
 

บทที่ 7  
การเลี้ยงและการดูแลแพะ 

 
 
ความสําคัญของการเลี้ยงและการดูแลแพะ 
การเลี้ยงและการดูแลแพะนั้นอาจจะจําแนกเปนแพะในรุนอายุตางๆใหชัดเจน เพ่ือ 

ความสะดวกในแงการจัดการดานตางๆ ไมวาจะเปนเรือ่งของการจัดการดานโภชนาการ และ 
การใหอาหารที่จะตองมีการคํานึงถึงวิธีการใหอาหาร และคุณคาทางอาหารที่เหมาะสมกับแพะ 
แตละชวงอาย ุ ซึ่งก็จะทําใหแพะมีการเจริญเติบโตอยางเหมาะสมและสามารถเตรยีมตัวสตัวให 
เหมาะกับการใหผลผลติทีเ่กษตรกรตองการตามศักยภาพของแพะเอง หรือมีการแยกเลี้ยงตาม 
เพศก็ยังจะสามารถชวยใหเกษตรกรลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมีการผสมพันธุกันตั้งแตอายุนอยๆเ
พราะถือวาจะเกิดผลเสียในเรื่องของการทําใหสัตวโทรม และมีอายุการใชงานนอยลง ตองคัด 
ทิ้งกอนถึงเวลาที่สมควร นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดปลีกยอยในการเลี้ยงดูแล การจัดการให 
อาหารและการสังเกตพฤตกิรรมของแพะที่ตางกันออกไปตามชวงอายุของแพะ ซึ่งอาจจะมีการ 
จําแนกออกไดคราวๆเปน แพะรุน แพะพอพันธุ และแพะแมพันธุ  

การเลี้ยงและการดูแลแพะรุน 
การเลี้ยงและการดูแลแพะรุน จะเริ่มเนนในแพะที่อยูในชวงอายุหลงัหยานม จนถึง 

ชวงอายุที่เร่ิมเขาสูวัยหนุมสาว มีสุขภาพแข็งแรง และพรอมที่จะใชผสมพันธุไดอยางเหมาะสม 
นั่นคือ ที่อายุประมาณ 8-9 เดือน  

ภายหลังจากการหยานมลูกแพะที่อายุประมาณ 3 เดือน และมีการจัดการเกี่ยวกับ 
ตัวสตัวเรียบรอยแลว ไมวาจะเปนการถายพยาธิ การทําวัคซีนปองกันโรคหรือการตอนแลวนัน้ 
จะทําการแยกลูกแพะออกไปเลี้ยงในคอก หรือปลอยเลี้ยงในทุงหญาทั่วไปตามที่เกษตรกรไดมี 
การจัดเตรียมเอาไวแลว โดยปกติถาหากเกษตรกรทีมี่การเลี้ยงแพะแบบปลอยใหลงแทะเล็มใน 
แปลงหญาก็ควรมีการแยกเพศแพะตวัผูและตวัเมียออกจากกัน เพราะลูกแพะสามารถเปนสดั 
และผสมพันธุครั้งแรกไดตั้งแตอายุ 3-4 เดือน ดังนั้นแพะตัวผูที่ยังไมตอนอาจผสมพันธุกับแพะ 
ตัวเมียในฝูงทาํใหเสี่ยงตอการที่แมแพะจะมีอายุการใชงานต่ํา และตัวลูกแพะที่เกิดออกมาจะมี 
ความออนแอ เพราะพอแมอายุยังนอยจะมีระบบสบืพันธุและสุขภาพไมสมบูรณเต็มที่นักทําให 
เลี้ยงลูกไมเกงไมสามารถเลี้ยงและดูแลลกูใหแข็งแรงและเจริญเติบโตไดดีเทาที่ควรแตถาแพะนั้
นตอนแลวก็สามารถเลี้ยงไวรวมฝูงดวยกันได 
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กรณีที่เลี้ยงแพะแบบขังคอกอาจแยกแพะหลังหยานมออกมาอยูในคอกรวม โดยมี 
การแยกแพะออกมาอยูรวมกันคอกละประมาณ 8-10 ตัว ตามขนาดของคอก ซึ่งแพะจะอยูได 
อยางสบายและมีพ้ืนที่ในการเดินไปเดินมาไดโดยสะดวก และเม่ือถงึกําหนดการถายพยาธิและ 
การทําวัคซีนครั้งตอๆไปกจ็ะสามารถจัดการทําเฉพาะคอกที่ถึงกําหนดไดอยางสะดวก รวดเรว็ 
และประหยัดเวลาอีกดวย นอกจากนี้ก็จะชวยใหเกษตรกรสามารถจะจัดการใหอาหารแกแพะ 
ตามสัดสวนทีถู่กตองตามความตองการได โดยการใหอาหารแพะรุนน้ันจะเนนในเรื่องปริมาณ 
อาหารตองเพียงพอตอการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของแพะในระยะนี้ แตจะไมใหกินมาก 
เกินไปจนแพะอวน การใหอาหารแพะในระยะนี้สามารถใหอาหารหยาบพวกหญาสด หญาแหง 
หรือพืชตระกลูถั่วผสมเขาไปเพื่อเพ่ิมโปรตีนใหแกแพะได โดยที่ไมจําเปนตองเสริมอาหารขน 
หากอาหารหยาบที่ใหแพะกินมีคุณภาพดี แตถาอาหารหยาบที่ใหแพะกินนั้นมีคุณภาพต่ําอาจ 
ตองมีการเสริมอาหารขนใหแกแพะประมาณ 0.1-0.7 กิโลกรัมตอตวัตอวัน  

 

 
 

ภาพที่ 7.1 การเลี้ยงแพะรุนแบบขังคอก 
 

ลูกแพะที่เลี้ยงไวเพ่ือผลติเปนแพะเนื้อน้ันจะมีการเลี้ยงดูทั้งแบบปลอยทุงหรือแบบ 
เลี้ยงในโรงเรอืนตามความตองการของเกษตรกรแตละราย ซึ่งในระหวางการเลีย้งดูนั้นอาจจะมี 
การใหอาหารขนเพื่อขุนแพะใหโตเรว็และมีน้ําหนักตัวมาก มีความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย  
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และมีกลามเน้ือมากเพื่อเปนที่ตองการของตลาดเนื้อแพะ ซึ่งโดยปกติเกษตรกรจะนิยมนําเอา 
ลูกแพะที่มีอายุประมาณ 4-5 เดือน หรือมีน้ําหนักตัวประมาณ 10-13 กิโลกรัม เขามาเลี้ยงขุน 
ดวยอาหารหยาบและอาหารขนนานประมาณ 2-3 เดือน ก็จะสามารถนําออกชําแหละขายได 

ในสวนของแพะนมน้ันหากลูกแพะที่ไดเปนเพศเมีย และจะใชในการเตรียมตวัเปน 
แมพันธุทดแทนในฝูง การเลี้ยงดูเอาใจใสควรเนนในดานการเจริญเติบโตของรางกาย และการ 
พัฒนาของระบบสืบพันธุใหมีความสมบูรณรองรับการผสมและตั้งทองไดตอไป 

ลูกแพะทีต่องการคัดไวเพ่ือเปนพอพันธุทดแทนในฝูงจะตองคํานึงถึงสายพันธุของ 
แพะ ความสมบูรณแข็งแรงเม่ือแรกเกิดและอัตราการเจริญเติบโตชวงกอนหยานมและหลังหยา 
นม โดยการเลี้ยงจะตองดูแลอยางดีทั้งการถายพยาธิ การทําวัคซีนใหกับลูกแพะ และมีการให 
อาหารที่ดี เพ่ือการเจริญเติบโตของรางกายและการพัฒนาของระบบสืบพันธุใหมีความสมบูรณ  
พรอมสําหรับการผสมพันธุและคุมฝูงไดตอไปในอนาคตนั่นเอง 

กรณีที่เกษตรกรจําเปนจะตองจัดหาลูกแพะหรือแพะโตแลวตวัใหมเพ่ือเขามาเลี้ยงใ
นฝูง เกษตรกรก็อาจจะตองมีการศึกษาหาขอมูลของฟารมที่นาเชื่อถือที่ตองการติดตอซ้ือแพะ 
จากฟารมน้ันเขามาในฝูงของเกษตรกร โดยขอมูลที่ควรทราบนั้นอาจมีทั้งในสวนของสายพันธุ 
แพะ ประวตัิสายพันธุ หรือพอแมพันธุของแพะตวัที่เกษตรกรตองการนํามาเลี้ยง เพ่ือทําให 
ทราบถึงสายตระกูลของแพะที่จะนํามาผสมในฝูงของตน ชวยใหหลีกเลี่ยงการผสมเลือดชิดได 
ในอนาคต และนอกจากนี้ตองคํานึงถึงความปลอดโรคของแพะทีต่องการซื้อไวหรือใหดูประวตั ิ
การทําวัคซีน และการถายพยาธิ สวนในเรื่องชวงอายุของแพะที่เกษตรกรตองการนั้นสามารถ 
สืบดูไดจากบันทึกจากพันธุประวตัิที่จะบนัทึกชื่อพอแมพันธุ วันเกิดของลูกแพะ และน้ําหนัก 
แรกเกิดของลูกแพะไวเปนรายตัวประจําฟารม แตถาหากไมไดมีการบันทึกไวหรือไมทราบแน 
ชัดอาจดูไดจากฟนหนาดานลางของแพะ ซึ่งกส็ามารถบอกไดคราวๆคือ แพะจะมีฟนหนาดาน 
ลางอยู 4 คู หรือ 8 ซี่ โดยลูกแพะที่มีอายุนอยกวา 1 ป จะมีฟนน้ํานมขึ้นครบทัง้ 8 ซี่ ลักษณะ 
ของฟนนํ้านมจะคอนขางเลก็เรียวและบาง เน้ือฟนจะโปรง และมีสีเหลือง ทําใหแยกออกอยาง 
เดนชัดจากฟนแท โดยฟนแทของแพะนั้นจะมีลักษณะเนื้อฟนที่แนนและมีสีขาวรวมถึงฟนแทก็ 
จะมีขนาดใหญและดูแข็งแรงกวาฟนนํ้านม ซึ่งฟนแทในแพะนั้นจะเร่ิมขึ้นมาแทนที่ฟนน้ํานมคู 
กลางและจะเริม่ผลัดฟนคูทีถ่ัดออกไปดานขางทีละคูๆคือ แพะที่อายุ 1-2 ป จะมีฟนแทคูหนา 
ตรงกลางงอกออกมา 1 คู ชวงอายุ 2-3 ป มีฟนแทคูถัดไปงอกออกมาทั้งทางดานซายและขวา 
จากฟนแทคูแรก ซึ่งทําใหเห็นไดวาแพะจะมีฟนแทอยู 2 คู และในชวงอายุ 3-4 ป ฟนแทคูถัด 
ไปงอกออกมาแพะก็จะมีฟนแท 3 คู ชวงอายุ 4-5 ป ฟนแทคูถัดไปจะงอกออกมาจนครบ 
ทําใหแพะมีฟนแท 4 คู สวนแพะที่มีอายุมากกวา 5 ป ขึ้นไปสังเกตไดจากการสึกของเนื้อฟน 
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ภาพที่ 7.2 ลักษณะการเรยีงตัวของฟนนํ้านมในแพะที่มีอายุไมเกิน 1 ป 

 

 
ภาพที่ 7.3 ลักษณะการงอกของฟนแทคูแรกในแพะทีมี่อายุ 1-2 ป 

 
ภาพที่ 7.4 ลักษณะการงอกของฟนแทคูที่สองในแพะที่มีอายุ 2-3 ป 
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ภาพที่ 7.5 ลักษณะการงอกของฟนแทคูที่สามในแพะที่มีอายุ 3-4 ป 

 
ภาพที่ 7.6 ลักษณะการงอกของฟนแทคูที่สี่ในแพะที่มีอายุ 4-5 ป 

 

 
 

ภาพที่ 7.7 ลักษณะของฟนนํ้านมในลูกแพะ 
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ภาพที่ 7.8 ลักษณะการงอกของฟนแทคูแรกในแพะอายุ 2 ป 
 

 
 

ภาพที่ 7.9 ลักษณะการงอกของฟนแทครบทั้ง 4 คู ในแพะอายุ 5 ป 
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การเลี้ยงและการดูแลแพะพอพันธุ 
การคัดเลือกพอพันธุควรคดัจากในฝูงของเกษตรกรเอง เพ่ือเปนการประหยัดเงิน 

ในการที่จะซ้ือหาพอพันธุที่มีราคาแพงจากฝูงอ่ืนและทาํใหทราบประวัติและสายพนัธุที่แนนอนข
องแพะโดยการคัดเลือกแพะที่จะใชเตรียมตัวเปนพอพันธุในฝูงนั้นจะคัดเลือกจากลกูแพะหลัง 
หยานม แลวแยกออกมาเลี้ยงรวมในคอกรวม หรือแยกเลี้ยงเด่ียวตามความเหมาะสมของการ 
เลี้ยงดูแพะรุนทั่วๆไปดังที่ไดกลาวมาแลวแตอาจมีการเพิ่มการใหอาหารที่มีคุณคาสูงๆดวยการใ
หอาหารขนเพิ่มมากขึ้น  

เม่ือแพะเร่ิมเขาสูวัยหนุมหรือมีอายุถึงเกณฑที่จะใชเปนพอพันธุได นั่นคืออายุ 8-9 
เดือน ก็สามารถใหแพะผสมพันธุได สวนอัตราการผสมติดและประสบการณ ของพอแพะก็จะ 
คอยๆพัฒนาขึ้น ซึ่งพอพันธุจะมีความสมบูรณของระบบสบืพันธุเต็มที่ในชวงอายุประมาณ 1-2 
ปขึ้นไป ชวงแรกนั้นอาจใหพอแพะเร่ิมคุมฝูงไดประมาณไมเกิน 15-20 ตัว จนเม่ือพอพันธุมี 
ประสบการณและอายุมากขึน้จึงเร่ิมใหคุมฝูงแมแพะจํานวนมากขึ้น 

การดูแลสุขภาพพอพันธุแพะควรคํานึงถึงอาหารที่มีคุณคาและใหพลังงานสูง โดย 
การใหอาหารควรใหอาหารหยาบคุณภาพดีพวกหญาสดหรือหญาแหงในปริมาณที่มากพอตามค
วามตองการของพอพันธุแพะ และอาจจะเสริมอาหารขนซ่ึงเปนอาหารที่ใหพลังงานสูงเพ่ือให 
เพียงพอกับการใชพลังงานในการขึ้นผสมพันธุของพอแพะนั่นคือถาพอพันธุตองคุมฝูงแมพันธุ
จํานวนมากหรือมีการขึ้นผสมบอยครั้งก็ตองใหอาหารขนเพิ่มมากขึน้ตามไปดวย  

ปกติการใหอาหารขนแกพอพันธุแพะน้ันจะใหกินวันละประมาณ 0.7-1.0 กิโลกรัม 
ตามขนาดน้ําหนักตัวของพอพันธุแพะและความถีใ่นการขึ้นผสม ยิ่งถาขึ้นผสมมากก็ตองเสริม 
อาหารขนมากขึ้นและจะตองมีการเสริมวิตามินแรธาตุที่จําเปนลงในอาหารดวย รวมถึงการให 
น้ําสะอาดก็ตองจัดหาใหพอแพะไดกินเต็มที่ตลอดเวลา การใหอาหารแกพอพันธุนั้นตองใหกิน 
เชนนี้ไปตลอดชวงฤดูผสมพันธุจนกวาจะหมดฤดูผสมพันธุหรืองดใชพอพันธุตวัน้ันผสมแลวจึงจ
ะคอยๆลดปรมิาณอาหารขน หรือหยุดการใหอาหารขนเหมือนกับในชวงแรก เพ่ือปองกันไม 
ใหพอพันธุอวนเกินไป เน่ืองจากวาพอพันธุที่อวนมากเกินไปจะมีผลทําใหขีเ้กียจ ไมอยากขึ้น 
ผสมพันธุ มีความกําหนัดลดลง อัตราการผสมติดต่าํ และบางครั้งน้ําหนักตัวทีม่ากเกินไปของ 
พอพันธุอาจทําอันตรายตอแมแพะได 

นอกจากนี้จะตองใหพอพันธุแพะมีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเพื่อเพ่ิมความ 
แข็งแรง และชวยใหพอพันธุแพะสดใส ราเริง กระปรี้กระเปรา ปราดเปรียว วองไว และจะตอง  
มีการตัดแตงกีบใหพอพันธุ เพ่ือที่จะทําใหพอพันธุมีทาทางในการยนืและเดินที่ดี ซึ่งจะชวยสง  
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ผลถึงความสมดุลของโครงสรางของขาและทาทางการขึ้นผสมไดอยางดี และอาจจะตองมีการ 
อาบนํ้ากําจัดเห็บหมัดที่จะกอความหงุดหงิดรําคาญแกพอแพะ อีกทั้งควรจะมีการถายพยาธิใน 
ลําไสอยูอยางสม่ําเสมอดวยเพ่ือกําจัดสาเหตุที่ทําใหแพะออนแอไมมีแรงหรือขาดสารอาหารได  

พอพันธุนั้นนอกจากวาจะมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีความราเริงแจมใส 
ปราดเปรียว มีโครงสรางรางกายถูกตองสมสวนแลว พอพันธุแพะควรจะตองปราศจากโรคที่ 
เกี่ยวของกับระบบสบืพันธุ เชน โรคแทงติดตอ ซึ่งโดยปกติแลวไมนิยมที่จะทําวัคซีนใหกับ 
พอพันธุ ดังนั้นแพะที่จะใชเปนพอพันธุนั้นจะตองแนใจวาไมไดปวยเปนโรคแทงติดตอ หรือ 
ไมมีการสัมผัสกับโรคมากอนอยางแนนอน  

 
 

 
 

ภาพที่ 7.10 พอพันธุแพะที่มีสุขภาพสมบูรณ รูปรางสมสวน สวยงาม 
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การเลี้ยงและการดูแลแพะแมพันธุ 
การเลี้ยงและการดูแลแพะแมพันธุจะตองเร่ิมที่การเตรยีมตัวลูกแพะ ตั้งแตเริ่มหยา 

นม โดยการแยกแพะออกมาตั้งแตอายุ 3 เดือน เพ่ือลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมีการผสมพันธุกัน 
ตั้งแตอายุนอยๆเพราะจะทาํใหเกิดผลเสยีในเรื่องของการที่ทําใหแมแพะโทรมและมีอายุการใช  
งานในการใหลูกสั้นลง ความสมบูรณพันธุต่ําทําใหตองคัดทิ้งกอนถึงเวลาที่สมควร สวนลูกทีไ่ด 
ก็จะไมแข็งแรงสมบูรณ ออนแอและตายแรกคลอดไดงาย หรือหากเลี้ยงไปแลวก็จะมีการเจริญ 
เติบโตไมดี แคระแกรน ทําใหสิ้นเปลืองทัง้แรงงานและอาหารในการเลี้ยงและดูแลลูกแพะนั้น 

แพะสาวที่จะนํามาเปนแมพันธุทดแทนในฝูง สามารถใหผสมพันธุครั้งแรกไดเม่ือ   
อายุประมาณ 8-10 เดือนขึ้นไป ซึ่งการที่แมแพะจะมีความสมบรูณแข็งแรงของรางกายและมี 
ระบบสบืพันธุที่มีประสิทธิภาพรองรับการผสมและการตั้งทองไดนั้น ยอมขึ้นกับการดูแลจัดการ 
ใหอาหารหยาบคุณภาพดี พวกหญาสดหรือหญาแหงในปริมาณที่เพียงพอตามความตองการ 
ของรางกายแมแพะและตองมีน้ําสะอาดจัดหาไวใหแมแพะไดกินเต็มที่ตลอดเวลา รวมถึงตองมี 
การเสริมวิตามินแรธาตุที่จําเปนลงในอาหารดวย  

เน่ืองจากการบํารุงระบบสบืพันธุของแมแพะ และการที่จะสงเสริมใหระบบสืบพนัธุ 
ทํางานอยางเปนปกติ มีการตกไข และอัตราการผสมติดที่สูง รวมถึงแมแพะมีการคลอดลูก 
จํานวนมากๆ ยอมขึ้นอยูกับความแข็งแรง และความสมบูรณพันธุของแมแพะ ซึ่งวิตามินและ 
แรธาตุถือเปนปจจัยสําคัญทีช่วยใหระบบสืบพันธุของแมแพะสมบูรณขึ้น และทํางานไดอยางมี  
ประสิทธิภาพ ในกรณีที่แพะสาวกอนเตรียมตวันําเขาผสมอาจทําการฉีดยาบํารุงรางกายกลุม 
วิตามินรวมพวกวติามินอี วิตามินเอ และซีลีเนียม รวมถึงควรถายพยาธิในลําไสเพ่ือปองกัน 
การแพรระบาดของพยาธิไปสูตวัลูกดวย 

การใหอาหารขนแกแมแพะน้ันจะสามารถใหไดประมาณ 0.5-0.7 กิโลกรัม ตอตัว 
ตอวัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขนาดน้ําหนักตัวแมแพะและความตองการพลังงานที่นําไปใชในการดํารง 
ชีวติ การใหผลผลติน้ํานม และการใชไปในการพัฒนาของตัวลูกทีอ่ยูในทอง ซึ่งจะตองมีการให 
ในปริมาณที่เหมาะสม แตไมควรใหมากจนเกินไปเพราะอาจจะทําใหเกิดปญหาความอวนของ 
แมแพะที่จะสงผลรายแรงถงึการคลอดยาก ไมมีแรงในการเบงคลอด การปวยดวยโรคคีโตซสี 
ตามมาหลังคลอด หรือทําใหการกลับสัดหลังคลอดชา และมีอัตราการผสมติดต่ํา เปนตน  

แมพันธุนั้นนอกจากจะมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรงแลว ควรจะตองไมปวย 
เปนโรคที่เกี่ยวของกับระบบสืบพันธุ เชน โรคแทงติดตอ เพราะเปนโรคที่อันตรายและสามารถ 
กอใหเกิดความเสียหายแกผูเลี้ยงอยางมาก โดยเม่ือพบการติดโรคนี้ในแพะตวัใดตองทําการ  
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คัดทิ้งแพะน้ันทันท ี ดังนั้นแพะที่จะใชเปนแมพันธุจะตองแนใจวาไมไดปวยเปนโรคแทงติดตอ 
และไมมีการสมัผัสกับโรคมากอนอยางแนนอน หรืออาจมีมาตรการในการปองกันโรคโดยการ 
ฉีดวัคซีนปองกันโรคแทงตดิตอใหแกลูกแพะเพศเมียหลังหยานมหรือที่อายุ 3-8 เดือน 

 
 

 
 

ภาพที่ 7.11 แพะสาวทีเ่ตรียมใชเปนแมพันธุทดแทน 
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