กลุมงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาพระราชดําริ

การเลี้ยงกระตาย
กระตายเปนสัตวขนาดเล็ก ที่กินหญา ผักผลไมไดหลายชนิด ใชพนื้ ที่ในการเลี้ยงไมมาก ให
ผลผลิตเร็ว อาจจะเลีย้ งเปนเพื่อนเลน หรือขุนขายก็ได
ประโยชนการเลี้ยงกระตาย
1.ใหความเพลิดเพลิน
2.ประโยชนในทางวิทยาศาสตรและการแพทย
3.เปนอาชีพเสริมสําหรับเกษตรกร
3.1. ขายลูก
3.2. ขายเนื้อ
3.3. เปนสัตวทดลองและผลิตวัคซีนบางชนิด
3.4. ผลพลอยได หนัง/มูล
พันธุกระตาย
1. พันธุนิวซีแลนดไวท
ลักษณะประจําพันธุ
- ขนสีขาวทั้งตว
- ตาสีแดง
- หนาสั้น สะโพกใหญ ไหลกวาง
- เนื้อแนน
- ใหลูกดก เลีย้ งลูกเกง
- โตเต็มที่หนัก 4 – 5 กิโลกรัม
- เปนกระตายพันธุเนื้อ
2. พันธุแคลิฟอเนียไวท
ลักษณะประจําพันธุ
- ขนสีขาว ฟูยาว
- ปลายหูและปลายเทาจะมีสีดําหรือน้ําตาลเขม
- ตาสีแดง
- โตเร็ว
- เลี้ยงลูกเกง
- โตเต็มที่ หนัก 2.5 – 4 กิโลกรัม
- ใชทําพอแมพันธุ หรือเปนกระตายเลี้ยง

3. พันธุแองโกลา
ลักษณะประจําพันธุ
- ขนยาวตรงตรง มีสีหลายสี เชน ขาว น้ําตาล เทา ดํา
- หนาสั้น
- ตาสีดํา หรือน้ําตาล
- ใหลูกนอย ครอกละ 2 – 4 ตัว
- โตเต็มที่หนัก 1.8 – 2.5 กิโลกรัม
- เหมาะสําหรับเลี้ยงดูเลน

4. พันธุพื้นเมือง
ลักษณะประจําพันธุ
- ขนสีน้ําตาล ดํา ขนสั้น
- ตาสีดํา
- ทนตอโรคและสิ่งแวดลอม
- ใหลูกดก
- โตเต็มที่หนัก 2.5 – 3.5 กิโลกรัม
- เหมาะสําหรับทําพอแมพันธุ

2. โรงเรือน
- อยูบนทีด่ อนน้ําทวมไมถึง
- อากาศถายเทไดสะดวก
- สามารถปองกันศัตรู เชน สุนัข แมว ได
- กรงกระตายควรทําดวยลวดตาขาย และอยูสูงกวาพื้นไมนอยกวา 50 ซม.
เพื่อปองกันกลิ่นปสสาวะ

3. อาหารกระตาย
1. อาหารหยาบ คือ อาหารที่มีเยื่อใยสูง แตมีโปรตีนต่ํา เชน หญาสดผัก ผลไม ใหกระตายกินเปนหลัก
จํานวน 10 – 15 % ของน้ําหนักตัว วันละ 2 มื้อ

หญารูซี่

หญาขน

ลิสงเถา(ถั่วปนโต)

ไมยราพยักษ

ขอควรระวัง
1. ไมควรใชใบกระถินเลี้ยงกระตาย เนื่องจากมีสารมิมโมซีน ที่มีผลตอขนกระตายทําใหขนรวงได
2. หญาและผักทีฉ่ ่ําน้ํา เชน เปยกฝน หรืออวบน้ํา จะทําใหกระตายทองเสีย จึงควรนําหญาหรือผัก
สดไปผึ่งในทีร่ มประมาณ 3 – 6 ชั่วโมงกอน หรือเกีย่ วหญาหลังเวลา 10.00 น.ไปแลว

2. อาหารขน คือ อาหารที่มีสวนผสมของวัตถุดิบตางๆ จนมีปริมาณ โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรท
วิตามินเกลือแร ฯลฯ ตามความจําเปนในการเลี้ยงสัตวแตละอายุ นิยมอาหารสําเร็จรูปสําหรับโค ใหกระตาย
กิน 120 - 180 กรัม/ตัว/วัน (ขีด- ขีดครึ่ง) เพื่อเสริมอาหารหยาบ
โรคที่สําคัญของกระตาย
1.โรคหวัด
อาการ มีน้ํามูก จามบอย จมูกและเทาหนาเปยกชุม
การปองกัน อยาใหกระตายถูกละอองฝนหรือลมโกรกจนเกินไป
การรักษา ใหกินยาซัลฟาเมท หรือฉีดยาออกซี่ 3 – 5 วัน
2.โรคปอดบวม
อาการ หอบ มีน้ํามูกเขียว มักจะตายอยางรวดเร็ว
การปองกัน อยาใหกระตายถูกละอองฝนหรือลมโกรกจนเกินไป
การรักษา ฉีดยาเพนนิซิลิน หรือนอฟลอกซาซิน5 – 7 วัน
3. อัณฑะอักเสบ
อาการ อัณฑะบวมแดง ผสมพันธุไมได
การปองกัน ไมผสมพันธุถี่เกินไป(อาทิตยละ 3 ครั้ง) และหลีกเลีย่ งผสมพันธุกับแมกระตายที่มีประวัติ
เคยแทงลูกมากอน
การรักษา ไมมกี ารรักษา ควรคัดทิ้ง
4. ตาอักเสบ
อาการ ตาบวมแดง แกวตาเปนฝาขาว บางครั้งหนังตาปลิ้น
การปองกัน เมือ่ กระตายเปนหวัดรีบรักษาใหหาย
การรักษา รักษาอาการหวัด และหยอดตาดวยยาปายตา หรือน้ําเกลือลางแผล
5. มดลูกอักเสบ
อาการ มีไข มีหนองออกจากชองคลอด
การปองกัน รังคลอดควรนํามาทําความสะอาดและพนยาฆาเชื้อกอน
คลอด 7 วัน
การรักษา ใชยาสอดชองคลอดและยาฉีด 3 – 5 วัน
6. เตานมอักเสบ
อาการ เตานมบวมแดง ลูกทองเสียและตาย
การปองกัน ทําความสะอาดกรงและรังคลอดกอนคลอด 7 วัน
การรักษา ฉีดยา 5- 7 วัน

7. ทองเสีย
อาการ อุจจาระเหลวสีเขียว หรือมีมูกเลือด(บิด)
การปองกัน งดอาหารขน หญาสดตองผึ่งลมใหหมาดกอน หรือใหหญาแหงกิน ผสมยาปฏิชีวนะใน
น้ํากิน
การรักษา กินยาซัลฟาเมท หรือฉีดนอฟลอกซาซิน
8. ไรในหูและขี้เรื้อน
อาการ เกาหู ใบหูหนาและผิวขรุขระ ขนบริเวณเล็บและจมูกรวง มีกลิ่น ถาเปนมากกระตายจะไมกิน
อาหารและตาย
การปองกัน ซือ้ กระตายจากฟารมที่ปลอดโรคนี้ พนยาฆาขี้เรือนบริเวณกรง
การรักษา ฉีดไอโวเมค หรือพนยาเนกูวอน
5. การจัดการ
1. พอแมพันธุ
ควรผสมพันธุเมื่ออายุ 6 – 8 เดือน โดยสังเกตอาการเพศเมียที่พรอมผสมพันธุคือ กระทืบเทา สงเสียง
รอง กระวนกระวาย ขึ้นขี่ตวั อื่น อวัยวะเพศบวมแดง น้ําเมือกเยิ้มแมกระตายตั้งทองนาน 31 – 35 วัน โดยกอน
คลอด 2 – 3 วัน จะกัดขนตัวเองวางไวในรังคลอด
2. ลูกกระตาย
- แรกคลอดจะยังตาไมเปดละไมมีขน แมจะใหนมกินวันละ 2 – 3 ครั้ง จนอายุ 10 วัน ตาจึงจะเปด ลูก
กระตายอายุ 15 วีนจะเริ่มออกจากรังกินอาหารได
- กรณีแมกระตายมีลกู มากเกินไป (10 ตัว) สามารถแบงลูกใหตวั อืน่ เลี้ยง โดยใชมือไปลูบขนแมกระตาย
ตัวที่จะเอาลูกไปให แลวมาจับลูกกระตายเอาไป เพื่อมิใหแมใหมกดั ลูกกระตายจากแมอื่น
- ลูกกระตายหยานมอายุ 1 เดือน
3. กระตายสาว
เมื่อกระตายอายุ 1 เดือน ควรตรวจเพศเพื่อแยกกระตาย โดยการจับลูกกระตายหงายขึ้น เปดดูอวัยวะเพศ
ตัวผูจะมีติ่งเนือ้ ยื่นออกมา

4. กระตายรุน
แยกเพศผูเพศเมีย คัดเลือกตัวที่แข็งแรงสมบูรณตรงตามสายพันธุ ไวเพื่อทําพอแมพันธุ หรือเลี้ยงขุนจน
ไดน้ําหนัก 2.2 – 2.8 กิโลกรัม เพื่อสงตลาดตอไป
ผลตอบแทน
ตนทุน
• คาพอแมพันธุก ระตาย(ผู 2 ตัว เมีย 8 ตัว) 10 ตัวๆละ 150 บาท
เงิน
1,500 บาท
5,000 บาท
• คากรงกระตาย ขนาด 4.80*0.60 เมตร สูง 1.80 เมตร จํานวน 2 หลัง เงิน
• คาอาหารขน
เงิน
4,680 บาท
• คายาเวชภัณฑ
เงิน
300 บาท
รวมเปนเงิน
11,480 บาท
รายได
• แมกระตายใหลูก แมละ 5 ตัว ปละ 4 ครอก ไดลูกทั้งหมด 200 ตัว
- จําหนายลูกกระตายอายุ 1 เดือน ตัวละ 80 บาท
เงิน
16,000 บาท
- หรือจําหนายกระตายขุน อายุ 6 เดือน (100 ตัว) ตัวละ 2 กก.ๆละ 70 บาท เงิน 14,000 บาท
• มูลกระตาย จํานวน 10 กระสอบๆละ 20 บาท
เงิน
200 บาท
กําไร
2,720 - 4,720 บาท

กลุมงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาพระราชดําริ

