4.4 การจัดการเลี้ยงดูแพะ-แกะ
4.4.1 การเลี้ยงดูลูกแพะระยะดูดนมและการหยานม
โดยทั่วไปลูกแพะแรกเกิดมีน้ําหนักประมาณ 2.5 กิโลกรัม เพศผูจะหนักกวาเพศเมียเล็ก
นอย รายที่มนี า้ํ หนักแรกเกิดนอยจะออนแอ ตองชวยเหลือดูแลอยางใกลชิด สัปดาหแรกใหแยกแมและลูก
ออกจากกันทัง้ กลางวันกลางคืน ถึงเวลากินนมคอยอยูรวมกัน เพราะแมแพะอาจนอนทับลูกได (ภาพที่ 6.146.15) อัตราการเจริญเติบโตของลูกแพะในระยะดูดนมประมาณวันละ 200 กรัม

ภาพที่ 6.14 แสดงแบบคอกเลี้ยงแมและลูก ใหแยกจากกันโดยเด็ดขาดอยางนอย 7 วัน
ที่มา: Little Mountain Steel Fabrication (2012)

ภาพที่ 6.15 แสดงคอกเลี้ยงลูกแพะออน
ที่มา: Elliesdairy.blogspot.com (2012)
ถาแมแพะตายเราสามารถผสมนมเหลืองเทียมมาใชเลี้ยงลูก 3-5 วัน แรกได โดยฝกใหลูก
แพะดูดนมจากขวดหรือกินจากจานหรือกระปองซึ่งทําไดไมยาก (ภาพที่ 6.16-6.17) น้ํานมที่ใชเลี้ยงแพะ
ตองอุนกอนทุกครั้ง (อุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส) ในระยะอายุแรกเกิดถึง 3 สัปดาห ใหกินนมวันละ
4 ครั้ง แลวคอย ๆ ลดลงเหลือวันละ 2 ครั้ง โดยธรรมชาตินมแพะดีกวานมโคหรือกระบือ นัน่ คือนม
แพะมีคณ
ุ สมบัติใกลเคียงนมคนมาก แตในบางครั้งเราก็สามารถใชนมโคเลี้ยงลูกแพะได (นมโคเจอรซี่ไม
เหมาะทีจ่ ะใชเลี้ยงแพะ เพราะมีโมเลกุลของไขมันนมใหญเกินไป ทําใหยอยยาก) ลูกแพะจะเริ่มกินอาหาร
ขนไดเมื่ออายุประมาณ 3 สัปดาห

ภาพที่ 6.16 แสดงวิธีฝกใหลูกแพะดูดนมจากถัง
ที่มา: บุญเสริม (2546)

ภาพที่ 6.17 แสดงวิธีการใหนมลูกแพะแบบปอนดวยขวด
ที่มา: สีกุน (2550)
ลูกแพะทีไ่ มใชทําพันธุควรตอนตั้งแตอายุ 2-4 สัปดาห (อยางชาไมควรเกิน 2 เดือน) นิยม
ใชวิธีผาเอาลูกอัณฑะออก ควรทําในตอนเชาที่มีอากาศเย็นจะทําใหเสียเลือดนอย นอกจากนี้อาจใชวิธีหนีบ
ดวยคีมหนีบ (Burdizzo) หรือใชยางรัด
ถายพยาธิตัวกลมครั้งแรกเมื่ออายุ 8 สัปดาห หรือ 2 เดือน
อายุ 3 เดือน (ภาพที่ 5.8) หยานมลูกแพะได สอนใหแพะรูจกั กินอาหารเสริม และเสริม
แรธาตุในอาหารดวย
ซึ่งการหยานมมีขั้นตอนควรปฏิบัติ ดังนี้
ก. แยกลูกเพศผูและเพศเมียออกจากกันเปนสองกลุม เพือ่ ปองกันไมใหผสมพันธุ
กันเองกอนถึงชวงอายุที่เหมาะสม ซึ่งจะทําใหแพะแคระเเกร็น ลูกแพะเพศเมียเลี้ยงรวมกับฝูงแมพันธุได
เมื่อสาวเต็มทีค่ อื อายุ 10-12 เดือนจึงผสมพันธุ
ข. ถายพยาธิภายนอกจําพวก หมัด เหา ไร เห็บฯ
ค. ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย โรคคอบวม และโรคอื่น ๆ ตาม
คําแนะนําของสัตวแพทย
4.4.2 การจัดการเลี้ยงดูแพะ-แกะชวงวัยเจริญพันธุ
วัยเจริญพันธุ หมายถึง ชวงอายุการเปนหนุมสาว (อายุประมาณ 3-8 เดือน) ชวงนีค้ วรจะ
เลี้ยงแพะแกะดวยอาหารคุณภาพดี และเพียงพอตอการเจริญเติบโต ควรจะมีการถายพยาธิ
อยางสม่ําเสมอ ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย โรคคอบวม ทุก ๆ 6 เดือน

แพะและแกะจะแสดงการเปนสัดเมื่ออายุประมาณ 3-4 เดือน ตัวเมียจะเปนสัดยอมใหตัวผู
ขึ้นทับผสมพันธุได แตในระยะนี้รางกายมักจะไมมีความพรอมในการผสมพันธุทั้งเพศผูและเพศเมีย เนื่อง
จากรางกายยังเจริญเติบโตไมเต็มที่ ทั้งกายวิภาคและสรีรวิทยา หากทําการผสมเมื่ออายุยังนอยอาจสงผลให
แพะแกะแคระแกร็นได โดยเฉพาะเพศเมีย
แพะ-แกะสาวที่อายุนอยเมื่อผสมพันธุและตั้งทองแลว ตัวแมจะตองการอาหารสวนหนึ่งเพื่อ
การเจริญเติบโตดานโครงสราง ขณะเดียวกันจะตองใชเพือ่ การเจริญของลูกสัตวในทองและเพื่อพัฒนาระบบ
เตานมเพื่อเตรียมสําหรับลูกเมื่อใหกําเนิด เปนสาเหตุใหเมื่อคลอดลูกออกมาแลว แมแพะ-แกะก็อาจมีน้ํานม
นอย ทําใหลูกที่เกิดมาตัวเล็ก แคระแกร็น ออนแอและตายในที่สุด
การปองกันแพะ-แกะผสมพันธุกอนอายุที่สมควรจึงควรแยกแพะแกะที่อายุนอย คือ อายุ
ประมาณ 3-4 เดือน ออกจากฝูงพอ-แมพันธุ และเมื่อแยกแพะ-แกะทีอ่ ายุนอยออกจากฝูงพอ-แมพันธุแลว
จะตองแยกเพศผูและเพศเมียออกจากกันอีกดวย เพื่อใหการผสมพันธุเปนไปตามแผนการจัดการฟารม
สรุปไดวา ควรแยกลูกตัวเมียออกไปเลีย้ งเฉพาะในคอกตัวเมีย และแพะ-แกะที่เปนสาวควร
จะไดรับการผสมเมื่ออายุประมาณ 8-10 เดือน (หรือน้าํ หนักเฉลีย่ ประมาณ 16 กิโลกรัม) สวนพอพันธุ
ควรใชผสมพันธุเมื่ออายุประมาณ 10 เดือนขึ้นไป
4.4.3 การเลี้ยงแพะ-แกะขุน
การขุนแพะที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติกัน มี 2 ประเภท (สุชาติ, 2532; นครินทร, 2554)
ก. ขุนในคอก วิธีนี้ใชพนื้ ทีน่ อย โดยตัดหญา/กระถินใหกิน โดยเนนใหกินกระถิน
เปนพิเศษ เพราะมีโปรตีนสูง พรอมกับใหหญาเปนปกติ แพะ-แกะสามารถเจริญเติบโตไดดี เกษตรกรที่ขุน
วิธีนี้สามารถเพิ่มน้ําหนักแพะ-แกะ ไดประมาณ 1-2 กิโลกรัม/เดือน
ข. เลี้ยงขุนแบบไลทุง เกษตรกรมีการปฏิบัติดังนี้ คือ ซื้อแพะ-แกะทีม่ ีอายุใกลเคียง
กันมาเลี้ยงเปนชุด ๆ วิธีนี้สามารถเพิ่มน้ําหนักไดประมาณ 2-3 กิโลกรัม/เดือน
ซึ่งเกษตรกรสวนใหญ จะเลือกที่จะทําการขุนแบบไลทุงมากกวา แตการขุนลักษณะ
แบบไลทุงนี้เกษตรกรจะตองมีพื้นที่และหญาที่มีคุณภาพมากเพียงพอกับปริมาณแพะ-แกะ
การขุนแพะ-แกะของเกษตรกรโดยทัว่ ไปจะมีการเสริมอาหารขนนอยมาก หากมีการ
เสริมก็จะใหไมเกิน 1% ของน้ําหนักตัว (ภาพที่ 6.18-6.19)
ปญหาที่เกษตรกรมักพบ เมื่อเลี้ยงแพะ-แกะขุน
ก. แพะ แกะทีจ่ ะนํามาขุนขาดแคลน เนื่องจากแพะ-แกะรุนในชวงอายุที่เหมาะสม
สําหรับขุนมีปริมาณนอยกวาความตองการของเกษตรกรผูเลี้ยงขุน ปจจุบันเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ-แกะขุนมี
ปริมาณมากทําไหหาแพะ-แกะเขาขุนไดยาก
ข. ปญหาเกี่ยวกับแหลงและราคาอาหารเสริม สําหรับแพะ-แกะ เนือ่ งจากปจจุบนั มี
การใชอาหารสัตวในปริมาณมาก ทําใหอาหารสัตวในทองตลาดมีราคาสูง เมื่อนํามาเสริมใหแพะ-แกะก็มีผล
ใหตนทุนการขุนแพะ-แกะเพิ่มสูงขึ้นตาม ทําใหเกษตรกรมีความเสี่ยงตอการขาดทุนได

ภาพที่ 6.18 แสดงวิธีการเลี้ยงแพะ-แกะขุนในคอก
ที่มา: ไทยฟดดอทเน็ท (2551)

ภาพที่ 6.19 แสดงวิธีการเลี้ยงแพะ-แกะขุนในแปลง
ที่มา: บล็อกแกงดอทคอม (2553)

4.4.4 การเลี้ยงแพะพอพันธุ (Buck)
ลูกแพะ-แกะทีค่ ัดไวทําพันธุจะตองดูแลใหอาหารอยางดี เมื่ออายุครบ 3 เดือน ตองแยกลูก
ตัวผูออกไวตางหากเพื่อปองกันการผสมกอนวัยอันควร เมื่อครบ 10 เดือน (ภาพที่ 6.20-6.21) จึงจะใชแพะ
-แกะหนุมเพื่อการผสมพันธุ โดย แพะ-แกะหนุมอายุ นอยกวา 1 ป ตอแมพันธุ 10–15 ตัว โดยผสมประมาณ
2 ครั้ง/สัปดาห ถาพอพันธุอ ายุ มากกวา 1 ป จะใชผสมแมพันธุได 20–30 ตัว อาจผสมไดทุกวัน ขึน้ อยู
กับความสมบูรณของพอพันธุ (อาจสูงถึง 1:50-100 ตัว แตไมจําเปนไมควรมากขนาดนี)้ พอแพะ-แกะตอง
การพื้นที่กวาง ๆ สําหรับออกกําลังกายเมื่อไมไดคุมฝูง เพื่อไมใหอยุ อายขี้เกียจ

ภาพที่ 6.20 แสดงพอแพะอายุ 10 เดือน
ที่มา: Glendalon group (n.d.)

ภาพที่ 6.21 แสดงพอแกะอายุ 10 เดือน
ที่มา: Three Willows Ranch (n.d.)

