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นายธนเดช สอดศรี (ธนเดชฟาร์ ม)
ปราชญ์ เกษตร
เรื่ อง การเลีย้ งแพะนม
ตาบลบางงาม อาเภอศรีประจันต์

การเลีย้ งแพะนม
ข้อดีในการเลีย้ งแพะ
- ให้ผลผลิตและผลตอบแทนเร็ วกว่าการเลี้ยงโค
- หากินเก่ง กินพืชใบไม้ได้หลายชนิด
- ทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ
- ขนาดตัวเล็ก ใช้พ้นื ที่นอ้ ย เลี้ยงดูง่าย
- ให้ผลผลิตเนื้อ นม หนัง และขน
1. การคัด เลื อ กสายพัน ธุ์ เน้นสายพันธุ์ป ระจาถิ่ นที่ ป รั บ ตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมในถิ่ น อาศัยได้
คัดแม่พนั ธุ์แพะที่ผสมติดง่ายให้ผลผลิตสู ง คือ แม่แพะให้ผลผลิตน้ านม เฉลี่ย 2-3 ลิตร/วัน มีระยะเวลารี ดนม
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ไม่นอ้ ยกว่า 200 วัน โดยพัฒนาสายพันธุ์จากการเลี้ยงแพะเนื้อเป็ นแพะนม ด้วยการค้นหาพ่อพันธุ์แพะนมที่มี
คุณภาพมาเป็ นพ่อพันธุ์
2.การผสมพันธุ์ ผสมพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติ ป้องกันเลือดชิด โดยผสมข้ามสายเลือด สัตว์ที่นาเข้ามา
ใหม่ภาพนอก ต้องมี การตรวจโรค เน้นแม่พนั ธุ์ที่ตกลูกแฝด ครั้งละ 3-4 ตัว โดยมีเทคนิ คทาให้แม่พนั ธุ์มี
ความสมบูรณ์สูงสุ ด ก่อนผสมพันธุ์ เมื่อแม่แพะเป็ นสัดรอให้ไข่ตกเต็มที่ ให้ผสมพันธุ์ในวันที่ 2 ของการเป็ น
สัด จะทาให้อตั ราการเกิดลูกแฝด 3 ได้ ถึง 80% ทนต่อสภาพแวดล้อม ให้นมนาน และปริ มาณสม่าเสมอ 3 .
การเลีย้ งดูแพะ
3.1 ช่วงวัยเจริ ญพันธุ์ (ระยะการเป็ นสัด) แพะเริ่ มเข้าวัยเจริ ญพันธุ์ เมื่ออายุ 3-4 เดือน ตัวเมียจะเริ่ ม
เป็ นสัดยอมให้ตวั ผูข้ ้ ึนทับผสมพันธุ์ได้ ควรแยกลูกตัวเมียออกไปเลี้ยงเฉพาะในคอกตัวเมีย และจัดให้ผสม
พันธุ์กนั เมื่ออายุ 8 เดือนขึ้นไป เพื่อให้พ่อแม่พนั ธุ์มีความสมบูรณ์ พนั ธุ์เต็มที่ มิเช่นนั้น ตัวแม่อาจไม่พร้อม
เลี้ยงลูก น้ านมน้อย ลูกเกิดมาอาจตัวเล็ก แคระแกรน และตายได้
3.2 ช่วงการผสมพันธุ์ เมื่อเห็นแม่แพะเป็ นสัดแล้ว ระยะที่เหมาะสมตัวผูข้ ้ ึนทับคือ ชัว่ โมงที่ 12-18
หลังจากที่เห็นอาการเป็ นสัด
ข้อแนะนา
1) ไม่ควรนาพ่อผสมกับลูกตัวเมีย หรื อลูกตัวผูผ้ สมกับแม่ เพราะอาจทาให้ลูกที่เกิดตัวเล็กลง
ไม่สมบูรณ์ หรื อพิการ
2) ควรสับเปลี่ยนหมุนเวียนพ่อพันธุ์ทุก 12 เดือน (แลกหรื อยืมระหว่างฟาร์มเครื อข่าย)
3) ควรคัดแม่ที่ผสมไม่ติด 2 ครั้งออกไป
4) ควรแยกเลี้ยงแม่ทอ้ งแก่ และแม่เลี้ยงลูกออกจากฝูง
3.3 ช่วงการคลอดลูก ลักษณะอาการใกล้คลอดลูกของแม่แพะ สังเกตได้จาก
- สะโพกเริ่ มขยาย หลังแอ่นลง (เพราะท้องหนักขึ้น)
- เต้านมขยายใหญ่มากขึ้น และหัวนมเต่ง
- อวัยวะเพศบวมแดง และชุ่มชื้น
- จะไม่นอน แต่จะลุกขึ้นเอาเท้าตะกุยพื้น
- ความอยากอาหารลดลง
3.4 การเตรี ยมตัวแม่ก่อนคลอดลูก
- ควรหาคอกที่สะอาด และพื้นไม่ช้ืนแฉะ
- ควรมีฟางแห้งรองพื้นให้ความอบอุ่นลูก ช่วงกลางคืน หรื อฤดูหนาว ควรมีไฟกกลูก
- พื้นระแนงที่เลี้ยงลูกควรห่างไม่เกิน 1.3 เซนติเมตร
- ควรมีทิงเจอร์ไอโอดินทาแผลที่ตดั สายสะดือ
3.5 การช่ วยทาคลอด หากลูกคลอดผิดท่ า หลังจากปล่อยให้แม่คลอดเองแล้ว 1 ชั่วโมง ลูกยังไม่
ออกมา อาจช่วยทาคลอด ดังนี้
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- ตัดเล็บมือให้ส้ นั และลบคม ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่
- ล้างบริ เวณอวัยวะเพศ/ด้านท้ายให้สะอาดด้วยสบู่
- ให้ผชู ้ ่วยค่อย ๆ จับแม่แพะวางลงทางด้านขวาตัวแม่ทบั พื้นจับบริ เวณคอทาบพื้น
- ค่อย ๆ ใช้มือล้วงเข้าไปในอวัยวะเพศ
- สัมผัสลูก ให้รู้ตาแหน่งหัวหรื อเท้า แล้วจึงดึงเท้าให้ออกมาทั้ง 2 ข้างในท่าที่ถูกต้องช้า ๆ
- เมื่อลูกออกมาแล้ว เช็ดเมือกบริ เวณปากจมูก เพื่อกระตุน้ ให้ลูกหายใจ แล้ว ปล่อยให้แม่เลียตัว
ลูก
- กรณีอื่น ที่ไม่สามารถช่วยทาคลอดได้ ควรปรึ กษาสัตวแพทย์ทนั ที
แม่แพะจะเริ่ มกลับเป็ นสัดอีกครั้ง หลังจากที่คลอดลูกแล้วประมาณ 35 – 45 วัน
3.6 การเลี้ยงดูลูกช่ วงแรกคลอด ควรให้ลูกได้กินน้ านมเหลืองจากแม่ทนั ที หากลูกอ่อนแออาจรี ด
นมจากแม่ใส่ขวดนม หรื อหลอดฉีดยามาป้อนให้ลูกกิน
หากแม่ไม่มีน้ านมเลี้ยงลูกหรื อแม่ตาย อาจใช้น้ านมเหลืองเทียมที่ทาขึ้นเอง โดยใช้ส่วนผสม ดังนี้
1) นมวัวหรื อนมผง 0.25 -0.5 ลิตร
2) น้ ามันตับปลา
3) ไข่ไก่ 1 ฟอง
4) น้ าตาล 1 ช้อนชา
ผสมและคนให้ เข้ากัน และอุ่ นน้ านมที่ อุณ หภู มิ 60 องศา ป้ อนให้ลู ก กิ น 3-4 วัน ๆ ละ 3-4 ครั้ ง
หลังจากนั้นฝากแม่ตวั อื่นเลี้ยง ซึ่ งต้องคอยดูแม่ยอมรับเลี้ยงลูกกาพร้าหรื อไม่ หากไม่ยอมรับอาจต้องใช้ยา
หม่อง หรื อของที่มีกลิ่นฉุนป้ายจมูกแม่ หรื อใช้เชือกผูกคอแม่ เพื่อไม่ให้เห็นลูกดูดน้ านม

3.7 การเลี้ยงดูลูกช่วงก่อนหย่านม ให้ลูกแพะอยู่กบั แม่ ดูดนมแม่จนอายุได้ 2 เดือน ฝึ กระเบียบวินัย
แม่และลูกแพะ สร้างความคุน้ เคยกับเจ้าของ และการอยู่รวมฝูง ก่อนปล่อยสู่ ธรรมชาติ หลังจากนั้นจึงแยก
แม่แพะมารี ดนมอีกประมาณ 6 เดือน
- ควรดูแลความสะอาดทั้งอาหาร และพื้นคอก ป้องกันลูกขี้ไหล
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- ควรให้ลูกได้หดั กินหญ้าและอาหารเสริ ม ตั้งแต่อายุ 3-4 สัปดาห์
- ลูกที่หย่านมแม่แล้ว ลูกตัวเมียควรแยกออกจากลูกตัวผู ้ เพื่อป้องกันผสมกันเอง เนื่องจากแพะ
เป็ นสัดเร็ว (4-6 เดือน) หากปล่อยให้ผสมกันเองตั้งแต่เล็ก จะทาให้แคระแกรน และลูกอ่อนแอตายได้

4. การจัดการด้ านอาหาร แพะเป็ นสัตว์ที่คล่องแคล่วหากินเก่ง สามารถหากินใบไม้ตามพุ่มไม้ที่มี
หนาม ได้เป็ นอย่างดี แพะมักจะชอบออกหาอาหารกินด้วยตนเอง ชอบกินใบไม้มากกว่ากินหญ้า เลือกกิน
อาหารที่อยูส่ ู งกว่าระดับพื้นดิน และไม่ชอบกินอาหารอย่างเดียวเป็ นเวลานาน ๆ ติดต่อกัน แม้มีหญ้าอ่อนอยู่
มากก็ตาม ก็ยงั เดินแทะเล็มหญ้าหมุนเวียนไม่ซ้ าที่กนั แพะชอบกินหญ้าที่มีความสู งไม่นอ้ ยกว่า 10 นิ้ว จนถึง
สู ง ที่ สุ ด เท่ าที่ แ พะจะกิ น ได้ ไม้พุ่ ม ไม้ห นามแพะชอบกิ น มาก รวมทั้ง ยอดอ่ อ นของต้น พื ช ควรมี ห ญ้า
หลากหลายชนิดให้แพะกินอย่างเพียงพอ มีไม้ยนื ต้นเป็ นทั้งอาหาร ร่ มเงา และความร่ มรื่ นให้กบั คนและแพะ
ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้ น แพะเป็ นสัตว์ชอบกินพืชใบกว้าง เช่น ใบกล้วย ต้นกล้วย มันปู กระถิน กระถิน
เทพา กระถินณรงค์ ใบไม้หลากหลายชนิดเป็ นอาหาร
5. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ การเลีย้ งแพะ
5.1 โรงเรื อน ควรทาคอกให้อยูม่ ีหลังคากันแดด กันฝน ยกพื้นสู งเพื่อทาความสะอาดง่าย มี
ที่ ใส่ น้ าและอาหาร ความยาวของรางอาหารเพี ยงพอส าหรั บ แพะทุ ก ตัว และมี ที่ แบ่ งกั้น เพื่ อกันตัวอื่ น ที่
แข็งแรงกว่าแย่งกินอาหาร และถ้าเป็ นไปได้ควรแบ่งกั้นคอกสาหรับแพะโต แพะเล็ก แพะอุม้ ท้อง แม่แพะ
เลี้ยงลูกหรื อคอกลูกแพะ พื้นที่ภายในโรงเรื อนสาหรับแพะแต่ละขนาด
- ลูกแพะ
ใช้พ้นื ที่ 0.3 ตรม./ตัว
- แม่ทอ้ งว่าง ใช้พ้นื ที่ 1.5 ตรม./ตัว
- แม่อมุ้ ท้อง ใช้พ้นื ที่ 1.9 ตรม./ตัว
- พ่อพันธุ์
ใช้พ้นื ที่ 2.8 ตรม./ตัว
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5.2 พื้นคอก ทาเป็ นไม้ระแนง ในแพะโตมีขนาดห่าง 1.5 ซม. แพะเล็ก 1.3 ซม. ช่วยป้องกัน
พยาธิที่อาจติดมาจากมูลได้ และเก็บมูลใต้คอกใช้ทาเป็ นปุ๋ ยต่อไป
ข้อได้เปรียบของการเลีย้ งแบบขังคอก
1. การจัดพื้นที่ ปลูก หญ้าสาหรั บตัดให้แพะกิ นใช้พ้ืนที่ น้อยกว่า และได้ผลผลิ ตต่อพื้ นที่
มากกว่า ทุ่งหญ้าที่ปล่อยให้แพะลงแทะเล็มกินเอง หากการจัดการดีจะเลี้ยงได้ถึง 200 ตัว โดยใช้พ้ืนที่ปลูก
หญ้า 10 ไร่
2. การเลี้ ยงแบบขังคอกช่วยลดปั ญหาเรื่ องพยาธิ เช่น ตัดวงจรชี วิตของพยาธิ ตวั กลมเป็ น
ปัญหาใหญ่ของแพะลดการเสี่ ยงต่อการติดต่อ หรื อได้รับเชื้อโรค เช่น โรคคอบวม และโรคปากเท้าเปื่ อย
3. การเลี้ยงแบบขังคอกจะไม่ได้รับความเครี ยดจากแสงแดด ลดพัด ฝนตก หรื ออุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลง
4. การเลี้ยงแบบขังคอก สามารถรวบรวมมูลทาเป็ นปุ๋ ยใช้ในฟาร์ ม หรื อจาหน่ายเป็ นรายได้
เสริ ม
6. การจัดการด้ านสุ ขภาพแพะ
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เน้นการคัดแม่พนั ธุ์มาจากแม่ที่ไม่ มีปัญหาสุ ขภาพ เลี้ ยงง่ายในสภาพแวดล้อมของฟาร์ ม
ร่ วมกับการจัดคอก โรงเรื อนที่อยูอ่ าศัยที่ดี สะอาดสบาย และจัดสวัสดิการสัตว์อย่างเหมาะสม
7.1 ก าจัดพยาธิ ภายนอก ได้แก่ เห็ บ เหา และไร ซึ่ งท าให้แพะราคาญ และขนหลุดเป็ น
หย่อมๆ หรื อขี้เรื้ อน มีผลทาให้สุขภาพไม่ดี ผลผลิตลดลงป้องกันได้โดยการจับอาบน้ าและฉี ดพ่นลาตัว ด้วย
ยากาจัดพยาธิภายนอก
7.2 กาจัดพยาธิภายใน ได้แก่ พยาธิตวั กลม ตัวตืด และพยาธิใบไม้ในตับ ซึ่งพยาธิน้ ีจะทาให้
ซูบผอม เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ขนและผิวหนังหยาบก้าน ท้องเสี ย ผลผลิตลดลง ถ้าเป็ นรุ นแรงทาให้มีอาการ
โลหิตจาง และตาย สามารถแก้ไขได้โดยให้ถ่ายพยาธิทุก 1 เดือน
การรีดนมแพะ
การรี ดนมแพะที่ดีไม่มีกลิ่นสาบ ต้องมีขบวนการรี ดและการจัดการพื้นที่ โรงเรื อนซึ่ งเป็ นที่อยู่อาศัย
ของแม่แพะ ต้องให้สะอาด มีการล้างกรง 2 อาทิตย์ต่อครั้ง และอาบน้ าให้แม่แพะ เพื่อป้ องกันกลิ่นตัว ซึ่ งมา
กับฉี่ ที่เปื้ อนอยูต่ ามกรงของแม่แพะ
• อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการรีดนมแพะ
1. หม้อน้ าสแตนเลสสาหรับใส่ น้ าอุ่นชุบผ้าเช็ดเต้านม 1 ใบ
2. ภาชนะสาหรับใส่ นมเป็ นขวด แต่ตอ้ งเป็ นขวดปากแคบเท่านั้น เตรี ยมให้พอดีกบั เต้านมแม่แพะที่
จะรี ดนม
3. ผ้าขาวบางขนาดผ้าเช็ดหน้า 2 ผืน โดย 1 ผืน สาหรับชุบน้ าเปี ยก อีก 1 ผืน เป็ นผ้าแห้งสาหรับเช็ด
เต้านมที่เปี ยกให้แห้ง
4. ผ้ากันเปื้ อน (เอี๊ยม) มีกระเป๋ า 3 ใบ สาหรับใส่ ผา้ เช็ดเต้านมให้แห้ง
5. กระติกน้ าแข็ง สาหรับแช่น้ าแข็งไว้รองรับใส่ ขวดนมที่รีดแล้ว
• ขั้นตอนการรีดนมแพะ
1. นาหม้อที่เตรี ยมไว้ ใส่ น้ าครึ่ งหม้อต้มให้อุ่นใส่ ผา้ เช็ดเต้านมลงไปแช่ไว้ 1 ผืน
2. เตรี ยมอาหารข้นไว้ให้แม่แพะกิน ในขณะรี ดนม เพื่อคลายความเครี ยด
3. สวมผ้ากันเปื้ อน (เอี๊ยม) เอาขวดสาหรับใส่ นมใส่กระเป๋ า และผ้าเช็ดเต้านมให้แห้ง 1 ผืน
4. นาแม่แพะเข้าซอง (ในกรณี เลี้ยงแม่แพะรวมกัน ถ้าเลี้ยงในตัวเดียว ไม่ตอ้ งใช้ซองหรื อแท่นรี ด)
5. ให้อาหารข้นแม่แพะ
6. เมื่อแม่แพะกินอาหารแล้วก็เข้าไปในกรง เอาหม้อน้ าอุ่นวางไว้ด้านหลังมือ เอาผ้าชุบน้ าอุ่นเช็ด
รอบบริ เวณเต้านมทั้งสองข้าง รวมทั้ง หัวนมด้วย จนแน่ใจว่าสะอาด หลังจากนั้นเช็ดเต้านมให้แห้ง ด้วยผ้าที่
เตรี ยมไว้ในกระเป๋ าผ้ากันเปื้ อน เป็ นการกระตุน้ การหลัง่ ของเต้านม
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7. เมื่ อรี ดนมทิ้ งครั้ งแรก 3 หยด เพื่ อให้จุลินทรี ย ์ (เชื้ อโรค) ที่ อยู่บ ริ เวณหัวนมหลุ ดออกไป ควร
สังเกตดูลกั ษณะและสี ของน้ านมด้วยสายตาว่ามีความผิดปกติหรื อไม่ ถ้าผิดปกติให้ติดสติ๊กเกอร์เขียนชื่อแม่
แพะตัวนั้นไว้มาตรวจด้วยน้ ายาอีกครั้งว่ามีความผิดปกติหรื อไม่
8. เมื่อรี ดขวดแรกเต็มแล้ว ให้รีดปิ ดฝาให้สนิ ท เอาขวดนมที่เก็บไว้ในกระเป๋ าผ้ากันเปื้ อนอีก 1 ใบ
มาใส่ น้ านม รี ดจนนมหมดแล้วรี บปิ ดฝาขวดนม เอาผ้าชุบน้ าอุ่นมาเช็ดเต้านมอีกครั้ง แล้วเอาผ้าแห้งเช็ดให้
สะอาดเป็ นการเสร็ จวิธีการรี ดนมแพะ เอาขวดนมที่ใส่ น้ านมไปแช่ในกระติกน้ าแข็งทันที เพื่อป้ องกันการ
เจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ ซึ่งจะทาให้น้ านมมีกลิ่นสาบ ทาแบบนี้ไปจนกว่าจะรี ดนมแม่แพะเสร็ จทุกตัว
9. เมื่อรี ดนมแม่แพะเสร็ จ นาน้ านมแพะไปกรองด้วยอุปกรณ์ กรอง แล้วบรรจุใส่ ถุงพลาสติกที่ทน
ความเย็น 2 ชั้น บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม แช่ไว้ในตูเ้ ย็นที่อุณหภูมิ 4 องศา
ซึ่ งสิ่ งสาคัญในการทาให้นมแพะ มีความสะอาด รสชาติดี ไม่มีปัญหาเรื่ องกลิ่นมารบกวน คือการ
จัดการที่ถูกต้องทุกกระบวนการ ในเรื่ องการดูแลแม่แพะ และการดูแลน้ านมแพะ

การแปรรู ป “สบู่นมแพะ”
สบู่สูตรนี้ เป็ นสบู่สีขาวให้ฟองละเอียด เนื้ อสบู่นุ่มบารุ งผิวด้วยน้ านมแพะกรี เซอรี นที่มีประโยชน์
เพิ่มความชุ่มชื่น และวิตามิน E บารุ งผิวให้เนียนนุ่มเหมาะสาหรับใช้ลา้ งหน้าที่มีผิวธรรมดา ผิวแห้ง และผิว
บอบบาง
• ส่ วนผสม
1. สบู่กรี เซอรี น
500 กรัม
2. นมแพะเข้มข้น
50
ซีซี
3. วิตามินอี
2.5 ซีซี
4. หัวน้ าหอม
2
ซีซี
• วัสดุที่ต้องเตรียม
1. วาสลิน
2. ผ้าสะอาด
• อุปกรณ์ ในการทาสบู่
1. หม้อสแตนเลสขนาดเล็ก 2 ใบ
2. เตาแก๊สหุงต้มแบบ 2 หัวเตา
3. พายสาหรับคน
4. ถ้วยตวง
5. เทอร์โมมิเตอร์
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6. แบบพิมพ์ทนความร้อน
7. มีด

ตัวอย่ าง แบบพิมพ์สบู่
• ขั้นตอนการทา
1. เตรี ยมพิมพ์สาหรับสบู่ 600 กรัม ทาวาสลินให้ทวั่ แล้วเช็ดให้เหลือแต่ความมัน
2. หัน่ สบู่กลีเซอร์รีนเป็ นก้อนเล็ก ๆ ขนาด 0.5 x 0.5 นิ้ว
3. นาสบู่กลีเซอร์รีนอีกเตาหนึ่งก็อุ่นนมแพะให้ร้อนพอประมาณ
4. ขณะที่ละลายสบู่กลีเซอร์รีนอีกเตาหนึ่งก็อุ่นนมแพะให้ร้อนพอประมาณ
5. ใส่ นมแพะเข้มข้นลงในหม้อ สบู่กลีเซอรี นคนต่อเบาๆ ให้เข้ากันอีกประมาณ 10 นาที จะอยู่ใน
อุณหภูมิที่ 80 องศา
6. ใส่วิตามินอี คนเบาๆ ให้ทวั่ (อาจเติมสี สมุนไพรสกัดก็ได้)
7. ยกลงจากเตาทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิ 70 องศา ใส่ หวั น้ าหอมคนเบาๆ ให้ทวั่
8. เทสบู่จากขั้นตอนที่ 7 ใส่ แบบพิมพ์ ตกแต่งตามชอบ
9. ตั้ ง ทิ้ ง ไว้ใ ห้ ส บู่ แ ข็ ง ตั ว ราว 2-3 ชั่ ว โมง หรื อขึ้ นอยู่ ข นาดและส่ ว นผสมของสบู่ จากนั้ น
จึงแกะออกแล้วห่ อด้วยพลาสติ กป้ องกันความชื้ น บรรจุลงกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เตรี ยมไว้ จึงสามารถนาไป
จาหน่ายได้

9

*** ต้ องการรายละเอียด (เพิม่ เติม) สามารถติดต่ อได้ ที่
แหล่งข้ อมูล
โดย : นายธนเดช สอดศรี (ธนเดชฟาร์ ม)
ที่อยู่ : 176 หมู่ 1 ตาบลบางงาม อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
เบอร์ โทรศัพท์ : 084-1160484

