บทที่ 1
สภาวะและความสําคัญของแพะ-แกะ
1. หัวขอการสอน
1.1 ปจจัยที่ทําใหผูเลี้ยงแพะ-แกะประสบผลสําเร็จ
1.2 ความเปนไปไดในการเลี้ยงแพะ-แกะของไทย
1.3 ขอจํากัดในการเลี้ยงแพะ-แกะ
1.4 พฤติกรรมของแพะ-แกะ
1.5 รูปแบบการเลี้ยงแพะ-แกะ
2. สาระสําคัญ
การเลี้ยงแพะ-แกะในประเทศไทยมีมานานแลว ในบทนี้จะกลาวถึง ปจจัยที่ทําใหผูเลี้ยง
แพะ-แกะประสบผลสําเร็จ ความเปนไปไดในการเลี้ยงแพะ-แกะของไทย ขอจํากัดในการเลี้ยงแพะแกะ พฤติกรรมของแพะ-แกะ
3. จุดประสงคการสอน
3.1 มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับความเปนไปไดและขอจํากัดในการเลี้ยงแพะ-แกะ
3.2 มีความรูความเขาใจ ในพฤติกรรมของแพะ-แกะ
3.3 มีความรูความเขาใจในรูปแบบการเลี้ยงแพะ-แกะ
4. เนื้อหา
4.1 ปจจัยที่ทําใหผูเลี้ยงแพะ-แกะประสบผลสําเร็จ
4.1.1 มีเงินทุน ควรมีทั้งเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนสํารองเพื่อการดําเนินงาน
ฟารมสามารถทําไดอยางตอเนื่องรวมทั้งผูจดั การฟารมควรไดรับความเชื่อถือจากสถาบันการเงิน
ตาง ๆ
4.1.2 พันธุแพะ-แกะทีด่ ี ควรเปนพันธุที่มกี ารปรับปรุงใหมีผลผลิตสูง แข็งแรง
และทนทานตอโรคพยาธิ และควรเลือกซื้อพอแมพันธุจากแหลงจําหนายที่เชื่อถือได
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4.1.3 มีโรงเรือนที่เหมาะสม ควรเปนโรงเรือนที่ปองกันแดด ฝน ศัตรูตาง ๆ ได
รวมทั้งทําความสะอาดงาย ถายเทอากาศดี ไมอับชื้น ควรสรางใหเพียงพอกับจํานวนสัตว ทนทาน
พอสมควร
4.1.4 ผูเลี้ยงควรมีความรูดานอาหารสัตว รูจักเลือกใชวตั ถุดิบอาหารสัตวซึ่งมีผล
ใหอาหารทีใ่ ชอยูในฟารมเปนอาหารที่มีคุณภาพ ควรมีการปรับปรุงสูตรอาหาร ใหอาหารที่ถกู วิธี
ใหเหมาะสมกับอายุ เพศ และ ประเภท
4.1.5 ผูเลี้ยงมีการจัดการสุขาภิบาลที่ถูกวิธี มีการใหวัคซีนตามที่กําหนด จัดการ
สุขาภิบาลโรงเรือนและพื้นทีภ่ ายในฟารมอยางตอเนื่อง ปญหาดานโรคจะนอยลงทําใหมีผลกําไร
มากขึ้น
4.1.6 ตลาดแพะแกะ ผูเลี้ยงควรศึกษาตลาดใหแนนอนกอนจะลงมือเลี้ยง มีฟารม
มีตลาดนัด สมาคม หรือ สหกรณผูเลี้ยงแพะ-แกะชวยรับซื้อ หรือจัดจําหนาย หากเปนสมาชิกของ
กลุมอาจทําใหมีผูใหคําแนะนําชวยเหลือแกไขเมื่อมีปญหา ตอรองราคา ทําใหมีกําไรมากขึ้นหรือมี
ความเสี่ยงนอยลง
4.2 ความเปนไปไดในการเลีย้ งแพะ-แกะของไทย
4.2.1 แพะ
แพะ (Capra hircus) เปนสัตวเลี้ยงเกาแก ที่มีความเกีย่ วพันธกับมนุษยมาตั้งแต
โบราณ เปนสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็กที่พบกระจายอยูทวั่ ไปในทุกภูมภิ าคของโลก โดยเลี้ยงไวเพื่อ
ใชเนื้อและนมเปนอาหาร และใชขนหรือหนังเพื่อผลิตเครื่องนุงหมและของใชตาง ๆ
แพะกินอาหารไดหลายชนิด หากินเกง ไมเลือกอาหาร จึงสามารถจะใชวัสดุเศษ
เหลือตาง ๆ ไดดี สามารถผสมผสานกับการปลูกไมผล ไมยืนตนตาง ๆ ได
ทั้งยังเปนการชวยกําจัดวัชพืชไดดว ย เหมาะสําหรับเลี้ยงในชนบทของประเทศที่
กําลังพัฒนา เชน ประเทศไทย
แพะขยายพันธุไดเร็ว อายุการเปนหนุมสาวและระยะตั้งทองสั้น (150 วัน)
สามารถใหลูกไดครั้งละ 1-5 ตัว และใหลกู ไดถึงปละ 2 ครอก
ใชพื้นที่เลี้ยงตอตัวนอย ทีเ่ นินเขาหรือที่ลาดชันก็เลีย้ งแพะได
ทนทานตอสภาพแวดลอม โดยเฉพาะทนตอความรอนและแสงแดดของเมืองไทย
หากดูแลและปฏิบัติใหถูกวิธี จะมีโรครบกวนนอยมาก
แพะเปนสัตวที่มีนิสัยราเริง วองไว เชื่อง และฝกงาย จึงเหมาะทีจ่ ะใหเด็ก ๆ และ
สมาชิกในครอบครัวไดชวยกันเลี้ยงดู (ถวัลย, 2542; เอกชัย, 2546)
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การเลี้ยงแพะลงทุนต่ํา เพราะตัวแพะมีราคาถูก การเลี้ยงแพะเปรียบเสมือนกับการ
ออมทรัพย และเปนการกระจายแรงงานใหแกสมาชิกในครองครัว เมื่อราคาดีก็ขายเปนรายได เมื่อ
ราคายังไมดีกส็ ามารถรอพักไวได (อัมพา และ สมภพ, ม.ป.ป.)
แพะใหผลผลิตไดทั้งเนื้อและนม เนื้อแพะเปนแหลงของอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพ
จากจํานวนเนือ้ แดง 100 กรัม พบวามีโปรตีน 20.6 กรัม ไขมัน 2.3 กรัม พลังงาน 456 กิโลจูล
โคเลสเตอรอล 57 กรัม และมีกรดอะมิโนหลายชนิดอยูในระดับสูง ดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 แสดงสวนประกอบทางโภชนะของเนื้อแดง จากตัวอยางเนื้อแดง 100 กรัม
โภชนะ
ความชื้น(ก)
โปรตีน(ก)
ไขมัน(ก)
พลังงาน(กิโลจูล)
โคเลสเตอรอล(มก)
ไทอะมีน(มก)
ไรโบฟลาวิน(มก)
ไนอะซีน(มก)

เนื้อวัว
73.1
23.2
2.8
498
50 0.04
0.18
5.0

เนื้อลูกวัว
74.8
24.8
1.5
477
51
0.06
0.20
16.0

เนื้อลูกแกะ
72.9
21.9
4.7
546
66
0.12
0.23
5.2

เนื้อแกะ
73.2
21.5
4.0
514
66
0.16
0.25
8.0

เนื้อแพะ
75.8
20.6
2.3
456
57
0.11
0.49
3.75

ที่มา: ดัดแปลงจาก USDA (2012)
นมแพะมีคุณคาทางอาหารสูงและยอยงาย เพราะวาเม็ดไขมันมีขนาดเล็ก พบวา
นมแพะ100 กรัม มีไขมันรอยละ 4.14 โปรตีนรอยละ 3.56 แคลเซียม 134 มิลลิกรัม ในขณะ
ที่นมโคมีไขมันรอยละ 3.34 โปรตีนรอยละ 3.29 และแคลเซียม 119 มิลลิกรัม ดังตารางที่ 1.2
นอกจากนี้นมแพะเปนนมทีป่ ราศจากเชื้อวัณโรคอีกดวย จึงเหมาะสมที่จะใชนมแพะเลี้ยงทารกคน
ปวยและคนชรา
การเลี้ยงแพะยังไดผลพลอยไดอื่น ๆ หลายอยาง เชน มูลแพะใชทําปุย ขนและ
หนังทําเครื่องนุงหมและของใชตาง ๆ กระดูกทําเปนอาหารสัตว

4

ตารางที่ 1.2 แสดงสวนประกอบในน้ํานมเปรียบเทียบระหวางน้ํานมมนุษย โค แพะ และ แกะ
จากปริมาณนม 100 กรัม
ประเภทน้ํานม
มนุษย
โค
แพะ
แกะ

ของแข็ง(%)
12.5
12.01
12.97
19.30

ไขมัน(%)
4.38
3.34
4.14
7.0

โปรตีน(%) แคลเซียม(mg) พลังงาน(Kcal)
1.03
32
70
3.29
119
69
3.56
134
69
5.98
193
108

ที่มา: Haenlein (2002)
ประเทศที่เลี้ยงแพะมากที่สุดในโลกคือ อินเดีย คิดเปนรอยละ 15 ของปริมาณ
แพะทั้งหมด รองลงมาคือ อิหรานและไนจีเรีย ตามลําดับ ดังแสดงไวในตารางที่ 1.3 ประเทศ
ในทวีปแอฟริกามีแพะอยูมากกวารอยละ 50 ของแพะทัง้ โลก (อัมพา และ สมภพ, ม.ป.ป.)
ตารางที่ 1.3 จํานวนแพะในประเทศตาง ๆ ในเขตรอน ระหวางป 2552-2538 5 อันดับ
แรก (1,000 ตัว)
ประเทศ
อินเดีย
อิหราน
ไนจีเรีย
โซมาเลีย
ซูดาน

2555-2524
111,250
24,635
23,428
17,600
14,867

พ.ศ.
2536
117,547
25,224
24,500
11,000
16,200

2537
118,347
25,462
24,500
12,000
16,400

2538
119,242
25,700
24,500
12,500
16,500

ที่มา: ดัดแปลงจาก วินัย (2542)
สําหรับประเทศไทยมีการเลีย้ งแพะกระจายอยูอยางเบาบางในทั่วทุกภาค (ภาพที่
1.1) ในปพ.ศ. 2536 ประชากรแพะของประเทศไทยมีประมาณ 118,319 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยงแพะ
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26,269 ราย ดังตารางที่ 1.4 และ 1.5 และทํากันเปนเพียงอาชีพรองหรืออาชีพเสริมเทานั้น โดยที่
เลี้ยงไวใตถุนบาน ในสวนริมบาน ในนา ในสวนยางพารา ในสวนมะพราว หรือสวนไมผลอื่น ๆ
การเลี้ยงแพะ-แกะเปนอาชีพเสริมจะทํากันมากในชุมชนชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในแถบ 5 จังหวัดทางภาคใตของไทย เชน นราธิวาส ยะลา ปตตานี สตูล และสงขลา มี
ประชากรแพะประมาณรอยละ 76.9 ของแพะทั้งประเทศ (วินยั , 2538) โดยมีวัตถุประสงคในการ
เลี้ยงเพื่อใชประกอบพิธีทําบุญทางศาสนา และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
สวนการเลี้ยงแพะ-แกะที่เปนอาชีพจริง ๆ และมีแพะเปนจํานวนรอย ๆ นั้นมีนอย
มาก อาจจะพบไดบางในพืน้ ที่ภาคกลางและพื้นที่ภาคใต สวนใหญแลวผูเลี้ยงลักษณะนีจ้ ะเปนการ
เลี้ยงของกึ่งพอคากึ่งเกษตรกร คือ คอยรวบรวมซื้อแพะมาไวเปนจํานวนมาก เพื่อรอจําหนายทั้งใน
และตางประเทศอีกทอดหนึง่
แพะที่เลีย้ งกันในประเทศไทยสวนมากเปนแพะพันธุพื้นเมืองที่มีขนาดเล็ก ขนสั้น
ละเอียด เกรียนเปนมัน ใบหูขนาดเล็กและหูผึ่งตั้งอยูตลอดเวลา ดั้งจมูกตรง เขามีสีเทาดํา สีขนไม
คงที่ เชน แบบสีดําปลอด สีน้ําตาลแกมดํา สีขาว สีเทา แบบสีน้ําตาลทั้งตัว และแบบสีผสม (ศิริ
ชัย, 2531; บุญเสริม, 2546) น้ําหนักของแพะพื้นเมืองโดยเฉลี่ยตัวเมียจะหนักประมาณ 18 กิโลกรัม
สวนตัวผูจะหนักประมาณ 23 กิโลกรัม
นอกจากนี้ก็อาจจะมีแพะลูกผสมซึ่งไดจากการที่ทางราชการหรือเกษตรกรเอง นํา
แพะพันธุตางประเทศเขามาเลี้ยงเมื่อหลายปมาแลว เชน พันธุนูเบียน (Nubian) พันธุซาเนน (Saa
-nen) พันธุทอกเกนเบอรก (Toggenburg) และพันธุแอลไพน (Alpine) ซึ่งแพะเหลานี้เปนแพะทีม่ ี
รูปรางสูงใหญกวาแพะพื้นเมืองมาก และจะพบแพะลูกผสมเหลานี้ในบางทองที่ของภาคใตตอนบน
และภาคใตตอนลาง (วินยั , 2542; บุญเสริม, 2546)
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ภาพที่ 1.1 แสดงการกระจายตัวของประชากรแพะในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ ในพ.ศ. 2521 จุด 1
จุด = 100 ตัว
ที่มา: ศิริชัย (2535)

7

ตารางที่ 1.4 จํานวนผูเลี้ยงแพะและจํานวนแพะในประเทศไทย ในภาคตาง ๆ ป พ.ศ.
2536
ภูมิภาค
จํานวนผูถือ
ครอง
ภาคกลาง
490
ภาคเหนือ
2,069
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1,718
ภาคใต
21,992
รวม
26,269

จํานวนแพะ
8,030
14,262
8,057
87,970
118,319

ที่มา: ดัดแปลงจาก วินัย (2542)
ตารางที่ 1.5 จํานวนแพะ แกะ โค กระบือ และสุกร ในประเทศไทย ระหวางป 25222537 (1,000 ตัว)
ชนิด
แพะ
แกะ
โค
กระบือ
สุกร
* ตัวเลขไมเปนทางการ
ที่มา: วินยั (2542)

2522-2524
122
25
4,228
5,934
3,344

พ.ศ.
2535
160
176
5,815
4,862
4,655

2536
152
136
7,190
4,747
5,435*

2537
141
98
7,593
4,257
4,931*
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คนเปนจํานวนมากมักจะมีทัศนคติที่ไมคอยดีตอตัวแพะ และมีความเชื่อวาตัวแพะ
เนื้อและนมแพะมีกลิ่นเหม็นสาบ ไมนารับประทาน อันที่จริงแลวถาเราไดทําการเลี้ยงดูและปฏิบัติ
ใหถูกตองตามหลักวิชาการแลว ปญหาเหลานี้จะมีอยูนอยมาก อีกทั้งแพะและผลิตภัณฑจากแพะจะ
เปนประโยชนตอประชาชนเปนอยางยิ่ง
4.2.2 แกะ
แกะ (Ovis aries) เปนสัตวเคี้ยวเอื้องที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากอยางหนึ่ง
ของประเทศแถบยุโรป รัสเซีย หรือ อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด บราซิล อินเดีย
และอื่น ๆ เมือ่ พิจารณาถึงจํานวนแกะทั้งหมดแลวจะพบวารอยละ 70 เลี้ยงกันมากอยูในเขตหนาว
สวนประเทศในเขตรอนและเขตกึ่งรอนที่เลี้ยงแกะกันมากไดแก ประเทศอินเดีย บราซิลและแอฟริ
-กาตะวันออก
วัตถุประสงคหลักของการเลี้ยงแกะคือการผลิตขน เนื้อ และนม ซึ่งวัตถุประสงค
อันสุดทายทํากันอยูใ นยุโรป นิวซีแลนดและประเทศแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน สวนการเลี้ยงแกะ
ในไทยเปนการเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อและขนเปนหลัก โดยใชแกะพันธุกึ่งเนื้อกึ่งขน (กรมปศุสัตว, 2548)
เนื้อแกะเปนแหลงอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพพบวาเนื้อแดง 100 กรัม จะมีโปรตีน
21.5 กรัม ไขมัน 4 กรัม พลังงาน 514 กิโลจูล โคเลสเตอรอล 66 กรัม และมีกรดอะมิโนหลาย
ชนิดอยูใ นระดับสูง ดังตารางที่ 1.1
นมแกะมีคุณคาทางอาหารสูง ในนมแกะ 100 กรัม มีไขมันรอยละ 7.0 โปรตีน
รอยละ 5.98 แคลเซียม 193 มิลลิกรัม ในขณะทีน่ มโคจะมีไขมันแครอยละ 3.34 โปรตีนรอยละ
3.29 และแคลเซียม 119 มิลลิกรัม ดังตารางที่ 1.2
อันที่จริงแลวแกะเปนสัตวทสี่ ามารถจะลี้ยงไดทั้งในเขตรอนและเขตหนาว การนํา
แกะจากเขตอบอุนมาเลี้ยงในเขตรอนทําไดไมยาก เพราะแกะมีขนาดเล็กสามารถปรับตัวเขากับเมือง
รอนไดดีกวาเมืองหนาว ดังนั้นเราจึงพบแกะพันธุตางประเทศหลายพันธุเลี้ยงอยูในประเทศมาเลเซีย
อินโดนีเซีย ไทย และออสเตรเลียตอนเหนือ
จากการสํารวจพบวาในป 2547 มีจํานวนแกะในประเทศอยูประมาณ 47,811 ตัว
เกษตรกรผูเลี้ยง 6,404 ราย ซึ่งเปน 1 ใน 5 ของจํานวนแพะที่เลี้ยงในประเทศไทย (กรมปศุสัตว,
2547) แกะทีม่ ีเลี้ยงกันอยูสวนใหญ จะเปนการเลี้ยงไวสําหรับบริโภคเนื้อในกลุมของคนไทยมุสลิม
ชนชาวเขาและขาวกะเหรี่ยงและสวนมากจะเลี้ยงจํานวนไมมากนัก และมักจะเลี้ยงรวมกับแพะ
ปจจุบันอาชีพการเลี้ยงแกะกําลังไดรับความสนใจอยางมาก เนื่องจากปริมาณความ
ตองการบริโภคมีมาก ขณะที่ปริมาณการผลิตยังไมเพียงพอ นอกจากนี้สัตวเคี้ยวเอือ้ งอยางแกะมีวิธี
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การเลี้ยงดูไมยากนัก การลงทุนต่ํา และใหผลผลิตในการเลี้ยงที่เร็วกวาสัตวอื่น ๆ กลาวคือ แมแกะ
สามารถใหลูกได 2 ครอกตอป ครอกหนึง่ ๆ มีลูก 1–4 ตัว (ลูกแฝด) ระยะเลี้ยงดู 5–6 เดือน ก็
สามารถจําหนายได (สุชาติ, 2532)
แกะสามารถเลี้ยงรวมกับแพะและโคได เพราะแพะชอบกินใบไม สวนแกะจะชอบ
กินหญา และเลือกกินหญาสวนที่ออน จึงเหลือหญาสวนที่แก ซึ่งจะเปนหญาสวนใหญไวใหโคกิน
ตอไปได
สรุปขอดีของแพะ-แกะ
เมื่อเปรียบเทียบกับสัตวเลี้ยงชนิดอื่น แพะ-แกะจะมีขอดีที่นาสนใจหลายประการ
(ศิริชัย, 2531; บวรศักดิ,์ 2537) เชน
ก. แพะและแกะเปนสัตวเคีย้ วเอื้องที่สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ไดดี เลี้ยงไดในทุกภูมิประเทศ
ข. สามารถเลี้ยงรวมกับสัตวเคี้ยวเอื้องอืน่ ๆ ได ไมเปนปญหาเมื่อปลอยให
หากินที่เดียวกัน
ค. แพะกินอาหารเกง กินไดหลายประเภท รวมทั้งใบไมและไมพุม จึงใช
แพะกําจัดวัชพืชไปในตัวดวย
ง. แพะสามารถมีชีวิตรอดตายสูงเมื่อเทียบกับสัตวชนิดอืน่
จ. แพะ-แกะมีระยะอุมทองสัน้
ฉ. แพะ-แกะมีประสิทธิภาพในการเปลีย่ นอาหารเปนเนื้อดีกวากระบือและ
โค
ช. มีขนาดเล็ก ลงทุนนอย คืนทุนเร็ว
ซ. ตองการการเอาใจใสดแู ลนอย
ฌ. เลี้ยงไดตามความตองการถาเพื่อบริโภคในครัวเรือน ก็เลี้ยงเพียง 2-3
ตัว ก็พอ
ญ. เหมาะสมกับเกษตรกรทีม่ ีรายไดนอย หรือยากจน
ฎ. ใหผลผลิตหลากหลายเชนเดียวกับโค กระบือ
4.3 ขอจํากัดในการเลี้ยงแพะ-แกะ
การเลี้ยงแพะก็มีขอเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับสัตวสกี่ ระเพาะขนาดใหญ เชน โค
กระบือ ดังตอไปนี้ (ถวัล, 2542)
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4.3.1 แพะและแกะอาจถูกขโมยไดโดยงายเพราะมีขนาดเล็ก
4.3.2 เปนโรคระบาดไดงายและรุนแรงกวาโค กระบือ ถาควบคุมโรคและพยาธิ
ไมถูกตองอาจตายยกฝูงได
4.3.3 ไมสามารถใชแรงงานได แตอาจฝกใหลากรถขนาดเล็กได
4.3.4 ผลผลิตน้ํานมตอตัวต่าํ ราคาน้ํานมมีราคาสูง
4.3.5 คนไทยมีอคติตอแพะ เพราะคิดวาแพะกินทุกอยางที่ขวางหนา
4.4 พฤติกรรมของแพะ-แกะ
คนทั่วไปมักเขาใจวาพฤติกรรมของแพะเหมือนพฤติกรรมของแกะ แตที่จริงแลวสัตวทั้ง
สองประเภทนีแ้ ตกตางกันหลายลักษณะ (ถวัล, 2542) เชน
4.4.1 แพะเปนสัตวกินไมพมุ แตแกะจะชอบเล็มหญา แพะชอบที่จะปนปายกิน
ใบไม เปลือกไมออน โดยการยืนยกขาหนาทั้งสองขึ้น (ภาพที่ 1.2-1.3)

ภาพที่ 1.2 แสดงการแทะเล็มใบไมของแพะ
ที่มา: สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา (2555)
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ภาพที่ 1.3 แสดงการแทะเล็มใบไมของแพะ
ที่มา: Flickr.com (2006)
4.4.2 แพะมีขนเปนมัน จึงสามารถทนความรอนและความชื้นไดดกี วาแกะหรือ
สัตวอื่น จึงสามารถเลี้ยงไดในที่ที่กันดารอาหารและน้ํา
4.4.3 ลูกแกะกินนมบอยกวาลูกแพะ ฝูงแพะมักอยูรวมกันเปนฝูงเบาบางกวาฝูง
แกะที่ชอบอยูร วมกันเปนกลุมขนาดใหญ
4.4.4 แกะมักมีนิสัยชอบทําตามอยางกัน
4.4.5 แพะอยูใ นพื้นที่ทเี่ ปยกและหนาวไดมากกวาแกะ เพราะวาแพะมีไขมันใต
ผิวหนังนอยกวาแกะ และแพะขนสั้นและเปนมัน สะทอนแสงแดดไดดีจึงทําใหทนรอนไดดกี วา
แกะ
4.4.6 แพะสามารถปน กระโดด ลอดหรือขุดดินมุดรัว้ ได ซึ่งแกะทําไมได การ
ลอมรั้วแพะจึงมีปญหามากกวา และควรสรางใหสูงกวาคอกแกะ
4.4.7 การตอสูของแพะจะวิง่ ทุมทั้งตัวแลวเอาหัวชนกัน แตแกะจะถอยหลังแลว
วิ่งเอาหัวกระแทกฝายตรงขาม
4.4.8 แพะหันหนาสูศัตรูในขณะที่แกะขี้ขลาด จะวิ่งหนี
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4.4.9 แกะไมเหมาะที่จะเลี้ยงแบบผูกลาม เพราะแกะมีอาการตื่นกลัวแมกระทั่งตอ
เจาของที่ยังไมคุนเคยกัน การเลี้ยงแกะที่เพิ่งนํามาเขาเลี้ยงใหม ๆ กอนที่จะปลอยทุงไดจงึ ควรจะเลีย้ ง
แบบปลอยลาน ไมควรเนนการผูกลามโดยทันที เพราะเมื่อแกะตืน่ กลัวบวกกับพละกําลังที่มีมากจัง
-หวะที่แกะวิ่งเตลิดจะเปนอันตรายตอตัวแกะและผูเลี้ยงได
4.4.10 แพะพอพันธุดึงดูดความสนใจจากเพศเมียโดยการเบงปสสาวะพนตามขน
หนาทอง อกและเครา แตพอแกะจะไมแสดงอาการดังกลาว พบวาพอแกะกลับมีกลิ่นตัวฉุนเพิม่
ขึ้นในระยะผสมพันธุ
4.4.11 แพะเปนสัตวที่เลี้ยงใหเชื่องไดมีความผูกพันธุกับคนรีดนมมากกวาแกะ แต
แกะเปนสัตวที่ฉลาดรูจักระแวดระวังภัย การเลี้ยงแพะ-แกะเพื่อรีดนมตองใชอาหารขนเปนตัวเบี่ยง
เบนความสนใจ และควรรีดนมแกะโดยใชเครื่องรีดอัตโนมัติแทนคน
4.5 รูปแบบการเลี้ยงแพะ-แกะ
การเลี้ยงแพะในชนบทของไทยแบงออกเปน 3 วิธี (สมเกียรติ, 2528; อัมพา และ สมภพ
, ม.ป.ป.) คือ
4.5.1 การเลี้ยงแบบขังคอก (cut and carry) วิธีนี้ใชพื้นที่นอยแตตน ทุนสูงตองตัด
หญาสดหรือหาหญาแหงและน้ําสะอาดมาใหแพะกินในคอก (ภาพที่ 1.4)

ภาพที่ 1.4 แสดงการเลี้ยงแพะแบบยืนโรง
ที่มา: สีกุน (2550)
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4.5.2 การเลี้ยงแบบผูกลาม (tethering) ใชเชือกยาว 5-10 เมตร ผูกคอแพะแลว
ลามไวกับเสา หรือตนไม ในบริเวณที่มีหญาแลวยายไปเรื่อยๆ และมีความจําเปนตองหาน้ํามาให
กินวันละ 1-2 ครั้งในชวงเทีย่ งและบายถามีรมเงาบางจะดี ในทางปฏิบัติแลวการเลีย้ งแพะแบบผูก
ลามไมเหมาะกับการเลี้ยงแพะเปนฝูงขนาดใหญ แตเหมาะสําหรับเกษตรกรที่มีแพะ 2-3 ตัว การ
ผูกลามเปนการปองกันการทีแ่ พะจะไปทําลายพืชผลการเกษตรของเพื่อนบาน (ภาพที่ 1.5)

ภาพที่ 1.5 แสดงการเลี้ยงแพะแบบผูกลาม
ที่มา: Livinglifeoffgrid.blogspot.com (2011)
4.5.3 การเลี้ยงแบบปลอย (extensive grazing) เชน
การปลอยใหแพะ-แกะ หากินเองตามทุง เปนวิธีที่นยิ มกันในบานเรา แตควรหลีก
เลี่ยงการปลอยแพะชวงที่แดดรอนจัด ปกติจะปลอยตอนสาย ตอนกลับตอนเที่ยง หรืออาจจะปลอย
ตอนบายแลวตอนกลับในตอนเย็น หากมีหญาอุดมสมบูรณแพะจะใชเวลาแทะเล็มหญา 2 ชั่วโมงก็
พอแลว
การปลอยใหแพะ-แกะหากินในสวน เปนการเลี้ยงรวมกับการปลูกพืช เชน สวน
มะพราว สวนปาลม และสวนยาง (ภาพที่ 1.6-1.10) แพะ-แกะจะชวยปราบวัชพืช และเพิ่มปุย มูล
สัตวไปในตัว แตความชื้นในสวนอาจทําใหแพะปวยได เชน หวัดหรือปอดบวม และพยาธิยังเจริญ
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เติบโตไดดีอีกดวย ตองระวังเรื่องโปรแกรมการถายพยาธิและออกแบบโรงเรือนใหถูกสุขลักษณะ
การเลี้ยงแพะในสวนยางควรเปนยางที่มีอายุ 4-5 ป ขึ้นไป และควรทําอยางระมัด
ระวัง เพราะแพะอาจทําลายหนายาง เปลือกยางหรือถวยรองน้ํายางได ในพื้นที่ 6.25 ไร ควรเลี้ยง
แพะประมาณ 7-10 ตัว (วินยั , 2538) ถาเกษตรกรมีความมั่นใจวาจะมีการประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ
หรือแกะควบคูไปกับการทําสวนเหลานีเ้ กษตรกรควรวางแผนลวงหนาตั้งแตขั้นการเตรียมหลุมปลูก
โดยเลือกขุดหลุมใหมรี ะยะหางระหวางตนที่มากที่สุด เพื่อใหมแี สงแดดสองลงสูพื้นดินใหมากทีส่ ุด
เพิ่มโอกาสการงอกของหญาและวัชพืช และลดจํานวนพยาธิ ปรสิต และความชืน้ ในสวน

ภาพที่ 1.6 แสดงการเลี้ยงแพะแบบปลอยทุง
ที่มา: สีกุน (2550)
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ภาพที่ 1.7 แสดงการเลี้ยงแพะในสวนยางพารา
ที่มา: ไทยฟดดอทเน็ท (2554)

ภาพที่ 1.8 แสดงการเลี้ยงแพะในสวนปาลม
ที่มา: รักบานเกิดดอทคอม (2552)
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ภาพที่ 1.9 แสดงการเลี้ยงแพะในสวนมะพราว
ที่มา: เทร็คกิ้งไทยดอทคอม (2555)

ภาพที่ 1.10 แสดงการเลี้ยงแพะในสวนมะพราว
ที่มา: เทร็คกิ้งไทยดอทคอม (2555)
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การศึกษาการเลี้ยงแพะรูปแบบตาง ๆ ในประเทศมาเลเซีย (ตารางที่ 1.6) พบวา
การเลี้ยงแพะแบบขังคอกมีคาใชจายสูงแตก็ไดรับผลตอบแทนสูงเชนเดียวกัน เพราะทําให % การ
ผสมติดและ % การมีชีวิตรอดเพิ่มขึ้น ลูกสัตวมีความสมบูรณขึ้น (วินัย, 2542) เพียงแตการเลี้ยง
แบบขังคอกไมไดรับความนิยมจากเกษตรกรมากนัก
ตารางที่ 1.6 การประเมินผลทางเศรษฐกิจของการผลิตแพะ ภายใตการจัดการวิธีตาง ๆ (หนวยเปน
ริงกิต) (ขอมูล พ.ศ. 2528)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตนทุนคาโรงเรือน/ป
ตนทุนคาอาหาร คาเลี้ยงดู ฯลฯ /ป
ตนทุนรวม/ป(1+2)
น.น.แพะมีชีวิตที่จําหนายตอตัว(กก.)
ราคาตอ 1 กก.
ราคาแพะตอ 1 ตัว (4x5)
จํานวนแพะที่จําหนายตอแมแพะ
1 ตัว (ตัว/ป)
8. รายไดตอแมแพะ 1 ตัว/ป (6x7)
9. รายไดสุทธิตอแมแพะ 1 ตัว/ป (8-3)

หมายเหตุ: 1 ริงกิต มีคาประมาณ 10 บาท
ที่มา: ดัดแปลงจาก วินัย (2542)

หาอาหาร
มาใหแพะกิน
แพะแยกขังเดีย่ ว
10.06
32.90
43.50
27.7
3.14
86.98
1.1
95.68
52.18

วิธีการจัดการ
ใหแทะเล็มใน
เลี้ยงในทุง
แปลง หญาสาธารณะ
แพะขังรวม
แพะขังรวม
4.30
1.90
3.00
2.30
7.30
4.20
17.4
18.8
3.14
3.14
54.64
59.03
0.5
27.32
20.02

0.75
44.27
40.07
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แตการศึกษาของ Nootcha (1991) ที่ศึกษาในแกะพืน้ เมืองของฟลิปปนสกลับพบ
วาแกะที่เลี้ยงแบบปลอย และผูกลามจะมีอตั ราการเจริญเติบโตสูงกวาการเลี้ยงแบบขังคอก การเริ่ม
เปนสัดครั้งแรก และการใหลูกครั้งแรกของแมแกะเร็วกวาและมีน้ําหนักตัวมากกวาแกะทีเ่ ลี้ยงแบบ
ขังคอกและเปอรเซ็นตการใหลูกแฝดในกลุมที่เลี้ยงแบบปลอยมีแนวโนมที่จะสูงกวากลุมเลี้ยงแบบ
ขังคอกและผูกลาม (ตารางที่ 1.7) การศึกษาของ Nootcha ไมมีการเปรียบเทียบผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ แตเปนการสนับสนุนวาวิธีการเลี้ยงแพะหรือแกะดวยการผูกลามหรือปลอย ตามสภาพ
และวิถีชวี ิตของเกษตรกรทัว่ ไปนั้นไมไดผดิ อีกทั้งเกษตรกรอาจตองเพิ่มความสนใจกับแพะ-แกะที่
เลี้ยงแบบขังคอกเปนพิเศษอีกดวยจึงจะใหผลดี ซึ่งมักจะไมสอดคลองกับการใชชวี ิตประจําวันของ
เกษตรกรทัว่ ไป
ตารางที่ 1.7 ประสิทธิภาพการสืบพันธุและการเจริญเติบโตของแกะพันธุพื้นเมืองฟลิปปนส ที่เลี้ยง
ดวยวิธีที่แตกตางกัน (แกะ 24 ตัว เพศผูแ ละเพศเมียอยางละครึ่ง เปนเวลา 1 ป)
ลักษณะ

ขังคอกตัวเดียว
ตลอดเวลา
อายุเมื่อเปนสัดครั้งแรก
392 วัน
น้ําหนักเมื่อเปนสัดครั้งแรก 12.90 กก.
การเกิดลูกตัวเดียว
66.67%
การเกิดลูกแฝด
33.33%
น้ําหนักเพิ่มเฉลี่ย/วัน/กรัม 24 กรัม
ที่มา: ดัดแปลงจาก Nootcha (1991)

5. สรุป

ผูกลาม 8 ชั่วโมง/วัน ปลอยแทะเล็ม 8
ชั่วโมง/วัน
234 วัน
212 วัน
17.40 กก.
17.00 กก.
100%
33.33%
66.67%
31 กรัม
56 กรัม
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แพะเปนสัตวกินพืชขนาดเล็ก ใชพื้นทีเ่ ลี้ยงตอตัวนอย กินอาหารไดหลายชนิด ไมเลือก
อาหาร หากินเกง เหมาะสําหรับเลี้ยงในชนบทของประเทศที่กําลังพัฒนา เชน ประเทศไทย แพะ
ขยายพันธุไดเร็ว สามารถใหลูกไดครั้งละ 1-5 ตัว และใหลูกไดถึงปละ 2 ครอก ที่เขาหรือที่ลาด
ชันก็เลี้ยงแพะได ทนตอความรอนและแสงแดดของเมืองไทย
แกะเปนสัตวเปนสัตวกินพืชขนาดเล็ก ใชพื้นที่เลี้ยงตอตัวนอย สามารถเลี้ยงไดทั้งในเขต
รอนและเขตหนาว ปรับตัวเขากับเมืองรอนไดดกี วาเมืองหนาว
ขอจํากัดในการเลี้ยงแพะ-แกะ แพะและแกะอาจจะถูกขโมยไดโดยงายเพราะมีขนาดเล็ก
เปนโรคระบาดไดงายและรุนแรงกวาโค กระบือ ถาควบคุมโรคและพยาธิไมถูกตองอาจตายยกฝูง
ได ไมสามารถจะใชแรงงานได ไมสามารถเลี้ยงเอานมเปนการคาหรืออุตสาหกรรมเชน โคนมได
เพราะผลผลิตน้ํานมต่ําเกินไป น้ํานมที่จําหนายจึงมีราคาสูง
พฤติกรรมของแพะและแกะ แพะเปนสัตวกินไมพุม แตแกะจะชอบเล็มหญา แพะชอบ
ที่จะปนปายกินใบไมแตแกะไมชอบ แพะหันหนาสูศัตรูในขณะที่แกะขี้ขลาดจะวิ่งหนีแพะเปนสัตว
ที่เลี้ยงใหเชื่องไดมีความผูกพันธุกับคนเลีย้ งมากกวาแกะ แตแกะฉลาดรูจักระแวดระวังภัย แกะไม
เหมาะทีจ่ ะเลีย้ งแบบผูกลาม
การเลี้ยงแพะในชนบทของไทยแบงออกเปน 3 วิธี คือ 1. การเลี้ยงแบบขังคอก 2. การ
เลี้ยงแบบผูกลาม 3. การเลี้ยงแบบปลอย พบวาการเลีย้ งแพะแบบขังคอกจะมีคาใชจา ยสูงแตก็ได
ผลตอบแทนสูงเชนเดียวกัน เพียงแตการเลีย้ งแบบขังคอกไมไดรับความนิยมจากเกษตรกรมากนัก

6. แบบฝกหัด

20

คําชี้แจง
1. ขอสอบปรนัย 10 ขอ
2. ใหนักเรียนกาเครื่องหมาย x หนาขอที่เห็นวาถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว ลงในกระดาษคําตอบ
1. ขอใดไมใชสภาวะที่ทําใหแพะและแกะนาเลี้ยงในประเทศไทย
ก. ความตองการบริโภคมีมากในขณะที่ปริมาณการผลิตยังไม
เพียงพอ
ข. การเลี้ยงแพะในประเทศไทยยังเปนเพียงอาชีพรองหรืออาชีพ
เสริมเทานั้น
ค. คนเปนจํานวนมากมักจะมีทัศนคติที่ไมคอยดีตอ เนื้อตัวแพะ
ง. นมแพะมีคณ
ุ ภาพทางอาหารสูงยอยงาย เพราะวาเม็ดไขมันมี
ขนาดเล็ก
2. ขอใดไมใชเหตุผลที่ทําใหแพะและแกะนาเลี้ยงในประเทศไทย
ก. แพะและแกะสามารถใหลูกไดครอกหนึ่ง ๆ 1–4 ตัว
ข. แพะ-แกะสามารถเลี้ยงไวเพื่อใชเนื้อ นมเปนอาหาร และใชขน
เปนเครื่องนุงหม
ค. นมแพะเปนนมที่ปราศจากเชื้อวัณโรค
ง. แพะเปนสัตวที่มีนิสัยราเริง วองไว เชือ่ ง และฝกงาย เหมาะที่จะ
เลี้ยงเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
3. คุณสมบัติใดไมใชคณ
ุ สมบัติที่ถูกตองที่ทําใหแพะเปนสัตวนาเลี้ยง
ก. แพะเปนสัตวสองกระเพาะ
ข. แพะกินอาหารไดหลายชนิด
ค. แพะเปนสัตวเล็ก
ง. แพะมีระยะตั้งทองสั้น

4. คุณสมบัติใดไมใชคณ
ุ สมบัติที่ถูกตองที่ทําใหแพะเปนสัตวนาเลี้ยง
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ก. แพะชวยกําจัดวัชพืช
ข. แพะมีราคาตอตัวถูก
ค. แพะมีโรครบกวนนอย
ง. แพะชอบทีร่ าบลุมไมตองใชพื้นที่มาก
5. คุณสมบัติใดไมใชคณ
ุ สมบัติที่ถูกตองที่ทําใหแกะเปนสัตวนาเลี้ยง
ก. แกะชอบเล็มหญามากกวาใบไม
ข. แกะขี้ตนื่ เลี้ยงใหเชื่องงาย
ค. แกะปรับตัวเขากับเขตรอนไดดกี วาเขตหนาว
ง. ในอายุเทากันแกะมีแนวโนมวาจะมีน้ําหนักตัวมากกวาแพะ
6. แพะมีระยะการอุมทองสั้นมีระยะการอุม ทองเพียงกีว่ นั
ก. 120 วัน
ข. 130 วัน
ค. 140 วัน
ง. 150 วัน
7. แพะใหลูกดกสามารถใหลูกไดปละกี่ครอก
ก. 1 ครอก
ข. 2 ครอก
ค. 3 ครอก
ง. 4 ครอก
8. แมแกะใหลูกดกเชนกันกลาวคือใหลูกปละกี่ครอก
ก. 1 ครอก
ข. 2 ครอก
ค. 3 ครอก
ง. 4 ครอก
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9. ขอใดเปนรูปแบบการเลี้ยงแพะของไทยที่ผูเรียนคิดวาไดจํานวนตัว/ฝูง
นอยที่สุด
ก. การเลี้ยงแบบขังคอก
ข. การเลี้ยงแบบปลอยทุง
ค. การเลี้ยงแบบผูกลาม
ง. การเลี้ยงแพะในสวน
10. ขอใดเปนรูปแบบการเลี้ยงแกะของไทยที่ผูเรียนคิดวาไมเหมาะกับการ
เลี้ยงแกะเลย
ก. การเลี้ยงแบบผูกลาม
ข. การเลี้ยงแพะในสวน
ค. การเลี้ยงแบบปลอยทุง
ง. การเลี้ยงแบบขังคอก
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