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นายชิน ศรีท้าว
ปราชญ์ เกษตร
เรื่ อง การเลีย้ งแพะเนื้อ
ตาบลดอนคา อาเภออู่ทอง

การเลีย้ งแพะเนื้อ

แพะเป็ นสัตว์ที่คล่องแคล่วหากินเก่ง สามารถกินใบไม้ตามพุ่มไม้ที่มีหนามได้เป็ นอย่างดี ทนต่อรส
ขมได้ดี แพะมักจะชอบออกหากินอาหารเองมากกว่า ชอบกินใบไม้มากกว่ากินหญ้า เลือกกินอาหารที่อยู่สูง
กว่าระดับพื้นดิน และไม่ชอบกินอาหารอย่างเดียวเป็ นเวลานานติดต่อกัน ดังนั้น แพะอาจจะโตช้า หากถูก
บังคับให้กินอาหารเพียงชนิ ดเดียวเป็ นเวลานาน ๆแม้มีหญ้าอยู่มากก็ตาม ก็ยงั เดินแทะเล็มหญ้าวนเวียนไม่ซ้ า
ที่กนั ยิ่งมีหญ้ามากแพะก็จะเลือกมากเลือกกินแต่หญ้าอ่อน ๆ ในการปล่อยแทะเล็ม แพะชอบกินหญ้าที่ มี
ความสู งมากกว่า 10 นิ้ ว จนถึงความสู งที่สุดเท่าที่แพะจะกินได้ ไม้พุ่มไม้หนามแพะจะชอบกินมาก รวมทั้ง
ยอดอ่อนของต้นพืช
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การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ การเลีย้ ง
1. โรงเรื อน
โรงเรื อนที่ ใช้เลี้ยงแพะ ควรเป็ นคอกยกพื้นที่ มีทางลาดสาหรับขึ้นลงพื้นคอกควรทาเป็ นร่ องเพื่ อ
ความสะดวกในการทาความสะอาด มีที่ใส่ น้ าและอาหาร ผนังคอกควรโปร่ ง แต่ตอ้ งป้องกันแพะกระโดดหนี
ได้ หลังคาอาจใช้วสั ดุที่มีในท้องถิ่น โดยทัว่ ไปแพะ 1 ตัว จะใช้พ้นื ที่ในคอกประมาณ 1 ตารางเมตร

2. การจัดการเลีย้ งดู
1. ช่วงวัยเจริ ญพันธุ์ (ระยะการเป็ นสัด)
แพะเริ่ มวัยเจริ ญพันธุ์ เมื่ออายุ 3-4 เดือน ตัวเมียจะเป็ นสัดยอมให้ตวั ผูข้ ้ ึนทับผสมพันธุ์ได้ ควรแยก
ลูกตัวเมี ยออกไปเลี้ยงเฉพาะในคอกตัวเมีย และจะให้ผสมพันธุ์กนั เมื่ ออายุ 8 เดื อนขึ้นไป เพื่อให้พ่อแม่มี
ความสมบูรณ์พนั ธุ์ก่อน มิฉะนั้น อาจทาให้ตวั แม่ไม่พร้อมเลี้ยงลูกน้ านมน้อย ลูกที่เกิดอาจตัวเล็กแคระแกร็ น
และอ่อนแอตายได้
2. ลักษณะการเป็ นสัดของแม่แพะสังเกตดูได้จาก
อวัยวะเพศบวมแดง ชุ่มชื้ น และอุ่นกระดิกหางบ่อยขึ้นจะยืนเงียบเมื่อตัวผูห้ รื อตัวอื่นมายืนประกบ
ติดไม่ค่อยอยูส่ ุข กระวนกระวาย และไม่อยากอาหาร แม่แพะมีระยะห่างการเป็ นสัด 21+2 วัน
3. ช่วงการผสมพันธุ์
เมื่ อเป็ นแม่แพะเป็ นสัดแล้ว ระยะที่ เหมาะสมให้ตวั ผูข้ ้ ึนทับคือ 12-18 ชัว่ โมง หลักจากที่
เห็นอาการการเป็ นสัด
อัตราส่วนการผสม (การคุมฝูง)
- พ่อหนุ่ม 1 ตัว ต่อแม่ 10 – 15 ตัว
- พ่ออายุ 2 ปี ขึ้นไป 1 ตัว ต่อแม่ 20 – 30 ตัว
ข้อแนะนา
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1) ไม่ควรนาพ่อผสมกับลูกตัวเมีย หรื อลูกตัวผูผ้ สมกับแม่ เพราะอาจทาให้ลูกที่เกิดขึ้นตัว
เล็กลง ไม่สมบูรณ์ หรื อลักษณะที่ไม่ดีพิการออกมา
2) ควรสับเปลี่ยนหมุนเวียนพ่อพันธุ์ตวั ใหม่ทุก 12 เดือน (แลกหรื อขอยืมระหว่างฟาร์ ม/
หมู่บา้ น)
3) ควรคัดแม่ที่ผสมไม่ติด 2 ครั้งออกไป
4) ควรแยกเลี้ยงแม่ทอ้ งแก่ และแม่เลี้ยงลูกไว้ในคอกต่างหาก เพื่อกันอันตรายจากตัวอื่น
4. ช่วงการอุม้ ท้อง (ระยะอุม้ ท้อง 150 วัน)
สังเกตดูวา่ แม่แพะอุม้ ท้องหรื อไม่ โดย
- ไม่แสดงอาการเป็ นสัดอีกหลังจากผสมพันธุ์ไปแล้ว 17 – 21 วัน
- ท้องขยายใหญ่ข้ นึ ตามลาดับ
- เต้านมและหัวนมขยายใหญ่ข้ นึ จากเดิม
ช่วงระยะการอุม้ ท้อง น้ าหนักแม่จะเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 5 กิ โลกรัม ดังนั้น ควรเสริ มหญ้าถัว่
หรื อพืชตระกูลถัว่ ต่าง ๆ และเสริ มอาหาร ราข้าว กากถัว่ เหลื อง หรื อวัสดุ เหลื อใช้จากการเกษตร เช่ น แอ้
ข้าวโพด และควรมีน้ าสะอาดวางให้กินเต็มที่ คอกเลี้ยงควรแห้ง สะอาด พื้นคอกแข็งแรงเพื่อป้องกันการแท้ง
ลูก
5. ช่วงการคลอดลูก
ลักษณะอาการใกล้คลอดลูกของแม่แพะสังเกตจาก
- สะโพกเริ่ มขยาย หลังแอ่นลง (เพราะท้องหนักขึ้น)
- เต้านมขยายใหญ่มากขึ้นและหัวนมเต่ง
- อวัยวะเพศบวมแดง และชุ่มชื้น
- จะไม่นอน แต่ลุกขึ้น เอาเท้าตะกุยพื้นคอก
- กินอาหารน้อยลง
6. การเตรี ยมตัวก่อนแม่คลอดลูก
- ควรหาคอกที่สะอาด และพื้นไม่แฉะ
- ควรมีฟางแห้งรองพื้นให้ความอบอุ่นลูก ช่วงกลางคืนหรื อฤดูหนาวควรมีไฟกกลูก
- พื้นระแนงที่เลี้ยงลูกควรมีช่องห่างไม่เกิน 1.3 เซนติเมตร
- ควรมีทิงเจอร์ไอโอดินทาแผลที่ตดั สะดือ
การเลีย้ งดูลูก (ช่ วงแรกคลอด)
ควรให้ลูกได้กินน้ านมเหลืองจากแม่ทนั ที ถ้าหากลูกอ่อนแอ อาจรี ดนมแม่ใส่ ขวดนมหรื อหลอดฉี ด
ยา แล้วนามาป้อนลูกด้วยตนเองหากแม่ไม่มีน้ านมเลี้ยงลูก หรื อแม่ตาย อาจใช้น้ านมเทียมที่ทาขึ้นเองโดยใช้
ส่ วนผสม ดังนี้
- นมวัว หรื อนมผง 0.25 -0.5 ลิตร
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- น้ ามันตับปลา 1 ช้อนชา
- ไข่ไก่ 1 ฟอง
- น้ าตาล 1 ช้อนชา
ผสมละลายให้ เข้า กัน และอุ่ น นมที่ อุ ณ หภู มิ 60 องศา ป้ อ นให้ ลู ก ดู ด กิ น 3-4 วัน ๆละ 3-4 ครั้ ง
หลังจากนั้นฝากแม่ตวั อื่นเลี้ยง ซึ่ งต้องคอยดูแม่ยอมรับเลี้ยงลูกกาพร้าหรื อไม่ ถ้าไม่ยอมรับอาจใช้ยาหม่อง
หรื อของที่มีกลิ่นฉุนป้ายจมูกแม่ หรื อใช้เชือกผูกคอแม่ เพื่อไม่ให้เห็นลูกกาลังดูดนม
การเลีย้ งลูก (ช่ วงก่อนหย่านม)
- ควรดูแลเรื่ องความสะอาดทั้งอาหารและพื้นคอก ป้องกันลูกขี้ไหล
- ควรให้ลูกได้หดั กินหญ้าและอาหารเสริ มตั้งแต่อายุ 3-4 สัปดาห์
- ลูกที่หย่านมแม่แล้ว ลูกตัวเมียควรเลี้ยงแยกออกจากตัวผู ้ เพื่อป้องกันการผสมกันเอง เนื่องจากแพะ
เป็ นสัดเร็วในช่วง 4-6 เดือน หากปล่อยให้ผสมกันเองตั้งแต่เล็กจะทาให้แคระแกร็ น และลูกอ่อนแอตาย
ลักษณะและวิธีการเลีย้ งแพะ
1. การเลีย้ งแบบปล่อย
การเลี้ยงแบบปล่อยนั้น เกษตรกรมักปล่อยแพะให้ออกหากินอาหารในเวลากลางวันโดยเจ้าของจะ
คอยดู แลตลอดเวลา หรื อเป็ นบางเวลาเท่ านั้น ลักษณะการเลี้ ยงแบบนี้ เป็ นที่ นิยมเลี้ ยงกันมากในบ้านเรา
เพราะเป็ นการเลี้ยงที่ประหยัด เกษตรกรไม่ตอ้ งตัดหญ้ามาเลี้ยงแพะ การปล่อยแพะอาจปล่อยในแปลงผัก
หลังการเก็บเกี่ยวหรื อปล่อยให้กินหญ้าในสวนยาง แต่ตอ้ งระมัดระวังอย่าให้แพะเที่ยวทาความเสี ยหายให้แก่
พืชที่เกษตรกรเพาะปลูก
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2. การเลีย้ งแบบขังคอก
การเลี้ยงแบบขังคอกนั้น เกษตรกรขังแพะไว้ในคอกรอบๆ คอกอาจมีแปลงหญ้าและรั้วรอบแปลง
หญ้า เพื่อให้แพะได้ออกกินหญ้าในแปลง บางครั้งเกษตรกรต้องตัดหญ้าเนเปี ยร์ หรื อกินนี ให้แพะกินบ้าง ใน
คอกต้องมีน้ าและอาหารข้นให้กิน การเลี้ยงวิธีน้ ีประหยัดพื้นที่และแรงงานในการดูแลแพะ แต่ตอ้ งลงทุนสู ง
เกษตรกรจึงไม่นิยมทาการเลี้ยงกัน

การผสมอาหารแพะ
การเพิ่มโปรตีนให้กับแพะเนื้ อ สามารถที่จะลดต้นทุนได้เกื อบ 2 เท่า และยังสามารถเพิ่มโปรตี น
และแป้ งได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากโปรตีนที่ ได้จากใบกระถินและกากสาคูมีปริ มาณสู ง ซึ่ งสู ตรนี้ ถา้ แพะได้
บริ โภคในเวลา 1 เดือน มีผลให้น้ าหนักเพิ่มขึ้น
สู ตรอาหารเพิ่มโปรตีน
1. ต้นข้าวโพด 30 กิโลกรัม
2. ต้นกระถินสับละเอียด 3 กิโลกรัม
3. กากสาคูบด 2 กิโลกรัม
วิธีการทา
1. นาส่ วนผสมทั้งหมดมาคลุกให้เข้ากัน
2. นาส่วนผสมที่คลุกเคล้าแล้วมาบรรจุในถุงดาที่สะอาดแล้วมัดถุงให้สนิทอย่าให้อากาศเข้าไป
3. หมักทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ หลักจากนั้นสามารถนาอาหารที่หมักไว้ให้แพะกิน
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การดูแลสุ ขภาพของแพะ
ผูเ้ ลี้ยงอาจพบปัญหา แพะมีสุขภาพไม่ดี เจ็บป่ วย จึงต้องเอาใจใส่ ดูแลแพะ ดังนี้
1. การกาจัดพยาธิภายนอก ได้แก่ เห็บ เหา และไร ซึ่ งทาให้ตวั สัตว์ราคาญ และขนหลุดเป็ นหย่อม ๆ
หรื อเป็ นขี้เรื้ อนมีผลทาให้สุขภาพไม่ดี ผลผลิตลดลง การป้ องกันแก้ไขโดยอาบน้ าและฉี ดพ่นลาตัวด้วยยา
กาจัดพยาธิภายนอก
2. กาจัดพยาธิ ภายใน ได้แก่ พยาธิ ตวั กลม ตัวตืด และพยาธิ ใบไม้ในตับ ซึ่ งพยาธิ น้ ี จะทาให้ซูบผอม
เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ขนและผิวหนังหยาบกร้าน ท้องเสี ย ผลผลิตลด ถ้าเป็ นรุ นแรงทาให้มีอาการโลหิ ตจาง
และตาย การป้ องกัน โดยปกติถ่ายพยาธิ แพะทุก 3 เดือน แต่ถา้ พบว่าบริ เวณที่เลี้ยงแพะมีพยาธิ ชุกชุม ให้ถ่าย
พยาธิทุก 1 เดือน
3. การป้ องกันโรคระบาด ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่ อย โดยฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคตามโปรแกรมที่
กรมปศุสัตว์กาหนดทุกปี
โรคที่เกิดกับแพะ
1. ท้องอืด
สาเหตุ เกิดก๊าซจากการหมักในกระเพาะอาหาร เนื่องจากกินหญ้าอ่อน หรื อใบถัว่ อ่อนมากเกินไป
อาการ กระเพาะอาหารพองลมขึ้นทาให้สวาปทางซ้ายของแพะป่ องขึ้น
การป้องกัน
- ไม่ควรให้แพะกินพืชหญ้าหรื อพืชตระกูลถัว่ ที่ช้ืนเกินไป
- หลีกเลี่ยงอย่าให้แพะกินพืชมีพิษ เช่น มันสาปะหลัง หรื อไมยราบยักษ์
การรักษาและควบคุม
- ถ้าท้องป่ องมากอย่าให้แพะนอนตะแคงซ้าย
- กระตุน้ ให้แพะยืนหรื อเดิน
- เจาะท้องที่สวาปซ้ายด้านบนด้วยเข็มเจาะ หรื อมีด เพื่อระบายก๊าซออก
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2. กีบเน่ า
สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรี ย
อาการ เดินขากะเผลก กีบเน่ามีกลิ่นเหม็น
การป้องกัน
- รักษาความสะอาด อย่าให้พ้นื คอกสกปรก ชื้นแฉะ
- หลีกเลี่ยงสิ่ งของมีคม เช่น ตะปูไม่ควรวางบนพื้น
- ตัดแต่งกีบเป็ นประจาปกติ
การรักษาและควบคุม
- ท าความสะอาด ตัด ส่ ว นที่ เน่ า ออก ล้า งจุ่ ม น้ ายาฆ่ า เชื้ อ เช่ น ฟอร์ ม าลี น 2-3% หรื อ
สารละลายด่างทับทิม 10%
- ใช้ผา้ พันแผลที่เน่า ป้องกันแมลงและบรรเทาการเคลื่อนไหว

3. ปอดบวม
สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรี ย
อาการ จมูกแห้ง ขนลุก มีไข้ ซึม เบื่ออาหาร หายใจหอบ มีน้ ามูกข้น ไอ หรื อจามบ่อย ๆ
การป้องกัน
- ปรับปรุ งโรงเรื อนให้อบอุ่น อย่าให้ลมโกรก ฝนสาด
การรักษาและควบคุม
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- ใช้ยาปฏิชีวนะโดยการฉีด 3 วันติดต่อกัน เช่น ไทโลชิน คลอแรมแฟนิคอล เป็ นต้น
4. โรคบิด
สาเหตุ เกิดจากเชื้อโปรโตซัวในลาไส้
อาการ แพะถ่ายเหลว อาจมีมูกเลือดปน ผอม ท้องเสี ย หลังโก่ง
การป้องกัน
- อย่าให้แปลงหญ้าแฉะ
- ไม่ล่ามแพะซ้ าที่เดิม
การรักษาและควบคุม
- โดยทัว่ ไปแพะมักมีเชื้อบิดอยูแ่ ล้ว ถ้ามีไม่มากมักจะไม่แสดงอาการ
- ถ้าแพะแสดงอาการป่ วยให้ใช้ยาในกลุ่มทับทาซูริล กรอกให้กิน
5. โรคปากเป็ นแผลพุพอง
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส
อาการ เกิดเม็ดตุ่มเหมือนดอกกะหล่าขึ้นที่ริมฝี ปาก และจมูก อาจลุกลามไปตามตัว
การป้องกัน
- เมื่อมีแพะป่ วยขึ้นให้แยกออก รักษาต่างหาก
- กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหวี่แมลงวัน ซึ่งเป็ นตัวนาเชื้อไวรัส
การรักษาและควบคุม
- ใช้ยาสี ม่วงหรื อสารละลายจุดสี 5% ทาที่แผลเป็ นประจาวันละ 2 ครั้งจนกว่าจะหาย
- ควบคุมกาจัดแมลง
- แยกขังตัวป่ วยออกจากแพะดี
6. โรคปากและเท้าเปื่ อย
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส
อาการ เกิ ดเม็ดตุ่มพองขึ้นที่ ไรกีบ ริ มฝี ปากและเหงือกทาให้เดินขากระเผลกและน้ าลายไหล แต่
อาการจะไม่เด่นชัดเหมือนในโค-กระบือ
การป้องกันรักษาและควบคุม
- ดูแลสุขาภิบาล
- ใช้ยาสี ม่วงป้ายแผลที่เปื่ อยวันละ 1 ครั้ง
- แยกขังแพะป่ วยแล้วรักษาให้หาย
- ให้วคั ซีนป้องกันทุก 6 เดือน
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*** ต้ องการรายละเอียด (เพิม่ เติม) สามารถติดต่ อได้ ที่
แหล่งข้ อมูล
โดย : นายชิน ศรีท้าว
ที่อยู่ : 137 หมู่ 4 ตาบลดอนคา อาเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
เบอร์ โทรศัพท์ : 089-0871911

