าให้อัตราการสึกของกีบมากกว่าอัตราการงอกของกีบ กีบจะสึกกิน
ลึกเข้าไปถึงชั้นเนื้ออ่อนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกีบ ซึ่งมีเส้นประสาทหล่ออยู่มาก ซึ่งจะมีผลก่อให้เกิด
ความเครียดและเจ็บปวดแก่โคทั้งการยืนและการเดิน ดังนั้น พ้ืนปูนควรจะต้องฉาบผิว แล้วใช้ไม้กวาด
มือเสือลากเป็นล่องเป็นเส้นไว้ กันลื่นล้ม  

6. รางใส่หญ้าและอาหาร ควรจะวางอยู่ด้านข้างตามความยาวของโรงเรือน โดยมีที่บังคับหนีบคอ
โคไว้ขณะกินอาหาร ตัวอย่างเช่น สถานีพัฒนาและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครไทย จังหวัดพิษณุโลก และสถานี
พัฒนาและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก จังหวัดตาก ที่บังคับคอจะมีประโยชน์ในการบังคับให้โคอยู่กับที่เวลากิน อัน
จะสะดวกในการควบคุมการให้อาหารข้นแก่โคแต่ละตัวได้ตามก าหนด โคจะขวิดแย่งกันหรือรังแกกันไม่ได้
ประการหนึ่ง และจะมีประโยชน์ในการที่จะบังคับโคไว้ผสมเทียม ตรวจท้อง หรือการปฐมพยาบาลอีก
ประการหนึ่ง ขนาดความกว้างของรางอาหารมีค าแนะน าที่ต่างๆ กันไป อย่างไรก็ตามควรกว้างไม่น้อยกว่า 
60 เซนติเมตร สิ่งควรค านึงคือ รางต้องกว้างพอที่จะใส่หญ้าเข้าหรือโกยหญ้าออกเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และต้องมีความสูงพอที่จะป้องกันไม่ให้โคคุ้ยหญ้าหล่นออกเรี่ยราด  
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7. ลานดิน ค่อนข้างจ าเป็นส าหรับการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือน การที่โคได้ยืนและเดิน
สลับไปมาระหว่างพื้นคอนกรีตกับพ้ืนดิน จะช่วยรักษาสุขภาพของกีบดีขึ้น โดยเฉพาะโคที่มีปัญหาเรื่องกีบ 
การให้โคอยู่บนลานดินจะช่วยให้หายเร็วขึ้น สิ่งควรระวังของลานดินคือความลาดเทควรจะต้องมาก
พอสมควร และไม่ควรให้มีน้ าขัง ชายคาด้านต่ าของหลังคาควรมีรางน้ าฝนและมีคูน้ าคอนกรีตระบายน้ าฝน
ออกจากบริเวณโรงเรือนและจากลานดิน การน าเอาทรายมากองไว้เป็นเนินเตี้ย ๆ บริเวณลนดินจะช่วยลด
ปัญหาความเฉอะแฉะของพ้ืนดินและพบว่าโคชอบนอนบนพื้นทรายที่กองอยู่เป็นเนิน  

8. ที่ให้น้ า ควรจะสร้างในบริเวณลานดินหรือริมรั้ว เป็นบ่อซีเมนต์มีน้ าไหลเต็มตลอดเวลา อาจใช้
ที่ควบคุมการเปิดปิดน้ าแบบลูกลอยที่ใช้ในส้วมชักโครกมาดัดแปลงก็ได้  บ่อน้ าควรอยู่ในที่ร่มหรือมีเพิง
คลุมกันแดดไม่ควรให้บ่อน้ าตากแดดอยู่ เพราะจะท าให้โคต้องจ าใจกินน้ า  
อุ่นๆ ในขณะที่โคเครียดจากอากาศร้อนอยู่แล้ว  

       
ภาพที่ 2. 1 คอกพักโคแบบเพิงหมาแหงนกลาย และแบบหน้าจั่วซึ่งสามารถจะแบ่งโคออกเป็นสองคอกได ้
 
3 การวางแผนผังฟาร์ม โรงเรือน และสิ่งก่อสร้างในฟาร์ม  

เมื่อจะเริ่มกิจการฟาร์มโค-กระบือเนื้อกันอย่างจริงจัง เจ้าของฟาร์มจ าเป็นต้องจัดสร้างโรงเรือน
และอุปกรณ์ที่จ าเป็น ซึ่งจะมีสิ่งก่อสร้างใดบ้าง ลักษณะเป็นอย่างไร และวางไว้ส่วนใดของฟาร์มนั้นจะมี
ความแตกต่างกันไปในแต่ละฟาร์ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประเภทของกิจการ (การเลี้ยง
แม่พันธุ์โคกระบือ หรือเลี้ยงโคกระบือขุน หรือทั้งสองอย่าง หรือการเลี้ยงโคนม) ขนาดของกิจการและ
สภาพภูมิประเทศ เป็นต้น การสร้างโรงเรือนและการวางแผนผังฟาร์มที่ดี จะท าให้สะดวกและรวดเร็วใน
การปฏิบัติ งาน ประหยัดแรงงาน ลดการสูญเสียต่าง ๆ ตลอดจนปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ การก่อสร้าง
โรงเรือนโดยไม่ได้วางแผนให้ถูกต้องตามหลักการตั้งแต่เริ่มกิจการจะเป็นผลเสียต่อเนื่องตลอดไป  ดังนั้น
ก่อนที่จะลงมือก่อสร้าง เจ้าของฟาร์มควรจะด าเนินการต่อไปนี้  
1. ศึกษาจากต าราหรือเอกสารต่าง ๆ  
2. ปรึกษาผู้มีประสบการณ์  
3. ดูงานตามฟาร์มต่าง ๆ และถามเจ้าของฟาร์มว่าสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่นั้นมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง ถ้าจะ
สร้างฟาร์มใหม่จะปรับปรุงจากของเก่าอย่างไรบ้าง  มีปรากฏบ่อยครั้งว่าผู้เลี้ยงโคในประเทศไทย
ลอกเลียนแบบโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างของต่างประเทศมาใช้โดยไม่ได้ดัดแปลงให้เหมาะสมเสียก่อน ท าให้
เกิดปัญหาในการใช้งาน ทั้งนี้เพราะขนาดและอุปนิสัยของโคกระบือในประเทศไทยกับต่างประเทศนั้น
แตกต่างกัน เช่น ขนาดความกว้างของซองในคอกบังคับสัตว์ในต่างประเทศกว้างประมาณ 70 เซนติเมตร 
หรือกว่านั้น ถ้าใช้กับโคพ้ืนเมืองไทยซึ่งตัวเล็กจะท าให้โคสามารถเลี้ยวหัวกลับได้  อีกทั้งโคไทยและโค
ลูกผสมบราห์มันสามารถเตะได้เก่ง และกระโดดได้สูงกว่าโคตระกูลเมืองหนาว ดังนั้นในการสร้างโรงเรือน
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ต่างๆ จึงต้องค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย โรงเรือนและสิ่งก่อสร้างในฟาร์มโคกระบือเนื้อขนาดใหญ่ที่เลี้ยงทั้งแม่
พันธุ์และโคกระบือขุน มีดังนี้  
1. คอกพักโคกระบือก่อนน าเข้าฟาร์ม  
2. คอกพักแม่พันธุ์  
3. คอกลูกโคกระบือหย่านม  
4. คอกโคกระบือขุน  
5. คอกพ่อพันธุ์  
6. คอกแสดงโคกระบือลักษณะดี  
7. คอกโคกระบือเตรียมขยาย  
8. คอกโคกระบือนอกแผนผสมพันธุ์  
9. คอกบังคับสัตว์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
10. โรงเก็บอาหาร และโรงผสมอาหารสัตว์  
11. รั้งแปลงหญ้า  
12. อ่ืน ๆ เช่น ส านักงาน บ้านพัก โรงเก็บรถ และเครื่องจักรกล ถนน ร่มเงา หลุมหญ้าหมัก และบ่อน้ ายา
หน้าฟาร์ม เป็นต้น แต่ถ้าเป็นฟาร์มขนาดเล็กหรือเป็นฟาร์มที่เลี้ยงเฉพาะอย่าง (แม่พันธุ์หรือโคกระบือขุน) 
ก็ไม่จ าเป็นต้องมีครบทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้น  
 
4 หลักการในการวางแผนผังฟาร์ม  

การตัดสินใจว่าจะวางโรงเรือน หรือสิ่งก่อสร้างในส่วนใดของฟาร์ม ควรค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 
ทิศทางลม ทิศทางแสงแดด การระบายน้ า การป้องกันโรค การป้องกันขโมย แหล่งน้ า ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และการขายกิจการในอนาคต  
หลักการที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนผังฟาร์มมีดังนี้  

1. ตัดถนนในฟาร์มให้เป็นระเบียบ และให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล พ้ืนถนนควรกว้าง 4 เมตร 
และมีไหล่ทางออกไปข้างละ 2 เมตร  

2. ประตูเข้าฟาร์มที่เปิดใช้ประจ าควรมีเพียงประตูเดียว และอยู่ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้
จากส านักงาน ซึ่งจะท าให้สามารถควบคุมการเข้าออกของบุคคลภายนอกได้ ทั้งนี้เพ่ือลดปัญหาเรื่องโรค
ระบาดและปัญหาเรื่องขโมย  

3. บ้านพักและส านักงานควรอยู่ในต าแหน่งเหนือลมจากคอกสัตว์และโรงอาหารสัตว์  อีกทั้งควร
อยู่ห่างกันอย่างน้อย 150 เมตร ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้กลิ่นและฝุ่นละอองมารบกวน  

4. คอกสัตว์และโรงเรือนต่างๆ ควรอยู่ในต าแหน่งที่สูงเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง ป้องกันคอก
แฉะในฤดูฝน และเป็นการสะดวกถ้าจะใช้วิธีล้างพื้นคอกให้มูลโคกระบือไหลลงมาแปลงหญ้า  

5. คอกพักโคกระบือก่อนเข้าฟาร์มควรจัดไว้ใกล้รั้วฟาร์ม ณ จุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งควรจะมีประตูฟาร์ม
อีกแห่งหนึ่งซึ่งเปิดเป็นครั้งคราว และอยู่ห่างจากคอกสัตว์อ่ืน ๆ มากที่สุดเท่าที่จะท าได ้ 

6. คอกสัตว์ที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น คอกพักแม่พันธุ์ คอกโคกระบือขุน คอกแสดงโค
กระบือลักษณะดีและคอกโคกระบือเตรียมขาย ควรอยู่ไม่ไกลจากสายตาของเจ้าของหรือส านักงานมากนัก  

7. คอกลูกโคกระบือหย่านมควรอยู่ห่างจากคอกแม่พันธุ์ ขนาดที่ไม่ได้ยินเสียงร้องเรียกถึงกันคือ
อย่างน้อย 600 เมตร มิฉะนั้นแล้วการหย่านมลูกโคกระบือจะไม่สามารถท าส าเร็จได้  



Ruminant Production by Dr. Pattaraporn Tatsapong 

House for Ruminants 

14 

 

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University 

 

8. คอกโคกระบือนอกแผนผสมพันธุ์ ควรจะอยู่ห่างจากคอกแม่พันธุ์ปกติ ทั้งนี้เพ่ือไม่ได้เกิดพลัด
หลงมาปะปนกัน  
 

   
ภาพที่ 2.2 โรงเรือนโคนมสาว บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค ์จ.ล าพูน เป็นจั่วสองชั้น 
 

   
ภาพที่ 2.3 โรงเรือนกระบือที่มูล่าห์ฟาร์ม จ.ระยอง เป็นเพิงหมาแหงน 
 

  
ภาพที่ 2. 4 โรงเรือนโคเนื้อที่ไทยเสรีฟาร์ม จ. ก าแพงเพชร เป็นเพิงหมาแหงนกลาย 

9. คอกบังคับสัตว์ ควรจะอยู่ใกล้ฝูงสัตว์ที่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติงานต่างๆ บ่อยครั้ง ซึ่งได้แก่ ฝูงแม่
พันธุ์และโคกระบือขุน  

10. รั้วรอบฟาร์มควรเป็นรั้วลวดหนาม 4 – 5 เส้น ส่วนรั้วแบ่งแปลงหญ้าภายในฟาร์มควรใช้รั้ว
ไฟฟ้าเพ่ือเป็นการประหยัด  
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11. หลุมหญ้าหมักควรจะอยู่ไม่ไกลจากฝูงโคกระบือหรือคอกโคกระบือที่จะใช้ประโยชน์  
12. แปลงหญ้าที่อยู่ใกล้คอกสัตว์ควรปลูกหญ้าชนิดเกี่ยวหรือตัดสด  ส่วนแปลงหญ้าที่อยู่ไกล

ออกไป ควรปลูกหญ้าชนิดที่ให้สัตว์ลงไปเล็ม 
13. หากมีแหล่งน้ าชลประทาน ควรจะสร้างคลองส่งน้ าหรือท่อส่งน้ าเลียบแนวถนน และค านึงถึง

ความฉลาดเอียงของพ้ืนที่ตามความเหมาะสม  
14. การสร้างอาคารต่างๆ แต่ละหลังควรจะมีช่องว่างห่างกันพอสมควรเพ่ือให้มีการถ่ายเทอากาศ

ที่ด ี 
15. ในการวางแผนสร้างโรงเรือนต่างๆ ควรจะเหลือพ้ืนที่ไว้ส าหรับการขายกิจการในอนาคตด้วย  
16. เมื่อวางแผนในกระดาษเรียบร้อยแล้ว ควรขอความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและผู้มี

ประสบการณ์ เมื่อได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดแล้วจึงจะลงมือก่อสร้าง รายละเอียดของโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างใน
ฟาร์ม ในที่นี้จะขออธิบายรายละเอียดเฉพาะคอกพักแม่พันธุ์ คอกโคกระบือขุนและคอกปฏิบัติการเท่านั้น 
เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้ประกอบกิจการฟาร์มโคกระบือควรจะมีไว้  
 
คอกพักแม่พันธุ์  

ตามหลักการท่ีปฏิบัติกันในต่างประเทศ จะปล่อยฝูงแม่พันธุ์โคกระบือให้อยู่ในแปลงหญ้าทั้งวันทั้ง
คืน เพ่ือให้โคกระบือเล็มหญ้านานๆ และในเวลาที่อากาศท่ีไม่ร้อนนัก ในแปลงหญ้าจะมีต้นไม้ใหญ่หรือเพิง
หลังคาเพ่ือเป็นร่มเงา มีน้ าและเกลือแร่ไว้ให้โคกระบืออย่างสมบูรณ์ ในต่างประเทศจึงมักจะไม่มีคอกพัก
แม่พันธุ์ แต่ในประเทศไทย จะปล่อยให้โคกระบืออยู่ในแปลงหญ้าหรือทุ่งหญ้าธรรมชาติเฉพาะตอน
กลางวัน ส่วนในตอนกลางคืนจะขังโคกระบือไว้ในคอกทั้งนี้เนื่องจากปัญหาเรื่องการลักขโมย  หลักการ
ทั่วไป การสร้างคอกแม่พันธุ์โคกระบือสามารถออกแบบได้ต่างๆ  กัน แต่ข้อมูลและหลักการจาก
ประสบการณ์ท่ีน่าจะเหมาะสมส าหรับประเทศไทยมีดังนี้  

1. ตั้งอยู่ในที่สูง หากเป็นที่เนินเล็กน้อยยิ่งดี  
2. โดยปกติโคกระบือชอบอยู่ในที่โล่ง แต่ควรมีหลังคาอยู่ส่วนหนึ่งของคอกเพ่ือให้โคไว้หลบแดด

หลบฝน  
3. พ้ืนที่หลังคาในคอกพักแม่พันธุ์ขึ้นอยู่กับขนาดและจ านวนโคกระบือที่จะพักอยู่ในคอกนั้น  

อาศัยหลักง่าย ๆ คือ เอาความกว้างของส่วนท้องโคคูณด้วยความยาวของล าตัว แล้วคูณด้วย 2 เป็นพ้ืนที่
ในส่วนที่เป็นหลังคา (ประมาณ 2 – 3 ตารางเมตรต่อแม่โคกระบือ 1 ตัว)  

4. ถ้าพ้ืนคอกเป็นคอนกรีตทั้งหมด พ้ืนที่ส่วนทีเป็นที่โล่งคิดเป็น 2 เท่าของพ้ืนที่หลังคา แต่ถ้าเป็น
พ้ืนดิน พ้ืนที่โล่งควรเป็น 10 เท่าของหลังคา คอนกรีตเหมาะส าหรับกรณีที่ต้องการประหยัดพ้ืนที่สร้าง
คอก และประหยัดวัสดุในการกั้นคอก ส่วนระบบคอกกว้างซึ่งไม่จ าเป็นต้องเทคอนกรีตนั้นเหมาะส าหรับ
กรณีท่ีมีพ้ืนที่ส าหรับสร้างคอกมากพอและสามารถหาวัสดุกั้นคอกได้ง่าย  

5. ในกรณีที่เป็นพ้ืนคอนกรีต ควรเทพื้นหนา 7 เซนติเมตร โดยไม่ต้องเสริมเหล็ก แต่ถ้าต้องการให้
รถแทรกเตอร์ล้อยางเข้าท างานในคอกได้ ก็ควรเทพ้ืนให้หนา 10 เซนติเมตร และผูกเหล็กหรือผูกไม้รวก 
พ้ืนคอนกรีตควรป้องกันการลื่นของโคโดยการท าเป็นร่อง  

6. หลังคาควรจะท าด้วยกระเบื้อง สังกะสี จากหรือแฝกก็ได้ ชายคาควรสูงจากพ้ืน ประมาณ 
2.50 เมตร ถ้าหลังคาเตี้ยเกินไปในกรณีทีท าด้วยจาก หรือแฝก จะเกิดปัญหาโค กระบือกินหลังคา และใน
กรณีท่ีท าด้วยสังกะสีจะเกิดปัญหาเรื่องความร้อน แต่ถ้าสูงเกินไปหลังคาจะกันแดดกันฝนได้ไม่ดีนัก  
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7. เสาคอกอาจจะเป็นเสาคอนกรีต หรือเสาไม้ หรือเสาเหล็ก ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม แต่ถ้า
เป็นเสาไม้หรือเสาเหล็กควรจะหุ้มโคนเสาด้วยคอนกรีตเพ่ือป้องกันการถูกกัดกร่อนที่โคนเสาจากปัสสาวะ
และมูลโคกระบือ  

8. รางอาหารควรอยู่ตามความยาวของหน้าคอก โดยมีหลังคายื่นมาคลุมรางอาหารอย่างน้อย 1.5 
เมตร  

9. กั้นรางอาหารส่วนหนึ่งไว้ใส่เกลือแร่  
10. อ่างน้ าควรอยู่นอกคอกให้โคกระบือยื่นหัวออกไปดื่มน้ า ถ้าอ่างน้ าอยู่ในคอกจะเกิดปัญหาโค

กระบือถ่ายมูลลงไปในน้ า ขอบอ่างควรสูงจากพ้ืน 60 เซนติเมตร ความจุของอ่างขึ้นอยู่กับจ านวนโค
กระบือ ในกรณีที่โคกระบือกินหญ้าสดโคกระบือจะต้องการน้ าดื่มประมาณร้อยละ 5 ของน้ าหนักตัวต่อวัน 
แต่ถ้ากินฟางหรือหญ้าแห้งโคกระบือจะดื่มน้ าประมาณร้อยละ 10 ของน้ าหนักตัวต่อวัน ไม่ควรท าอ่างน้ า
ใหญ่เกินไป เพ่ือจะเติมน้ าใหม่ได้บ่อยๆ ซึ่งจะแก้ปัญหาเรื่องน้ าเน่าเสียได้ ในกรณีที่มีน้ าประปาหรือน้ าใน
ถังยกสูงอาจจะใช้อ่างน้ าอัตโนมัติก็ได้  

11. แผงกั้นคอกแถบรางอาหาร มีหลายรูปแบบ เลือกตามความเหมาะสม หรือตามเงินทุนที่มี 
12. การกั้นคอกอาจจะใช้ไม้เนื้อแข็ง ไม้ไผ่ หรือท่อน้ า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงินทุน ควรกั้นเป็น 4 แนว 

ไม้ที่ใช้กั้นคอกควรจะอยู่ด้านในของเสา การผูกไม้ติดกับเสาอาจใช้ยางจักรยาน หรือยางจักรยานยนต์เก่า 
ซึ่งประหยัดและคงทนดีมาก  

13. ความยาวของคอกสัมพันธ์กับความยาวของรางอาหาร ความยาวของรางอาหารควรให้
พอเพียงส าหรับโคกระบือทุกตัวยืนกินอาหารพร้อม ๆ กัน แม่โคกระบือ 1 ตัว ต้องการความยางของราง
อาหารประมาณ 65 เซนติเมตร อย่างไรก็ตาม คอกพักโคแต่ละคอกควรยาวไม่เกิน 50 เมตร ทั้งนี้เพ่ือ
ความสะดวกในการขนย้ายมูลโคกระบือออกจากคอกและการจัดการอ่ืน ๆ  

14. ประตูคอก ควรวางไว้ในที่ท่ีเหมาะสมและความกว้างอย่างน้อย 2 เมตร  
15. ถ้าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ ควรจะวางแผนให้เครื่องทุ่นแรง เช่น รถไถติดใบมีดด้านหน้าเข้า

ท างานได ้ 
16. การปลูกต้นไม้ไว้ในคอกเพ่ือให้เกิดร่มเงาไม่สามารถท าได้ เพราะมูลโคกระบือเข้มข้นมากจน

ท าให้ต้นไม้ตาย ดังนั้นต้องปลูกต้นไม้ไว้นอกคอกโดยให้ห่างจากคอกอย่างน้อย 2 เมตร  
 
โรงเรือนและกรงส าหรับเลี้ยงลูกโคนม 

เนื่องจากลูกโคที่คลอดใหม่และอายุน้อยกว่า 1 เดือนยังอ่อนแอต่อโรคและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
เพราะลูกโคยังไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้โดยสมบูรณ์ ดังนั้นจึงควรเลี้ยงลูกโคอยู่ในโรงเรือนที่กันแดด
และฝนได ้หรือ กันลมโกรกในฤดูหนาว ภายในโรงเรือนแบ่งเป็นคอกเลี้ยงลูกโคแยกเป็นกลุ่มตามอายุ หรือ 
กรงท่ีขังเดี่ยวลูกโคตอ้งมีพ้ืนกรงที่แห้งซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก ่

1. กรงเลี้ยงลูกโคขังเดี่ยวแบบยกพื้น (Slatted individual pen) มักนิยมใช้เลี้ยงตั้งแต่แรก
คลอดจนถึงหย่านม หรือ ใช้เลี้ยงลูกโคจนถึงอายุประมาณ 1 เดือนจึงย้ายมาเลี้ยงในคอกขังรวมที่มีวัสดุรอง
พ้ืนหรือบนพ้ืนซีเมนต์ เนื่องจากลูกโคที่อายุน้อยกว่า 1 เดือนมีโอกาสติดโรคต่าง ๆ ได้ง่ายกว่า แต่กรงยก
พ้ืนมีการลงทุนสูงกว่ากรงที่วางบนพื้นธรรมดา (ภาพที ่2.6) 

2. กรงเลี้ยงลูกโคแบบวางบนพื้น (Individual pen) เกษตรกรทั่วไปนิยมใช้มากเพราะต้นทุน
ต่ าโดยแนะน าให้ใช้วัสดุรองพ้ืนกรงให้หนาอย่างน้อยประมาณ 15 เซนติเมตรเพ่ือต้องการให้พ้ืนคอกแห้ง
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โดยวัสดุรองพ้ืนที่เหมาะสมได้แก่ แกลบ ขี้เลื่อย และ ทรายเป็นต้น และควรใส่ปูนขาวบนพ้ืนกรงเป็นระยะ 
ๆ เพ่ือฆ่าเชื้อโรคก็จะท าให้พื้นกรง หรือ คอกค่อนข้างแห้ง ไม่มีกลิ่นแอมโมเนีย (ภาพที ่2.5) 

 
ภาพที่ 2.5 คอกลูกโคนมที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย Ghent, Belgium และคอกโคเนื้อที่ฟาร์มไทยเสรี 
ก าแพงเพชร  
ลูกโคแรกคลอดควรเลี้ยงอยู่บนพ้ืนที่สะอาด โดยมีวัสดุรองพ้ืนที่แห้ง และ ให้กินนมน้ าเหลืองโดยเร็ว 
ภายใน 6 ชั่วโมงได้ยิ่งดี (แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ) 

 
ภาพที ่2.6 ลูกโคท่ีเลี้ยงในกรงขังเดี่ยวยกพ้ืนและคอกอนุบาลรวม 
ลูกโคแรกคลอดน ามาเลี้ยงในกรงขังเดี่ยวยกพ้ืนจนถึงหย่านม หรือ เลี้ยงประมาณ 1 เดือนจึงย้ายมาเลี้ยง
ในคอกขังรวมปูพ้ืนด้วยแกลบ 

 
ภาพที ่2.7 ลูกโคเลี้ยงอยู่ในคอกขังรวมบนพ้ืนแกลบ และลูกกระบือนมขังคอกรวมฟาร์มมูล่าห์ 
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การเลี้ยงลูกโคในฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีลูกโคคลอดปีละ ไม่ต่ ากว่า 1,500 ตัวเลี้ยงขังเดี่ยวในกรงประมาณ 2 
สัปดาห์ หลังจากนั้นจึงย้ายมาเลี้ยงในคอกขังรวมที่ปูพ้ืนด้วยแกลบเพ่ือให้คอกแห้ง 
 
คอกโคกระบือขุน  

หลักการและรูปแบบเช่นเดียวกับคอกพักแม่พันธุ์ แต่จะต้องมีการกั้นแบ่งคอกย่อยแต่ละคอก 
คอกจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับจ านวนโคกระบือที่จะน าเข้าขุนในแต่ละชุด ถ้าเข้าขุนชุดละ 6 ตัวก็กั้นทุก ๆ 
ช่วงเสา ถ้าเข้าขุนชุดละ 18 ตัว ก็ก้ันทุก 3 ช่วงเสา เป็นต้น  

1. คอกปฏิบัติการ หรือคอกคัด (corral)  
ฟาร์มขนาดใหญ่จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีคอกปฏิบัติการ หรือเรียกง่ายๆ ว่าคอกคัด ทั้งนี้เพ่ือความสะดวก 
ประหยัดเวลา และลดการบอกช้ าของสัตว์ในการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตีเบอร์ การตอน 
การคัดแยก การผสมเทียม และการขนย้ายสัตว์ขึ้นรถ เป็นต้น ลักษณะและส่วนประกอบของคอก
ปฏิบัติการ คอกปฏิบัติการจะมีลักษณะขนาด และส่วนประกอบแตกต่างกันไปในแต่ละฟาร์ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับจ านวนสัตว์ สถานที่ก่อสร้าง และจุดประสงค์ในการใช้งาน แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วย คอกรวม
สัตว์ ปากแตร ซองเรียงเดี่ยว ซองบังคับพร้อมประตูหนีบคอ ประตูคัดแยกโคกระบือ เครื่องชั่งน้ าหนัก 
และทางโคกระบือข้ึนรถ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1. คอกรวมสัตว์ (Holding Pen) เป็นคอกที่มีขนาดใหญ่พอส าหรับกระบือทั้งฝูงเข้ามาอยู่รวมกัน
ก่อนที่จะปฏิบัติงานต่าง ๆ ขนาดของคอกข้ึนอยู่กับฝูงโคกระบือ โดยปกติจะใช้พ้ืนที่ 1 – 2 ตารางเมตรต่อ
โคกระบือ 1 ตัว คอกรวมสัตว์กั้นด้วยไม้หรือเหล็กท่อน้ า กั้นตามแนวนอน 4 – 5 แนว ให้แนวบนสุดสูง
จากพ้ืนไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร ข้อควรค านึงอย่างหนึ่งคือต้องออกแบบให้สามารถต้อนโคกระบือเข้า
ปากแตรโดยไม่ยากนัก โดยธรรมชาติของโคกระบือเมื่อถูกต้อนจะวิ่งเอาหัวไปซุกรวมกันที่มุมคอก และ
ยากท่ีจะไล่ออกจากมุมได ้ดังนั้น คอกรวมโคควรจะท าให้เป็นรูปโค้ง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดมุมคอก ยกเว้น
เฉพาะจุดที่ต้องการให้โคเข้าไป คือ ทางเข้าปากแตร บางครั้งอาจจะเกิดปัญหาโคกระบือดุ ดังนั้นในคอก
รวมสัตว์จึงควรจะมี “เสาปลอดภัย” เป็นเสาใหญ่กระจายอยู่ในคอกรวมสัตว์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นที่
ก าบัง  

2. ปากแตร (Funnel Pen หรือ Crowding Pen) เป็นคอกที่แบ่งโคกระบือจากคอกรวมสัตว์ 
เพ่ือเตรียมเข้าซองเรียงเดี่ยว ประตูของปากแตรควรจะท าเป็นประตูแกว่ง (Swing gate) เพ่ือช่วยกวาด
ต้อนโคจากปากแตรเข้าซอง ถ้าเป็นไปได้ในส่วนของปากแตรนี้ (รวมทั้งประตูแกว่งด้วย) ควรกั้นทึบเพ่ือให้
มีช่องที่โคมองเห็นทางออกได้ทางเดียวคือ “ซองเรียงเดี่ยว” ดังนั้น โคจะเดินเข้าซองเรียงเดี่ยวอย่าง
ง่ายดาย  

3. ซองเรียงเดี่ยว (Single File Chute) ความกว้างของซองขึ้นอยู่กับขนาดของสัตว์ ถ้าใช้กับโค
กระบือน้ าหนักไม่เกิน 450 กิโลกรัม ควรท าซองกว้างเพียง 60 เซนติเมตร ถ้าหากซองกว้างมากเกินไปโค
กระบือขนาดเล็กจะสามารถเลี้ยวหัวกลับได้ซึ่งจะท าให้เสียเวลาในการปฏิบัติงานมาก  เพราะต้องไล่โค
กระบือในซองทั้งหมดออกไปยังปากแตรใหม่ แต่ถ้าโคกระบือมีขนาดใหญ่กว่านี้ควรขยายความกว้างของ
ซองเป็น 65 – 75 เซนติเมตร ถ้าจะให้ซองนี้ใช้ได้ทั้งโคขนาดเล็กและโคขนาดใหญ่ควรท าซองที่มีส่วนฐาน
แคบและส่วนบนกว้าง ถ้าเป็นไปได้ส่วนของซองควรกั้นทึบด้วยเหตุผลเดียวกับเรื่องปากแตร และลักษณะ
ของซองควรจะเป็นรูปโค้ง รัศมี 5 – 8 เมตร การท าซองโค้งนี้เพ่ือไม่ให้โคกระบือมองเห็นโคกระบือตัวอ่ืน
ก าลังปฏิบัติงานบางอย่างอยู่ในซองบังคับโค จนกระท่ังเหลืออีก 2 – 3 เมตรก่อนถึงซองบังคับ และเหตุผล
อีกประการหนึ่งคือ โดยธรรมชาติของโคกระบือจะชอบเดินทางโค้งมากกว่างเดินตรง ซองเรียงเดี่ยวควรมี
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ประตูเลื่อนเพ่ือป้องกันโคถอยหลัง ควรมีซองละ 2 – 3 จุด เช่น ส่วนติดกับปากแตร ส่วนกลางของความ
ยาวซอง และส่วนที่ติดกับซองบังคับ ถ้าไม่ท าเป็นประตูเลื่อนอาจจะท าเป็นช่องเอาไม้สอดกั้นแทนก็
พอใช้ได้ ข้างซองเรียงเดี่ยวด้านเดียวกับเบอร์โคกระบือ ควรมีทางเดินยกพ้ืน (Cat Walk) เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานยืนปฏิบัติงานได้สะดวก เสาของซองควรเป็นเสาที่แข็งแรงและควรโยงหัวเสาถึงกัน เพ่ือให้ซอง
แข็งแรงยิ่งขึ้น และเป็นการป้องกันโคกระบือเอาขาหน้าคล่อมบนโคกระบือตัวหน้า แล้วล้มเอาหลังลงใน
ซองซึ่งจะยุ่งยากในการแก้ไขอย่างมาก ความยาวของซองไม่ควรน้อยกว่า 8 เมตร แต่ถ้ายาวเกินไปก็ไม่ดี
นัก เพราะถ้าโคกระบือยืนรออยู่ในซองเกิน 15 นาที โคกระบือบางตัวจะเริ่มนอน การกั้นซองส่วนล่างสุด
ควรเว้นช่องให้ห่างจากพ้ืนเล็กน้อย เพ่ือให้น้ าไหลผ่านได ้แต่อย่าให้ช่องกว้างเกินไป เพราะอาจจะเกิดกรณี
โคกระบือนอนแหย่ขาออกไปทางช่องนี้และเม่ือโคกระบือลุกขึ้นก็เป็นเหตุให้ขาหักได้  
โดยสรุป ซองที่ดีคือซองรูปตัววี กั้นทึบและโค้ง แต่ซองลักษณะนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากและสิ้นเปลืองในการ
ก่อสร้าง ดังนั้น การดัดแปลงให้เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเจ้าฟาร์มเป็นส าคัญ  

4. ประตูหนีบคอ (Head gate) อยู่ตอนปลายสุดของซอง ใช้ส าหรับปิดกั้นไม่ให้โคกระบือผ่าน
ออกจากซองและใช้หนีบคอบังคับให้โคกระบืออยู่กับที่เพ่ือการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น เจาะเลือด สนสะพาย 
ตัดเขา ฉีดยา และผสมเทียม เป็นต้น แบบและรายละเอียดของประตูหนีบคอนั้นมีต่างๆ กัน อาจเป็นแบบ
ส าเร็จรูปที่น ามาติหน้าซองได้เลย และล็อคติดอัตโนมัติสะดวกในการปฏิบัติงาน แต่ถ้าจะท าอย่างง่ายๆ 
โดยใช้ไม้หรือท่อน้ า 2 ท่อน ส าหรับหนีบก็พอใช้ได้  

ซองส่วนปลาย คือจุดที่อยู่ใกล้ประตูหนีบคอ ควรท าให้พิเศษกว่าปกติ คือ ควรท าให้แข็งแรงเป็น
พิเศษ ส่วนหลังของช่องทึบนี้ควรท าประตูเล็ก ๆ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานเดินเข้าไปในซองหลังตัวโคที่ถูกหนีบ
คออยู่ เพ่ือปฏิบัติการผสมเทียมหรือตรวจท้อง เป็นต้น ส่วนท้ายของซองนี้ควรท าช่องไว้สอดไม้กั้นโค
กระบือ เพ่ือกันขาหลังของโคกระบือเตะขณะที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ที่บั้นท้ายของโคกระบือ ถ้าจะให้ดีควรใช้
ซองบังคับ (Squeeze chute) แทนทั้งประตูหนีบคอและซองส่วนปลายจะท าให้สะดวกในการปฏิบัติงาน
ยิ่งขึ้น เพราะซองบังคับสามารถปรับขนาดบังคับโคกระบือไม่ให้ดิ้นได้  

5. ประตูสามเหลี่ยม อยู่ปลายของซองถัดจากประตูหนีบคอเล็กน้อย ใช้ส าหรับแยกโคตาม
ต้องการ  

6. เครื่องชั่ง อยู่ถัดจากประตูสามเหลี่ยมหรือเชื่อมต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของซองตามเหมาะสม 
เครื่องชั่งนี้เป็นเครื่องขนาดใหญ่ ชั่งน้ าหนักสูงสุดได้ถึง 1,000 กิโลกรัมหรือกว่านั้น และมีคอกล้อมอย่าง
แข็งแรง  

7. ทางขึ้นรถ (Loading chute) สร้างไว้จุดใดจุดหนึ่งของคอกปฏิบัติการที่ใกล้กับถนนโดยท าเป็น
ซองตอนปลายซองยกพ้ืนขึ้นสูง เพ่ือให้โคขึ้นรถได้สะดวก ถ้าเป็นไปได้ทางขึ้นรถนี้ควรท าให้ปรับระดับได้
ความสูงของรถบรรทุก  
สถานที่จะสร้างตอกปฏิบัติการควรเป็นที่เนินเล็กน้อย เพ่ือไม่ให้มีน้ าขังในฤดูฝน และควรตั้งอยู่ในที่ที่
สะดวกในการต้องโคทุกฝูงเข้ามาได้ 
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ภาพที่ 2. 8 ลักษณะของคอกปฏิบัติการโค 

คอกรีดนมส าหรับโคนม 
ในกรณีเลี้ยงโคนมจะมีคอกต่างๆ เหมือนกับการเลี้ยงโคกระบือ แต่จะเพ่ิมข้ึนมาอีกคือคอกรีดนม  
1. ลักษณะอาคาร ควรสูงอย่างน้อย 3-4 เมตร โปร่งหลังคาเป็นจั่ว 2 ชั้น แนวอาคาร อยู่ในทิศ

ตะวันตก ตะวันออกเท่านั้น  
2. การระบายของเสียจากโรงเรือน ต้องออกแบบให้ดี โดยแยกเป็น 2 ส่วน ของเสียที่เป็นของแข็ง 

เช่น มูล ควรขจัดแยกโดยใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักร เช่น แทรกเตอร์ดัน กวาดออกจากโรงเรือนวันละ 
1-2 ครั้ง ตรงท้ายอาคารต้องมีบริเวณรวบรวมมูล และต้องตักข้ึนรถขนออกไปตากแดดทันที เพ่ือลด
มลภาวะจากแมลงวัน ไม่ควรปล่อยสะสมไว้ท้ายคอก  
ส่วนที่เป็นของเหลว ควรจัดสร้างร่องระบายน้ าช่องเปิดมีความกว้าง 20 ซม. ลึก 15-20 ซม. ยาวตามแนว
โรงเรือน อาจใช้ร่วมกันกับร่องระบายน้ าฝนจากชายคาได้ และเม่ือถึงท้ายโรงเรือนต้องมีร่องระบายน้ า
แบบเปิด เพ่ือระบายส่วนของเหลวไปรวมในบ่อเกรอะและบ่อพักน้ าเสียต่อไป  

3.พ้ืน พ้ืนโรงเรือนโครีดนมบริเวณทางเดินโคควรเป็นพ้ืนซีเมนต์กว้างอย่างน้อย 2.5-3 เมตร หรือ
หากสามารถออกแบบให้เป็นพ้ืนตะแกรง (พ้ืนที่ระบายมูลและน้ าลงด้านล่างได้) บางส่วนได้ยิ่งเป็นการดี 
พ้ืนซีเมนต์โรงเรือนควรชักร่องเป็นก้างปลาหรือร่องยาว ลึกขนาด 1-2 ซม. เข้าหาร่องระบายน้ าเสียที่มี
รอบอาคารโดยตลอด ไม่ควรชักร่องตามแนวยาวของโรงเรือน เพราะจะท าให้พ้ืนที่โรงเรือนชื้นแฉะ
ตลอดเวลา และเป็นการแพร่กระจายโรคไปทั่วโรงเรือนอย่างง่ายดาย  

4. รางอาหารและถนนจ่ายอาหาร ผู้เลี้ยงต้องลงทุนในส่วนนี้อย่างจริงจัง โดยสร้าง เป็นพ้ืน
คอนกรีต เพ่ือเป็นการประหยัดมักจะออกแบบให้เป็นโรงเรือนโคนมคู่ขนานมีหลังคาปกคลุม  มีโคนมอยู่
สองด้าน และมีรางอาหารอยู ่2 ข้าง ถนนจ่ายอาหารอยู่ตรงกลาง ทั้งนี้ควรให้ผิวถนนอยู่ระดับเดียวกับราง
อาหารหรืออาจอยู่สูงกว่ารางอาหารเล็กน้อย โดยเอียงลาดเทจากถนนเข้าหารางอาหาร ส่วนต าแหน่งราง
อาหาร อาจท าเป็นร่องลึกไม่มากนักประมาณ 10-15 ซม. กว้าง 20-30 เซนติเมตร ยาวตามแนวโรงเรือน 
พร้อมก่อผนังเพ่ือกั้นโค ขึ้นมาหนึ่งด้านสูงจากขอบบนของรางอาหาร 20-30 ซม. หรือสูงจากเท้าโคที่ยืน
ขึ้นมา 50 ซม. พร้อมราวเหล็กก้ันโค 

5. ที่นอนโค หากผู้เลี้ยงสามารถจัดสร้างที่จ่ายอาหาร และที่พักผ่อนโคแยกจากกันได้ จะเป็นการ
ดีที่สุด เพราะบริเวณรางอาหารจะเป็นจุดที่มีความชื้นแฉะมากที่สุด เนื่องจากพฤติกรรมโคเมื่อกินอาหาร 
จะมีการปัสสาวะและถ่ายมูลออกมา และจะเป็นพฤติกรรมเลียนแบบกันเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นบริเวณ พ้ืน
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ซีเมนต์ตามแนวรางอาหารจึงชื้นแฉะที่สุด หากบริเวณที่นอนโคอยู่ห่างกับรางอาหารปัญหาเหล่านี้จะลด
น้อยลง ท าให้ลดสาเหตุของการเกิดโรคเต้านมอักเสบ มดลูกอักเสบ กีบ-ขาอักเสบ 
แบบชุดรีดนม ข้อค านึงคือ  

1.จะต้องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้แรงงานและลดเวลาในการรีด  
2.ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถควบคุมความสะอาด  
3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ  
4. ใช้ทุนในการเริ่มติดตั้ง และค่าการบ ารุงรักษาที่ถูกท่ีสุด  

แบบชุดรีด (types of milking parlors) ที่มีท้ังหมด 5 แบบ คือ  
1. แบบยืนรีดในซอง (STANCHION BARN)  
2. แบบซองรีดเปิดข้าง (SIDE OPENING PARLORS)  
3. แบบแถวรีดก้างปลา (HERRINGBONE PARLORS)  
4. แบบแถวรีดเหลี่ยม (POLYGON PARLORS)  
5. แบบรีดหมุนวงกลม (ROTARY PARLORS)  

ขนาดกิจการอยู่ระหว่างโครีดนม 5-50 ตัว ควรพิจารณาแบบยืนรีดในซอง ซึ่งมีท้ังแบบรีดใส่ถัง 
ส าหรับจ านวนโคน้อย และแบบรีดระบบท่อส่งนมซึ่งจะสะดวกกว่าใช้ถังรีด  

กิจการที่มีขนาดโตขึ้นมีโครีดนม 50-100 ตัว ควรพิจารณาแบบยืนรีดในซองกับแถวรีดก้างปลา 
(ใช้ระบบท่อส่งนม) ซึ่งเหมาะสมกว่าการใช้แบบแถวรีดเปิดข้าง  

กิจการที่มีขนาดโตขึ้นมีโครีดนม 100-200 ตัว หรือมากกว่า ควรพิจารณาควบคู่กับค่าแรงงาน 
และประสิทธิภาพการใช้แรงงาน ถ้าอยู่ในแหล่งที่ไม่แพงและควบคุมคนได้ดี การใช้แบบยืนรีดในซองก็
ใช้ได้ดี แต่หากค่าแรงงานและมีปัญหาแรงงาน ควรพิจารณาแบบแถวรีดก้างปลาหรือแบบแถวรีดเหลี่ยม
หรือแบบรีดหมุนวงกลม  

ส าหรับกิจการที่มีขนาดโตกว่านี้ ก็เพียงแต่ขยายขนาดของชุดรีด ให้รีดได้ครั้งละมากขึ้น หรือ
ขยายหลุมรีดให้มากข้ึน เท่านั้น   
 
แบบยืนรีดในซองรีด  

เป็นแบบที่ง่ายที่สุดในขบวนการรีด รองจากการรีดด้วยมือ โดยมีลักษณะแบบให้โคมายืนรอเรียง
ข้างเข้ารีด เหมาะกับการเลี้ยงแบบยืนโรง ซึ่งเกษตรกรบ้านเราก็นิยมวิธีนี้อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรายย่อยเลี้ยงโคไม่เกิน 100 ตัว โดยมีอุปกรณ์คือ  
1. ท่อสุญญากาศ พร้อมก๊อกปิดเปิด                  
2. ถังรองรับนมพร้อม  
3. ชุดควบคุมจังหวะรีด พร้อม เกย์วัดความดัน     
4. หัวรีด 4 ชุด (1 ชุด มี 4 หัวรีด)  
5. ถังเย็นรวมนมดิบ หรืออาจเป็นท่อส่งนมดิบไปยังถังเย็นรวมนม  
6. มอเตอร์  

ชุดรีดดังกล่าว 1 ชุด จะควบคุมการรีดโคได้คราวละ 4 ตัว พร้อมกัน ดังนั้นแบบโรงเรือนจึงต้องมี
ซองยืนเรียงเดี่ยว 8 ซอง ติดต่อกันหรือท าเป็น 2 แถวๆ ละ 4 ซอง 
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ภาพที่ 2.9 คอกรีดนมของเกษตรกร ดวงเด่นฟาร์ม ที่ อ.ศรีนคร จ. สุโขทัย 



Ruminant Production by Dr. Pattaraporn Tatsapong 

House for Ruminants 

23 

 

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University 

 

 
ภาพที่ 2.10 แสดงแบบชุดรีดน้ านม 
 
โรงเรือนส าหรับแพะ-แกะ 
ข้อควรพิจารณาของการสร้างโรงเรือนส าหรับแพะ-แกะ  

1. ท าเลที่ตั้งควรเป็นสถานที่ที่ดอน การระบายน้ าดี น้ าไม่ท่วมขัง อากาศถ่ายเทได้สะดวก  
2. ควรเลือกวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น แข็งแรงทนทาน และราคาถูก  
3. ปกติแกะจะอยู่พ้ืนธรรมดา แต่ถ้ายกพ้ืนให้อยู่ก็ดี  
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4. โรงเรือนควรตั้งอยู่ในทิศทางขวางตะวัน โดยเฉพาะโรงเรือนแบบยกพ้ืนเพ่ือให้แสงแดดส่งเข้าใต้
ถุนโรงเรือนได้มากพ้ืนคอกจะแห้ง ไม่ค่อยมีกลิ่น  

5. ขนาดของโรงเรือนขึ้นอยู่กับจ านวนแกะที่เลี้ยง โดยถือหลักให้แพะ-แกะอยู่ได้อย่างสะดวกสบาย
โดยทั่วไปแพะ-แกะ 1 ตัว ต่อพ้ืนที่ 1.5 – 2 ตารางเมตร  

6. ถ้าเป็นไปได้ ภายในโรงเรือนควรแบ่งเป็นส่วนๆ ส าหรับแพะ-แกะแต่ละระยะ  
7. ผนังคอกแพะควรสร้างให้โปร่ง เพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้ดี ผนังคอกควรความสูงไม่ต่ ากว่า 1.5 

เมตร ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้แพะ กระโดดหรือปีนข้ามออกไปได้ 
8. หลังคาโรงเรือน แบบใดก็ได้ขึ้นอยู่กับเงินทุนของผู้เลี้ยงแบบที่ระบายอากาสดีที่สุด คือหลังคาแบบ

หน้าจั่วสองชั้น แต่ค่าก่อสร้างสูง 
9. รั้วคอกแพะ เกษตรกรบางรายเลี้ยงแพะไว้ในโรงเรือนและมีบริเวณส าหรับให้แพะเดินรอบ

โรงเรือน บริเวณเหล่านี้จะท ารั้วล้อมรอบป้องกันไม่ให้แพะออกไปภายนอกได้ รั้วที่ล้อมรอบโรงเรือนแพะ
ไม่ควรใช้ลวดหนามเป็นวัสดุ เพราะแพะเป็นสัตว์ซุกซน อาจได้รับอันตรายจากลวดหนามได้ รั้วควรจะ
สร้างด้วยไม้ไผ่หรือลวดตาข่าย ทุกระยะ 3-4 เมตร จะมีเสาปักเพ่ือยึดให้รั้วแข็งแรง หากจะสร้างรั้วให้
ประหยัดอาจใช่กระถินปลูกเป็นแนวรั้วปนกับใช้ไม้ไผ่ก็จะท าให้รั้วไม้ไผ่คงทน และใช้งานได้นาน โดย
ระยะแรกสร้างรั้วไม้ไผ่แล้วปลูกกระถินเป็นแนวข้างรั้วไผ่ เมื่อกระถิ่นโตขึ้นก็จะเป็นรั้วทดแทนต่อไป  

แบบของโรงเรือนแพะ-แกะท่ีส าคัญมีอยู่ 2 ลักษณะดังนี้  
1. โรงเรือนแบบไม่ยกพ้ืน 

โรงเรือนเลี้ยงแพะ-แกะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ ซึ่งมีข้อดีคือค่าก่อสร้างหรือต้นทุนต่ าท าได้ง่ายแต่มี
ข้อเสียคือการระบายถ่ายเทอากาศไม่ค่อยดี ถ้าท าความสะอาดพ้ืนคอกไม่ทั่วถึงคอกจะชื้นแฉะ กลิ่นเหม็น
เกิดแก๊สแอมโมเนียท าให้สุขภาพแพะ-แกะไม่ดี ดังนั้นถ้าพ้ืนคอกเป็นดินจะต้องมีการท าความสะอาดพ้ืน
คอกบ่อยๆ ถ้าสามารถเทพ้ืนคอนกรีตได้จะท าความสะอาดพ้ืนคอกได้สะดวกข้ึน โรงเรือนพ้ืนคอนกรีตบาง
แห่ง ใช้ไม้ระแนงตีเป็นแผงสูงประมาณ 15 เซนติเมตรให้แกะรองนอน โดยท าความสะอาดพ้ืนคอกทุกๆ 
สัปดาห์  

2. โรงเรือนแบบยกพ้ืน 
โรงเรือนแบบนี้เป็นโรงเรือนที่ยกพ้ืนคอกสูงจากพ้ืนดินประมาณ 1–1.5 เมตร ให้ผู้เลี้ยงสามารถท า

ความสะอาดพ้ืนที่คอกได้อย่างสะดวก มีทางเดินส าหรับแพะขึน้ลงไม่ควรมีความสูงลาดสูงกว่า 45 องศา เพราะ
หากสูงมากแพะจะไม่ค่อยขึ้นลง พ้ืนคอกนิยมปูด้วยไม้ไผ่ไม้กลม (ไม้ยูคาขนาดเล็ก) หรือไม้ระแนงขนาด 
1x1.5 นิ้ว การตีไม้จะตีเว้นช่องว่าไว้ให้มูลแกะที่ถ่ายออกมาร่วงหล่นไปข้างล่าง ระยะห่างของไม้โดยทั่วไป
ประมาณ 1–2 ซม.ไม่ควรเว้นช่องว่างมากเกินไป เพราะขาของลูกแกะอาจตกลงไปในร่อง ซึ่งอาจท าให้ลูก
แกะขาเจ็บ หรือขาหักได้ ในกรณีที่ผู้เลี้ยงแกะมีทุนมากอาจปูพื้นคอกด้วย “พ้ืนแสลทส าเร็จรูป” 
เช่นเดียวกับพ้ืนแสลทของคอกสุกร ซึ่งจะท าให้สะดวกยิ่งขึ้น พ้ืนใต้โรงเรือนควรมีการเทพ้ืนปูนลาดเอียง 
30 องศาเพ่ือช่วยให้เก็บกวาดมูลได้ง่าย โรงเรือนแบบยกพ้ืนมีข้อดีในการระบายอากาศภายในโรงเรือน 
การระบายถ่ายเทของเสีย คอกไม่ชื้นแฉะ และลดปัญหาเรื่องโรคพยาธิ แต่โรงเรือนแบบนี้จะเสียค่าใช้จ่าย
สูงกว่าแบบแรก 
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ภาพที่ 2.11 โรงเรือนแพะ-แกะ 

   

ภาพที่ 2.12 ลักษณะพ้ืนคอกแพะ-แกะที่เป็นพ้ืนไม้ และพ้ืนแสลท 

เอกสารอ้างอิง 
บุญเสริม ชีวอิสระกุล. 2547. การผลิตและผลผลิตจากแกะ. ภาควิชาสัตว์ศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 137 หน้า 
ปราโมทย์ แพงค า. 2547. การผลิตแพะ-แกะ เอกสารประกอบการสอน  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 140 หน้า 
ยอดชาย ทองไทยนันท์. 2547. การเลี้ยงโคเนื้อ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ. กองบ ารุงพันธุ์สัตว์ กรม

ปศุสัตว์ 252 หน้า 
สมชาย จันทร์ผ่องแสง. 2541. การเลี้ยงโคนม. ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

กรุงเทพมหานครฯ 309. หน้า 
อสค. (องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย). 2552. คู่มือการเลี้ยงโคนม. ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยี ส านักเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม. อสค. 166 หน้า 


