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คํานํา
กวางเปนสัตวชนิดหนึง่ ทีเ่ กษตรกรเริม่ ใหความสนใจตองการเลีย้ ง เพราะกวางเปนสัตวเคีย้ ว
เอื้องกินอาหารไดหลายชนิดตนคุณคาทางอาหารทีใ่ ชเลีรย งจึงตํามาก
่
ทนตอโรคภัย และมีอตั ราการสืบ
พันธุสูง ผลผลิตจากการเลีย้ งทํารายไดใหแกผเู ลีย้ งทัง้ สินไมวา จะเปนเนือ้ หนัง หรือเขากวางออนที่
สามารถตัดไดทกุ ป
ประเทศที่มกี ารเลีย้ งกวางเปนการคาและประสบผลสําเร็จจนกลายเปนตนแบบในปจจุบนั คือ
ประเทศนิวซีแลนด นิวคาลิโดเนีย ออสเตรเÅÕÂ จีน และเกาหลี สําหรับประเทศไทยจัดกวางเปนสัตว
เศรษฐกิจ 1 ใน 5 ชนิดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 คือ วัว ควาย สุกร แกะ
และกวาง ความกาวหนาในการเลีย้ งกวางในประเทศโดยกรมปศุสตั ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สามารถพัฒนาฟารมตนแบบทําการเลี้ยงและขยายพันธุใหแกผูตองการไดแลว แทนการนําเขาจากตาง
ประเทศ จึงทําใหตน ทุนคาพันธุก วางในปจจุบนั ตําลง
่
การทําฟารมกวางนัน้ เชนเดียวกับการเลีย้ งสัตว
ชนิดอื่นคือผูเลีย้ งตองพยายามศึกษาทําความเขาใจเกีย่ วกับกวางใหมากถึงนิสยั และพฤติกรรมในการ
ดํารงคชวี ติ ตางๆ เพราะการเลีย้ งสัตวมหี ลักงายๆ ที่จะใหประสบความสําเร็จได คือ ตองใหสตั วอยูส บาย
ที่สุด
ความสําเร็จในการเลี้ยงกวางที่มีแนวโนมที่จะเปนไปไดมากถาผูเลี้ยงมีความสนใจและเลี้ยงดวย
ใจรักเพราะผลผลิตทีไ่ ดจากฟารมกวางยังเปนทีต่ อ งการของตลาด และมีมลู คาสูง
อัจฉรัตน สุวรรณภักดี

ขัน้ ตอนในการทําฟารมกวาง
ในการทําฟารมกวางนั้น เกษตรกรผูจ ะเริม่ ตนเลีย้ งจะตองมีการเตรียมความพรอมดานใดบาง
เมื่อสามารถตอบคําถามเบือ้ งตนเหลานีไ้ ดจงึ ตัดสินใจเลีย้ ง
" ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับกวาง แหลงหรือฟารมพอแมพันธุ
# พื้นที่ ทําเลในการสรางฟารม รูปที่เลี้ยง
$ แหลงของอาหารหรือแปลงหญาเลีย้ งสัตว
% ตลาดและแนวทางธุรกิจ

ลักษณะทัว่ ไปของกวาง
กวางเปนสัตวเลีย้ งลูกดวยนมเคีย้ วเอีย้ งมี 4 กระเพาะขายาวเทาเทาที 2 กีบ ขนมีสแี ตกตาง
ตามพันธุ ตัวผูม ขี าและผลัดขาทุกป ตัวเมียสวนใหญไมมเี ขายกเวนกวางเรนเดียร สวนของสะโพกใหญ
กวาสวนอก หางสัน้ ประมาณ 6-10 นิว้ คอยาวประมาณครึง่ หนึง่ ของลําตัว ปลายจมูกดําแหลม ตาโต
มุมตาดานในมีรองนํ้าตา ตืน่ ตกใจงาย เมือ่ ตกใจจะวิง่ อยางรวดเร็วและกระโดสูงประมาณ 1-2 เมตร
ชอบกินอาหารในชวงกลางคืน ตัวผูจะแสดงพฤติกรรมทางเพศ ในฤดูผสมพันธุซ ง่ึ เปนชวงทีก่ วางขาแข็ง
เต็มที่ ไลขวิดตัวผูอ น่ื อืน่ ภายในฝูง สงเสียงคําลามลึกคลายเสียงโค หวงตัวเมีย หลังชวงผสมพันธุแลวจะ
กลับมามีอารมณปกตอดังเดิม ตัวเมียปกติจะมีนสิ ยั สงบ ในฤดูผสมพันธุจ ะแสดงอาการเปนสัด หาก
เลี้ยงแยกเฉพาะตัวเมียจะแสดงอาการปนปายกันเอง

ภาพที่ 1 : แสดงลักษณะทัว่ ไปของกวาง

พันธุก วาง
พันธุกวางที่มีความเหมาะสมกับการเลี้ยงสําหรับฟารมกวางในประเทศ ควรพิจารณาถึง
" เปนพันธุที่เหมาะกับสภาพอากาศแบบรอนชื้นในประเทศไทย
# โตเร็ว และกินพืชไดหลายชนิด
$ เปนพันธุท ม่ี เี ขาออนขนาดใหญ
%มีความตานทานโรคและแมลง

พันธุกวางที่พัฒนาการเพาะเลี้ยงเชิงสัตวเศรษฐกิจแลว มีดงั นี้
•! กวางแดง
Red deer
•! กวงปติ
Wapiti deer
•! กวางฟลอลโล
Fallow deer
•! กวางชิกา
Sika deer
•! กวางมัสค
Musk deer
•! กวางรูชา
Rusa deer
•! กวางเรนเดียร
Raindeer
ตารางแสดงรายละเอียดของกวางที่นามาเลี
ํ
ย้ งเชิงเศรษฐกิจ
ชนิด

นําหนั
้ ก
(Kg.)
95-300
200-400
50-80

สวนสูง
(Cm.)
1.2-1.5
1.4-1.5
1.0

กวางวิกา
กวางมัคส

40-50
9-12

0.6-1.1
0.6

กวางรูซา

102

1.1

กวางแดง
กวางปติ
กวางฟอลโล

ลักษณะขน
ขนสีนาตาลเหลื
ํ้
อบมัน
ขนสีนาตาลปนแดงอ
ํ้
อน
เปลี่ยนสีขนตามฤดูกาล ฤดูรอ นสีเทาแกมเหลือง
ฤดูหนาวสีนาตาล
ํ้
ขนสีนาตาลแดงแก
ํ้
ลําตัวมีจุด
ขนตามตัวยาวแข็ง เปลีย่ นสีไดตง้ั แตสนี าตาลถึ
้ํ
งสี
ดํา
ขนสีนาตาลเหลื
ํ้
อง

อาหาร
กวางเปนสัตวเคีย้ วเอือ้ ง 4 กระเพาะ ประกอบดวย กระเพาะรูเมน ผาขีร้ ว้ิ รังผึง่ และกระเพาะ
แท กวางสวนใหญไมมถี งุ นํ้าดียกเวนกวางมัสศ

ภาพที่ 2: แสดงระบบทางเดินอาหารของกวาง

กวางสามารถกินอาหารไดหลายชนิดทัง้ อาหารหยาบและอาหารขน แตควรจะใหอาหารหยาบ
ในการเลี้ยงกวางเพราะเปนอาหารทีก่ วางชอบ และประหยัดตนทุนในการเลีย้ ง พืชทีก่ วางชอบมาก
1-10 ชนิดไดแก หญานมหนอน โมกมัน ขา (Neyraudia reynaudiana) ตานูหมอน หญาคา ติว้ ขาว ยา
ไหวทาน ผักชีฝรั่ง และมันเหม็น นอกจากนี้ ใบไมสด หญาสด ฟางแหง เปลือกขาวโพด และมัน
สําปะหลังตากแหงก็มกี ารนํามาใชเลีย้ งกวางไดตามความเหมาะสมของอาหารในชวงนัน้ ๆ
ปริมาณอาหารที่กวางตองการตอตัวตอวันแตกตางงกันไปขึ้นอยูกัยพันธุและระยะในการเจริญ
เติบโต มีงานวิจยั เกีย่ วกับความตองการอาหารของกวางรูซา พบวา
ความตองการ
กิโลกรัม /ตัว /วัน
เพศผู ลูกกวาง
1.1
อายุ 18 เดือน
1.5
โตเต็มวัย
1.7
เพศเมีย ลูกกวาง
1.1
โตเต็มวัย
1.0
แมเลีย้ งลูก
1.7
การใหอาหารคนแกกวางสามารถใชอาหารสูตรเดียวกับโคเนื้อไดแตไมควรใหมากกวาครึ่งหนึ่ง
ของอาหารกวางที่กินในแตละวัน เพราะอาจมีผลกับระบบยอยอาหาร และจุลินทรียที่ทําหนาที่ยอย
อาหารในกระเพาะกวางได
การทําแปลงหญาจึงเปนเรื่องจําเปนมากสําหรับการทําฟารมกวางชวยใหกวางมีอาหารเพียงพอ
และลดตนทุนคาอาหารคน หลักในพิจารณาในการทําแปลงหญาคือเลือกบริเวณพืน้ ทีท่ อ่ี ดุ มสมบูรณท่ี
สุด มีน้ําเพียงพอตลอดป หากมีการปลูกพืชตระกูลถั่วผสมทําใหเพิม่ คุณคาทางอาหารมากขึน้ มีการวาง
แผนปลอยแทะเล็มหมุนเวียนในแตละแปลง หรือตัดสดใหกนิ อยางเพียงพอในชวงหนาแลง
นํ้าทีใ่ ชในการเลีย้ งกวางควรเปนนําที
้ ส่ ะอาด อาจเปนนําประปาหรื
้
อนําบาดาล
้
ไมควรใหกวางมี
การขาดนําเป
้ นระยะเวลานาน

ระบบการเลีย้ งกวาง
พื้นที่ฟารมกวางที่เหมาะสมควรเปนพื้นที่สูง ๆ ตํ่า ๆ ตามลักษณะภูมิประเทศที่กวางชอบ ไม
ควรมีนํ้าทวมขังเพราะอาจจะทําใหกวางเปนโรคไดงา ย ในการเลีย้ งเกษตรกรสามารถพิจารณาระบบการ
เลี้ยงตามความเหมาะสม กับความพรอมของสถานทีไ่ ดดงั นี้
1. เลี้ยงปลอยแปลง เปนการเลีย้ งแบบธรรมชาติ ใชพน้ื ทีม่ นการเลีย้ งมาก อัตราสวนตอพืน้ ที่
ประมาร 1 ตัวตอ 2 ไร ปลอยใหกวางหากินอยางอิสระเหมาะกับผูเ ริม่ ตนเพาะไมตจองใชการดูแลจัด
การมากนัก แตไมสามารถคาดหวังผลผลิตได
2. การเลีย้ งแบบกึง่ ปลอยแปลง ใชพน้ื ทีน่ อ ยลงอัตราสวน 2-3 ตัว ตอพื้นที่ 1 ไร ผูเ ลีย้ งตองทํา
ความเขาใจและความรูเ รือ่ งการเลีย้ งกวางมากขึน้ นอกจากปลอยแทะเล็มแปลงหญาแลวอาจตองมีการ

ใหอาหารเสริม และเกี่ยวหญาใหกินในบางชวงที่ขาดอาหาร การเลีย้ งลักษณะนีค้ วบคุมการใหผลผลิตได
มากขึน้
3. การเลี้ยงแบบขังคอก เปนการเลีย้ งทีใ่ ชเนือ้ ทีน่ อ ย พื้นที่ 1 ไรตอ 15 ตัว กัน้ คอกใหอยูร วม
กันแยกตามขนาด เพศ มีการดูแลและการจัดการสูง ทัง้ เรือ่ งอาหารและสภาพความเปนอยู แตสามารถ
ควบคุมการใหผลผลิตไดเปนอยางดี

สิง่ จําเปนภายในฟารมกวาง
รั้ว เปนสิง่ สําคัญมากเพราะกวางเมือ่ ตกใจจะกระโดดไดสงู ถึง 2 เมตร และอาจชนรัว้ รับบาดเจ็บ
ได วัสดุที่ทารั
ํ ว้ จึงตองมีความยืดหยุน สูง และทนทานแข็งแรงตอการชนของกวาง
ทางวิ่ง เพือ่ เปนการสะดวกในการไลตอ นกวาง ไปยังคอกจัดการ แบงฝูง ชางนํ้าหนัก ตีเบอร
ตัดเขา ทางวิง่ ควรกวางพอสะดวกในการทํางานและไมกวางเกินไปกวางอาจกลับตัวจะทําใหผตู อ นรับ
อันตรายได

ภาพที่ 3 : รัว้ แบบตาง ๆ
1-3 รัว้ แบบเสนดายยืดหยุน ได ประกอบดวยเสาขนาดเล็กทุกๆ 300 เมตรมีเสาหลักเปนระยะ
4-6 รั้วตาขาย
5,6 เปนทีน่ ยิ มแพรหลายมา

ภาพที่ 4 : รัว้ ไฟฟาทีก่ น้ั ชัน้ นอกรัว้ ตาขาย โดยเฉพาะ
คอกพอพันธุใ นชวงฤดูผสมพันธุ

ภาพที่ 5 : ลักษณะทางวิ่งสําหรับตอนกวางเขา
คอกจัดการ

คอกกวาง
คอกสําหรับเลีย้ งกวาง ในกรณีทม่ี กี ารเลีย้ งแบบขังคอกไมควรกวางจนเกินไปเพราะกวางเปน
สัตวที่เปรียว จับยาก อาจวิง่ ชนผนังคอกตายไดงา ย การที่คอกแคบกวางจะเชื่องกวา และสะดวกในการ
จับ ควรมีสว นทีม่ หี ลังคาเพือ่ กันฝนกันแดด
คอกจัดการ เปนคอกทีใ่ ชจบั บังคับกวางในการติดเบอร ตัดเขา ฉีดวัคซีน และการจัดการอืน่ ๆ
ที่ตองการผสมตัวกวางอยางใกลชิด คอกจัดการมีหลายขนาด ขนาดเล็ก 3*5 เมตร และคอกขนาดใหญ
10*15 เมตร คอกจัดการตองทึบไมมแี สงสองผาน เพราะกวางจะกระโดหนีไปยังทิศทาที่แสงสองเขามา
เกิดอันตรายได ภายในคอกการจัดการแผนผังและแบงเปนคอกยอย ๆ เพือ่ สะดวกในการปฏิบตั งิ าน
คอกเลี้ยงลูกกวาง วิธเี ลีย้ งแบบกึง่ ปลอยแปลง และขังคอกจําเปนตองเตรียมคอกเลีย้ งลูกกวาง
เพื่อสะดวกในการดูแลใกลชดิ ฝกใหลกู กวางเชือ่ ง บริเวณคอกเลีย้ งลูกกวางจะตองเลือกบริเวณทีส่ งบอยู
ใกลผูเลี้ยง และลูกกวางไมสามารถไดยนิ เสียงแมได

กวางฟลอโล
ภาพที่ 6: แผนผังฟารมกวางในแบบทีม่ คี อก
จัดการอยูศูนยกลางฟารม

ภาพที่ 7: แผนผังภายในคอกจัดการ

ลักษณะทางการสืบพันธุ
กวางเพศผูท่ีมอี ายุ 1 ปขน้ึ ไปจะเริม่ งอกเขาออน และตอมากลายเปนขาแข็ง ในชวงทีเ่ ขาสูฤ ดู
ผสมพันธุ กวางตัวผูจ ะสงเสียงคําราม ตอสูก นั เอง เพื่อแยงตําแหนงจาฝูง คุมฝูงและผสมพันธุก บั ตัวเมีย
อัตราในการคุมฝูงไมเทกนั ในแตละพันธุ สําหรับกวางไทยมรอัตราการคุมฝูง ตัวผู 1 ตัวตอตัวเมีย 5-6
ตัว สวนกวางรูซาตัวผู 1 ตัวตอตัวเมีย 20 ตัว ตัวเมียทีผ่ สมติดจะตัง้ ทองประมาณ 7-8 เดือนและคลอด
ลูกครั้งละตัว กวางมีอัตราการสืบพันธุท ส่ี งู มาก เนือ่ งจากเดิมในปาตองกลายเปนอาหารเปนของสัตวอน่ื
ฟารมกวางที่จะประสบผลสําเร็จดีเปอรเซ็นตลกู กวางหยาไมควรตํากว
่ า 80 เปอรเซ็นต
ผสมพันธุในชวงเขาแข็ง
เขากวางแข็ง
สลัดเขา

เขากวางเริม่ แข็ง

เขากวางออน

ภาพที่ 8 : วงจรความสัมพันธของเขากวางและการผสมพันธุ

การเลีย้ งดูลกู กวาง
เนื่องจากกวางมีฤดูผสมพันธุทําใหการคลอดลุกกวางเกิดในเวลาไลเลี่ยกันแมกวางจะคลอดลูก
บริเวณหางจากฝูง เปนเวลาหลายชัว่ โมงจึงกลับเขาฝูงบริเวณทีแ่ มกวางคลอดลูกคือบริเวณทีห่ ญาขึน้ รก
สูง หากแมกวางถูกรบกวนการคลอดจะชาลงและเปนอันตรายตอลูกกวางได แมกวางจะกินรกลูกทันที
หลังคลอด หลังจากนั้นจะเริ่มเลียทําความสะอาดตัวลูก ภายใน 30 นาที ลูกกวางก็สามารถยืนได และ

เริ่มใชจมูกถูบริเวณซี่โครงแมกวางเพื่อหาหัวนม เมือ่ ลูกกวางดูดนมแมไดแลว จะสามารถกินใบไมกนิ
หญาไดทันทีการปรับตัวเพือ่ การอยูร อดของลูกกวางในสภาพทีต่ อ งอาศัยอยูใ นปา และพรอมที่จะถูกลา
อยูเสมอ 2-3 ชัว่ โมงจากการคลอดแมกวางและลูกกวางก็จะออกจากบริเวณนัน้ ตามไปรวมฝูง ลูกกวาง
จะมีการปรับตัวนอนนอยลง ดูดนมแมมากขึน้ จากระยะทีใ่ ชเวลาในการดูดนม 5-10 นาที 2-3 ชั่วโมง
ตอครั้ง คอยๆ บอยครัง้ และดูดนมนานยิง่ ขึน้ ในฝูงทีม่ แี มกวางคลอดพรอมกันมากลูกกวางมีโอกาสผิด
แม และพลัดหลงไดมาก ลูกกวางเหลานีก้ ไ็ มไดกนิ นมจากแมกวาง
การแยกลูกกวางเลี้ยงในฟารมจะตองมีการคํานึงถึงนมที่ใชเลีย้ งและนมนําเหลื
้ องทีล่ กู กวางตอง
ไดรับในชวงตน วิธกี ารเลีย้ งโดยใชการผสมนมเหลืองเทียมทดแทนใหลกุ กวางมีการใชกนั มากและสวนที่
ผสมแตกตางกัน ขึน้ อยูแ ตละฟารมจะประยุกต สูตรที่ใชเชน
นมโคพลาสเจอรไรซ
0.7 ลิตร
ไขแดง
1
ฟอง
นํามั
้ นตับปลา
1
ชอนชา
นําตาลกลู
้
โคส
1
ชอนโตะ
นําสวนผสมเหลานีม้ าคนใหเปนเนือ้ เดียวกัน และนําไปเลีย้ งลุกกวางในชวง 1-5 วันแรก ควร
ผสม ซัลฟานาไมด 1 ชอนชาดวย
องคประกอบของนํานมกวางมี
้
ความแตกตางกันไปตามพันธุแ ละระยะการใหนม (ตามตาราง)
ตารางแสดงองคประกอบนํ้านมกวาง ตามสายพันธุ เปรียบเทียบกับโค แพะ และแกะ
ชนิด
กวางซิกา
กวางหางขาว
กวางแดง
กวางฟลอโล
โค
แกะ
แพะ

สารอนินทรีย
------1.0
---0.7
1.1
0.7

วัตถุแหง
36.1
21.0
20.5
---12.5
17.0
14.5

ไขมัน
19.0
6.0
6.9
8.8
3.5
6.0
4.8

โปรตีน
12.4
7.8
7.7
7.9
3.5
5.1
5.0

นําตาลแลคโตส
้
3.4
4.6
5.1
---4.7
4.5
4.0

ผลผลิตจากการเลีย้ งกวาง
ฟารมกวางจะใหไดผลผลิตหลายอยางไดแก เขาออนทีง่ อกและตัดไดทกุ ป เนือ้ หนัง เอ็น หาง
อวัยวะเพศผู( pizzle) และลูกที่เกิดในแตละป นับเปนรายไดจานวนมากแก
ํ
ผเู ลีย้ ง
ฟารมกวาง
โรงฆาชําแหละ
เนื้ อ กวางคุณภาพดีนั้นอายุกวางที่
มาเขาโรงชําแหละไมเกิน 2 ป
(ราคา 250-400 บาท) สีแดงกวา
เนื้อโคเนื่องจากมีธาตุเหล็กมากนํ้า
หนักเนือ้ 70-75 เปอรเซ็นต ของ
นําหนักตัว(โคขุน65 เปอรเซ็นต)

เลีย้ ง 11/2-3 ปตดั เขาออน ราคาเขาออนกิโลกรัมมละ
20,000-30,000บาท ประเทศนิวซีแลนดขายในรูป
เขาสดแชเย็น
โรงงานผลิตภัณฑหนัง
หนังคุณภาพดี เหนียว
ตัดเย็บเสือ้ รองเทากระเปา

เขากวางออน

วิธีการตัดเขากวาง ปฏิบตั เิ ชนเดียวกับการตัดเขาโค ตัดเหนือฐานเขาประมาณ 1 นิว้ ใชหัวแรง
จี้หามเลือด นําเขากวางทีต่ ดั ใหมแชน้าแข็
ํ ง ปลายรอยตัดชีข้ น้ึ จนเลือดหยุด
กรรมวิธีการจําหนายเขากวางออน
เขากวางสดหรือเขากวางแชแข็ง
ลางทําความสะอาด
ตัดแตง
ชัง่ นําหนั
้ ก
อบไอนํา/แขวนบนนํ
้
าเดื
้ อด
อบแหงอุณหภูมิ 60-65 องศาเซลเซียส
ชัง่ นําหนั
้ ก
คัดเกรด

&สงขาย'
พบวา เขากวางออนเริม่ ใชเปนยาครัง้ แรกในประเทศจีน มีการพิสจู นระยะเวลาในการใชเปน
ระยะเวลาอยางนอย 2,000 ป ถึงแมวา เขากวางออนเริม่ ตนใชเปนยาในแถบเอเชีย แตในโรมก็มกี าร
แนะนําใหมีการใช และศึกษาถึงคุณสมบัตทิ างดานการักษาโรคอยางกวางขวาง ประเทศฝรั่งเศษพบมีมา
ตั้งแตศตวรรษที่ 16 การใชเขากวางออนเปนยาในประเทศแถบตะวันออกมีรากฐานมาจากแนวความ
คิด หยิน-หยาง (หลักปรัชญา และศาสนาในจีน กลาวเกีย่ วกับหลักความตรงขาม 2 อยาง ลบหรือบวก
มืดหรือสวางเปนตน) หยิน-หยางเปนหลักการเกี่ยวกับพลัง 2 อยางในจักรวาล หยินอาจแสดงถึงภาวะ
หยุดนิ่ง ไมมีปฏิกิริยา สภาพความคงทน(เปนพลังความแรงทีม่ อี ยูใ นเพศเมีย) หยางเปนสภาวะทีม่ กี าร
เคลื่อนไหว การดําเนินของปฏิกริ ยิ า(แรงผลักดันในเพศผู) ชาวจีนเชื่อวา สุขภาพของบุคคลจะตองตัง้ อยู
บนแรงสมดุลยของแรงสองแรงนี้
เขากวางออนเชือ่ วาเขากวางออนเชือ่ วาจะไปเคลือ่ ยายสมดุลยของ
แรงหยางและทําใหการแสดงออกของหยินชัดขึน้

จากการวิเคราะหสว นประกอบเขากวางออน พบวา มีสว นประกอบ ดังนี้
โปรตีน
66.65-68.68 %
ไขมัน
3.21-3.89 %
เถา
22.72-24.19 %
โเลสเตอรรอล
0.61-.065 %
สวนประกอบของไขมันชนิดตางๆ
ไตรกลีเซอไรด
กรดไขมันอิสระ
โคเลสเตอรรอล
ฟอสโฟลิปด

6.0 - 32 %
24.0 - 30.0 %
14.0 - 15.0 %
30.0 - 49.0 %

เขากวางออนที่นาไปทดลองในสั
ํ
ตว พบวา กระตุน อัตราการเจริญเติบโต ลดความดันเลือดและ
โคเลสเตอรรอลในเลือดลง เรงใหเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินกลับสูร ะดับปกติเร็วขึน้ หนวงเวลาการ
ทําลายที่ตับและการเปนเนือ้ งอกทีช่ า ลง และทดสอบทางคลีนคิ ไดชใ้ี หเห็นวาสามารถเบาเทาอาการ
เหนื่อยลาทีม่ สี าเหตุจาก ความเครียดได
ตารางผลกระทบเขากวางทีอ่ อกฤทธิท์ างยา
ผลกระทº
กระตุน ตอมสรางเซลลสบื พันธุ
การสรางเม็ดเลือดแดง
ลดความดันเลือด
ปองกันการช็อค/ความเครียด
กระตุนการเจริญเติบโต
ชลออายุ
บาดเจ็บจากการกระแทกบริเวณศรีษะหายเร็วขึ้น

ที่มา

ชนิดสัตวทดลอง
ในหนูยงั ไมถงึ วัยเจริญพันธุ ในไก
หนู (rat) กระตาย คน
วัว กระตาย
หนู (rat) คน
ไก
หนู (mice)
หนู (rat) กระตาย คน

: Haigh และ Hudson (1993)

โรคพยาธิทพ
่ี บไดในกวาง
โดยทั่วไปถาเลีย้ งจํานวนไมหนาแนนเกินไปกวางเปนสัตวทไ่ี มคอ ยมีโรค ในชวง 12- 15 เดือน
เปนชวงทีอ่ าจติดตอโรคไดมากกวาโตเต็มวัย
โรคทีม่ สี าเหตุมาเชือ้ แบคทีเ่ รีย
- วัณโรคปอด เกิดจาดเชื้อ ทีบี พบมากในกวางทีเ่ ลีย้ งในประเทศนิวซีแลนด
- โรคทองเสีย เกิดจากเชื้อ ซาลโมเนลลา และเยอซิเนีย พบมากในกวางทีล่ ย้ี งในประเทศนิวซี
แลนด

โรคทีม่ สี าเหตุจากเชือ้ ไวรัส
- โรคไขมีนามู
ํ้ ก กวางจะปวยและตาย พบมากในกวางทีเ่ ลีย้ งในประเทศนิวซีแลนด
- โรคปากเทาเอย เคยพบในยุโรปและรัสเชีย ไมพบในออสเตรเลีย นิวซีแลนด นิวคาลิโดเนีย
- โรคพิษสุนขั บา สามารถติดกวางไดแตพบนอยมาก
พยาธิภายใน
- โรคพยาธิปอด
- พยาธิลําไส พบในกวางโตเต็มวัย
- พยาธิใบไมในตับ ไมคอ ยพบในกวาง
พยาธิภายนอก
- เห็บ เหา และแมลงดูดเลือด

การปองกันรักษา
ควรปรึกษาสัตวแพทย ซึ่งการรักษาทั่วไปจะเหมือนวัวควาย เรือ่ งการปองกันโรคเปนสิง่ สําคัญ
ควรใหสตั วไดรบั อาหารเต็มที่ ฉีดวัคซีน กําจัดแมลงรบกวนภายนอก หากพบวาสัตวปวยควรแยกออก
จากฝูง กวางทีน่ าเข
ํ าใหมจากทีอ่ น่ื ไมควรนําเขาฝูงทันทีควรแยกเลีรย งเพือ่ สังเกตอาการสักระยะเพือ่ ปอง
กันโรคติดตอจากทีอ่ น่ื เขามาในฟารม
วัคซีนที่ฉีดปองกันหากพบวาที่ในเขตสรางฟารมมีการระบาดของโรคปากเทาเปอ ยควรมีการทํา
วัคซีนโรคดังกลาว

ทางเลือกในการเลีย้ งเชิงอนุรกั ษ
การเลี้ยงกวางสามารถเลีย้ งในเชิงอนุรกั ษได เพราะปจจุบันสภาพพื้นที่ปาไมของไทยเหลือนอย
ลงทุกที การเลีย้ งกวางในประเทศทําใหสามารถรักษาสายพันธุก วางในประเทศคือกวางมาหรือกวางปา
ไทยไวได และมีการนํากวางเมืองรอนหลายสายพันธุเ ขามาทําการเพาะขยายพันธุในปจจุบัน เชนกวางรู
ซาซึ่งแตเดิมมีถน่ิ กําเนิดบริเวณหมูเ กาะชวา สุมาตรา ภายหลังมีการเพาะขยายพันธุใ นนิวซีแลนด นิวคา
ลิโดเนีย จนกระทัง่ ตองนําเขาพันธุก วางจากประเทศดังกลาว กวางชิกาซึ่งเปนกวางเมือรอนเชนกัน มีถน่ิ
กําเนิดในประเทศเวียดนาม
ปจจุบนั มีบริษัทเอกชนนําเขามาทําการเพาะเลี้ยง และขยายพันธุเ ปนผลสําเร็จ
รูปแบบการเลีย้ งกวางเชิงอนุรกั ษนน้ั ประสบความสําเร็จในหลายประเทศ โดยการใชพื้นที่
บริเวณภูเขาสูง อากาศแหงแลงอุณหภูมเิ ปลีย่ นแปลงในแตละฤดูสงู ความอุดมสมบูรณของดินนอย และ
มีแหลงนําไหลผ
้
านทดลองปลอยใหกวางดํารงคชวี ติ โดยไมมกี ารรบกวน พบวากวางสามารถดํารงคชวี ติ
และแพรพันธุได
การจัดรูปแบบการเลีย้ งกวางอีกแบบคือจัดใหมกี ารปรับปรุงบริเวณใหมคี วามสวยงาม สามารถ
เปนสถานที่ทองเที่ยว และเปนที่ศึกษาสภาพชีวิตตามธรรมชาติได

การเลีย้ งกวางอยางไรไมผดิ กฎหมาย
สําหรับการเลีย้ งกวางมีขอ ปฏิบตั เิ กีย่ วกับพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม ครองสัตวปา 2535 ซึง่ มี
ผลบังคับใชตง้ั แต 29 กุมภาพันธ 2535
"การนําสัตวปามาเพาะเลี้ยงเพื่อการศึกษาทางวิชาการ หรือถามีใครครอบครองจะตองเปนสัตว
ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง" ฉะนั้นผูเริ่มจะเลี้ยงกวางจึงควรจัดหากวางจากแหลงที่ทาการเพาะเลี
ํ
ย้ งอยาง
ถูกตองก็จะไมมีปญหาในการทําฟารม

สรุป
หากเกษตรกรหรือผูสนใจที่จะทําฟารมกวางนั้นจําเปนที่จะตองศึกษาหาความรูเ พิม่ เติมใหมาก
เพราะการเฃี้ยงกวางเปนเรือ่ งใหมและบางครัง้ อาจตองประยุกตืใชตามความเหมาะสมเฉพาะที่ ควรมี
การศึกษาลูทางตลาดเพือ่ ความมัน่ ใจกอนลงมือเลีย้ ง กางที่จะนํามาเลีย้ งในฟารมควรหาซือ้ จากแหลงที่
มีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธือยางถูกตองจะไดไมมีปญหาเกี่ยวกับขอกฎหมายและจะตองมีความระลึก
อยูเสมอวาการเลีย้ งสัตวทกุ ชนิดผูเ ลีย้ งตองมีจติ ใจเมตตากรุณาตอสัตวเลีย้ ง
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