
 

บทที่ 4  
การสรางฟารมแพะ 

 
ความสําคัญของการวางแผนการจัดการโรงเรือน 
การจัดการโรงเรือนและอุปกรณในฟารมน้ันมีความสําคัญและเปนพ้ืนฐานของการ 

จัดสรรการใชประโยชนจากพ้ืนที่ที่มีอยูของเกษตรกรใหสามารถใชประโยชนไดอยางเหมาะสม 
และสามารถทีจ่ะเตรียมพรอมสําหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือการขยายขนาดของฟารมได 
ในอนาคตอยางเหมาะสมนั่นเอง การวางแผนการจัดการโรงเรือนในฟารมจะตองครอบคลุมถงึ 
ทุกๆสวนของฟารม เชน โรงเรือนเลี้ยงแพะ โรงเก็บอาหาร โรงเก็บเคร่ืองมือ หรือสถานที่ 
กําจัดของเสีย เปนตน โดยการจัดการฟารมที่เหมาะสมจะตองมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมผลผลติ 
ใหไดสูงสุดในขณะเดียวกันก็ตองสามารถลดปญหาเรื่องคาใชจาย มีการใชแรงงานใหนอยที่สุด 
โดยควรจัดการการทํางานใหงายและสะดวกกับผูเลี้ยงที่สุดดวย    

 
รูปแบบการเลี้ยงแพะ 

ในการออกแบบการสรางโรงเรือนที่ใชเลีย้งแพะจะตองคํานึงถึงระบบการเลี้ยงแพะ 
และออกแบบใหเหมาะสมกับระบบนั้นๆ ซึ่งการเลี้ยงแพะโดยทั่วไปจะแบงไดเปน 2 ระบบ คือ 
การเลี้ยงแบบปลอยทุง และการเลี้ยงไวภายในโรงเรือน  

การเลี้ยงแพะแบบปลอยในทุงหญา 
การเลี้ยงแพะแบบปลอยเลีย้งตามทุงหญา หรือในพ้ืนที่สาธารณะนั้นถือเปนระบบ 

การเลี้ยงที่นิยมกันในทองที่ของเกษตรกรในประเทศไทยเพราะมีตนทุนการผลิตต่าํ มีการสราง 
โรงเรือนใหพักเฉพาะในชวงเวลากลางคนืหรือในชวงสภาพอากาศไมเหมาะสม ดังนั้นโรงเรือน 
ที่สรางน้ันจึงมักจะไมมีอุปกรณอํานวยความสะดวกใดๆมากนัก เน่ืองจากเกษตรกรจะใหแพะ 
ใชเวลาอยูในทุงเปนสวนใหญ การปลอยแพะเลี้ยงในทุงหญาน้ันจะทําการปลอยใหแพะเขาแทะ 
เล็มหาอาหารกินเองตามทุงหญาที่มีอยูไดตามสบาย อาจมีการสรางโรงเรือนที่เปนเพิงพักหลบ 
แดดฝนแบบงายๆ ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนใดนอกจากท่ีใหน้ํา หรืออาจเพ่ิมรางสําหรับ 
ใหอาหารขนและเกลือแรตั้งไวใหแพะบาง ลักษณะหลังคาโรงเรือนอาจจะใชวัสดุที่หาไดงายใน 
ทองถิ่นทําเปนเพิงพักแบบเพิงหมาแหงนหรือหลังคาแบบจ่ัวก็ได หากพ้ืนที่ที่ปลอยแพะเปน  

 
 
 
 

AT 335 45



พ้ืนที่ที่มีรั้วรอบขอบชิดก็สามารถปลอยแพะใหเดินไปมาไดทั่วไปในเขตรัว้นั้นได แตหากการ 
ปลอยแพะไวในสถานที่ที่เปนทุงหญาสาธารณะก็จําเปนจะตองทําการผูกลามแพะไวโดยอาจใชเ
ชือกที่มีความยาวพอสมควรหรืออาจยาวประมาณ 5-10 เมตร เพ่ือที่จะใหแพะสามารถเดิน 
หาอาหารและแทะเล็มหญาไดตามความตองการ 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 การเลี้ยงแพะแบบปลอยแทะเล็มในทุงและใชเชือกผูกลาม 
 

การเลี้ยงแพะภายในโรงเรือน 
การเลี้ยงแพะภายในโรงเรือน เปนระบบที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายมากขึ้น 

เน่ืองจากชวยอํานวยความสะดวกในดานตางๆ เชน การจัดการเก่ียวกับตัวแพะ การสุขาภิบาล 
การดูแลสุขภาพ การใหอาหาร และการรีดนมแพะ เปนตน โดยเฉพาะในฟารมขนาดใหญ 
ที่มีจํานวนแพะมากการใชโรงเรือนจะชวยใหการทํางานและการใชอุปกรณตางๆสามารถทําไดส
ะดวกยิ่งขึ้น โรงเรือนที่ใชเลีย้งแพะโดยทั่วไปนิยมสรางแบบยกพื้นสูง และสวนของพื้นคอก 
หรือโรงเรือนนิยมทําเปนพ้ืนไมระแนง ทั้งน้ีโรงเรือนที่มีการยกพ้ืนขึ้นและพ้ืนไมระแนงนั้นนอก  
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จากชวยใหการดูแลรักษาความสะอาด ในการเก็บกวาดส่ิงปฏิกูลจากการขับถายของแพะแลว 
ยังชวยใหเกิดการระบายอากาศท่ีดี และไมทําใหแพะตองนอนอยูบนพื้นที่ช้ืนแฉะท่ีแพะไมชอบ  

โรงเรือนที่สรางควรมีความมั่นคงแข็งแรง มีหลังคากันแดดฝน สวนของผนังของ 
โรงเรือนอาจจะมีการตีฝากัน้หรือไมก็ได แตถาหากไมตีฝากั้นอาจจะใชผาตาขายขึงกั้นเปนมุง 
ที่สามารถยกขึ้นลงไดในเวลากลางคืนหรือในชวงที่มีฝนตก ซึ่งการใชมุงก้ันน้ีจะมีขอดีในแงของ 
การระบายอากาศและชวยกันยุงและแมลงในเวลากลางคืนไดดวย  

ภายในโรงเรือนอาจจะแบงคอกซอยยอยสําหรับเลี้ยงแพะเปนรายตวัหรือตีคอกให 
มีขนาดกวางพอจะเลี้ยงแพะไดหลายๆตวัในคอกเดียว โดยแพะมีความตองการพื้นที่ในการอยู 
อาศัยประมาณตัวละ 1 ตารางเมตร นอกจากนี้ควรมีภาชนะใสน้ําตั้งทิ้งไวใหแพะสามารถกิน 
ไดตลอดเวลาตามความตองการและรางอาหารที่สรางไวตามความยาวของคอก เพ่ือมีพ้ืนที่พอ 
สําหรับแพะกนิอาหารไดครบทุกตวั โดยรางอาหารควรยกสูงจากพ้ืนขึ้นมาเล็กนอยเพ่ือใหแพะ 
กมกินอาหารไดสะดวก 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 การเลี้ยงแพะในโรงเรือนแบบคอกรวมใชเลี้ยงแพะได 10-15 ตัวตอคอก 
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ภาพที่ 4.3 การเลี้ยงแพะในโรงเรือนแบงคอกใชเลี้ยงแพะได 2-3 ตวัตอคอก 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 การเลี้ยงแพะในโรงเรือนแบบคอกเลี้ยงเด่ียว 
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ภาพที่ 4.5 ลักษณะโรงเรือนแพะท่ียกพ้ืนสูง 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 ลักษณะโรงเรือนแพะท่ีมีมุงตาขายยกขึ้นลงได 
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ภาพที่ 4.7 ลักษณะคอกแพะอยางงายที่มีมุงตาขายยกขึ้นลงได 
 

 
 

ภาพที่ 4.8 ลักษณะของบนัไดทางลาดใชขึ้นลงโรงเรอืนแพะ 
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ภาพที่ 4.9 การเลี้ยงแพะในคอกบนพื้นไมระแนง 
 

 
 

ภาพที่ 4.10 พ้ืนโรงเรือนควรเทใหลาดเอียงเพ่ือใหสิ่งปฏิกูลตางไหลลงทอระบายได 

AT 335 51



 
 

ภาพที่ 4.11 โรงเรือนยกพ้ืนสูงชวยใหการทําความสะอาดพื้นโรงเรือนทําไดสะดวก 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.12 คอกแพะที่มีการสรางหลังคาใชหลบแดดฝน 
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ภาพที่ 4.13 การสรางรางอาหารโดยตีรางไปตลอดตามแนวความยาวของคอก 
 

 
 
ภาพที่ 4.14 รางอาหารที่มีความยาวตามขนาดคอกชวยเพิ่มพ้ืนที่ใชสอย 
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ภาพที่ 4.15 รางอาหารควรมีความกวางและเรียบใชใสอาหารขนใหแพะกินได 
 

 
 

ภาพที่ 4.16 รางอาหารควรมีความกวางและแผนก้ันดานหนาสูงพอสมควร 
เพ่ือกันไมใหอาหารหยาบตกหลนไดงายเวลาแพะกิน 
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ภาพที่ 4.17 มีถังหรือภาชนะใสน้ําสะอาดใหแพะกินไดตลอดเวลา 
 

 
 

ภาพที่ 4.18 มีกอนเกลือแรแขวนไวใหแพะไดเลียกิน 
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สถานที่ อุปกรณและส่ิงจําเปนอ่ืนๆ ในฟารมแพะ 
การจัดสรรพ้ืนที่สําหรับปลูกหญา 
การใหอาหารแพะนั้นนอกจากจะจัดเตรียมหญาแหงและอาหารขนไวแลว ถาหาก 

เกษตรกรมีพ้ืนที่เพียงพออาจใชในการปลูกหญาเพ่ิมเติม  เพื่อการใชประโยชนจากแปลงหญา 
โดยการตัดหญาสดใหแกแพะ จะชวยใหประหยดัคาใชจายในดานอาหารและแพะยังชอบกิน 
หญาสดอีกดวย สถานทีท่ี่ใชสําหรับการปลูกหญาอาจอยูในพื้นที่ใกลกับโรงเรือนพักสัตวหรือ 
บนพื้นที่แยกออกไปตางหาก แตควรมีความสะดวกในการตัดและนํามาใหสัตวกิน หรือในบาง 
คร้ังการเตรียมพื้นที่สําหรับปลูกหญาน้ัน ยังสามารถใชประโยชนในแงของการปลอยแพะใน 
แปลงหญา  เพื่อเขาแทะเลม็ในบางโอกาส เชน ในชวงอากาศแจมใสฝนไมตกและในหนาหนาว 
หรือในแพะ พอแมพันธุที่ตองมีการออกกําลังกาย และการหัดเดินเพื่อเขาประกวด เปนตน 
นอกจากนี้ในการจัดเตรียมแปลงปลูกหญาควรมีการปรับพรวนหนาดินและใสปุยบาํรุงดิน เพ่ือ 
เปนการเพ่ิมธาตุอาหารในดินจะชวยใหหญาที่ปลูกเจรญิเติบโตงอกงาม ใหผลผลิตสูงและมีอาย ุ
การใชงานของแปลงหญาทีย่าวนานอีกดวย  

 
 

 
 

ภาพที่ 4.19 สถานที่สําหรับใชปลูกหญาเพ่ือตัดหญาสดใหแพะกิน 
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ภาพที่ 4.20 การตัดหญาสดมาเตรียมใสในรางอาหารไวใหแพะกิน 

 
การจัดหาสถานที่สําหรับเก็บอาหาร 
ในการเลี้ยงแพะน้ัน นอกจากการสรางโรงเรือนใหเปนคอกพักอาศัยของแพะแลว  

อาจตองจัดเตรียมสถานที ่ หรือหองสําหรับเก็บอาหาร เพ่ืออาหารที่เตรียมไวใหแกแพะจะถูก 
เก็บรักษาไวอยางดีไมมีการปะปนกับสิ่งแวดลอม และชวยปองกันพวกสัตวฟนแทะหรือแมลงที่ 
อาจเปนพาหะนําโรคตางๆมาสูสัตวและคน โดยอาจทําการสรางหองหรือโรงเรือนตางหากให 
อยูใกลบริเวณโรงเรือนที่พักสัตวเพ่ือสะดวในการดูแลและเตรียมอาหารใหแกแพะ ซึ่งสวนใหญ 
อาหารที่จัดเตรียมไวมักจะเปนหญาแหงจึงตองเก็บไวในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวกไมอับทึบจนเ
กินไป อีกทั้งไมปลอยใหตากแดดฝนจนทําใหหญาแหงที่เก็บไวเสื่อมคุณภาพและมีอายุการใช 
งานลดลงได ในสวนของอาหารขนก็เชนเดียวกันเนือ่งจากเปนอาหารที่มีการเสียหายไดงายถา 
เก็บรักษาไมดีพอ เชน การทิ้งอาหารขนตากแดดฝนไวจะทําใหอาหารเนาเสียเสื่อมคุณภาพลง 
นําไปใชเปนอาหารใหแพะกินอีกไมไดหรือการถูกแทะทําลายโดยนก หนู และแมลงนําโรคจะ 
ทําใหอาหารปนเปอนสิ่งสกปรกและเชื้อโรคได 
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ภาพที่ 4.21 จัดใหมีสถานที่สําหรับใชเก็บหญาแหงและอาหารขนเปนสัดสวนแยกจากโรงเรือน 
 

 
 

ภาพที่ 4.22 การสรางเพิงใชเก็บอาหารโดยมีมุงปองกันนก หนู และแมลงเขาทําความเสียหาย 

AT 335 58



 
 

ภาพที่ 4.23 หญาแหงที่เตรียมไวใหแพะกินตองมีที่เก็บอยางดีไมใหตากแดดตากฝน 
 

 
 

ภาพที่ 4.24 ในโรงเก็บอาหารหยาบอาจมีเคร่ืองยอยหญาแหงใหมีขนาดส้ันลง 
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การจัดการบําบัดส่ิงปฏิกูลและของเสยีจากการเลีย้งแพะ 
ในฟารมเลี้ยงแพะท่ีมีการจัดการการเลี้ยงแพะในโรงเรือน มักจะหลีกเลี่ยงเรื่องของ 

การสะสมของมูลแพะและอาหารที่เหลือจากในแตละวันไมได ซึ่งตางจากการเลี้ยงแบบปลอย 
ทุงเพราะแพะจะถายมูลไวในแปลงหญากลายเปนปุยใหแกแปลงหญา ชวยใหเกษตรกรไมตอง 
ยุงยากทั้งดานเวลาและแรงงานที่ใชในการจัดการของเสียเหลาน้ี แตในฟารมที่มีโรงเรือนตอง 
มีการจัดการดานความสะอาด และการกวาดเศษอาหารเหลือที่แพะไมยอมกินน้ันออกจากราง 
อาหาร และกวาดมูลแพะบนพื้นโรงเรือนหรือนํ้าเสียที่ไดจากการชะลางคอก ควรมีการบําบดั 
เพ่ือไมใหสงกลิ่นเหม็นรบกวน หรือเปนแหลงสะสมสิ่งสกปรกอันเปนพาหะนําโรคมาสูคนและ 
สัตวได ในการจัดการสิ่งปฏิกูลในฟารมแพะนั้นอาจจัดทําไวงายๆเพียงการขุดหลุมหรือบอใน 
บริเวณหลังโรงเรือน เพ่ือเปนที่รองรับเศษอาหารและมูลแพะที่เตรยีมจะกวาดไปทิ้งและควรทํา 
ทางระบายน้ําเสียไปตามทอเพื่อไหลลงหลมุน้ันดวย ผลจากการทําบอบําบัดน้ีนอกจากจะชวย 
ในการกําจัดกลิ่นและเศษขยะสิ่งปฏิกูลแลว ยังนํามูลแพะมาใชเปนปุยคอกใสแปลงหญาและ 
เรือกสวนไรนาของเกษตรกร หรือจัดสรางเปนบอหมักกาซชีวภาพไดอีกดวย  

 

 
 

ภาพที่ 4.25 สถานที่สําหรับขุดบอเพ่ือบาํบัดขยะสิ่งปฏิกูลและน้ําเสยีจากฟารมแพะ 
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อุปกรณอ่ืนๆที่จําเปนทีต่องในการจัดการกับตัวสัตว 
การตัดแตงกีบ 
การตัดแตงกบีเปนการจัดการกับตวัสัตวที่จําเปนจะตองคอยดูแลอยูเปนประจําซ่ึงห

ากปลอยใหกีบยาวเกินไปอาจสงผลเสียตอทาทางการยืน การเดิน หรือจะทําใหแพะมีอาการ 
เจ็บกีบและขาจากการยืนไมสมดุลหรือผิดทาได โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวพอพันธุ แมพันธุที่การ 
ดูแลกีบมีความสําคัญอยางมากเพราะถากีบเทาไมดี มีอาการเจ็บกีบและขา หรือมีทาทางการ 
ยืนที่ไมม่ันคงจะทําใหมีผลตอการขึ้นผสมพันธุได ซึ่งอุปกรณที่ใชในการตัดแตงกีบมีอยูหลาย 
ชนิดที่สามารถเลือกใชตามความถนัดและความสะดวกของผูทําการตัดแตงกีบ เชน คีมตัดกีบ 
กรรไกรตัดแตงกีบ ตะไบแตงกีบที่มีทั้งแบบตรงและแบบโคง มีดตดัแตงกีบชนิด 2 คม และ 
มีดเหลากีบ เปนตน  

ระยะเวลาของการกําหนดวาแพะควรตัดแตงกีบเม่ือใดนั้นไมจําเพาะนัก เน่ืองจาก 
วาการตัดแตงยอมขึ้นกับความยาวของกีบ และสอดคลองกับการสึกของกีบแพะตามสภาพที ่
อยูอาศัย เชน แพะที่อาศัยและเลีย้งบนพื้นดินมีกรวดหินอยูอาจจะชวยใหกีบสึก และไมยาว มาก 
แตถาหากเลีย้งแพะบนโรงเรือนกีบแพะก็จะยาวออกมาเร็วจนตองตัดแตงกีบบอยขึน้ 

ในการตัดแตงกีบแพะจะทําไดโดย ใหแพะอยูในทายืนแลวจับขาแพะงอขึ้นมาเพ่ือ 
ตัดแตงกีบทีละขางโดยตองงอขาแพะใหหงายขึ้น แลวหนีบไวระหวางเขาของผูที่จะตัดแตงกีบ  
จากน้ันจะใชมีด คีม หรือกรรไกรตัดแตงกีบคอยๆเฉอืนกีบที่ยาวออกทีละนอยๆจนทําใหกีบได 
รูปทรงที่เหมาะสม จากน้ันอาจจะใชตะไบฝนสวนปลายกีบทีต่ัดแตงแลวใหมนเรียบยิ่งขึ้น และ 
คอยๆทําไปทลีะขาจนเรียบรอย ปกติแลวในสภาพทีมี่ความชื้นจะชวยใหกีบแพะออนนิ่มขึ้นทํา 
ใหงายตอการตัดแตงแตถากีบแพะแข็งเกินไปอาจใหแพะยืนแชน้ําสักครูหรอืใชน้ํามันหรือขี้ผึ้งท
ากีบจะชวยใหกีบแพะนิ่มขึ้น 

 
ภาพที่ 4.26 ตะไบแตงกีบแบบตรงและแบบโคง 
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ภาพที่ 4.27 คีมตัดกีบ 

 

 
ภาพที่ 4.28 กรรไกรตัดแตงกีบ 
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ภาพที่ 4.29 มีดตัดแตงกีบชนิด 2 คม 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.30 มีดเหลา ตัดแตงกีบ 
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ภาพที่ 4.31 ทาทางการจับบังคับแพะเพ่ือการตัดแตงกีบแพะ 

 

 
 

ภาพที่ 4.32 พ้ืนกีบดานลางที่ยาวเกินไปและไมเรียบอาจทําใหแพะยนืไดลําบาก 
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ภาพที่ 4.33 เน้ือกีบดานลางที่ยาวไมสมํ่าเสมอทําใหขอน้ิวบิด แพะจะเดินและยืนไมสะดวก 
 

 
 

ภาพที่ 4.34 กีบที่ยาวเกินไปทําใหแพะยนืไมสมดุลและทําใหกีบบิด 
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การทําเครื่องหมายและแบบบันทึกตวัสัตว  
การทําเครื่องหมาย และแบบบันทึกตวัสัตวนั้นมีวิธีการ และอุปกรณที่ใชในการทํา 

เคร่ืองหมายตัวสัตวหลากหลายแบบแลวแตความสะดวก ประหยัด และประโยชนในการใชสอย  
ซึ่งแตละวิธีก็มีขอดีขอเสียแตกตางกันไปตามสภาพการเลี้ยงแพะในฟารม โดยวิธีการทําเครื่อง 
หมายแพะน้ันมีหลายวิธี เชน การใชสรอยคอ การตัดหู การติดเบอรหู การสักเบอรหู เปนตน 

 การใชสรอยคอ (Neck chain)  เปนวิธีการทําเคร่ืองหมายที่นิยมกันมากสําหรับ 
แพะ โดยเฉพาะแพะที่เลีย้งในคอกหรือโรงเรือน โดยการจัดหาเชือกหรือโซคอ และแขวนปาย 
เบอรหรือชื่อของแพะไว ถือวาเปนวธิีทีท่ํางาย ประหยัด ไมทําใหแพะเจ็บปวด สามารถมอง 
เห็นไดงายใชไดกับแพะทัว่ไปทุกขนาด แตอาจจะไมเหมาะกับแพะที่ปลอยทุง เนื่องจากเวลาที่ 
แพะวิ่งเลน หรือบุกเขาปารกปายชื่อและโซอาจหลุด หรือขาดหายไดงาย และอาจจะตองมีการ 
เปลี่ยนขนาดของเชือกหรือโซบอยตามขนาดของแพะที่โตขึ้นเรื่อยๆ 

การตัดหู (Ear mark) เปนวิธีการทําเคร่ืองหมายแบบถาวรโดยการตัดสวนปลาย 
ใบหูออกเปนติ่งรูปตวั U หรือรูปตัว V แตวิธีนี้อาจไมเปนที่นิยมนัก เน่ืองจากเส่ียงตอการเกิด 
บาดแผลเนาเปอยหากรักษาความสะอาดของบาดแผลไมดีพอ หรือเกิดมีการวางไข การเจาะ 
ชอนไชแผลของตัวออนแมลงวัน อีกทั้งการตัดหูจะทําใหแพะเกิดความเจ็บปวดมากกวาวิธอ่ืีน 
รวมถึงทําใหแพะหนาตาและใบหูไมสวย เบอรที่จัดทําไดก็มีจํานวนจํากัด 

การติดเบอรหู (Ear tag) เปนวธิีการทําเครื่องหมายอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมมาก 
ทําไดงาย สะดวก โดยเบอรหูและคีมติดเบอรหูนั้นมีการผลิตและจําหนายทั่วไป การติดเบอรหู 
นั้นจะใชคีมเจาะติดเบอรดานบนของใบห ู หางจากโคนหูเล็กนอย และควรใหขอบของปายเบอร 
หูแนบใบหูและติดชิดขอบใบหูพอดี ไมปลอยใหหอยตองแตง เพราะอาจทําใหปายเบอรหูเก่ียว 
กับกิ่งไมหลุดหายไดงายเม่ือปลอยแพะลงแทะเล็มในทุงหญา 

การสักเบอรหู (Ear tattoo) เปนวธิกีารทําเครื่องหมายแบบถาวรโดยการใชคีม 
สักเบอร แบบเบอรสําหรับสักและหมึกสักน้ันมีจําหนายทั่วไป วธิกีารสักเบอรหูควรสักบริเวณ 
ที่ไมมีขนและอยูระหวางเอ็นหู การสักควรสักใหหางจากโคนหู โดยกะขนาดของตัวเลขและตวั 
อักษรใหพอดีกับความกวางของใบหู วางคีมสักเบอรหูที่มีบล็อกของเข็มที่เรียงเปนรูปตัวเลข 
และตวัอักษรตามที่ตองการใหพอดีแลวกดคีมสักอยางรวดเร็วและแรงพอสมควร เม่ือปลอยคีม 
ออกจะมีรอยจุดตัวเลขที่สกั อาจมีเลือดซึมบางเล็กนอย ใหเอาหมึกสักทาบรเิวณรอยแผลใหทั่ว 
ตัวเลขที่ไดจะติดอยูทนนาน การสักเบอรหูนี้เปนวิธทีี่ทาํไดงาย สะดวก ปลอดภัย และสามารถ 
ทําเบอรไดไมจํากัด แตเบอรที่ไดอาจมีขนาดเล็ก มองเห็นไดยากตามขนาดของใบหูแพะ และ 
หากใบหูแพะมีคราบสกปรกเกาะติดอาจทําใหอานเบอรไดยากขึ้น  
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ภาพที่ 4.35 การใชสรอยคอ (Neck chain)   
 

 
 

ภาพที่ 4.36 การตัดหู (Ear mark) 
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ภาพที่ 4.37 การติดเบอรหู (Ear tag) 
 

 
 

ภาพที่ 4.38 การสักเบอรหู (Ear tattoo) 
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ภาพที่ 4.39 อุปกรณและหมึกสําหรับการสักเบอรหู  
 

การสูญเขา (Dishorning) 
การสูญเขาแพะ (Dishorning) เปนการจัดการเก่ียวกบัตวัแพะที่อาจจะพิจารณาวา 

จําเปนตองสูญเขาแพะมากนอยเพียงใดหรือเปนความตองการของเกษตรกรหรือไม เน่ืองจาก 
ในทางปฏิบตัิเขาแพะนั้นอาจมีประโยชนในแงของการจัดการบังคับสตัว โดยใชเชือกคลองไว 
กับเขาผูกโยงไวกับคอก เพ่ือใหแพะยืนนิ่งและไมสะบัดหัวชวยใหการรีดนมสะดวกขึ้นหรือจะ 
ใชจับบังคบัใหสามารถปฏิบัติงานในการฉีดยา เจาะเลือด และปอนยาถายพยาธิ นอกจากนี ้
การที่เกษตรกรบางรายไมทําการสูญเขาแพะ เพราะวาเขาแพะเปนสวนทีท่ําใหแพะดูดีมีความ 
สวยงามโดยเฉพาะแพะพอพันธุ หรือบางคร้ังที่การสูญเขาอาจจะไมไดผลดีนักเพราะถึงแมจะ 
สูญเขาแพะแลวตั้งแตเล็กๆ แตเม่ือแพะโตขึ้นเขาจะงอกขึ้นมาใหมไดและมีลักษณะหงิกงอผิด 
รูปไป ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการสูญเขาแพะน้ันมีการทําลายเซลลสรางเขาไดไมหมด 

สวนขอดีของการสูญเขาคือ จะชวยลดอันตรายที่เกิดกับตัวแพะหรือที่จะเกิดแกผู 
เลี้ยงจากการชน โดยเฉพาะแพะพอพันธุที่มักจะมีความคึกและกาวราวกวาตัวเมีย การสูญเขา 
แพะมักจะทําเม่ือแพะอายุที่ประมาณอายุ 3-5 วัน ซึ่งเขาจะยังไมเจริญงอกออกมา เน่ืองจาก 
จุดประสงคของการสูญเขานั้นเพื่อเปนการทําลายเซลลสรางเขา ซึ่งมีลักษณะเปนตุมนูนขึ้นที่ 
สวนหัวเรยีกวาตุมเขา การทําการสูญเขานี้ตองทําในขณะที่แพะยังเล็ก เน่ืองจากสามารถทํา  
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ไดงาย สะดวกในการจับบังคับ รวมถึงแผลท่ีเกิดข้ึนจะมีความเสียหายนอย แพะเจ็บปวดนอย 
แผลมีขนาดเล็ก และสามารถรักษาใหหายไดงาย  

วิธีการสูญเขามีหลายวิธี เชน การใชหัวแรงไฟฟา การใชความรอนจากเหล็กเผา 
ไฟจ้ี และการใชสารเคมีทีมี่ฤทธิ์กัดกรอนเนื้อเยื่อทาตุมเขา ซึ่งวิธกีารทั้งการใชความรอน และ 
สารเคมีลวนแตมีผลตอการทําลายเซลลสรางเขาของลกูแพะทั้งสิ้น แตในวธิีการน้ันๆอาจมีขอดี 
ขอเสียแตกตางกันไปในแตละวธิ ี

การสูญเขาโดยการใชเหล็กเผาไฟจี้ทาํลายตุมเขา ถือเปนวิธทีี่ใชทําลายเซลล 
สรางเขาที่มีประสิทธิภาพ สามารถทําลายเขาไดแนนอน ตุมเขาที่ถกูทําลายมักจะไมมีเขางอก 
ออกมาภายหลังเม่ือแพะโตขึ้น ถึงแมจะเปนวธิีที่ทํางาย ราคาถูก แตอาจจะเปนวิธีทียุ่งยากใน 
แงของการเตรียมอุปกรณพวกเหล็กเผาไฟ และการดูแลแผล เน่ืองจากเปนแผลที่มีการทําลาย 
เน้ือเยื่อทําใหเกิดอาการปวดแสบปวดรอน ดังนั้นหลังจากการจ้ีตุมเขาแลวตองมีการดูแลรักษา 
แผลดวยยาสมานแผลอยางสมํ่าเสมอจนกวาแผลจะแหงสนิท 

การสูญเขาโดยใชหัวแรงไฟฟาจี้ เปนอีกวิธีหนึ่งทีมี่หลักการเดียวกับการสูญเขา 
โดยการใชเหล็กเผาไฟจ้ีทําลายตุมเขา มีขอดีขอเสียของการสูญเขาใกลเคียงกัน แตหากการใช 
หัวแรงไฟฟาก็จะชวยตัดปญหาเรื่องการเตรียมอุปกรณ เพราะหัวแรงไฟฟาหางาย ใชสะดวก 
มีอุปกรณนี้ชิ้นเดียวก็สามารถทําการจ้ีเขาไดเลย 

ขั้นตอนของการสูญเขาโดยใชเหล็กเผาไฟ หรือใชหัวแรงไฟฟาจ้ีตุมเขา จะตองจับ 
บังคับแพะใหนิ่ง โกนขนที่บริเวณรอบๆตุมเขาออกทั้งสองขางแลวใชเหล็กเผาไฟหรือใชหัวแรง 
ไฟฟาจ้ีลงไปบนตุมเขานานประมาณ 10-15 วินาที แลวจึงคอยยกออก เม่ือเสร็จแลวควรทายา 
รักษาแผลสดและดูแลใสยาจนกวาแผลจะแหงซ่ึงจะใชระยะเวลาไมนานนัก 

การสูญเขาโดยใชสารเคมี เปนวิธีการทําลายเซลลสรางเขาที่มีหลักการของการ 
กัดกรอนเน้ือเยื่อ สารเคมีที่นิยมใชคือโปแตสเซียมไฮดรอกไซด (Potassium hydroxide) หรือ 
โซดาไฟ โดยวิธีการทําจะตองโกนขนทีบ่ริเวณรอบๆตุมเขาออกทั้งสองขางแลวใชครีมโซดาไฟ 
ทาที่ตุมเขา แตขอควรระวังคือตองทาเจลไวรอบๆผิวที่อยูรอบตุมเขาเพ่ือไมใหสารเคมีไหลเยิ้ม 
ไปทําอันตรายตอเน้ือเยื่อบริเวณอื่นหรือไมใหไหลเขาตาเพราะจะทําใหตาบอดได และตองแยก 
ลูกแพะออกจากแพะตัวอ่ืนๆประมาณครึง่ถึงหนึ่งชั่วโมงเพ่ือปองกันการเลียแผลกนั  

การสูญเขาโดยใชสารเคมีเปนวิธทีี่มีขอดีคือ สามารถทําไดงาย สะดวก มีราคาถูก 
แตอาจจะไดผลแนนอนในการทําลายเซลลสรางเขาไดไมเทากับวธิีการสูญเขาโดยการใชเหล็ก 
เผาไฟหรือใชหัวแรงไฟฟาจ้ีตุมเขา ทัง้นี้พบวาในแพะบางตวัเม่ือโตขึ้นเขาจะสามารถงอกออก 
มาไดอีก ทําใหลักษณะรูปรางเขาจะผิดรูป หงิกงอ ไมสวยงาม 
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ภาพที่ 4.40 ตําแหนงของตุมเขาในลูกแพะ 
 

 
 

ภาพที่ 4.41 หัวแรงไฟฟาสูญเขา 
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การตอน (Castration)  
การตอนแพะน้ันมีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือการควบคมุการแพรขยายพันธุของแพะ 

เพราะแพะเปนสัตวที่มีการเปนหนุมเปนสาวเร็ว ซึ่งในแพะบางตวัอาจเร่ิมเปนสัดคร้ังแรกตั้งแต 
อายุเพียง 3-4 เดือน ดังน้ันหากมีการเลี้ยงลูกแพะแบบรวมฝูงโดยที่ยังไมตอนตัวผู อาจมีการ 
ผสมพันธุกันในฝูงได ขอเสียของการผสมพันธุกันในฝงูนี้ นอกจากจะสงผลกระทบโดยตรงตอ 
การหยุดชะงักการเจริญเตบิโตของแพะแลว ยังอาจมีการผสมพันธุกันในระหวางพ่ีนอง ซึ่งทํา 
ใหเกิดการผสมเลือดชิดขึ้น เพ่ือเปนการปองกันปญหาตางๆท่ีอาจจะเกิดขึ้น การตอนถือเปน 
วิธีหนึ่งที่ใชไดผลดี อีกทั้งยังมีผลดีในแงที่เม่ือเกษตรกรทําการตอนแพะเพศผูตั้งแตยังเล็กก็จะ 
ชวยลดผลของกลิ่นสาบจากตัวแพะไดทางหน่ึง 

การตอนแพะสามารถทําไดเชนเดียวกบัวธิีการตอนโค กระบือ นัน่คือวิธีการใชคีม 
เบอรดิซโซหนีบ เพ่ือตัดสวนของทอนํานํ้าเชื้อ (Spermatic cords) และวธิีการผาตัดเอาสวน 
ของลูกอัณฑะออก 

การตอนโดยใชคีมเบอรดซิโซ (Burdizzo) เปนวธิกีารตอนที่ทําไดงายมีขั้นตอน 
ในการทําไมยุงยาก และแผลที่เกิดจากการตอนดวยวิธีนี้จะไมทําใหแพะเกิดความเจ็บปวดมาก 
การดูแลรักษาหลังจากการตอนไมวุนวาย หลักการของการตอนดวยวธิีนี้จะมีผลทําใหสวนของ 
ทอนํานํ้าเชื้อ เสนเลือด และเสนประสาทที่มาเลี้ยงอัณฑะขาดทําใหอัณฑะฝอไมสามารถผลติ 
อสุจิไดอีก ขั้นตอนของการตอนตองทําการจับบังคับใหแพะอยูนิ่งโดยมักจะใหแพะนอนหงาย 
หรือนอนตะแคง ดึงสวนของถุงอัณฑะออกมาเพ่ือทําความสะอาดและจับคลําบริเวณสวนเหนือ 
ลูกอัณฑะขึ้นไปหาตําแหนงของทอนํานํ้าเชื้อ จากน้ันจึงจะใชคีมเบอรดิซโซหนีบเปนระยะเวลา 
ประมาณ 10-15 วินาที โดยหนีบทอนํานํ้าเชื้อทีละขาง จากน้ันจึงทายาใสแผลสดและทายา 
กันแมลงวันปองกันการมาตอมและวางไขบนแผล 

การตอนโดยวิธีผาตัดเอาลูกอัณฑะออก เปนวิธทีางศัลยกรรมทีท่ําการตัดสวน 
ของลูกอัณฑะออกตั้งแตสวนทอนํานํ้าเชื้อลงไป วธิีผาตัดเปนวธิีที่มีราคาแพงและยุงยากกวา 
การใชคีมเบอรดิซโซหนีบ ซึ่งตองคอยระมัดระวังในเรือ่งขั้นตอนการกรีดผาเปดอัณฑะ การผูก 
มัดทอนํานํ้าเชื้อ การหามเลือด การดูแลรักษาความปลอดเชื้อทั้งกอนและขณะที่ผาตัด รวมถึง 
การดูแลแผลหลังผาตัดเพ่ือปองกันการเกิดแผลติดเชือ้เกิดหนองหรือเปนบาดทะยักได 

ขั้นตอนการผาตัดเอาลูกอัณฑะออก จะตองจับบังคบัใหแพะอยูนิง่ จากน้ันจึงใชน้ํา 
สบูฟอกทําความสะอาด และโกนขนทีล่กูอัณฑะ ใชน้ํายาฆาเชื้อเช็ดถุงหุมอัณฑะ แลวจึงใชใบ 
มีดกรีดผาเปดถุงหุมอัณฑะ และบบีใหลูกอัณฑะปลิน้ออกมา จากนั้นใชไหมผูกสวนของทอนํา 
น้ําเชื้อใหแนนอยางนอยสองเปาะ เพ่ือใหแนใจวาปมไหมจะไมหลุด ซึ่งจะชวยหามเลือดไดดี  
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จากน้ันตัดสวนของลูกอัณฑะออก โดยตัดสวนใตปมไหมที่ทําการผูกไว แลวใหทําเชนเดียวกัน 
นี้กับลูกอัณฑะอีกขาง เรียบรอยแลวจึงใสยารักษาแผลสด ยากันแมลง และฉีดยาปฏิชีวนะเพื่อ 
ปองกันการติดเช้ือ ซ่ึงแผลผาตัดในลูกแพะนั้นจะหายคอนขางเร็วคือ ใชเวลาประมาณ 3-5 วัน 
แผลก็จะแหงสนิท  

ในเกษตรกรบางรายอาจจะใชวิธีการตอนโดยใชยางรัดไวที่สวนเหนือลูกอัณฑะทั้ง 
สองขาง ซึ่งถือวาเปนวิธีการตอนอีกแบบหนึ่งคือ ใชหลักการเชนเดียวกับการใชคีมเบอรดิซโซ  
หนีบมีผลทําใหสวนของทอนํานํ้าเชื้อ เสนเลือด และเสนประสาททีม่าเลี้ยงอัณฑะขาดทําใหลูก 
อัณฑะฝอแหงไมสามารถผลิตอสุจิได แตวธิีนี้ในทางปฏิบัติแลวคอนขางทําใหลูกแพะเจ็บปวด 
และอาจทําใหเกิดแผลเนาไดงายกวาวิธีอ่ืนๆหากไมมีการดูแลรักษาแผลที่ดี  

การตอนแพะตัวเมียกส็ามารถทําได โดยวิธีการผาตดัเอาสวนของมดลูกและรังไข  
ออกไป ซึ่งเปนการผาตัดที่ยุงยากมาก ทั้งในสวนของการวางยาสลบสตัว ขัน้ตอนการผาตัด 
และการดูแลรกัษาแผลหลังผาตัด แตอยางไรก็ตามการตอนตัวเมียจะไมนิยมทํากัน เน่ืองจาก 
ความตองการผลผลติของสตัวเพศเมียทั้งในสวนของการใหลูก และการใหนมน่ันเอง 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.42 คีมเบอรดิซโซ (Burdizzo) 
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ภาพที่ 4.43 ชุดเคร่ืองมือผาตัดตอนเอาลกูอัณฑะออก 
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