4.1.4 การเลี้ยงแพะ-แกะ
ก. การเลี้ยงแพะ
สําหรับประเทศไทยมีการเลีย้ งแพะกระจายอยูอยางเบาบางในทั่วทุกภาค
ในปพ.ศ. 2536 ประชากรแพะของประเทศไทยมีประมาณ 118,319 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยงแพะ
26,269 ราย ดังตารางที่ 2.8 และ 2.9 และทํากันเปนเพียงอาชีพรองหรืออาชีพเสริมเทานั้น โดยที่
เลี้ยงไวใตถุนบาน ในสวนริมบาน ในนา ในสวนยางพารา ในสวนมะพราว หรือสวนไมผลอื่น ๆ
การเลี้ยงแพะ-แกะเปนอาชีพเสริมจะทํากันมากในชุมชนชาวไทยมุสลิม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในแถบ 5 จังหวัดทางภาคใตของไทย เชน นราธิวาส ยะลา ปตตานี สตูล
และสงขลา มีประชากรแพะประมาณรอยละ 76.9 ของแพะทั้งประเทศ (วินยั , 2538) โดยมี
วัตถุประสงคในการเลี้ยงเพื่อใชประกอบพิธีทําบุญทางศาสนา และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
สวนการเลี้ยงแพะ-แกะที่เปนอาชีพจริง ๆ และมีแพะเปนจํานวนรอย ๆ
นั้นมีนอยมาก อาจจะพบไดบางในพื้นทีภ่ าคกลางและพืน้ ที่ภาคใต สวนใหญแลวผูเลี้ยงลักษณะนี้
จะเปนการเลี้ยงของกึ่งพอคากึ่งเกษตรกร คือ คอยรวบรวมซื้อแพะมาไวเปนจํานวนมาก เพื่อรอ
จําหนายทั้งในและตางประเทศอีกทอดหนึง่
ตารางที่ 2.8 จํานวนผูเลี้ยงแพะและจํานวนแพะในประเทศไทย ในภาคตาง ๆ ป พ.ศ.
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ที่มา: ดัดแปลงจาก วินัย (2542)
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ตารางที่ 2.9 จํานวนแพะ แกะ โค กระบือ และสุกร ในประเทศไทย ระหวางป 25222537 (1,000 ตัว)
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* ตัวเลขไมเปนทางการ
ที่มา: วินยั (2542)
คนเปนจํานวนมากมักจะมีทัศนคติที่ไมคอยดีตอตัวแพะ และมีความเชื่อ
วาตัวแพะ เนือ้ แพะและนมแพะมีกลิ่นเหม็นสาบ ไมนา รับประทาน ที่จริงแลวถาไดทําการเลี้ยงดู
และปฏิบัติใหถูกตองตามหลักวิชาการแลว ปญหาเหลานี้จะมีอยูนอยมาก อีกทั้งแพะและผลิตภัณฑ
จากแพะจะเปนประโยชนตอ ประชาชนเปนอยางยิ่ง
ข. การเลี้ยงแกะ
แกะ (Ovis aries) เปนสัตวเคี้ยวเอื้องที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจมาก
อยางหนึ่งของประเทศแถบยุโรป รัสเซีย หรือ อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
บราซิล อินเดียและอืน่ ๆ เมื่อพิจารณาจากจํานวนแกะทั้งหมดแลวจะพบวารอยละ 70 เลี้ยงกันมาก
อยูในเขตหนาวสวนประเทศในเขตรอนและเขตกึ่งรอน ที่เลี้ยงแกะกันมาก ไดแก อินเดีย
บราซิลและแอฟริกาตะวันออก
วัตถุประสงคหลักของการเลี้ยงแกะ คือ การผลิตขน เนื้อ และนม ซึง่
วัตถุประสงคอันสุดทายทํากันอยูใ นยุโรป นิวซีแลนดและประเทศแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน สวน
การเลี้ยงแกะในไทยเปนการเลี้ยงเพื่อเอาเนือ้ และขนเปนหลัก โดยใชแกะพันธุกึ่งเนื้อกึ่งขน (กรม
ปศุสัตว, 2548)

ปจจุบันอาชีพการเลี้ยงแกะกําลังไดรับความสนใจอยางมาก เนื่องจากปริมาณความ
ตองการบริโภคมีมาก ขณะที่ปริมาณการผลิตยังไมเพียงพอ นอกจากนี้สัตวเคี้ยวเอือ้ งอยางแกะมีวิธี
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
ค. รูปแบบการเลี้ยงแพะ-แกะ
การเลี้ยงแพะในชนบทของไทยแบงออกเปน 3 วิธี (สมเกียรติ, 2528;
อัมพา และ สมภพ, ม.ป.ป.) คือ
1) การเลี้ยงแบบขังคอก (cut and carry) วิธีนี้ใชพนื้ ทีน่ อยแต
ตนทุนสูงตองตัดหญาสดหรือหาหญาแหงและน้ําสะอาดมาใหแพะกินในคอก (ภาพที่ 2.30)

ภาพที่ 2.30 แสดงการเลี้ยงแพะแบบยืนโรง
ที่มา: สีกุน (2550)

2) การเลี้ยงแบบผูกลาม (tethering) ใชเชือกยาว 5-10 เมตร ผูก
คอแพะแลวลามไวกับเสา หรือตนไม ในบริเวณที่มหี ญาแลวยายไปเรื่อย ๆ และมีความจําเปนตอง
หาน้ํามาใหกินวันละ 1-2 ครั้งในชวงเทีย่ งและบายถามีรม เงาบางจะดี ในทางปฏิบัตแิ ลวการเลี้ยง
แพะแบบผูกลามไมเหมาะกับการเลี้ยงแพะเปนฝูงขนาดใหญ แตเหมาะสําหรับเกษตรกรที่มีแพะ 23 ตัว การผูกลามเปนการปองกันการที่แพะจะไปทําลายพืชผลการเกษตรของเพื่อนบาน (ภาพที่
2.31)

ภาพที่ 2.31 แสดงการเลี้ยงแพะแบบผูกลาม
ที่มา: Livinglifeoffgrid.blogspot.com (2011)
3) การเลี้ยงแบบปลอย (extensive grazing) เชน
การปลอยใหแพะ-แกะ หากินเองตามทุง เปนวิธีที่นยิ มกันในบานเรา แตควรหลีก
เลี่ยงการปลอยแพะชวงที่แดดรอนจัด ปกติจะปลอยตอนสาย ตอนกลับตอนเที่ยง หรืออาจจะปลอย
ตอนบายแลวตอนกลับในตอนเย็น หากมีหญาสมบูรณแพะจะใชเวลาแทะเล็มหญา 2 ชั่วโมงก็พอ
การปลอยใหแพะ-แกะหากินในสวน เปนการเลี้ยงรวมกับการ
ปลูกพืช เชน สวนมะพราว สวนปาลม และสวนยาง (ภาพที่ 2.32-2.35) แพะ-แกะจะชวยปราบ
วัชพืช และเพิม่ ปุยมูลสัตวไปในตัว แตความชื้นในสวนอาจทําใหแพะปวยได เชน หวัดหรือปอด

บวม และพยาธิยังเจริญเติบโตไดดีอีกดวย ตองระวังเรื่องโปรแกรมการถายพยาธิและออกแบบ
โรงเรือนใหถูกสุขลักษณะ
การเลี้ยงแพะในสวนยางควรเปนยางที่มีอายุ 4-5 ป ขึ้นไป และ
ควรทําอยางระมัดระวัง เพราะแพะอาจทําลายหนายาง เปลือกยางหรือถวยรองน้ํายางได ในพื้นที่
6.25 ไร ควรเลี้ยงแพะประมาณ 7-10 ตัว (วินยั , 2538) ถาเกษตรกรมีความมั่นใจวาจะมีการ
ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะหรือแกะควบคูไปกับการทําสวนเหลานี้เกษตรกรควรวางแผนลวงหนา
ตั้งแตขั้นการเตรียมหลุมปลูก โดยเลือกขุดหลุมใหมีระยะหางระหวางตนที่มากที่สุด เพื่อใหมี
แสงแดดสองลงสูพื้นดินใหมากที่สุด เพิ่มโอกาสการงอกของหญาและวัชพืช ลดจํานวนพยาธิและ
ปรสิต รวมทั้งเพื่อการลดความชื้นในสวนอีกดวย

ภาพที่ 2.32 แสดงการเลี้ยงแพะแบบปลอยทุง
ที่มา: สีกุน (2550)

ภาพที่ 2.33 แสดงการเลี้ยงแพะในสวนยางพารา
ที่มา: ไทยฟดดอทเน็ท (2554)

ภาพที่ 2.34 แสดงการเลี้ยงแพะในสวนปาลม
ที่มา: รักบานเกิดดอทคอม (2552)

ภาพที่ 2.35 แสดงการเลี้ยงแพะในสวนมะพราว
ที่มา: เทร็คกิ้งไทยดอทคอม (2555)

