กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์
ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้ วยฮ่ องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

การเลีย้ งแพะ
การเลี้ยงแพะในประเทศไทยส่ วนใหญ่ยงั เลี้ยงปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ ลักษณะการเลี้ยงของ
เกษตรกรยังขาดการใช้หลักวิชาการ มักจะเข้าใจว่าแพะสามารถหากินเองได้เก่งถึงกับมีคาํ กล่าวว่าแพะเป็ น
สัตว์ลา้ งโลก กินทุกอย่างที่ขวางหน้าหรื อเปรี ยบแพะเป็ นเทศบาลเก็บขยะข้างถนน เนื่ องจากเห็นแพะเที่ยวหา
กินเศษพืชผัก เปลือกผลไม้ กระดาษ หรื อแม้ถุงพลาสติกที่ทิ้งอยูใ่ นตลาดสด ซึ่ งความจริ งแล้วแพะเป็ นสัตว์ที่
ช่างเลือกกินส่ วนใบและยอดอ่อน แต่จะไม่กินส่ วนก้านหรื อลําต้น หากผูเ้ ลี้ยงไม่เอาใจใส่ ปรับปรุ งการเลี้ยงให้
ถูกต้องนั้น ผลตอบแทนจากแพะจะน้อยลงเป็ นเงาตามตัว เช่น สุ ขภาพทัว่ ไปไม่สมบูรณ์ ให้ลูกตัวเดียวแทนที่
จะเกิดลูกแฝด อัตราการตายของลูกระยะก่อนหย่านมสูง เป็ นต้น
ข้ อดีในการเลีย้ งแพะ
- ให้ผลผลิตและผลตอบแทนเร็ วกว่าการเลี้ยงโค
- หากินเก่ง กินพืชใบไม้ได้หลายชนิด
- ทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ
- ขนาดตัวเล็ก ใช้พ้นื ที่นอ้ ย เลี้ยงดูง่าย
- ให้ผลผลิต เนื้อ นม หนัง ขน
พันธุ์แพะ
กรมปศุสตั ว์ วิจยั ปรับปรุ งพันธุ์แพะที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ ทั้งพันธุ์แท้และ
ลูกผสมเพื่อให้โตเร็ ว เพิ่มผลผลิตและคุณภาพเนื้อนม ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ดังนี้
1) แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน (Anglonubian) เป็ นแพะที่ให้ท้ งั เนื้อและนมมี
หลายสี ทั้งสี เดียวในตัวหรื อมีสีด่างปน สันจมูกมีลกั ษณะเป็ นเส้นโค้ง ใบหูยาวปรกลม

2) แพะพันธุ์ซาเนน (Saanen) มีสีขาวทั้งตัว ใบเล็กหูต้ งั หน้าตรง

3) แพะพันธุ์หลาวซาน (Laoshan) เป็ นแพะที่มา
จากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีลกั ษณะคล้ายแพะพันธุ์ซาเนน

การคัดเลือกพ่ อแม่ พนั ธุ์แพะ

พฤติกรรมทีแ่ ตกต่ างระหว่ างแพะกับแกะ
1) แพะมีนิสยั ชอบปี น กินใบไม้ เปลือกไม้ ต่างจากแกะซึ่งชอบเล็มหญ้าในทุ่งที่โล่งเตียน
2) แพะสามารถอยูใ่ นพื้นที่ชุ่มชื้นและร้อนได้ดีกว่า
3) แพะสามารถปี น กระโดดข้าม หรื อแม้แต่การขุดดินมุดรั้วได้
4) แพะฉลาดกว่าแกะ หันหน้าเข้าสูก้ บั ศัตรู ขณะที่แกะจะวิ่งหนีศตั รู
5) แพะพ่อพันธุ์จะดึงดูดความสนใจจากตัวเมีย โดยการปัสสาวะรดที่ขาหน้า ท้อง อก และเครา
นิสัยการกินอาหารของแพะ
แพะ เป็ นสัตว์ที่คล่องแคล่ว หากินเก่ง สามารถกินใบไม้ตามพุ่มไม้ที่มีหนามได้เป็ นอย่างดี ทนต่อรส
ขมได้ดี แพะมักจะชอบออกหากินอาหารเองมากกว่า ชอบกินใบไม้มากกว่ากินหญ้า เลือกกินอาหารที่อยู่สูง
กว่าระดับพื้นดินและไม่ชอบกินอาหารอย่างเดียวเป็ นเวลานานติดต่อกัน

พฤติกรรมการกินเมื่อเลีย้ งปล่ อยแทะเล็ม
1. แพะจะเดินหากินอาหารได้ไกลถึงวันละ 6-8 กม.
2. แพะเลือกกินไม้พมุ่ 72% หญ้า 28%
การตัดใบไม้ ให้ กนิ
1. การตัดใบไม้ให้กินไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของหญ้า
2. การตัดกิ่งไม้ควรเลือกกิ่งที่มีใบมากๆ ใบไม่แก่เกินไป
3. ควรตัดใบพืชตระกูลถัว่ เช่น ใบกระถิน แค ทองหลาง
ให้สตั ว์ที่อุม้ ท้อง หรื อกําลังเลี้ยงลูก

การเตรียมสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การเลีย้ ง
โรงเรือน ควรทําคอกให้อยู่ มีหลังคากันแดดและฝน ยกพื้นสู ง เพื่อทําความสะอาดง่าย
มีที่
ใส่ น้ าํ และอาหาร ความยาวรางอาหารมีพอให้แพะกินได้ครบทุกตัว และมีที่แบ่งกั้นเพื่อกันตัวอื่นที่แข็งแรง
กว่าแย่งอาหาร และถ้าเป็ นไปได้ควรแบ่งกั้นคอกสําหรับเลี้ยงแพะโต แพะเล็ก แม่อุม้ ท้อง แม่เลี้ยงลูกหรื อ
คอกลูกแพะ

พื้น คอก ทํา เป็ นไม้ร ะแนงในแพะโตมี ค วามห่ า ง 1.5 ซม. แพะเล็ก 1.3 ซม. เพื่ อให้มูล และ
ปั สสาวะลงดิน พื้นคอกจะได้แห้งและสะอาด รวมทั้งช่วยป้ องกันพยาธิที่อาจติดออกมากับมูลได้ และเก็บมูล
ใต้คอกใช้ทาํ เป็ นปุ๋ ยต่อไป

การจัดการเลีย้ งดู
ช่ วงวัยเจริญพันธุ์ (ระยะการเป็ ดสั ด)
แพะเริ่ มวัยเจริ ญพันธุ์เมื่ออายุ 3-4 เดือน ตัวเมียจะเป็ นสัดยอมให้ตวั ผูข้ ้ ึนทับผสมพันธุ์ได้ ควรแยก
ลูกตัวเมียออกไปเลี้ยงเฉพาะในคอกตัวเมีย และจะให้ผสมพันธุ์กนั เมื่ออายุ 8 เดือนขึ้นไป เพื่อให้พอ่ แม่มี
ความสมบูรณ์พนั ธุ์ก่อนมิฉะนั้นอาจทําให้ตวั แม่ไม่พร้อมเลี้ยงลูกนํ้านมน้อย ลูกที่เกิดอาจตัวเล็กแคระแกร็ น
และอ่อนแอตายได้
ลักษณะการเป็ นสัดของแม่แพะสังเกตดูได้จาก
- อวัยวะเพศบวมแดง ชุ่มชื้น และอุ่น
- กระดิกหางบ่อยขึ้น
- จะยืนเงียบเมื่อตัวผูห้ รื อตัวอื่นมายืนประกบติด
- ไม่ค่อยอยูส่ ุ ขกระวนกระวาย และไม่อยากอาหารแม่แพะมีระยะห่างการเป็ นสัด 21+ 2 วัน
ช่ วงการผสมพันธุ์
เมื่อเห็นแม่แพะเป็ นสัดแล้ว ระยะที่เหมาะสมให้ตวั ผูข้ ้ ึนทับคือ 12-18 ชัว่ โมง หลังจากที่เห็นอาการ
เป็ นสัด
อัตราส่ วนการผสม
- พ่อหนุ่ม 1 ตัว ต่อแม่ 10-15 ตัว
- พ่ออายุ 2 ปี ขึ้นไป 1 ตัว ต่อแม่ 20-30 ตัว

-

-

ช่ วงอายุการอุ้มท้ อง (ระยะอุ้มท้ อง 150 วัน)
สังเกตดูวา่ แม่แพะอุม้ ท้องหรื อไม่ โดย
ไม่แสดงอาการเป็ นสัดอีกหลังจากผสมพันธุ์ไปแล้ว 17-21 วัน
ท้องขยายใหญ่ข้ ึนตามลําดับ
เต้านมและหัวนมขยายใหญ่ข้ ึนจากเดิม
ช่ วงการคลอดลูก
ลักษณะอาการใกล้คลอดลูกของแม่แพะสังเกตจาก
สะโพกเริ่ มขยาย หลังแอ่นลง (เพราะท้องหนักขึ้น)
เต้านมขยายใหญ่มากขึ้นและหัวนมเต่ง
อวัยวะบวมแดง และชุ่มชื้น
จะไม่นอน แต่ลุกขึ้น เอาเท้าตะกุยพื้นคอก
ความอยากอาหารลดลง

การเตรียมตัวก่อนแม่ คลอด
- ควรหาคอกที่สะอาด และพื้นไม่ช้ืนแฉะ
- ควรมีฟางแห้งรองพื้นให้ความอบอุ่นลูก
- ควรมีทิงเจอร์ไอโอดินทาแผลที่ตดั สายสะดือ
ท่ าคลอดลูกทีป่ กติ ลูกจะเอาเท้าหน้าทั้ง 2 ข้างออก หรื ออาจจะเอาเท้าหลังทั้ง 2 ข้างออก
ท่ าคลอดลูกทีผ่ ิดปกติ เอาเท้าออกข้างเดียวอีกข้างพับอยูด่ า้ นใน อาจทําให้มีปัญหาการคลอดยาก
การช่ วยทําคลอด
หากลูกคลอดผิดท่า หลังจากปล่อยให้แม่คลอดเองแล้ว ใน 1 ชัว่ โมง ลูกยังไม่คลอดออกมา อาจช่วย
ทําคลอด ดังนี้
- ตัดเล็บมือให้ส้ นั และลับคม ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่
- ล้างบริ เวณอวัยวะเพศ/ด้านท้ายให้สะอาดด้วยสบู่
- ค่อยๆ ใช้มือล้วงเข้าไปในอวัยวะเพศ
- เมื่อลูกออกมาแล้ว เช็ดเมือกบริ เวณปาก จมูก เพื่อกระตุน้ ให้ลูกหายใจแล้วปล่อยให้แม่เลียตัวลูก
การเลีย้ งดูลูกช่ วงแรกเกิด
ควรให้ลูกได้กินนํ้านมเหลืองจากแม่ทนั ที ถ้าหากลูกอ่อนแอ อาจรี ดนมแม่ใส่ ขวดนมหรื อหลอดฉีดยา
แล้วนํามาป้ อนลูกด้วยตนเอง
การเลีย้ งดูลูกช่ วงก่ อนหย่านม
- ควรดูแลเรื่ องความสะอาดทั้งอาหารและพื้นคอก ป้ องกันลูกขี้ไหล
- ควรให้ลูกได้หดั กินหญ้าและอาหารเสริ มตั้งแต่อายุ 3 - 4 สัปดาห์
- ลูกที่หย่านมแม่แล้ว ลูกตัวเมียควรเลี้ยงแยกออกจากตัวผู ้ เพื่อป้ องกันการผสม
กันเอง เนื่องจากแพะเป็ นสัดเร็ วในช่วง 4 - 6 เดือน หากปล่อยให้ผสมกันเองตั้งแต่เล็กจะทําให้แคระแกร็ น
และลูกอ่อนแอตาย
การดูแลสุ ขภาพของแพะ
1. กําจัดพยาธิภายนอก ได้แก่ เห็บ เหา และไร ซึ่งทําให้ตวั สัตว์รําคาญ ป้ องกันและแก้ไข
โดยอาบนํ้าและฉี ดพ่นลําตัวด้วยยากําจัดพยาธิภายนอก
2. กําจัดพยาธิภายใน ได้แก่ พยาธิตวั กลม ตัวตืด และพยาธิใบไม้ในตับ ซึ่งพยาธิน้ ีจะทํา
ให้ซูบผอม ขนและผิวหนังหยาบกร้าน ท้องเสี ย ป้ องกันแก้ไขโดยปกติถ่ายพยาธิแพะทุก 3 เดือน แต่ถา้ พบว่า
บริ เวณที่เลี้ยงแพะมีพยาธิชุกชุม ให้ถ่ายพยาธิทุก 1 เดือน

3. การป้ องกันโรคระบาด ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่ อยโดยฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคตาม
โปรแกรมที่กรมปศุสตั ว์กาํ หนดทุกปี
โรคแพะทีส่ ํ าคัญ
1. ท้ องอืด
สาเหตุ
เกิดก๊าซจากการหมักในกระเพาะอาหารเนื่องจากกินหญ้าอ่อนหรื อพืชใบอ่อน ถัว่ มากเกินไป
อาการ
กระเพาะอาหารพองลมขึ้นทําให้สวาปทางซ้ายของแพะป่ องขึ้น
การป้ องกัน - ไม่ควรให้แพะกินหญ้าหรื อพืชตระกูลถัว่ ที่ช้ืนเกินไป
- หลีกเลี่ยงอย่าให้แพะกินพืชเป็ นพิษ เช่น มันสําปะหลังหรื อไมยราบยักษ์
2. ปอดบวม
สาเหตุ
เกิดจากเชื้อแบคที่เรี ย
อาการ
จมูกแห้ง ขนลุก มีไข้ ซึม เบื่ออาหาร หายใจหอบ มีน้ าํ มูกข้น ไอ
การป้ องกัน ปรับปรุ งโรงเรื อนให้อบอุ่น อย่าให้ลมโกรก ฝนสาด
การรั กษาและควบคุม ใช้ยาปฏิชีวนะโดยการฉี ด 3 วันติดต่อกัน เช่น ไทโลซิน คลอแรมเฟนิคอน
เตตราซัยคลิน เป็ นต้น
3. โรคบิด
สาเหตุ
เกิดจากเชื้อโปรโตซัวในลําไส้
อาการ
แพะถ่ายเหลวอาจมีมูกเลือดปน ผอม ท้องเสี ย หลังโก่ง
การป้ องกัน - อย่าให้แปลงหญ้าชื้นแฉะ
- ไม่ล่ามแพะซํ้าที่เดิม
การรั กษาและควบคุม ใช้ยาในกลุ่มทัลทาซูริล กรอกให้กิน
4. โรคปากและเท้ าเปื่ อย
สาเหตุ
เกิดจากเชื้อไวรัส
อาการ
เกิดเม็ดตุ่มพองที่ไรกีบ ริ มฝี ปากและเหงือกทําให้เดินขากะเผลกและนํ้าลายไหล แต่อาการ
จะไม่เด่นชัดเหมือในโค - กระบือ
การป้ องกันรั กษาและควบคุม
- ดูแลสุ ขาภิบาล
-ใช้ยาสี ม่วงป้ ายแผลที่เปื่ อยวันละ 1 ครั้ง
- แยกขังแพะที่ป่วยและรักษาให้หาย
-ให้วคั ซีนป้ องกันทุก 6 เดือน

5. โรคแท้ งติดต่ อ
สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรี ย
อาการ แม่แพะมักจะแท้งลูกระยะสุดท้ายของการท้อง (อายุต้ งั ท้อง110-120 วัน) แพะตัวผูจ้ ะมีอาการ
ลูกอัณฑะบวมอักเสบ เมื่อหายอักเสบจะลีบเล็กและแพร่ เชื้อ คนติดต่อโรคนี้ได้
การป้ องกันรั กษาและควบคุม
- ทําการเจาะเลือดตรวจตัวเป็ นโรคเพื่อทําลายประจําปี
- ใช้พอ่ พันธุ์ที่ผา่ นการตรวจโรคแล้วเท่านั้น
ผลตอบแทน
การลงทุน
- แม่แพะนมอายุ 8 เดือนจํานวน 5 ตัวๆละ 5,000 บาท
25,000 บาท
- ค่าโรงเรื อน ขนาด 4x8 เมตร
10,000 บาท
- ค่าอาหารข้น ตัวละ 0.5 กก./ตัว/วัน กก.ละ 12 บาท 3 ปี
32,850 บาท
- ค่าเวชภัณฑ์ ตัวละ 100 บาท
500 บาท
รวม
68,350 บาท
ผลผลิต
- ปี ที่ 1 แม่แพะให้ลกู แม่ละ 1 ตัว ได้ลูกแพะ 5 ตัว นํ้านมแม่ละ 30 ลิตร เป็ น 150 ลิตร
- ปี ที่ 2 แม่แพะให้ลกู แม่ละ 3 ตัว ได้ลูกแพะ 15 ตัว นํ้านมแม่ละ 60 ลิตร เป็ น 300 ลิตร
- ปี ที่ 3 แม่แพะให้ลกู แม่ละ 3 ตัว ได้ลูกแพะ 15 ตัว นํ้านมแม่ละ 60 ลิตร เป็ น 300 ลิตร
รวม 3 ปี
ได้ลูก 35 ตัวๆละ 2,000 บาท เป็ นเงิน
70,000 บาท
30,000 บาท
ได้นม 750 ลิตรๆละ 40 บาท เป็ นเงิน
รวม
100,000 บาท
ดังนั้น ในปี ที่ 3 สามารถได้ทุนคืนและมีกาํ ไร
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