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กิตติกรรมประกาศ 
 

คู่มือการจัดการการเลี้ยงและการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ด ในโครงการการจัดการองค์ความรู้การเพาะ
ขยายพันธุ์ชะมดเช็ดและสัตว์วงศ์ชะมดเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชด ารินี้ เป็นโครงการ
จัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 2560  ซึ่ง
ได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช .)  
คณะผู้ด าเนินโครงการใคร่ขอขอบพระคุณทาง  วช. ที่ได้เล็งเห็นความส าคัญเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว และให้การ
สนับสนุนในครั้งนี้  
 คณะผู้จัดท าคู่มือเล่มนี้ใคร่ขอขอบพระคุณหน่วยงาน ที่ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ ตลอดจนได้น า
ความรู้ที่ได้รับมาจัดท าเป็นคู่มือการจัดการการเลี้ยงและการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ด ได้แก่ สวนสัตว์เชียงใหม่ 
ส านักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริบ้านดงเย็น 
จังหวัดเชียงใหม่  ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ชมรมชะมดไทย  สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย จ.เพชรบุรี  ผู้เลี้ยงชะมดเช็ดทุกท่านจังหวัดเพชรบุรี ฯลฯ 
 ท้ายสุดนี้ คณะผู้ด าเนินงานขอขอบพระคุณเกษตรกรและผู้ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์วงศ์ชะมดทุกท่าน 
ซึ่งมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนท าให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ 
   

คณะผู้ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

ค าน า 
 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยในปัญหาการลดลงของชะมดเช็ดใน
ธรรมชาติ ซึ่งส่งผลถึงภูมิปัญญาการเพาะเลี้ยงชะมดเช็ดเพ่ือเก็บไขของชาวบ้านที่อาจสูญหายไปจากการขาดสาย
พันธุ์ชะมดเช็ด จึงมีพระราชด าริให้ด าเนินการเลี้ยงชะมดเช็ด ในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริบ้านดงเย็น 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ชะมดเช็ด และใช้ประโยชน์จากน้ ามันชะมดเช็ด องค์การสวน
สัตว์จึงถือเป็นนิมิตหมายอันส าคัญ ที่จะอัญเชิญกระแสรับสั่งดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
จึงมอบหมายให้สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ด 

จากที่ผ่านมาพบว่า มีการใช้ประโยชน์จากไขชะมดเช็ด โดยทางเกษตรกรบางรายได้ประสบปัญหาขาดทุน 
เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการ โดยการจัดการด้านการเลี้ยงบางรายไม่เหมาะสม  ขาดการ
จัดการควบคุมป้องกันโรค ประสบปัญหาด้านโรคที่เกิดขึ้นกับสัตว์กลุ่มดังกล่าว ความเข้าใจเรื่องสุขภาพสั ตว์ การ
จัดการด้านสุขาภิบาล  คุณภาพของไขชะมด การไม่มีตลาดและราคารับซื้อที่แน่นอน การไม่เข้าถึงหลักของสวัสดิ
ภาพสัตว์ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากสัตว์แต่ละชนิดโดยผิดประเภท เช่น การให้ผลกาแฟสุกแก่ชะมดเช็ดเป็น
อาหาร เนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่ากาแฟขี้ชะมดมาจากตัวชะมดเช็ด แต่แท้จริงแล้วคือมาจากอีเห็นข้างลาย ซึ่งความ
เป็นจริงชะมดเช็ดเป็นสัตว์กินเนื้อเป็นอาหารหลัก เป็นต้น   ด้วยสาเหตุการจับชะมดเช็ดมาใช้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและขาดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสัตว์ข้างต้น อีกทั้งการให้ความสนใจต่อการเพาะขยายพันธุ์ยังมีน้อยอาจ
เป็นสาเหตุท าให้จ านวนประชากรจากป่ามีแนวโน้มลดลง และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์  ในแง่ของการอนุรักษ์สัตว์ป่า
ต้องอาศัยความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าอย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย ดังนั้นการสนับสนุนการน า
สัตว์ป่ามาอนุรักษ์เชิงเศรษฐกิจ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์การเลี้ยงและการเพาะขยายพันธุ์ที่
ถูกต้องจะเป็นการสร้างความยั่งยืนในการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ 

หนังสือคู่มือนี้จะเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดแก่เกษตรกรและ
ผู้สนใจและพัฒนาการจัดการด้านการเลี้ยง การเพาะขยายพันธุ์  สุขภาพ สุขาภิบาล การป้องกันโรคและสวัสดิภาพ
สัตว์ ในชะมดเช็ด เพ่ือการใช้ ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชด าริ 

ท้ายที่สุดนี้ ทางผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้ผู้สนใจหรือผู้ที่เลี้ยงชะมด
เช็ด มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากคู่มือฉบับนี้ไปปรับใช้ได้อย่างประสบผลส าเร็จ และ
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการเลี้ยง คุณภาพผลผลิตและช่วยเสริมสร้างการอนุรักษ์สัตว์ป่าเชิงเศรษฐกิจให้ยั่งยืนสืบ
ต่อไป 
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สัตว์วงศ์ชะมดที่พบในประเทศไทย 
 

  สัตว์วงศช์ะมด (Family Viverridae) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับสัตว์กินเนื้อ (Order Carnivora) ซึ่ง
ทั่วโลก มีอยู่ทั้งสิ้น 6 วงศ์ย่อย 20 สกุล 38 ชนิด ส ำหรับประเทศไทย พบสัตว์วงศ์ชะมดในประเทศไทย พบทั้งหมด  
4 วงศ์ย่อย (Subfamily) 9 สกุล (Genus) และ 11 ชนิด (Species) ได้แก่ 

1.วงศ์ย่อยชะมดเช็ด (Subfamily Viverrinae) ประกอบด้วย 
ชะมดเช็ด (Small Indian civet; Viverricula indica) 
ชะมดแผงสันหำงด ำ (Large-spotted civet; Viverra megaspila) 
ชะมดแผงหำงปล้อง (Large Indian civet; Viverra zibetha) 

2.วงศ์ย่อยชะมดแปลง ประกอบด้วย (Subfamily Prionodontinae) 
ชะมดแปลงลำยแถบ (Banded linsang; Prionodon linsang) 

  ชะมดแปลงลำยจุด (Spotted linsang; Prionodon Pardicolor) 
3. วงศ์ย่อยอีเห็นข้ำงลำย (Subfamily Paradoxurinae) ประกอบด้วย 

หมีขอหรือบินตุรง (Binturong;  Arctictis binturong) 
อีเห็นข้ำงลำยหรืออีเห็นธรรมดำ(Asian palm civet;  Paradoxurus hermaphroditus) 
อีเห็นเครือ (Masked palm civet; Paguma larvata) 
อีเห็นหน้ำขำวหูด่ำง (Small-toothed palm civet;  Arctogalidia trivirgata) 

4. วงศ์ย่อยอีเห็นลำยพำด (Subfamily Hemigalinae) ประกอบด้วย 
อีเห็นลำยพำด (Banded palm civet; Hemigalus derbyanus) 
อีเห็นน้ ำ (Otter civet; Cynogale bennettii) 

 (โอภำส, 2551; Lekagul and McNeely, 1978; Wilson and DeeAnn, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/RefRpt?search_type=publication&search_id=pub_id&search_id_value=1422
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1.วงศ์ย่อยชะมดเช็ด (Subfamily Viverrinae) 
 

   
       ชะมดเช็ด     ชะมดแผงสันหำงด ำ      ชะมดแผงหำงปล้อง 
 

2.วงศ์ย่อยชะมดแปลง ประกอบด้วย (Subfamily Prionodontinae) 
 

  
        ชะมดแปลงลำยแถบ           ชะมดแปลงลำยจุด 
 

3. วงศ์ย่อยอีเห็นข้ำงลำย (Subfamily Paradoxurinae) 
 

  
                              หมีขอหรือบินตุรง                  อีเห็นข้ำงลำยหรืออีเห็นธรรมดำ 
 

               
                         อีเห็นเครือ                           อีเห็นหน้ำขำวหูด่ำง 
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4.วงศ์ย่อยอีเห็นลำยพำด (Subfamily Hemigalinae) 
 

  
 

         อีเห็นลำยพำด              อีเห็นน้ ำ   
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รายละเอียดความแตกต่างของสัตว์วงศ์ชะมด 
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชะมดเช็ด 
 

อนุกรมวิธาน  
ชะมดเช็ดจัดเป็นสัตว์ป่ำที่เลี้ยงลูกด้วยนมมีชื่อทำงวิทยำศำสตร์ว่ำ  Viverricula indica    
ซึ่งมีล ำดับอนุกรมวิธำนดังนี้ 

 Phylum Chordata  
  Class mammalia 
   Order Carnivora 
    Family Viverridae 
     Genus Viverricula 
      Species Viverricula indica 

 
ลักษณะ  

ชะมดเช็ดมีขนำดเล็กกว่ำชะมดหรืออีเห็นชนิดอ่ืน  ขนสีน้ ำตำลจำง มีลำยสีด ำอยู่บนหลัง  5 ลำย 
ลำยยำวจำกคอถึงโคนหำง ข้ำงตัวมีลำยเป็นจุดสีด ำเรียงเป็นแนววิ่งไปตำมควำมยำวของล ำตัว  หำงเป็น
ปล้องสีขำวสลับด ำ 6 - 9 ปล้อง ส่วนปลำยหำงเป็นสีขำวเสมอ ไม่มีขนแผงหรือขนตั้งชันที่คอหรือหลัง 
หน้ำผำกแคบเหมือนหน้ำหนู ขำค่อนข้ำงสั้น มีขนำดควำมยำวล ำตัวและหัว 54-63 เซนติเมตร ควำมยำว
หำง 30-43  เซนติเมตร น้ ำหนัก 2-4 กิโลกรัม  มีอำยุขัยเฉลี่ยในธรรมชำติประมำณ 10 ปี   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1
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ต่อมผลิตไขหรือน ้ามัน  
ชะมดเช็ดมีต่อมใกล้ทวำรหนัก  หรือ  Perineal gland   ซึ่งขับน้ ำมันและของเหลวมีกลิ่นฉุน มีลักษณะ

เฉพำะตัว โดยธรรมชำติสัตว์จะเช็ดของเหลวนี้กับตอไม้หรือกิ่งไม้ จึงเรียกชื่อสัตว์ชนิดนี้ว่ำชะมดเช็ด ของเหลวหรือที่
เรียกว่ำไขดังกล่ำวนี้ใช้ท ำยำและน้ ำหอมได้ ต่อมกลิ่นที่ก้นชะมดเช็ดมีอยู่ทั้งในตัวผู้และตัวเมีย แต่ของตัวเมียเล็กกว่ำ
บำงครั้งเรียกว่ำ Musk Civet   กำรพัฒนำของต่อมกลิ่นนี้ผันแปรไปตำมชนิด เพศ และอำยุ  ชะมดเช็ดจะใช้
ประโยชน์จำกสำรที่ปลดปล่อยจำกต่อมกลิ่นในกำรติดต่อสื่อสำรและป้องกันตัว โดยเฉพำะกำรสื่อสำรกันระหว่ำงตัว
ผู้และตัวเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์ รวมถึงยังมีประโยชน์ในกำรประกำศอำณำเขตครอบครองของชะมดแต่ละตัวอีกด้วย 
โดยจะเช็ดสำรที่ท ำให้เกิดกลิ่นนี้ไว้กับก่ิงไม้ใบไม้ในพ้ืนที่อำณำเขตครอบครองเพ่ือให้ตัวอ่ืนๆ ได้รับรู้ 

 

 
ต่อมผลิตไขหรือน ้ามัน หรือ Perineal gland 

 

    
 

ลักษณะการเช็ดไขและไขของชะมดเช็ด 
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ไขชะมดเช็ด 
1. องค์ประกอบทางเคมีของไขชะมดเช็ด 
องค์ประกอบทำงเคมีที่พบในสมุนไพรชะมดเช็ดเป็นสำรกลุ่มคีโตน (Ketone)  ชื่อว่ำ ซิเวโทน (civetone) 

มีสูตรโมเลกุล C17H30O มีธำตุที่เป็นองค์ประกอบคือ ธำตุคำร์บอน 17 อะตอม ธำตุไฮโดรเจน 30 อะตอม และธำตุ
ออกซิเจน 1 อะตอม ดังภำพ และมีสำรพวกแอมโมเนีย ไขมัน  
ยำงชัน และน้ ำมันระเหยง่ำย (อลงกรด, 2551 อ้ำงถึง Youngken, 1950) 

 

 
ภาพ โครงสร้ำงสำมมิติและโครงสร้ำงเชิงเส้นของสำรซิเวโทน (Civetone) ที่พบในไขชะมดเช็ด 

(ที่มำ: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Civetone.gif ) 
 

2. ประโยชน์จากไขชะมดเช็ดในการผลิตยาแผนโบราณ 
ไขชะมดเช็ด ใช้ประโยชน์อย่ำงมำกทำงกำรให้กลิ่นหอม โดยในต ำรำกำรแพทย์แผนไทยมีกำรระบุถึง

สรรพคุณว่ำใช้แก้โลหิตพิกำร ขับผำยลม  แก้หืด  ไอ  วิงเวียนศีรษะ  ในต ำรับยำที่มีกำรขึ้นทะเบียนไว้กับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ พบชะมดเช็ดมีกำรขึ้นทะเบียนในต ำรับยำแผนโบรำณถึง 115 ต ำรับ และยำสำมัญ
ประจ ำบ้ำนแผนโบรำณตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องยำสำมัญประจ ำบ้ำน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 สิงหำคม 
2537 ซึ่งมียำสำมัญประจ ำบ้ำนแผนโบรำณ ทั้งหมด 27 รำยกำร ปรำกฏว่ำมี 4 รำยกำร ที่ใช้ไขชะมดเช็ดเป็นตัวยำ
ส ำคัญในต ำรับ ได้แก่ ยำหอมเทพจิตร ยำหอมทิพโอสถ ยำหอมอินทจักร์ และยำหอมนวโกฏ 

จำกยำหอมของบ้ำนหมอหวำนหรือบ ำรุงชำติสำสนำยำไทย ซึ่งเป็นต้นต ำรับยำหอมที่มีชื่อเสียงมำนำน 
กล่ำวว่ำยำหอมเป็นยำสมุนไพรที่เกิดจำกภูมิปัญญำไทย มำตั้งแต่สมัยรัชกำลที่ 5 เดิมมีกำรใช้กันในรำชส ำนัก แต่
หลังจำกรัชกำลที่ 5 ทรงโปรดให้มีกำรตั้งคลินิกแพทย์ตำมหัวเมืองต่ำงๆ ยำหอมก็ได้ถูกน ำมำเผยแพร่ และมีกำรปรุง
จ ำหน่ำยกลำยเป็นยำสำมัญประจ ำบ้ำน จำกอดีตจนถึงปัจจุบันยำหอมของบ้ำนหมอหวำนเกิดขึ้นมำนำนกว่ำ 80 ปี 
โดยคุณตำทวด คือ นำยหวำน รองม่วง แพทย์แผนโบรำณ ในสมัยรัชกำลที่ 5 ได้ท ำกำรคิดค้นสูตรยำหอมออกมำ
ด้วยกัน 4 ต ำรับ ซึ่งทั้ง 4 ต ำรับ มีไขของชะมดเช็ดเป็นส่วนผสมของสูตรยำหอมด้วย โดยยำหอมทั้ง 4 ต ำรับ มีดังนี ้

1. ยำหอมสุรำมฤทธิ์ มีสรรพคุณแก้ ใจสั่น เป็นลม บ ำรุงหัวใจ ตัวยำส ำคัญ คือ โสมเกำหลี พิมเสนเกล็ด 
อ ำพัน ทอง หญ้ำฝรั่น ชะมดเช็ด และคุลิก่ำ  

2. ยำหอมอินทรโอสถ แก้อำกำร เหนื่อย อ่อนเพลีย แก้ไอ แก้เสมหะ ตัวยำส ำคัญคือ รำกแฝกหอม อบเชย
ญวน เห็ดนมเสือ หญ้ำฝรั่น ชะมดเช็ด โคโรค  

3. ยำหอมประจักร์ แก้อำกำรจุกเสียด แน่นท้อง คลื่นไส้ อำเจียน ตัวยำส ำคัญ คือ พิมเสนโสมเกำหลี 
ชะมดเช็ด หญ้ำฝรั่น เหง้ำขิงแห้ง  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Civetone.gif
http://www.thaismefranchise.com/
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4. ยำหอมสว่ำงภพ แก้วิงเวียน หน้ำมืด แก้ ไข้ สะท้ำนร้อนสะท้ำนหนำว ตัวยำส ำคัญ คือ ใบพิมเสน 
หญ้ำฝรั่น โสมเกำหลี ชะมดเช็ด 

ในขณะที่ยำหอมภูลประสิทธิ์ ต ำรับที่สืบจำกหม่อมเจ้ำในรำชกุล“ทินกร” เริ่มมีมำตั้งแต่ครั้งวังทินกร 
ประมำณช่วงรัชกำลที่ 4 ถึง 5 เรียกยำนัตถุ์หอมภูลประสิทธ์ ซึ่งมีชื่อเสียงมำนำนจนถึงปัจจุบัน ได้ระบุว่ำมีกำรใช้ไข
ของชะมดเช็ดเป็นส่วนประกอบในกำรปรุงยำหอม ซึ่งมีสรรพคุณ บรรเทำอำกำรหน้ำมืดตำลำย วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น 
อ่อนเพลีย คลื่นไส้อำเจียน เครียด นอนไม่หลับ บ ำรุงครรภ์ บ ำรุงหัวใจ เมำรถ เมำเรือ ถอนพิษสุรำ แพ้ท้องได้ 
(อลงกรด, 2551) 

3. ประโยชน์ของชะมดเช็ดทางด้านเป็นส่วนผสมของน ้าหอม 
มนุษย์ รู้จั กน ำเอำสำรเคมีที่ สั ตว์ป่ ำผลิตขึ้นน ำมำใช้ เป็ นหั ว เชื้ อน้ ำหอม ตั้ งแต่  1,000 ปี  ก่อน 

คริสต์ศักรำช ในสมัยของจักรพรรดิโซโลมอนแห่งทวีปแอฟริกำ โดยน ำเอำน้ ำมันที่ขับออกมำจำกต่อมกลิ่นของสัตว์
จ ำพวกชะมดและอีเห็นมำใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตน้ ำหอม ไขของชะมดเช็ด มีสำระส ำคัญ ที่ใช้เป็นตัวท ำ
กลิ่นหอม ติดทนนำน และมีคุณสมบัติเป็นสำรที่ป้องกันกำรระเหยของกลิ่นได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งเรียกสำรเหล่ำนี้ว่ำตัว
เกำะกลิ่น หรือ Fixative มักนิยมใช้เป็นส่วนประกอบในกำรท ำหัวน้ ำหอมนอกจำกนี้ยังนิยมผสมในกำรเตรียมน้ ำอบ
ไทย ท ำธูปหอม โดยผสมกับผงขี้เลื่อยและก ำยำน 

 
ที่อยู่อาศัย  

ชะมดเช็ดมักอำศัยในป่ำที่ไม่รกทึบมำกและไม่ปีนป่ำยต้นไม้  พบตำมป่ำโปร่ง ป่ำสมบูรณ์ ป่ำทรุดโทรม 
และบริเวณชำยป่ำที่ติดต่อกับพ้ืนที่ที่มนุษยอ์ยู่อำศัยและท ำกำรเกษตรกรรม 
 
เขตแพร่กระจาย  

ประเทศอินเดีย บังคลำเทศ ศรีลังกำ ภูฏำน จีนตอนใต้ พม่ำ ไทย ลำว กัมพูชำ เวียดนำม มำเลเซีย  และ
อินโดนีเชีย พบได้ทุกภำคในประเทศไทย แต่มีกำรแพร่กระจำยในภำคกลำงและภำคใต้ 

 

                  
 
อาหาร 

ชะมดเช็ดจัดเป็นสัตว์กินเนื้อ ออกหำกินหรือล่ำเหยื่อในเวลำกลำงคืน ชะมดเช็ดกินสัตว์เล็กๆ เป็นอำหำร 
ได้แก่ สัตว์ปีกที่อำศัยอยู่ตำมแหล่งนั้นๆ เช่น นก เป็ด ไก่ นอกจำกนี้ยังมีหนู  งู  จิ้งเหลน กิ้งก่ำปลำ ตลอดจนผลไม้
ต่ำงๆ  รำกไม้บำงชนิด  และซำกสัตว์เป็นอำหำร (Lekagul and McNeely, 1977) กำรให้อำหำรชะมดเช็ดใน
โครงกำรกำรศึกษำวิจัยกำรเพำะขยำยพันธุ์ชะมดเช็ดของสวนสัตว์เชียงใหม่ คือ ให้อำหำร 1 ครั้ง ในเวลำช่วงเย็น 
อำหำร คือ เนื้อหมูต้มสุกสับ เนื้อหมูดิบ กล้วยน้ ำว้ำ มะละกอ ให้อำหำรเสริม ได้แก่ ไข่ไก่  กระดูกหมูต้มผสมผง
แคลเซียม อำหำรแมวส ำเร็จรูป หนูขำว  carnivore supplement 

เขตแพร่กระจาย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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การสืบพันธุ์ 
 ชะมดเช็ดเป็นสัด 1-2 วัน มีรอบกำรเป็นสัด 20-21 วัน ชะมดเช็ดตั้งท้องอยู่ในช่วง 65-75 วัน ออกลูกตำม
โพรงไม้ หรือบริเวณที่มีสิ่งก ำบังหลบภัยส ำหรับซ่อนตัว ออกลูกครั้งละ 1–4 ตัว แต่ส่วนมำกจะพบออกลูกครั้งละ 3-
4 ตัว แม่ชะมดเช็ดจะเป็นฝ่ำยเลี้ยงลูกตำมล ำพัง ลูกแรกเกิดน้ ำหนักเฉลี่ย 76–98 กรัม ลืมตำเมื่ออำยุ 3–6 วัน  
หย่ำนมเมื่ออำยุประมำณ 2 เดือนครึ่ง ถึง 3  เดือน ลูกชะมดเช็ดแรกเกิดมีขนสีด ำเข้มกว่ำพ่อแม่เล็กน้อย เมื่อขน
เริ่มแห้งก็จะเริ่มเห็นลำยปรำกฏชัดเจนขึ้น ลูกชะมดเช็ดทั้งตัวผู้และตัวเมียถึงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออำยุเฉลี่ย 1 ปี 10 
เดือน (สวนสัตว์เชียงใหม่, 2554 - 2555) 
 
ความส้าคัญของชะมดเช็ดต่อระบบนิเวศ  
 ชะมดเช็ดเป็นสัตว์ผู้ล่ำขนำดเล็ก เป็นสัตว์ที่ควบคุมปริมำณสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนำดเล็ก สัตว์เลื้อยคลำน 
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ ำ แมลง และสัตว์ขนำดเล็กอ่ืนๆ ให้มีควำมสมดุลของประชำกรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ชะมดเช็ด
สำมำรถแพร่กระจำยพันธุ์พืช จำกกำรกินผลไม้และถ่ำยอุจจำระ ซ่ึงอุจจำระยังเพ่ิมสำรอำหำรให้กับระบบนิเวศด้วย 
 
สถานการณ์ปัจจุบัน 

จำกกำรใช้ประโยชน์ของไขชะมดเช็ด ซึ่งเป็นที่ต้องกำรในตลำดเพ่ิมมำกข้ึน ท ำให้ชะมดเช็ดในธรรมชำติลด
น้อยลง และกำรเลี้ยงชะมดเช็ดไม่สำมำรถเพำะขยำยพันธุ์เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนได้ กำรล่ำจึงมีอัตรำสูงมำกขึ้น ประกอบ
กับป่ำซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยถูกท ำลำย สภำวะแวดล้อมและสภำพภูมิอำกำศเปลี่ยนแปลง ชะมดเช็ดจึงมีแนวโน้มที่
จะสูญพันธุ์ กำรเพำะขยำยพันธุ์จึงเป็นทำงออกท่ีดีที่สุด เพ่ือกำรใช้ประโยชน์และกำรอนุรักษ์อย่ำงยั่งยืนต่อไป 
 

สถานภาพของชะมดเช็ดในด้านการอนุรักษ์ 
 

1. สถานภาพตามสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 
สถำนภำพตำมสหภำพนำนำชำติเพ่ือกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและทรัพยำกรธรรมชำติ(International Union 

of conservation of Nature and Natural Resources ห รื อ  World  Conservative  Union: IUCN) เป็ น
องค์กรระหว่ำงประเทศที่จัดตั้งขึ้นด้วยเป้ำหมำยเพ่ือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ได้ประเมินสถำนภำพของ
ชะมดเช็ด (Viverricula indica) อยู่ในกลุ่ม Least Concern คือมีควำมเสี่ยงต่ ำต่อกำรสูญพันธุ์ (IUCN Red List 
Version 2012.1.<www.iucnredlist.org>.) 

2. สถานภาพตามอนุสัญญาไซเตส 
อนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่ำและพืชป่ำที่ใกล้สูญพันธุ์  (Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora-CITES) จั ด ใ ห้ ช ะ ม ด เ ช็ ด 
(Viverricula indica) อยู่ในชนิดพันธุ์ในบัญชีหมำยเลข 3 (Appendix III) เป็นชนิดพันธุ์ที่ได้รับกำรคุ้มครองตำม
กฎหมำยของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วขอควำมร่วมมือประเทศภำคีให้ช่วยดูแลกำรน ำเข้ำคือจะต้องมีหนังสือ
รับรองกำรส่งออกจำกประเทศถ่ินก ำเนิด 

3. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  
ตำมพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 และกฎของกระทรวงก ำหนดชนิดของสัตว์ป่ำ

คุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่ำชนิดที่เพำะพันธุ์ได้  พ.ศ. 2546 ก ำหนดให้ชะมดเช็ด (Viverricula indica) เป็นสัตว์ป่ำ
คุ้มครองชนิดที่เพำะพันธุ์ได้ และตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดชนิดสัตว์
ป่ำและซำกของสัตว์ป่ำที่ห้ำมน ำเข้ำหรือส่งออก ลงวันที่ 23 ธันวำคม 2548 ได้ก ำหนดให้ชะมดเช็ด (Viverricula 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://www.iucnredlist.org/
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indica) เป็นสัตว์ป่ำและซำกของสัตว์ป่ำที่ห้ำมน ำเข้ำหรือส่งออก เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกอธิบดีกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

จำกข้อมูลข้ำงต้นพบว่ำ ชะมดเช็ดถูกก ำหนดเป็นสัตว์ป่ำคุ้มครอง มีผลท ำให้ตัวสัตว์ ซำกสัตว์ รวมถึงหนัง 
กระดูก ขน เล็บ หรือส่วนต่ำงๆ ที่แยกออกจำกร่ำงกำย ไม่ว่ำจะยังมีชีวิตหรือตำยแล้ว ได้รับกำรคุ้มครองตำม
กฎหมำย โดยสำมำรถสรุปประเด็นของกำรคุ้มครองของชะมดเช็ด ได้ดังนี้ 

1.) สำมำรถท ำกำรเพำะเลี้ยงได้ ตำมกฎกระทรวงก ำหนดชนิดของสัตว์ป่ำคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่ำชนิดที่
เพำะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546 ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำที่ 17 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 
2535 แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข ที่ก ำหนดในกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2537) และ
ประกำศกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช เรื่องกำรขออนุญำตเพำะพันธุ์สัตว์ป่ำคุ้มครองชนิดที่เพำะพันธุ์ได้ 
ลงวันที่ 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2546 

2.) กำรครอบครอง ค้ำ น ำเข้ำ ส่งออก น ำผ่ำน หรือเคลื่อนที่เพ่ือกำรค้ำซึ่งตัวสัตว์ที่ได้มำจำกกำรเพำะพันธุ์ 
หรือซำกสัตว์ของสัตว์ป่ำดังกล่ำว สำมำรถกระท ำได้ตำมควำมในมำตรำที่ 18, 19, 20, 23, 24 และ 25 แห่ง
พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับวันที่ 1 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2537) และ ฉบับที่ 5  (พ.ศ. 2537) 

สถำนภำพของสัตว์วงศ์ชะมด (Family Viverridae) ที่พบในประเทศไทย 
ตำมพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 สรุปดังตำรำงต่อไปนี้ 

 
ชนิดสัตว์ สัตว์ป่าคุ้มครอง 

(ล้าดับที)่ 
CITES 

(บัญชีเลข/ล้าดับที)่ 

1. ชะมดเช็ด (Viverricula indica) 123 3/8 

2. ชะมดแผงสนัหำงด ำ (Viverra megaspila 125 3/6 

3. ชะมดแผงหำงปล้อง (Viverra zibetha) 126 3/7 

4. ชะมดแปลงลำยแถบหรืออีเห็นลำยเมฆ (Prionodon linsang) 199 2/4 

5. ชะมดแปลงลำยจุดหรืออีเห็นลำยเสือ (Prionodon Pardicolor) 200 1/7 

6. หมีขอหรือบินตุรง (Arctictis binturong) 194 3/4 

7. อีเห็นขำ้งลำยหรืออีเห็นธรรมดำ (Paradoxurus hermaphrodites) ไม่เปน็สัตวป์ำ่คุ้มครอง 3/5 

8. อีเห็นเครือ (Paguma lavata) ไม่เปน็สัตวป์ำ่คุ้มครอง - 

9. อีเห็นหน้ำขำวหรืออีเห็นหูด่ำง (Arctogalidia trivirgata) ไม่เปน็สัตวป์ำ่คุ้มครอง - 

10. อีเห็นน้ ำ (Cynogale bennettii) 124 2/32 

11. อีเห็นลำยพำดหรืออีเห็นลำยเสือโคร่ง (Hemigalus derbyanus) 201 2/23 
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การขออนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ชะมดเช็ด) 
 

ตำมกฎของกระทรวงก ำหนดชนิดของสัตว์ป่ำคุ้มครองที่อนุญำตให้เพำะพันธุ์ได้ พ.ศ . 2546 ซึ่งก ำหนดให้
ชะมดเช็ด (Viverricula indica) เป็นสัตว์ป่ำคุ้มครองซึ่งเป็นสัตว์ป่ำชนิดที่เพำะพันธุ์ได้ พ.ศ.2546 ได้เช่นกัน โดยมี
ข้อก ำหนด ดังนี้ 

1. เป็นสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ใช้ในกิจกำรเพำะพันธุ์  กล่ำวคือ  เป็นสัตว์ป่ำคุ้มครองที่อนุญำตให้ 
เพำะพันธุ์ได้ (มี 53 ชนิด ซึ่งชะมดเช็ด เป็นหนึ่ งในจ ำนวน 53 ชนิด) และต้องมีหลักฐำนกำรได้มำ หรือกำร
ครอบครอง หรือ ระบุว่ำได้มำจำกที่ใด คือ  

1. ครอบครองสัตว์ป่ำโดยชอบด้วยกฎหมำยก่อน พ.ศ. 2535  
2. ครอบครองอยู่ก่อนมีกฎกระทรวงใหม่ก ำหนดให้เป็นสัตว์ป่ำคุ้มครอง  
3. ได้มำจำกทำงรำชกำรจัดหำให้เพ่ือใช้ในกิจกำรเพำะพันธุ์ (ม. 26)  
4. ได้มำจำกผู้เลิกกิจกำรสวนสัตว์สำธำรณะ หรือ กิจกำรเพำะพันธุ์  
5. ได้มำจำกกำรซื้อของผู้ค้ำสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์  
6. ได้มำจำกกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ  
7. ได้มำโดยมีหลักฐำนกำรแจ้งรำยกำรชนิดและจ ำนวนสัตว์ป่ำต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ในปี  พ.ศ. 

2546 
2. ขั้นตอนในกำรอนุญำตให้เพำะพันธ์สัตว์ป่ำ (ชะมดเช็ด) คือ ต้องยื่นค ำขอรับใบอนุญำตให้ 

เพำะพันธุ์สัตว์ป่ำ (สป. 8) ตำมสถำนที่ตั้งกิจกำรเพำะพันธุ์  
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ภาพ ขั้นตอนในกำรขออนุญำตเพำะพันธ์สัตว์ป่ำ (ชะมดเช็ด) 
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3.    คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตให้เพำะพันธุ์สัตว์ป่ำ 
- เป็นเจ้ำของกิจกำรและมีทรัพย์สินหรือมีฐำนะดีพอที่จะด ำเนินกิจกำรได้ 
- มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ 
- มีภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
- ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ 

หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
- ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใบอนุญำต หรือไม่เคยถูกเพิกถอน ใบอนุญำตที่ออกตำม  

กฎหมำยว่ำด้วย กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เว้นแต่ผ่ำนมำแล้ว 2 ปี 
- ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกในควำมผิดกฎหมำยสัตว์ป่ำ ศุลกำกร ส่งออกน ำเข้ำ 

 
หมายเหตุ ผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติตำมข้อ 2-7 ด้วย 
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ความหมายของสวัสดิภาพสัตว์ 
  

จำกข้อมูลในอดีตพบว่ำมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จำกสัตว์วงศ์ชะมด ได้แก่  กำรใช้ประโยชน์จำก ไขชะมดเช็ด 
ซึ่งมีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ ในด้ำนกำรท ำธุรกิจเครื่องหอม ยำแผนโบรำณ  และกำรเลี้ยงชะมดเช็ด เกษตรกรบำงรำย
ยังเข้ำถึงข้อมูลควำมรู้ในด้ำนกำรจัดกำรค่อนข้ำงน้อย โดยกำรจัดกำรด้ำนกำรเลี้ยงบำงรำยไม่เหมำะสม  ขำดกำร
จัดกำรควบคุมป้องกันโรค ประสบปัญหำด้ำนโรคที่เกิดขึ้นกับสัตว์กลุ่มดังกล่ำว ควำมเข้ำใจเรื่องสุขภำพสัตว์ กำร
จัดกำรด้ำนสุขำภิบำล  รวมไปถึงกำรไม่เข้ำถึงหลักของสวัสดิภำพสัตว์ โดยยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลัก
ของสวัสดิภำพสัตว์  และจำกรำยงำนโครงกำรศูนย์อนุรักษ์ วิจัย และแหล่งเรียนรู้ชะมดเช็ดและสัตว์วงศ์ชะมดใน
สวนสัตว์เชียงใหม่  อ้ำงถึง รศ.น.สพ.ปำนเทพ โดยให้ควำมหมำยและค ำนิยำมสวัสดิภำพสัตว์ (Animal Welfare)  
ไว้ดังนี้ 

สวัสดิภำพสัตว์ (Animal Welfare) หมำยถึง “ควำมสุขกำย สบำยใจของสัตว์”  สัตว์ทั้งหลำยจ ำเป็นต้อง
ได้รับควำมสุขกำย คือ มีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ ในขณะเดียวกันต้องมีสุขภำพจิตที่ดี คือ 
สบำยใจ แจ่มใส ไร้ควำมเครียด ซึ่งทั้งสองอย่ำงนี้ไม่สำมำรถแยกออกจำกกัน จ ำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันไปทั้งคู่ 
ควำมไม่สมดุลย์จะท ำให้เสียซึ่ง สวัสดิภำพของสัตว์  สวัสดิภำพสัตว์เป็นสิ่งที่มนุษย์ คือ คนเลี้ยงสัตว์ เจ้ำของสัตว์ 
และสัตวแพทย์ เป็นผู้ให้แก่ สัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่วย อันจะเกิดขึ้นเองมิได้ โดยมนุษย์ผู้ให้สวัสดิภำพแก่สัตว์ พึงระลึก
ถึงสิ่งส ำคัญ 2 ประกำร คือ  1.ควำมเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับสัตว์  2.  ควำมพึงพอใจของสัตว์  โดยสอดคล้องกับ  
รำยงำนของเพ็ญนภำ ได้ให้ควำมหมำยของ กำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ หมำยถึง กำรเลี้ยงหรือกำรดูแลให้สัตว์มีควำม
เป็นอยู่ในสภำวะที่เหมำะสม มีสุขอนำมัยที่ดี มีที่อยู่ อำหำรและน ้ำอย่ำงเพียงพอ    

สหรำชอำณำจักรเป็นประเทศแรกที่มีกำรริเริ่มแนวคิดสวัสดิภำพสัตว์  เรียกว่ำ  “อิสรภำพ 5 ประกำร” 
หรือ FIVE FREEDOM” ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965  ท ำให้สำมำรถตรวจวัดสวัสดิภำพสัตว์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม หลัก
อิสรภำพทั้ง 5 ประกำร ประกอบด้วย   

1. อิสรภำพจำกควำมหิวกระหำย กล่ำวคือ ต้องได้รับอำหำรและน้ ำอย่ำงเหมำะสม  
2. อิสรภำพจำกควำมไม่สะดวกสบำยจำกสภำวะแวดล้อม  กล่ำวคือ ต้องถูกจัดให้อยู่ในสถำนที่ที่มี

สภำพแวดล้อมที่เหมำะสม สะดวกสบำย  
3. อิสรภำพจำกควำมเจ็บปวด บำดเจ็บ และโรคภัย กล่ำวคือ ต้องมีมำตรกำรใน กำรป้องกันและกำรตรวจ

รักษำอย่ำงรวดเร็ว  
4. อิสรภำพจำกกำรแสดงออกตำมธรรมชำติของสัตว์ กล่ำวคือ มีพ้ืนที่ให้อย่ำงเพียงพอ และเครื่องอ ำนวย

ควำมสะดวกที่เหมำะสมกับชนิดของสัตว์ 
5. อิสรภำพจำกควำมกลัวและควำมทุกข์ทรมำน กล่ำวคือ กำรปฏิบัติต่อสัตว์ต้องไม่ใช้วิธีที่จะมีผลต่อสภำพ

จิตใจของสัตว์  
ประเทศสหรัฐอเมริกำได้มีกำรพูดถึงสิทธิและสวัสดิภำพของสัตว์มำยำวนำน  จนเมื่อปี ค.ศ. 1966  มีกำร

ประกำศใช้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยสวัสดิภำพของสัตว์ (The U.S. Animal Welfare Act) 
สำหรับประเทศไทยมีควำมพยำยำมในกำรผลักดันกฎหมำยคุ้มครองสวัสดิภำพของสัตว์และยังคงมีให้เห็นบ้ำงในรูป
ขององค์กร มูลนิธิ ( ศุภมำส, 2557)  
  ปัจจุบันพบว่ำประเทศไทยมีแนวโน้มในเรื่องของสวัสดิภำพสัตว์ที่ชัดเจนมำกยิ่งขึ้นและให้ควำมส ำคัญใน
เรื่องดังกล่ำว ดังจะเห็นได้จำก พระรำชบัญญัติ ป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ มีกำรประกำศ
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เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2557 ในรำชกิจจำนุเบกษำ ได้เผยแพร่พระรำชบัญญัติป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำร
จัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. 2557  ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2557  โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ธันวำคม 2557 เป็นต้นไป  
ทั้งนี้ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่ำว มีสำระส ำคัญคือ เพ่ือคุ้มครองสัตว์มิให้ถูกทำรุณกรรม และเจ้ำของจะต้องจัดสวัสดิภำพ
ให้สัตว์มีควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับสภำวะของสัตว์แต่ละชนิด พร้อมก ำหนดบทลงโทษไว้  
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การส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์หรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว ์
 

กำรส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์หรือส่งเสริมคุณภำพชีวิตสัตว์ (Behavioral Enrichment or Environmented  
Enrichment)  คือ กำรเปลี่ยนแปลงปรับปรุง กรงเลี้ยงให้เป็นประโยชน์ต่อสัตว์  กำรให้สัตว์ได้มีโอกำสแสดง
พฤติกรรมตำมธรรมชำติหรือได้มีโอกำสแสดงพฤติกรรมตำมธรรมชำติเพ่ิมข้ึน 

จุดมุ่งหมำยของกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตสัตว์ของสวนสัตว์ 
1. เพ่ือให้สัตว์แสดงพฤติกรรมธรรมชำติที่หลำกหลำยขึ้น 
2. เพ่ือลดพฤติกรรมผิดปกติของสัตว์ 
3. เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนรูปแบบพฤติกรรมตำมปกติ 
4. เพ่ือเพ่ิมกำรใช้พ้ืนที่ในกรงเลี้ยง 
5. เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถของสัตว์ที่เผชิญกับสิ่งท้ำทำยต่ำงๆ 

ประโยชน์ของกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตสัตว์ของสวนสัตว์ 
1. เพ่ือสัตว์พร้อมในกำรน ำกลับคืนสู่ป่ำ 
2. เพ่ือสัตว์ขยำยพันธุ์ได้ส ำเร็จ 
3. เพ่ือสัตว์ได้มีควำมสุขทั้งกำยและใจและช่วยให้สัตว์ลดพฤติกรรมผิดปกติ 

กำรส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์หรือกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตสัตว์กินเนื้อขนำดเล็กได้แก่ นำก หมำไม้  อีเห็น 
ชะมด พังพอน เมียแคท หมีขอ สัตว์พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนำดเล็ก ชอบอยู่ตัวเดียว หำกินในเวลำกลำงคืน  
ตัวอย่ำงชนิดของอำหำรและกำรให้อำหำรที่เป็นกำรส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์กลุ่มดังกล่ำว มีดังต่อไปนี้ 

1. ให้อำหำรธรรมชำติ 
2. ให้อำหำรไม่ตรงเวลำ 
3. ให้สัตว์ได้ใช้เวลำหำอำหำร 
4. ใส่หนอนนก ในท่อพีวีซี 
5. ฟุตบอล เจำะรู ใส่อำหำรห้อยให้สัตว์ค่อยๆใช้ลิ้น 
6. ห้อยอำหำรไว้ ตำมเพดำนรอบๆ กรง (หนู กระต่ำย) 
7. ใช้จิ้งหรีด ในกล่องเจำะรู ให้จิ้งหรีดค่อยๆ กระโดดออกมำ 
8. หมีขอให้อำหำรในถำด ห้อยให้หมีขอได้ใช้หำงเกำะเกี่ยว 
9. ตะกร้ำตำข่ำยใส่อำหำร 
10. หว่ำนกระจำยอำหำร 
11. ซ่อนอำหำรในท่อพีวีซีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 15 ซม. ห้อยไว้กับหลังคำ 

(กำญจน์ชัย อ้ำงอิง Guidelines Zoo Environmented Enrichment , Wild Mammals In Captivity) 
จำกเอกสำรประกอบกำรสอนของ นส.พ. สุเมธ ปี 2557 ได้ให้ควำมหมำย ของกำรส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ 

(Enrichment)  ว่ำเป็นขบวนกำรเพ่ือกำรปรับปรุง หรือ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและกำรดูแลสัตว์  โดยมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้  

1. เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ที่มีกำรดัดแปลงจำกรูปแบบและกำรจัดกำรตำมปกติ 
2. เป้ำหมำยเพื่อเพ่ิมทำงเลือกในกำรแสดงพฤติกรรม และน ำมำสู่กำรแสดงพฤติกรรมและแสดง

ควำมสำมำรถที่พึงประสงค์ 
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3. เป็นกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของสัตว์ในสถำนที่เพำะเลี้ยง กำรรักษำพฤติกรรมจ ำเพำะของสัตว์
ชนิดนั้น ๆ ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงต่อชีววิทยำของสัตว์นั้น ๆ 

4. กำรเสริมส่งพฤติกรรมสัตว์ เป็นสิ่งจ ำเป็นต่อสัตว์ในด้ำนสุขภำพและควำมเป็นอยู่พอ ๆ กับ
โภชนำกำรและงำนสัตวแพทย์ที่ดี 

5. ท ำให้สัตว์มีสุขภำพจิตและสุขภำพกำยท่ีดี 
6. ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กำรก้ำวร้ำว หวำดกลัว พฤติกรรมท ำซ้ ำ เดินวน ดึงขนตัวเอง 
7. เพ่ิมเวลำในกำรท ำกิจกรรม และสนับสนุนสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นพฤติกรรม 

ได้แบ่งรูปแบบของกำรส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์พ้ืนฐำน 2 แบบ คือ 1.กำรส่งเสริมพฤติกรรมรูปแบบที่ใช้
อำหำร (Food  enrichment)   2. กำรส่งเสริมพฤติกรรมรูปแบบที่ไม่ใช้อำหำร (Non-food enrichment) ซึ่งทั้ง 
2 รูปแบบ อำจน ำเสนอในวิธีที่ต่ำงกัน ชนิดวัสดุที่ต่ำงกัน หรืออำจผสมผสำนกัน โดยท ำได้หลำยๆครั้ง 
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การจัดการเกี่ยวกับชะมดเช็ด 
 

▪ การจัดการโรงเรือนเลี ยงชะมดเช็ดเพื่อเก็บไข  
  1.  หลักท่ัวไปในกำรจัดสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงชะมดเช็ด 

• ควรตั้งโรงเรือนห่ำงจำกบ้ำน ชุมชน ถนน สถำนที่ที่มีคนพลุกพล่ำน และห่ำงจำกฟำร์มสัตว์
ชนิดอื่นๆ พอสมควร 

• โรงเรือนจะต้องตั้งในสถำนที่ที่น้ ำไม่ท่วมขัง 
• ควรปลูกไม้ยืนต้นห่ำงจำกตัวโรงเรือน 5-6  เมตร เพ่ือให้ควำมร่มรื่นแก่ตัวโรงเรือน ไม่ควร

ปลูกไม้พุ่มเตี้ยจ ำนวนหนำทึบจนเกินไปเพรำะจะก ำบังลมที่พัดมำในระดับต่ ำ 
• โรงเรือนควรจะโปร่ง หลังคำสูง ระบำยอำกำศ อำกำศถ่ำยเทได้เป็นอย่ำงดี ชำยหลังคำยำว

กันแสงแดดและฝนได้มำก 
• อำยุกำรใช้งำนของโรงเรือน ควรก ำหนดไว้อย่ำงน้อย 10 ปี 

 2.   ลักษณะโรงเรือน (ส ำหรับเลี้ยงชะมดเช็ด 20 ตัว) 
• ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 12 เมตร และสูง 3 เมตร 
• เป็นโรงเรือนแบบหน้ำจั่ว  
• มุงหลังคำด้วยกระเบื้อง  
• ชำยหลังคำลำดเอียงและเลยออกไปทั้งสองข้ำง อย่ำงน้อยข้ำงละ 0.8 เมตร 
• ล้อมรอบด้วยตำข่ำยเพ่ือป้องกันสัตว์อ่ืนเข้ำมำรบกวน มีประตูเปิดปิด 
• พ้ืนโรงเรือนท ำด้วยคอนกรีตหยำบ เพ่ือง่ำยต่อกำรท ำควำมสะอำด 
• ท ำขำตั้งกรงเลี้ยงสูงจำกพ้ืนดิน 0.6 เมตร 
• ตั้งกรงเลี้ยงบนขำตั้งกรงเลี้ยงและเรียงกรงเลี้ยงแบ่งเป็น 2 แถว ทิ้งระยะห่ำงระหว่ำงกรง

เลี้ยงประมำณ 10 เซนติเมตร มีทำงเดินระหว่ำงกลำงประมำณ 2 เมตร 
 

 

   
 

          ลักษณะภายนอกของโรงเรือนหรือโรงอนุบาลลูกชะมดเช็ด 
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ตัวอย่างภายในโรงเรือนเลี ยงเก็บไข 
 

 

กรงเลี ยงเพื่อเก็บไข 
กรงเช็ดไขท ำด้วยไม้ระแนง อย่ำงน้อยขนำดกว้ำง 90 x ยำว 90 x สูง 65   เซนติเมตร มีประตูยกเลื่อน

เปิด-ปิด ขึ้นลงด้ำนหน้ำ เพ่ือให้อำหำร และภำชนะใส่น้ ำบรรจุไว้ 1 อัน ตรงกลำงกรงเลี้ยงมีไม้โมกเสียบไว้ เพ่ือให้
ชะมดเช็ดไขที่สำมำรถดึงออกได้ 1 อัน  

 

   
 

ตัวอย่างกรงเลี ยงเพื่อเก็บไข 
เนื่องจำกชะมดเช็ดเป็นสัตว์ขี้อำย มักหลบซ่อนตัว ตื่นตกใจง่ำย และปรับตัวเข้ำกับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ช้ำ 

และส่วนใหญ่ชะมดเช็ดเป็นสัตว์ที่มักอยู่ตัวเดียว จะพบอยู่กันเป็นคู่ในช่วงที่เป็นสัดและมีกำรผสมพันธุ์กันเท่ำนั้น  
ดังนั้นจึงควรเลี้ยงชะมดเช็ดในกรงเลี้ยงเพ่ือเก็บไขท่ีท ำด้วยไม้ระแนง 1 กรงต่อ 1 ตัวเท่ำนั้น และควรมีกล่องไม้หรือ
ที่หลบภัยไว้ให้ชะมดเช็ดส ำหรับหลบซ่อนตัวและรู้สึกปลอดภัย 
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กล่องไม้หรือที่หลบภัยไว้ให้ชะมดเช็ดส้าหรับหลบซ่อนตัวและรู้สึกปลอดภัย 
 
 

▪ การจัดการกรงส้าหรับเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ด   
 

  1.   กำรเลือกท ำเลที่ตั้งส ำหรับสร้ำงกรงเพำะขยำยพันธุ์ชะมดเช็ด ควรค ำนึงถึงหลักต่อไปนี้ 
• ควรสร้ำงกรงส ำหรับเพำะขยำยพันธุ์ชะมดเช็ดให้ห่ำงจำกบ้ำน ชุมชน ถนนที่มีคนพลุกพล่ำน 

และห่ำงจำกฟำร์มสัตว์ชนิดอื่นๆ  
• เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่เงียบสงบ มีเสียงรบกวนน้อย 
• บริเวณพ้ืนที่ที่จะสร้ำงกรงเพำะขยำยพันธุ์ควรสร้ำงให้กลมกลืนกับสภำพธรรมชำติ 
• กรงส ำหรับเพำะขยำยพันธุ์จะต้องตั้งในสถำนที่ที่น้ ำไม่ท่วมขัง 
• เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่มีแสงแดดส่องถึง โปร่ง อำกำศถ่ำยเทได้ดี 

  2.   ลักษณะของกรงส ำหรับเพำะขยำยพันธุ์ชะมดเช็ด 
• กรงส ำหรับเพำะขยำยพันธุ์มีขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 6 เมตร และสูง 2.5 เมตร 
• หลังคำเป็นแบบหน้ำจั่ว มุงด้วยกระเบื้องครึ่งหนึ่งของกรง  
• มีชำยหลังคำลำดเอียง อย่ำงน้อยข้ำงละ 80 เซนติเมตร 
• ล้อมรอบด้วยตำข่ำยขนำด 1 นิ้ว เพ่ือป้องกันสัตว์อ่ืนเข้ำมำ       
• รบกวนและป้องกันชะมดเช็ดและลูกชะมดเช็ดหลุดออกนอกกรง  
• คลุมด้วยสแลนด ำ 2/3 ของควำมสูงกรงเพำะขยำยพันธุ์ 
• มีประตเูข้ำ-ออก 2 ประตู เรียงเป็น 2 ชั้น 
• ตั้งกรงเพำะขยำยพันธุ์ทิ้งระยะห่ำงระหว่ำงกรงอย่ำงน้อย 3 เมตรขึ้นไป  
• อำยุกำรใช้งำนของกรงส ำหรับเพำะขยำยพันธุ์ชะมดเช็ด ควรใช้งำนได้นำนกว่ำ 10 ปี 
• มีรั้วกั้นบริเวณพ้ืนที่ที่ชัดเจน เพ่ือป้องกันคน และสัตว์อ่ืนเข้ำมำรบกวน  
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   โดยต้องค้านึงถึง 
o วัสดุที่ใช้สร้ำงกรง ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อตัวชะมดเช็ด  
o วัสดุคงทนแข็งแรง ใช้งำนได้นำน  
o รำคำเหมำะสม ประหยัดและมีประสิทธิภำพ  

 3.   ลักษณะภำยในกรงเพำะขยำยพันธุ์ 
• ต้องไม่มีน้ ำท่วมขัง 
• เป็นพื้นดินอัดแน่นและเรียบเสมอกัน 
• ภำยในกรงมีสิ่งก่อสร้ำง เช่น แอ่งน้ ำ  โพรงเทียมท ำด้วยปูน โพรงไม้ ปลูกต้นไม้ ต้นหญ้ำ และ

มีกำรน ำฟำงหรือหญ้ำแห้งมำวำงไว้  โดยสิ่งก่อสร้ำงคิดเป็น 1 ส่วนใน 3 ส่วนของพ้ืนที่
ทั้งหมด 

• มีกำรตกแต่งจ ำลองบรรยำกำศภำยในกรงเพำะขยำยพันธุ์ให้เสมือนธรรมชำติ 
 

 
 

รั วกั นบริเวณพื นที่ และมีป้ายชี แจงท่ีชัดเจน 
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ตัวอย่างท้าเลที่ตั งส้าหรับสร้างกรงเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ด 
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ลักษณะภายนอกกรงเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ด 
 

 
 

ลักษณะภายในกรงเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ด 
 

โพรง 
บ่อน า้ 
ประตูทางเข้า  
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ตัวอย่างการจ้าลองบรรยากาศภายในกรงเพาะขยายพันธุ์ให้เสมือนธรรมชาติ 
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▪ การจัดการการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ด 
 

 

 
 

ภาพ สรุปขั นตอนการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ด 
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1. การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์  
 ในกำรเพำะขยำยพันธุ์ชะมดเช็ดนั้น จ ำเป็นจะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ชะมดเช็ด 
เนื่องจำกชะมดเช็ดที่มีลักษณะที่ดีจะเป็นตัวถ่ำยทอดลักษณะที่ดีไปสู่รุ่นลูกหลำนได้ พ่อแม่พันธุ์ที่ดีก็จะมีโอกำสได้
ลูกชะมดเช็ดที่ดี มีสุขภำพที่ดี ให้ผลผลิตลูกต่อครอกจ ำนวนมำก และยังสำมำรถน ำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปได้  
ลักษณะทั่วไปของชะมดเช็ดที่ควรจะคัดไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์มีดังนี้ 
 ลักษณะของแม่พันธุ์ชะมดเช็ดที่ดี ควรมีลักษณะดังนี  

• เป็นชะมดเช็ดที่เกิดจำกแม่ท่ีเคยให้ลูกดกและเลี้ยงลูกเก่ง 
• มีน้ ำหนักตัวไม่น้อยกว่ำ 2.5 กิโลกรัม ขึ้นไปเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์หรือมีอำยุประมำณ 2 ปีขึ้นไป 
• พฤติกรรม และกำรเคลื่อนทีป่กต ิ
• มีสุขภำพที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่อ้วนไม่ผอมจนเกินไป ไม่มีประวัติกำรเจ็บป่วยหรือติดโรค 
• ลักษณะแววตำใส ไม่ขุ่นมัว  
• ขนมันวำว ไม่หลุดร่วงจนเกินไป 
• กินอำหำรได้ดี  
• ไม่ตื่นตกใจง่ำยจนเกินไป 
• ปรับตัวเข้ำกับสิ่งแวดล้อมได้ดี  และใช้เวลำในกำรปรับตัวให้เข้ำสู่สภำวะปกติได้อย่ำงรวดเร็ว 
• เช็ดไขได้ปริมำณมำกและไขมีคุณภำพดี 

 ลักษณะของพ่อพันธุ์ชะมดเช็ดที่ดี ควรมีลักษณะต่างๆ ดังนี  
• มีน้ ำหนักตัวไม่น้อยกว่ำ 2.5 กิโลกรัม ขึ้นไปเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์หรือมีอำยุประมำณ 2 ปีขึ้นไป 
• ขนำดของลูกอัณฑะไม่เล็กจนเกินไป 
• มีสุขภำพที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่อ้วนไม่ผอมจนเกินไป ไม่มีประวัติกำรเจ็บป่วยหรือติดโรค 
• ลักษณะแววตำใส ไม่ขุ่นมัว  
• ขนมันวำว ไม่หลุดร่วงจนเกินไป 
• กินอำหำรได้ดี  
• ไม่ตื่นตกใจง่ำยจนเกินไป 
• ปรับตัวเข้ำกับสิ่งแวดล้อมได้ดี  และใช้เวลำในกำรปรับตัวให้เข้ำสู่สภำวะปกติได้อย่ำงรวดเร็ว 
• เช็ดไขได้ปริมำณมำกและไขมีคุณภำพดี 
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แม่พันธุ์ 

พ่อพันธุ์ 
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2. การตรวจสุขภาพของชะมดเช็ด  
 

 ชะมดเช็ดต้องมีกำรตรวจสุขภำพประจ ำทุกปี ซึ่งเกษตรกรสำมำรถแจ้งสัตวแพทย์และปศุสัตว์อ ำเภอที่
รับผิดชอบให้ด ำเนินกำรตรวจสุขภำพได้  โดยขั้นตอนที่น ำเสนอนี้ เป็นกำรด ำเนินงำนของโครงกำรวิจัย                   
ซึ่งกำรตรวจสุขภำพชะมดเช็ดจึงมีหลำยขั้นตอน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจหรือกำรพิจำรณำของสัตวแพทย์และ                
ปศุสัตว์อ ำเภอร่วมกับเกษตรกรเอง  ซึ่งขั้นตอนกำรตรวจสุขภำพชะมดเช็ดมีดังนี้  

1) วำงยำสลบ 
2) ท ำหมำยเลขประจ ำตัวสัตว์ (กำรฝังไมโครชิพ) 

     
 
 

3)  ตรวจสุขภำพท่ัวไปและสุขภำพฟัน 

     
 

4.) ชั่งน้ ำหนักและวัดขนำด 
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5) เจำะเก็บเลือดเพ่ือตรวจสุขภำพ 

 
 

6) ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ำ ยำถ่ำยพยำธิและวิตำมิน 

     
 
 

3. วางแผนการจับคู่ 
 ปัจจัยที่ควรค ำนึงถึงในขั้นตอนนี้ คือ 

1. พ่อแม่พันธุ์ชะมดเช็ดที่น ำมำจับคู่กันต้องไม่เป็นชะมดเช็ดที่เป็นพ่ีน้องกัน เป็นชะมดเช็ดที่มำจำกคนละ
สำยเครือญำติ หรือเป็นชะมดเช็ดที่ได้มำจำกแหล่งที่ต่ำงกัน 

2. ชะมดเช็ดที่น ำมำจับคู่กันต้องมีสุขภำพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ มีควำมสมบูรณ์พันธุ์ ไม่ป่วยเป็นโรคต่ำงๆ 
3. ขนำดล ำตัวพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไม่ต่ำงกันมำกนัก หรือพ่อพันธุ์มีขนำดโตกว่ำแม่พันธุ์เล็กน้อย 
4. ชะมดเช็ดมีแนวโน้มเข้ำคู่กันได้เมื่อท ำกำรเทียบคู่กัน 
5. เมื่อพ่อแม่พันธุ์ชะมดเช็ดจับคู่กันแล้ว ผสมพันธุ์ได้ลูกท่ีดี ควรใช้คู่ผสมพันธุ์คู่เดิมเพ่ือลดระยะเวลำกำร

เทียบจับคู่ และลดภำวะเลือดชิด 
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4. การเทียบคู่พ่อแม่พันธุ์และการปล่อยพ่อแม่พันธุ์รวมกัน 
 1. เริ่มต้นด้วยกำรน ำแม่พันธุ์ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วมำปล่อยในกรงส ำหรับเพำะขยำยพันธุ์ที่ได้จัดเตรียม  ไว้
แล้ว เพ่ือให้แม่พันธุ์ได้ปรับตัวเข้ำกับกรงและสิ่งแวดล้อมใหม่ ซึ่งใช้ระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 เดือน ขึ้นอยู่กับ ชะมด
เช็ดแต่ละตัว ให้คอยสังเกตดูว่ำชะมดเช็ดลดอำกำรตกใจที่รุนแรง กินอำหำรได้ตำมปกติ ก็สำมำรถน ำพ่อ  พันธุ์เข้ำ
เทียบได้ต่อไป 

2. น ำพ่อพันธุ์ที่ได้คัดเลือกไว้แล้ว ใส่ในกรงเช็ดไขท ำด้วยไม้ระแนง ขนำด 90 x 90 x 65 เซนติเมตร แล้ว
น ำมำวำงบริเวณกลำงกรงเพำะขยำยพันธุ์เพ่ือเป็นกำรเทียบระหว่ำงพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์  คอยสังเกตอำกำร ของ
ชะมดเช็ดแม่พันธุ์ว่ำมีกำรตอบสนองต่อพ่อพันธุ์เป็นอย่ำงไรบ้ำง ซึ่งจะพบว่ำแม่พันธุ์ชะมดเช็ดแสดง พฤติกรรมดังนี้ 

• ช่วงระยะแรกที่น ำพ่อพันธุ์เข้ำไปวำงเทียบ พบว่ำแม่พันธุ์มักจะไม่เข้ำใกล้กรงพ่อพันธุ์โดยจะมี
อำกำรหวำดระแวง   เดิน วิ่ง หรือท ำกิจกรรมอยู่ห่ำงจำกกรงพ่อพันธุ์ บำงรำยอำจไม่กินอำหำร 
2-3 วัน (บำงตัวก็สำมำรถเข้ำใกล้กรงพ่อพันธุ์ได้ตั้งแต่วันแรกที่น ำพ่อพันธุ์เข้ำเทียบ) 

• ต่อมำแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ชะมดเช็ดจะมีพฤติกรรมก้ำวร้ำวต่อกันลดลง จะเห็นได้ว่ำแม่พันธุ์เข้ำ
ใกล้พ่อพันธุ์ได้มำกขึ้น ไม่มีอำกำรหวำดระแวง   ตื่นและตกใจกัน  

• เมื่อแม่พันธุ์เป็นสัด จะเดินเข้ำใกล้กรงพ่อพันธุ์บ่อยมำกขึ้น บำงรำยอำจปีนขึ้นบนกรงพ่อพันธุ์ ใช้
ล ำตัวเสียดสี ถูข้ำงกรงพ่อพันธุ์ นอนกลิ้งข้ำงกรงพ่อพันธุ์ เช็ดไขกับกรงพ่อพันธุ์ บำงรำยมีเสียง
หวีดร้องคล้ำยเสียงนกหวีด ส่วนพ่อพันธุ์ก็จะพบว่ำเข้ำใกล้แม่พันธุ์ บำงรำยหวีดร้อง ร่อนจมูก ดม
ขอบกรงตรงส่วนบริเวณท่ีแม่พันธุ์เช็ดไขหรือป้ำยไขไว้ 

3. เมื่อพบเห็นพฤติกรรมดังข้อ 2 ให้รีบเปิดประตูกรงให้พ่อพันธุ์ออกมำอยู่รวมกันกับแม่พันธุ์ซึ่งเป็น
ช่วงเวลำที่ทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เป็นสัด ในกำรเป็นสัดแต่ละครั้ง ชะมดเช็ดเป็นสัด 1-2 วันเท่ำนั้น นับว่ำเป็น
ช่วงเวลำที่ส ำคัญ   หำกผ่ำนช่วงระยะเวลำนี้ไปต้องรอจนกว่ำชะมดเช็ดทั้งสองจะกลับมำเป็นสัดอีกครั้งในรอบต่อไป
ซึ่งชะมดเช็ดจะกลับมำเป็นสัดอีกครั้งหรือมีรอบกำรเป็นสัด 20-21 วัน 

4. ในกรณีที่เวลำผ่ำนไปมำกกว่ำ 2 เดือน ชะมดเช็ดไม่ลดพฤติกรรมก้ำวร้ำวต่อกัน ไม่สำมำรถเปิดกรงพ่อ
พันธุ์ได้ หรือเมื่อเปิดกรงแล้วไม่สำมำรถจับคู่กันได้ ควรเปลี่ยนพ่อพันธุ์ และเริ่มต้นข้ันตอนกำรจับคู่ใหม่ตั้งแต่ต้น 
 
 

 

 
      

กรงพ่อพันธุ์ที่น้ามาวางเทียบกับแม่พันธุ์ 
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แม่พันธุ์เริ่มเข้าใกล้พ่อพันธุ์ 
 

 
 

แม่พันธุ์เริ่มเป็นสัดและปีนขึ นบนกรงพ่อพันธุ์ 
 

 
 

พ่อแม่พันธุ์ชะมดเช็ดอยู่รวมกันในโพรงนอนช่วงเป็นสัด 
 
 
 



33 
 

5. พฤตกิรรมการผสมพันธุ์    
เมื่อให้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์อยู่รวมกันซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เป็นสัด ชะมดเช็ดจะแสดง

พฤติกรรมกำรผสมพันธุ์ดังนี้ 
  5.1 ก่อนการผสมพันธุ์  

 พ่อพันธุ์ชะมดเช็ดจะเดินตำมแม่พันธุ์ตลอดเวลำพร้อมกับมีกำรวิ่งไล่ดมส่วนท้ำยของแม่พันธุ์ตลอดเวลำ 
ซึ่งจะสังเกตได้ว่ำชะมดเช็ดทั้งคู่จะไม่กินอำหำร โดยบำงครั้งที่แม่พันธุ์เข้ำไปนอนในโพรง พ่อพันธุ์จะนอนเฝ้ำหน้ำ
โพรงตลอดเวลำ และเวลำกลำงวันทั้งคู่นอนหลับในโพรงเดียวกัน ช่วงระยะท้ำยของกำรเป็นสัด พ่อพันธุ์จะพยำยำม
ขึ้นทับบนหลังแม่พันธุ์ อำจมีกำรขู่กันและกัดกันบ้ำง บำงตัวพบว่ำบริเวณอวัยวะเพศของเพศเมียและเพศผู้เป็นสี
แดงอมชมพูซึ่งสำมำรถมองเห็นด้วยตำเปล่ำอย่ำงชัดเจน ชะมดเช็ดทั้งคู่จะวิ่งตำมกันและอยู่ไม่ห่ำงกันตลอด
ระยะเวลำในช่วงที่เป็นสัด คือระยะเวลำ 1-2 วัน   
 5.2 พฤติกรรมการผสมพันธุ์  

กำรผสมพันธุ์จะเกิดข้ึนในช่วงท้ำยๆของช่วงกำรเป็นสัด โดยพ่อพันธุ์จะเริ่มพยำยำมกัดคอแม่พันธุ์เพ่ือให้แม่
พันธุ์อยู่นิ่ง และแม่พันธุ์ก็จะยอมให้ผสมพันธุ์ซึ่งจะอยู่นิ่งและไม่ต่อสู้ ท ำให้พ่อพันธุ์สำมำรถขึ้นคร่อมเพ่ือผสมพันธุ์ได้ 
ซึ่งกำรขึ้นคร่อมบนตัวแม่พันธุ์เพ่ือผสมพันธุ์ของพ่อพันธุ์นั้นจะขึ้นคร่อมผสมพันธุ์ จ ำนวนมำกน้อยแตกต่ำงกันไป
ขึ้นอยู่กับแต่ละคู่ บำงคู่ขึ้นเพียง 1-2 ครั้ง บำงคู่อำจขึ้นคร่อมผสมพันธุ์กัน 10-20 ครั้ง เมื่อขึ้นผสมพันธุ์แล้วตัวเมีย
จะมีพฤติกรรมนอนกลิ้งไปมำกับพ้ืนดิน กลิ้งตัวกับกองหญ้ำ หรือ ถูล ำตัวกับต้นหญ้ำ บริเวณข้ำงกรง ใช้ลิ้นเลียท ำ
ควำมสะอำดขนล ำตัวและบริเวณอวัยวะเพศ   ส่วนพ่อพันธุ์จะใช้ลิ้นเลียท ำควำมสะอำดขนล ำตัวและบริเวณอวัยวะ
เพศ บำงตัวอำจมีอำกำรวิ่งคึกไปมำรอบกรง 
 5.3 หลังการผสมพันธุ์  

หลังจำกที่มีกำรผสมพันธุ์กันแล้วชะมดเช็ดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์บำงรำยจะแยกกันนอนคนละโพรงนอน 
บำงรำยจะนอนด้วยกันอยู่ภำยในโพรงนอนเดียวกัน ให้ท ำกำรบันทึกและจดจ ำวันที่ชะมดเช็ดทั้งสองผสมพันธุ์กัน
และถือเป็นกำรผสมพันธุ์ครั้งแรก หลังจำกนั้นให้นับวันอีกประมำณ 20-21 วัน ซึ่งเป็นรอบกำรเป็นสัดของชะมดเช็ด 
เมื่อครบรอบกำรเป็นสัด 20-21 วัน ก็มีกำรเช็ครอบกำรเป็นสัดอีกครั้ง (รอบที่ 2) อีกครั้ง คือนับวันอีก 20-21 วัน 
รวมเป็น 40-42 วันจำกกำรผสมพันธุ์ครั้งแรก และดูว่ำชะมดเช็ดทั้งสองมีกำรกลับมำเป็นสัดอีกหรือไม่ เมื่อไม่พบว่ำ
ชะมดเช็ดมีพฤติกรรมผสมพันธุ์กันซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปได้ที่แม่พันธุ์จะตั้งท้อง ให้ท ำกำรแยกพ่อพันธุ์ออกจำกแม่พันธุ์
ได้ ควรแยกพ่อพันธุ์ในเวลำตอนเย็น 

 

    
 

การผสมพันธุ์ของชะมดเช็ด 
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ชะมดเช็ดนอนกลิ งไปมากับพื นดินหลังจากผสมพันธุ์กัน 
 
6. แยกพ่อพันธุ์ 

เมื่อพบพฤติกรรมกำรผสมพันธุ์กันของพ่อแม่พันธุ์และเมื่อระยะเวลำผ่ำนไปอีก 1 รอบสัด คือ 20-21 วัน 
แล้วไม่พบว่ำชะมดเช็ดทั้ง 2 มีพฤติกรรมกำรผสมพันธุ์ซ้ ำ แสดงว่ำมีแนวโน้มที่แม่พันธุ์จะติดลูก ให้ท ำกำรแยกพ่อ
พันธุ์ออกจำกกรงเพำะขยำยพันธุ์เนื่องจำกฝ่ำยตัวเมียจะเป็นฝ่ำยเลี้ยงลูกตำมล ำพัง  

 
7.สังเกตพฤติกรรมแม่พันธุ์ 

o กำรดูแลจัดกำรชะมดเช็ดขณะตั้งท้อง ใกล้คลอด และเกิดลูก 
ขณะตั งท้อง 
ชะมดเช็ดตั้งท้องนำน 65 - 80 วัน และมักออกลูกตำมโพรงไม้ หรือบริเวณท่ีมีสิ่งก ำบังหลบภัยส ำหรับซ่อน

ตัว โดยออกลูกครั้งละ 1 – 4 ตัว แต่ส่วนมำกจะพบออกลูกครั้งละ 3 - 4 ตัว แม่ชะมดเช็ดจะเป็นฝ่ำยเลี้ยงลูกตำม
ล ำพัง  

หลังจำกท ำกำรแยกพ่อพันธุ์ออกจำกแม่พันธุ์แล้ว ไม่ควรเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและสภำพกรงเพำะ
ขยำยพันธุ์ คนเลี้ยงที่เป็นผู้ให้อำหำรต้องใช้คนเดิมที่คุ้นเคยกับแม่พันธุ์ที่ตั้งท้อง ท ำให้แม่พันธุ์ที่ตั้งท้องรู้สึกปลอดภัย 
และลดกำรเข้ำไปรบกวนภำยในกรงเพำะขยำยพันธุ์ให้มำกที่สุด 

แม่พันธุ์ที่ตั้งท้องจะมีลักษณะดังต่อไปนี ้
• ลักษณะล ำตัวจะอ้วนขึ้นจำกปกติ หน้ำท้องขนำดโตขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด 
• กินอำหำรเพิ่มมำกข้ึน  
• ใช้เวลำในกำรนอนเยอะขึ้น 
• กำรเดิน กำรวิ่ง จะต่ำงไปจำกเดิมจะไม่ปรำดเปรียวว่องไว ลักษณะกำรเดินดูอุ้ยอ้ำย 
• ลักษณะเต้ำนมโตขึ้น 
• นอนตะแคง งอตัวขดเป็นวงกลมไม่ค่อยได้นำน และมักนอนหงำยท้องช่วงใกล้ถึงวันคลอด 

พฤติกรรมที่พบช่วงตั้งท้อง มีดังต่อไปนี้ 
• พฤติกรรมกำรสร้ำงรังหรือกำรจัดลักษณะของที่นอนภำยในโพรง คือ ใช้เท้ำหน้ำดึงหรือลำก

ฟำงหรือหญ้ำมำทับถมกันให้รังหรือที่นอนมีควำมหนำและสูงจำกพ้ืนเพ่ิมขึ้นจำกนั้นแม่ชะมด
เช็ดก็จะหมุนวนล ำตัวไปมำบนรังหรือที่นอนนั้นและเหยียบฐำนของรังหรือที่นอนที่ท ำไว้
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ประมำณ 1-2 รอบก่อนนอนบนฐำนของรัง บำงครั้งพบแม่ชะมดเช็ดจะออกไปคำบเส้นฟำง
เข้ำมำไว้ภำยในโพรงเพื่อท ำรังนอน  

• มีพฤติกรรมกำรท ำให้สบำยตัวสูงขึ้น คือ แม่พันธุ์ชะมดเช็ดจะเลียและไซร้ขนตัวเอง 
โดยเฉพำะบริเวณล ำตัว ส่วนท้อง และบริเวณอวัยวะเพศบ่อยขึ้นในช่วงที่ตั้งท้อง  

• มีพฤติกรรมนอนมำกขึ้นทั้งนอนในเวลำกลำงวันและกลำงคืน 
 

ข้อควรปฏิบัติในช่วงขณะตั งท้อง 
• ลดกำรเข้ำไปรบกวนบริเวณที่ท ำกำรเพำะขยำยพันธุ์ ไม่ส่งเสียงดังรบกวนรอบกรงเพำะ

ขยำยพันธุ์ 
• คนเลี้ยงควรเป็นคนเดิม  
• เพ่ิมปริมำณอำหำรหลักและชนิดอำหำรเสริมให้หลำกหลำย ครบโภชนำกำร  
• น้ ำส ำหรับให้แม่พันธุ์ต้องสะอำดเสมอ 
• เพ่ิมฟำงหรือหญ้ำแห้งในกรงเพำะขยำยพันธุ์ ซึ่งชะมดเช็ดจะใช้ท ำเป็นที่นอนส ำหรับเกิดลูก 

และยังให้ควำมอบอุ่นกับชะมดเช็ดในช่วงอำกำศเย็น 
• ในกรณีช่วงฤดูร้อนหรือสภำพอำกำศบริเวณเพำะขยำยพันธุ์ร้อนให้เปิดน้ ำสปริงเกอร์ รอบๆ

บริเวณข้ำงกรงเพื่อลดควำมร้อน แต่ต้องระวังอย่ำให้น้ ำเข้ำกรงและเกิดควำมชื้นมำกเกินไป 
 

   
 

แม่พันธุ์ที่ตั งท้อง 
 

ระยะใกล้เกิดลูก (1-2 วัน) 
ปกติก่อนเกิดลูก 1-2 วัน แม่พันธุ์ที่ตั้งท้องจะเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้ 

• ไม่กินอำหำรหรือกินอำหำรในปริมำณที่น้อยมำก 
• ใช้เวลำหลบซ่อนตัวอยู่ในโพรงนอนนำนขึ้น 
• กระสับกระส่ำยอยู่ไม่เป็นสุข  
• หำยใจแรงขึ้น  
• นอนกลิ้งไปมำกับพื้นดิน มักนอนหงำยท้อง 
• บำงรำยออกวิ่งวนไปมำรอบกรงเพำะขยำยพันธุ์ 
• มีกำรสร้ำงรังหรือกำรจัดลักษณะของที่นอนภำยในโพรง 
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ช่วงเวลาเกิดลูก 
ช่วงเวลำที่เกิดลูกแม่พันธุ์จะใช้เวลำหลบซ่อนตัวอยู่ในโพรงนอนหรือบริเวณที่เหมำะสมที่แม่พันธุ์เลือกไว้

ส ำหรับเกิดลูก (บริเวณที่สงบและถูกรบกวนจำกสภำวะแวดล้อมรอบข้ำงน้อยที่สุด )  แม่พันธุ์บำงตัวจะวิ่งออกจำก
โพรงไปมำรอบกรงสลับกับวิ่งเข้ำโพรงนอน มีอำกำรกระสับกระส่ำยอยู่ไม่เป็นสุข หำยใจแรงถี่เพ่ิมมำกขึ้น พบว่ำมี
กำรสร้ำงรังหรือกำรจัดลักษณะของที่นอนภำยในโพรง มีกำรใช้เท้ำหน้ำเขี่ยหรือลำกเส้นฟำงที่อยู่ด้ำนล่ำงขึ้นมำเพ่ือ
ท ำเป็นที่รองรับส ำหรับเกิดลูก  

เมื่อถึงเวลำแม่พันธุ์บำงตัวจะยืนทั้ง 4 ขำเกิดลูก บำงตัวนอนตะแคงข้ำงเกิดลูก เมื่อลูกเกิดมำแล้วแม่พันธุ์
ชะมดเช็ดจะกัดสำยสะดือลูกที่ติดกับตัวเอง กัดถุงน้ ำคร่ ำที่พันติดมำกับตัวลูกและกินถุงน้ ำคร่ ำนั้น  พร้อมกับเลีย
น้ ำคร่ ำตำมบริเวณใบหน้ำ จมูก และล ำตัวลูกจนแห้ง พร้อมกันนี้ลูกก็จะดูดนมแม่ (ซึ่งน้ ำนมจำกแม่แรกเกิดนี้จะเป็น
น้ ำนมน้ ำเหลือง จะมีสำรอำหำรและมีประโยชน์ต่อลูกเป็นอย่ำงมำก มีผลต่อกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันของลูก ท ำให้ลูกมี
สุขภำพที่แข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้ำนทำนโรค) 

 
ข้อควรปฏิบัติในช่วงใกล้เกิดลูก (1-2 วัน)   ถึงช่วงเวลาเกิดลูก 

• คนเลี้ยงไม่ควรเข้ำไปรบกวนรอบๆและภำยในกรงเพำะขยำยพันธุ์ ควรปล่อยให้แม่พันธุ์อยู่
อย่ำงสงบ ไม่ส่งเสียงดังรบกวนบริเวณกรงเพำะขยำยพันธุ์ 

• งดเว้นกำรกระท ำต่ำงๆที่จะส่งผลต่อแม่พันธุ์และลูกชะมดเช็ด เช่น ท ำควำมสะอำดเก็บเศษ
อุจจำระต่ำงๆภำยในกรง   

• ให้อำหำรในเวลำรวดเร็ว 
• ปล่อยให้แม่พันธุ์เกิดลูกเอง   

 
ข้อควรระวังเป็นพิเศษในช่วงหลังเกิดลูก 

ช่วง 1-2 สัปดำห์แรก คือช่วงเวลำที่ส ำคัญเป็นช่วงเวลำที่แม่พันธุ์จะหวงลูกเป็นพิเศษ  ดังนั้นไม่
ควรรบกวนแม่พันธุ์และลูก เพรำะอำจท ำให้แม่พันธุ์คำบลูกวิ่งหนีไปมำ ตื่นตกใจไม่เลี้ยงลูก กัดลูก ซึ่งเป็น
สำเหตุให้ลูกตำยได ้

 

   
   

ท่านอนหงายท้องของชะมดเช็ดก่อนเกิดลูก 1-2 วัน 
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แม่พันธุ์ชะมดเช็ดเกิดลูก 
 

 
 

     แม่พันธุ์ชะมดเช็ดกัดถุงน ้าคร่้าที่ติดมากับตัวลูกที่เกิดมา 
การเลี ยงลูกของชะมดเช็ด  

 การให้นมลูก 
ชะมดเช็ดตัวเมียเท่ำนั้นที่ท ำหน้ำที่ในกำรเลี้ยงลูก กำรให้นมแก่ลูกจะพบมีควำมถี่สูงในช่วงแรก

หลักจำกกำรเกิดลูกและจะลดจ ำนวนควำมถี่ลงเมื่อลูกชะมดเช็ดเริ่มกินอำหำรและกินอำหำรเองได้ กำร
พยำยำมลดกำรให้นมแก่ลูกโดยแม่ชะมดเช็ดจะลุกขึ้นพร้อมกับหมุนวนล ำตัวก่อนนอนและนอนงอตัวขด
เป็นวงกลมโดยจะใช้บริเวณล ำตัวแนบชิดติดกันไม่ให้ส่วนของบริเวณเต้ำนมเปิดสู่ด้ำนบนเพ่ือให้ลูกชะมด
เช็ดดูดนมได้ 
 การสร้างรังหรือการจัดลักษณะของท่ีนอนภายในโพง 

แม่ชะมดเช็ดจะสร้ำงรังนอนตั้งแต่ช่วงเวลำก่อนกำรเกิดลูกจนระยะเลี้ยงลูกอ่อน โดยใช้เท้ำดึงหรือ
ลำกหญ้ำหรือฟำงมำทับถมกันให้รังหรือที่นอนมีควำมหนำและสูงจำกพ้ืน ซึ่งเป็นกำรป้องกันอันตรำยจำก
แมลงมีพิษหรือสัตว์มีพิษขนำดเล็กต่ำงๆที่อำจท ำอันตรำยแก่ลูก และเพ่ิมควำมอบอุ่น ลดควำมชื้นในรัง
นอน 
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 การซ่อนลูก 
เป็นพฤติกรรมกำรเลี้ยงลูกท่ีเป็นกำรป้องกันอันตรำยแก่ลูก มีรูปแบบคือ แม่ชะมดเช็ดจะใช้เท้ำดึง

หรือลำงเส้นฟำงมำทับถมตัวลูกชะมดเช็ดไว้แต่ทับแบบไม่หนำแน่นเกินไป แม่ชะมดเช็ดมักจะท ำขณะที่
ออกไปภำยนอกโพรงเพ่ือหำอำหำรโดยเป็นเวลำที่ต้องทิ้งลูกไว้นอกจำกนี้ยังพบพฤติกรรมกำรขู่ของแม่
ชะมดเช็ดเมื่อเจอกับสิ่งเร้ำต่ำง ๆ ที่เข้ำมำรบกวนเพ่ือเป็นกำรป้องกันอันตรำยแก่ลูกชะมดเช็ด 
 การคาบลูก 

พบว่ำแม่ชะมดเช็ดมีกำรคำบลูกทั้งที่อยู่ภำยในโพรงและคำบลูกเดินวิ่งภำยนอกโพรง เป็นกำร
เตือนภัยแก่ลูกหรือหำที่หลบซ่อนใหม่ให้แก่ลูก เนื่องจำกรู้สึกไม่ปลอดภัยและเมื่อถูกรบกวน มักพบใน
ขณะที่ลูกยังเล็กอยู่ ซึ่งกำรคำบลูกภำยนอกโพรงขณะเดินมักจะใช้เวลำไม่เกิน 3-4 นำทีต่อครั้ง เพรำะอำจ
เป็นอันตรำยต่อลูกได้เมื่อใช้เวลำในกำรคำบที่นำนเกินไป  

กำรคำบลูกนี้ไม่พบหลังลูกชะมดเช็ดอำยุ 1 เดือน เนื่องจำกลูกชะมดเช็ดสำมำรถเดินและวิ่งได้
อย่ำงคล่องแคล่ว  
 การเลียขนไซร้ขนลูก 

แม่ชะมดเช็ดมีกำรเลียขนลูกชะมดเช็ดมักเลียขนลูกชะมดเช็ดบ่อยครั้งในช่วงที่อยู่ภำยในโพรงโดย
จะเลียขนส่วนหำง,ขำ,ล ำตัวและตำมบริเวณรอบปำกใบหน้ำ ใบหู หรือส่วนหัวของลูกชะมดเช็ด บำงครั้งมี
กำรแทะหรือขบเบำบริเวณขำและมีกำรไซร้ขนร่วมด้วย  มักพบกำรเลียขนบ่อยครั้งในขณะที่ลูกนอนหลับ
และลูกดูดนมซึ่งกำรแสดงพฤติกรรมดังกล่ำวเป็นกำรท ำควำมสะอำดร่ำงกำยให้แก่ลูกและยังสำมำรถก ำจัด
แมงหรือแมลงต่ำงๆ ที่รบกวนผิวหนังลูกได้  

 
▪ การเจริญเติบโต   พัฒนาการของลูกชะมดเช็ด และพฤติกรรมของลูกชะมดเช็ด 

 
• ลูกชะมดเช็ดเกิดใหม่หนักประมำณ   76 – 98   กรัมยังไม่ลืมตำ หนังหุ้มตำยังไม่เปิด ช่วยเหลือ

ตนเองไม่ได้ สีขนด ำเข้ม 
• อำยุ 1-2 วัน เมื่อขนตำมล ำตัวเริ่มแห้งก็จะเริ่มเห็นลำยปรำกฏชัดเจนขึ้น 
• ลูกชะมดเช็ดอำยุ 3-6 วัน หนังหุ้มตำเริ่มเปิดจนถึงลืมตำได้เต็มตำ และสำยสะดือเริ่มแห้งและหลุด 
• ลูกชะมดเช็ดแรกเกิดจนอำยุถึง 2 สัปดำห์ ดูดนมแม่ด้วยควำมถี่ที่สูงมำกหรือบ่อยครั้งมำก จะดูด 

นมแม่ทั้งในเวลำกลำงวันและกลำงคืน 
• ลูกชะมดเช็ด 4 สัปดำห์ เริ่มเดิน 4 ขำได้แข็งแรงขึ้น เริ่มออกมำเดินนอกโพรงนอนมำกขึ้น 
• ลูกชะมดเช็ด 5 สัปดำห์ เริ่มกินอำหำรอ่อน หรือผลไม้ เช่น กล้วย มะละกอ ได้  
• ลูกชะมดเช็ด 6 สัปดำห์ เรียนรู้พฤติกรรมจำกแม่ได้มำกขึ้น เริ่มฝึกวิธีกำรยกหำงเช็ดไข 
• ลูกชะมดเช็ด 7 สัปดำห์ สำมำรถกระโดด วิ่ง และ ปีนป่ำยข้ำงกรงได้ เล่นกับพ่ีน้อง เริ่มท ำควำม

สะอำดไซร้ขนตัวเอง ของแม่ และของพ่ีน้อง 
• ลูกชะมดเช็ด 8 สัปดำห์ กินอำหำรได้เอง และกินอำหำรแข็งได้แล้ว พร้อมกับลดกำรดูดนมจำกแม่ 
• ลูกชะมดเช็ด 9 สัปดำห์ เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว ปรำดเปรียว กินอำหำรได้ดี  ควรให้อำหำรหลัก  

และอำหำรเสริมเพ่ิมมำกข้ึน  เป็นช่วงที่ลูกชะมดเช็ดเจริญเติบโตได้เร็วมำก 
• ลูกชะมดเช็ด อำยุ 10 สัปดำห์ – 12 สัปดำห์ ลูกหย่ำนม ให้แยกลูกออกจำกแม่มำเลี้ยงเพ่ือเก็บไข

ต่อไป 
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พฤติกรรมการกินอาหาร 
ลูกชะมดเช็ดมักเดินตำมแม่ไปบริเวณที่มีอำหำรและกินอำหำรโดยลูกชะมดเช็ดจะย่อขำหน้ำ

พร้อมกับก้มกินอำหำรซึ่งลูกชะมดเช็ดจะเริ่มกินอำหำรตอนอำยุประมำณ 1 เดือน โดยเริ่มกินอำหำรอ่อน 
ได้แก่ กล้วย และเริ่มกินอำหำรแข็ง ได้แก่ โครงไก่ต้มสุก ปีกบนไก่ ในเวลำต่อมำ 

ซึ่งกำรกินอำหำรจะเริ่มจำกกินในปริมำณที่น้อยไปจนถึงกินเพ่ิมมำกข้ึน 
พฤติกรรมการนอน 

ลูกชะมดเช็ดมักจะนอนหลับโดยใช้ส่วนของล ำตัวสัมผัสกับล ำตัวของแม่ขณะที่นอนหลับเพ่ือรับ
ควำมอบอุ่นจำกแม่ และลูกชะมดเช็ดจะใช้เวลำส่วนใหญ่ในกำรนอนหลับ 
พฤติกรรมการเล่น 

ลูกชะมดเช็ดจะเล่นกับแม่และพ่ีน้องโดย จะกัดเล่นบริเวณหำง ล ำตัว กัดและเลียบริเวณส่วน
ใบหน้ำ รอบปำกของแม่ บำงครั้งลูกชะมดเช็ดนอนกลิ้งกับพ้ืนไปมำหรืออยู่บนล ำตัวของแม่ และวิ่งไปมำ 
รอบกรง    

 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อายุ 1 สัปดาห์ 

อายุ 1-2  วัน 



40 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

อายุ 5 สัปดาห์ 
เริ่มกินอาหาร 

อายุ 7 สัปดาห์ 
พฤติกรรมการเล่น 



41 
 

 
 
 
 

 
 
 
▪ ขั นตอนการแยกลูกชะมดเช็ด 

 เมื่อลูกชะมดเช็ดอำยุครบ 2 เดือนครึ่ง ถึง 3 เดือน ลูกชะมดเช็ดสำมำรถกินอำหำรเองได้แล้ว และหย่ำนม
จำกแม่แล้ว ให้ท ำกำรแยกลูกออกมำเลี้ยง โดยกำรแยกลูกชะมดเช็ดนั้นต้องใช้เวลำให้น้อยที่สุดเพ่ือให้ทั้งแม่และลูก
ชะมดเช็ดมีอำกำรเครียดน้อยที่สุด ลดกำรบำดเจ็บและกำรสูญเสีย 

โดยจะใช้สวิงที่ท ำด้วยกระสอบทึบ จับลูกชะมดเช็ดจำกนั้นจับยกหำงของลูกชะมดเช็ดขึ้นด้ำนบนเพ่ือ
ตรวจสอบเพศ โดยสังเกตข้อแตกต่ำงคือตัวผู้จะมีลูกอัณฑะ 1 คู่ ถัดลงมำจำกรูทวำร ซึ่งตัวเมียจะไม่มี เมื่อ
ตรวจสอบเพศแล้ว น ำลูกชะมดใส่ในกรงเล็กส ำหรับเคลื่อนย้ำย หรือกำรเลือกใช้กรงดักสัตว์ในกำรดักจับลูกชะมด
เพ่ือลดกำรบำดเจ็บ จำกนั้นน ำลูกชะมดเช็ดไปเลี้ยงในกรงเก็บไขหรือกรงเลี้ยงเพ่ือท ำเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป 

 

อายุ 10-12 สัปดาห์ 
แยกลูกหลังจากหย่านม 

อายุ 9 สัปดาห์ 
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ตัวอย่างกรงดักสัตว์ท่ีใช้ในการจับแยกชะมดเช็ด 
 

▪ การจัดการลูกชะมดเช็ดหลังจากแยกจากแม่ 
 

ช่วงแรกหลังจากแยกจากแม่  
 ลูกชะมดเช็ดมักส่งเสียงร้องดัง  เสียงหวีด มีกำรกระโดดและวิ่งวนไปมำในกรงเลี้ยง อำกำรตื่นตกใจมำก
น้อยแตกต่ำงกันไป ลูกชะมดเช็ดที่ถูกแยกใหม่อำจจะไม่ค่อยกินอำหำรในช่วง 1-2 วันแรก หรือกินในปริมำณที่น้อย 
(ขึ้นอยู่กับแต่ละตัว) พยำยำมรบกวนลูกชะมดเช็ดให้น้อยที่สุดปล่อยให้ลูกชะมดอยู่อย่ำงเงียบสงบ ลูกชะมดเช็ดอำจ
มีอำกำรซึมบ้ำงให้สังเกตอำกำรดูด้วยว่ำกินอำหำรหรือไม่ น้ ำส ำหรับให้มีควำมสะอำดหรือไม่ ตำมใบหน้ำ ล ำตัว มี
บำดแผลรอยช้ ำ อำกำรบวมอักเสบ หรือไม่ 

การให้อาหารลูกชะมดเช็ด 
• ให้อำหำรหลักตำมปกติแต่ให้ในปริมำณที่ไม่ต้องมำก คือ เนื้อหมูต้มสุก 1-3 ชิ้น เมื่อลูกชะมดกินหมดก็ให้

เพ่ิมปริมำณอำหำรตำมอำยุ 
• เน้นกลุ่มอำหำรเสริมเป็นอำหำรอ่อนในช่วง 3 -4 วันแรกหลังจำกท ำกำรแยกจำกแม่  ได้แก่    กล้วย  

มะละกอ 

  สวิงที่ท้าด้วยกระสอบทึบส้าหรับจับแยก
ลูก    

    กรงเล็กส้าหรับเคลื่อนย้ายลูกชะมดเช็ด 
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• เมื่อลูกชะมดเช็ดกินอำหำรได้เป็นปกติแล้ว ก็ให้อำหำรหลักและอำหำรเสริมตำมที่ได้กล่ำวเรื่องกำรให้
อำหำรแล้วข้ำงต้น 

• เสริมวิตำมินชนิดผสมน้ ำให้ลูกชะมดเช็ดกิน (ADEK 126) โดยหยดวิตำมิน 3-4 หยดในน้ ำดื่ม ให้เป็นสีชมพู
จำง โดยให้กิน 3-4 วัน และเปลี่ยนน้ ำทุกวัน 

 
กรณีลูกชะมดเช็ดมีอาการซึม ป่วย เป็นระยะเวลานาน หรือเกิดบาดแผลอักเสบและบวมบริเวณใบหน้า เท้า 
หรือสว่นอ่ืนๆ 

• ให้รีบปรึกษำสัตวแพทย์ หรือปศุสัตว์จังหวัดหรืออ ำเภอที่ท่ำนอำศัยอยู่ 
 
ลักษณะของลูกหลังจากหย่านมและแยกมาเลี ยงในกรงเลี ยงเก็บไข 

ลูกชะมดเช็ดจะมีกำรเจริญเติบโตที่รวดเร็วมำกในช่วง 6-9 เดือน ซึ่งจะมีขนำดตัวที่โตขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด 
สำมำรถกินอำหำรได้เท่ำกับตัวเต็มวัย และยังพบว่ำไขของลูกชะมดเช็ดเริ่มก่อตัวเป็นก้อนและสำมำรถเก็บไขได้แล้ว 
(ข้ึนอยู่กับลักษณะแต่ละตัว และสภำพอุณหภูมิ ช่วงฤดูกำล)  

เมื่อลูกชะมดเช็ดอำยุ 1 ปี 10 เดือน คืออำยุที่เริ่มเข้ำสู่วัยเจริญพันธุ์ อำจมีลักษณะดุ ขู่เสียงดัง กระวน
กระวำย และซึมบ้ำงบำงเวลำ เพรำะเริ่มมีอำกำรเป็นสัด เมื่อลูกชะมดเช็ดมีอำยุ 2 ปี ก็สำมำรถน ำไปเป็นพ่อแม่
พันธุ์ได้ต่อไป 
 
 

ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวัง 
•    ไม่ควรเปลี่ยนคนเลี้ยง เพรำะจะท ำให้ชะมดเช็ดหวำดระแวง ไม่สงบง่ำย 
•    ขอบกรงเลี้ยงและระแนงไม่ควรมีระยะห่ำงหรือกว้ำงเกินไป ซึ่งอำจท ำให้ลูกชะมดเช็ดหลุดออก

จำกกำรเลี้ยงได้  
•    ไม่ควรน ำลูกท่ีแยกไว้ใกล้เคียงกับบริเวณท่ีแม่พันธุ์อยู่   ซึ่งพบว่ำลูกชะมดเช็ดจะมีอำกำรตื่น    

วิ่งวนไปมำตลอดเวลำ และมีอำกำรส่งเสียงร้อง หวีดร้อง นำน 
•    ขอบซี่ส ำหรับท ำกรงเลี้ยงและไม้โมกส ำหรับให้ลูกเช็ดไขไม่ควรมีเสี้ยนหนำมเพรำะจะท ำให้     

ลูกชะมดเช็ดไม่เช็ดไขและยังท ำให้เกิดบำดแผลตำมล ำตัวหรือต่อมส ำหรับเช็ดไขได้ 
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▪ การจัดการทั่วไป 
การท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์และการบันทึกประวัติชะมดเช็ด 
ควรท ำป้ำยแสดงเครื่องหมำยประจ ำตัวชะมดเช็ดแต่ละตัว โดยระบุประวัติ ได้แก่ รหั ส  ชื่อ   เพศ   อำยุ 

แหล่งที่ได้ตัวชะมดเช็ดมำ เพ่ือง่ำยต่อกำรจัดกำรดูแลและจับคู่ผสมพันธุ์ หรือกำรใช้ลักษณะลำยตัว  สีขน   ลักษณะ
นิสัยประจ ำตัวเป็นเครื่องหมำยธรรมชำติ  เพ่ือให้สะดวกและง่ำยส ำหรับกำรน ำไปเทียบคู่ผสมพันธุ์กันและป้องกัน
กำรผสมพันธุ์แบบเลือดชิด (กำรผสมพันธุ์กันระหว่ำงเครือญำติกัน) และเก็บเป็นเอกสำรแยกไว้ด้วย 
 

การให้อาหาร 
ภำชนะส ำหรับใส่อำหำรควรเป็นภำชนะที่คงทนแข็งแรงและไม่ก่อให้เกิดกำรสะสมของเศษอำหำรหรือเชื้อ

โรคต่ำงๆได้ง่ำย 
กำรให้อำหำรชะมดเช็ดในโครงกำรกำรศึกษำวิจัยกำรเพำะขยำยพันธุ์ชะมดเช็ดของสวนสัตว์ เชียงใหม่ คือ 

ให้อำหำร 1 ครั้ง ในเวลำช่วงเย็น อำหำร คือ เนื้อหมูต้มสุก เนื้อหมูดิบ กล้วยน้ ำว้ำ มะละกอ ให้อำหำรเสริม ได้แก่ 
ไข่ไก่  กระดูกหมูต้มผสมผงแคลเซียม อำหำรแมวส ำเร็จรูป หนูขำว  carnivore supplement วิตำมินและโปรตีน
ชนิดน้ ำ  

 
ชนิดสัตว์ น ้าหนัก

ตัวสัตว์ท่ี
คิด 

(กิโลกรัม) 

อาหารที่
ให ้: 

น ้าหนัก
ตัว (%) 

รายการ
อาหาร 

ปริมาณ
อาหาร/ตัว 

/วัน 

หน่วย อาหารเสริม Enrichment 
การส่งเสริม
พฤติกรรม 

ชะมดเช็ด 3.5 6 เนื้อหมู  120 กรัม กระดูกหมูต้ม+แคลเซียม  
      1ครั้ง/สัปดำห ์
Canivorous supplement  

1-2ครั้ง/สัปดำห ์
ไข่ต้มและไข่ดิบ  

2 ครั้ง/ เดือน 
อำหำรแมวชนิดเม็ด 
        1 ครั้ง/สัปดำห ์
อำหำรเมด็ Mazuri Ferret 
Diet  1ครั้ง/สัปดำห ์
วิตำมินและโปรตีนชนิดน้ ำ  
ผลไม้อื่นๆ 

สิ่งมีชีวิต (หนู
ขำว,หนอนนก) 
หญ้ำขนหรือ
ตะไคร้ 
สับปะรด ผลไม้
อื่นๆ เพิ่มต้นไม้ 
ขอนไม้ ของเล่น  
ฯลฯ 

กล้วย 60 กรัม 
มะละกอ 30 กรัม 

รวม 210 กรัม 

 
ตาราง แสดงรำยกำรอำหำรส ำหรับชะมดเช็ดใน 1 วัน
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วัน 
 

รายการอาหารเสริม 
 

จันทร์ ไข่ไก่ 1 ฟอง สัปดำห์ที่ 1 ให้ไข่ดิบ  สัปดำห์ที่ 3 ให้ไข่ต้ม  
อังคำร อำหำรแมวส ำเร็จรูปชนิดเม็ด 10-15 กรัมต่อตัว 

พุธ  ผงสีน้ ำตำล (carnivore supplement) 10 ช้อนแกงผสมคลุกกับเนื้อหมูสด 
 และเพ่ิมหนูขำว  (สัปดำห์ที่ 1 ของทุกเดือน)  

พฤหัสบดี กระดูกหมูต้ม 100 กรัม และแคลเซียม  Calcium carbonate ครึ่งเม็ดต่อตัว 
ศุกร์ อำหำรเม็ด Mazuri Ferret Diet 10-15 กรัมต่อตัว 
เสำร์ วิตำมินและโปรตีนชนิดน้ ำ (น้ ำสีน้ ำตำลข้น) 

15 มิลลิลิตรคลุกกับเนื้อหมูสด  
อำทิตย์ น้ ำยำ ADEK ให้หยดลงในน้ ำเป็นสีชมพูปนแดง 1มล./น้ ำ 0.5 ลิตร 

 
ตาราง  แสดงอำหำรเสริมและวิตำมินที่ให้ชะมดเช็ดในแต่ละวัน 
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อาหารหลัก 
 
 

     
 

        
 

อาหารเสริมของชะมดเช็ด ได้แก่ ไข่ไก่  กระดูกหมูต้ม หนูขาว  อาหารเม็ด Mazuri Ferret Diet 
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อาหารเสริมของชะมดเช็ด 
อำหำรแมวส ำเร็จรูปชนิดเม็ด  / แคลเซียม Calcium carbonate 

carnivore supplement   /  วิตำมินและโปรตีนชนิดน้ ำ (สำรผสมล่วงหน้ำ พรีมิกซ์) 
หญ้ำหรือใบไม้หรือพืชสมุนไพรต่ำงๆ  /  วิตำมินชนิดน้ ำ ADEK126 
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การให้น ้า 
  ภำชนะส ำหรับใส่น้ ำควรเป็นภำชนะที่แข็งแรงและไม่ก่อให้เกิดสนิม ควำมกว้ำงของภำชนะที่ใส่น้ ำควรมี
ขนำดใหญ่กว่ำบริเวณปำกชะมดเช็ด 2 เท่ำขึ้นไป   ซึ่งจะท ำให้ชะมดเช็ดกินน้ ำได้ง่ำยและไม่เสี่ยงต่อกำรส ำลักน้ ำ
เข้ำจมูก และควรเปลี่ยนน้ ำทุกวันเนื่องจำกน้ ำอำจเน่ำเสียได้จำกเศษอำหำรที่ตกหล่นในน้ ำ 
 

การให้หญ้า 
     ชะมดเช็ดจะกินใบหญ้ำเมื่อมีอำกำรผิดปกติในระบบทำงเดินอำหำร (ไม่สบำยท้อง) เพ่ือช่วยให้เศษอำหำร 
ขน ที่ติดตำมผนังทำงเดินอำหำรออกมำกับกำรส ำรอกหรือกำรขับถ่ำยอุจจำระ  (ใช้หญ้ำที่มีขน เช่น เนเปีย กินนี 
ตระไคร้หอมหรือตระไคร้)  
 

          
ใบหญ้าที่ชะมดเช็ดกินแล้วส้ารอกออกมาพร้อมเศษอาหาร  หรือถ่ายออกมาพร้อมอุจจาระ 

 
 การท้าความสะอาด 

ภาชนะใส่อาหาร 
เก็บภำชนะใส่อำหำรและล้ำงภำชนะให้สะอำดทุกวัน พร้อมกับน ำไปผึ่งให้แห้งหรือตำกแดด  
กรงเลี ยง 
เก็บเศษอำหำรและเศษอุจจำระไม่ให้เกิดกำรหมักหมมของอุจจำระมำกเกินไป เพรำะอุจจำระมีเชื้อโรค

และสำรอ่ืนๆ ซึ่งเป็นสำเหตุให้ชะมดเช็ดเกิดกำรเบื่ออำหำรและป่วยได้ ให้ท ำสม่ ำเสมออย่ำงน้อย 2-3 ครั้งต่อ
สัปดำห์  

โรงเรือนและกรงเพาะขยายพันธุ์ 
ท ำควำมสะอำดบริเวณโรงเรือนตำมควำมเหมำะสม  กำรท ำควำมสะอำดให้กระท ำอย่ำงรวดเร็วไม่ใช้ระยะ

เวลำนำนติดต่อกันจนเกินไป   
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การดูแลอ่ืนๆ 
 ฤดูหนาว 
 เพ่ิมหญ้ำแห้งในกรงเลี้ยง และเปิดไฟให้ควำมอบอุ่นกรณีที่มีอำกำศหนำวหรือควำมชื้นสูงติดต่อกันเป็น
เวลำหลำยวัน 
 ฤดูร้อน 

 โรงเรือนเช็ดไข เปิดสปริงเกอร์น้ ำเหนือหลังคำโรงเรือนในช่วงเวลำที่อำกำศร้อนจัด หรือช่วงเวลำ 13.00-
15.00 น. 
 

   
 
                 เพ่ิมไฟให้ควำมอบอุ่น                                    สปริงเกอร์น้ ำเหนือหลังคำโรงเรือน 

 
 
 
 
 
 

ล้างท้าความสะอาดภาชนะใส่อาหาร 



50 
 
 
 

การดูแลจัดการโรคภัยไข้เจ็บของชะมด 
 

 ชะมดจัดเป็นสัตว์ที่อยู่กลุ่มที่ใกล้ชิดกับสุนัขและแมวมำก โดยจะเรียกรวมกันว่ำอันดับสัตว์กินเนื้อ
เหมือนกัน ดังนั้นเมื่อกล่ำวถึงโรคที่จะเกิดขึ้นในชะมด ก็อำจหมำยรวมถึงโรคเกือบทุกโรคที่เกิดขึ้นในสุนัขและแมว 
กล่ำวคือชะมดสำมำรถติดโรคจำกสุนัขและแมวที่เรำเลี้ยงไว้ที่บ้ำนได้ แต่เนื่องจำกเดิมที่สัตว์กลุ่มนี้เป็นสัตว์ป่ำ จึงมี
ควำมไวต่อโรคต่ำงๆที่แตกต่ำงจำกสุนัขและแมว บำงโรคเป็นแล้วอำกำรหนักกว่ำสุนัขและแมว แต่บำงโรคก็ทนทำน
ได้ดีกว่ำ  และที่ส ำคัญคือกำรน ำสัตว์ป่ำมำเลี้ยงในกรงขังนั้นเป็นกำรท ำให้สัตว์เกิดควำมเครียดได้ง่ำย เมื่อสัตว์
เครียดก็จะท ำให้มีภูมิคุ้มกันต่อกำรติดโรคลดลงไปด้วย 
 โรคต่ำงๆเหล่ำนี้หำกเกิดในสัตว์ที่เรำดูแลแล้วเป็นกำรยำกที่จะรักษำ เนื่องจำกชะมดไม่ใช่สัตว์เลี้ยง ดังนั้น
กำรจะป้อนยำรักษำนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ต้องอำศัยกำรผสมยำลงในน้ ำหรืออำหำร ซึ่งสัตว์ก็อำจจะไม่ได้รับ
ยำเนื่องจำกไม่กินอำหำรหรือน้ ำที่มียำผสมอยู่ อีกวิธีหนึ่งก็คือกำรจับบังคับเพ่ือกำรฉีดยำ ซึ่งวิธีนี้ก็ยิ่งท ำให้สัตว์ตื่น
กลัว ตกใจ และอำจบำดเจ็บมำกขึ้นได้ ดังนั้นวิธีกำรป้องกันไม่ให้เกิดโรคจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด หรือหำกเกิดโรคขึ้นแล้ว
จะท ำอย่ำงไรให้สูญเสียชีวิตสัตว์ให้น้อยที่สุด 
 
จะป้องกนัโรคสู่ชะมดได้อย่างไร 
1. สร้างโรงเรือนให้ถูกต้อง โดย 

• พ้ืนที่ที่จะสร้ำงโรงเรือนควรห่ำงไกลจำกบริเวณบ้ำนเรือนที่มีผู้อยู่อำศัยและสัตว์เลี้ยงให้มำกที่สุด  
• พ้ืนที่มีสภำพแวดล้อมที่เงียบสงบ อำกำศไหลเวียนได้ดี ปลอดมลพิษ 
• สร้ำงแนวรั้วกั้นแบ่งเขตโรงเรือนให้ชัดเจน 
• โรงเรือนไม่ควรเปิดโล่ง ควรสร้ำงตำข่ำยปิดล้อมรอบโรงเรือนไว้ และมีทำงเข้ำออกชัดเจน  เพ่ือป้องกันสัตว์

เลี้ยงต่ำงๆเช่น สุนัข แมว นกพิรำบ หรือไก่ เข้ำมำสัมผัสกับชะมดและน ำโรคมำสู่ชะมดได้ 
• หำกเป็นไปได้ควรสร้ำงพ้ืนที่แยกเลี้ยงสัตว์ที่มีอำกำรป่วยออกให้ห่ำงจำกโรงเรือนพอสมควร 
• สภำพแวดล้อมภำยในโรงเรือนจะต้องโปร่ง แสงสว่ำงส่องถึง อำกำศถ่ำยเทสะดวก ท ำควำมสะอำดมูลสัตว์

ได้ง่ำย 
 

2. การสุขาภิบาลที่ถูกต้อง โดย 
• สร้ำงคอกหรือโรงเรือนให้ถูกต้องตำมจุดประสงค์ของกำรเลี้ยงชะมด (เพ่ือกำรเก็บไขหรือเพ่ือเพำะ

ขยำยพันธุ์) 
• ท ำควำมสะอำดกรงสัตว์ทุกวันโดยกำร เก็บกวำดอุจจำระที่ตกตำมพ้ืนและที่อยู่ในกรงออก ล้ำงท ำควำม

สะอำดภำชนะใส่น้ ำและอำหำร  
• ตรวจดูพฤติกรรมของสัตว์ทุกวัน หำกตัวใดมีกำรแสดงพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจำกเดิมให้จดบันทึกไว้ 

ข้อมูลเหล่ำนี้จะมีประโยชน์ในกำรวินิจฉัยโรคของสัตวแพทย์เป็นอย่ำงมำก 
• หำกต้องมีกำรย้ำยกรง กำรสลับเปลี่ยนกรง หรือกำรน ำสัตว์ตัวใหม่เข้ำมำ ให้ล้ำงท ำควำมสะอำดกรงด้วย

น้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคและตำกแดดให้แห้งก่อนน ำมำใช้ 
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• หำกฟำร์มใดมีกำรเลี้ยงชะมดเป็นจ ำนวนมำกและมีหลำยโรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆที่ใช้ในแต่ละโรงเรือน
ควรแยกกันอย่ำงชัดเจน เช่น อุปกรณ์ท ำควำมสะอำดทุกชนิด ภำชนะใส่น้ ำและอำหำร รองเท้ำบูท 
อุปกรณ์ขูดเก็บไข เป็นต้น 

•  แยกสัตว์ที่มีอำกำรป่วยออกจำกโรงเรือนเดิม ให้ห่ำงจำกโรงเรือนเดิมอย่ำงน้อย 10 เมตร  
• หำกมีสัตว์ป่วยที่แยกเลี้ยงไว้ กำรเข้ำโรงเรือนให้จัดล ำดับกำรเข้ำ โดยเข้ำโรงเรือนที่มีสัตว์ป่วยเป็นอันดับ

สุดท้ำย เพ่ือป้องกันติดต่อของโรคจำกสัตว์ป่วยไปสู่สัตว์ปกติ 
• หำกผู้เลี้ยงชะมดมีสัตว์เลี้ยงเป็นสุนัขและแมว ควรล้ำงมือให้สะอำดหลังจำกสัมผัสสัตว์เลี้ยงก่อนที่จะเข้ำไป

เลี้ยงชะมด และหำกผู้เลี้ยงชะมดมีแมวและสุนัขที่ป่วยไม่ควรให้ผู้เลี้ยงเข้ำมำเลี้ยงชะมด ควรหำผู้อ่ืนท ำ
แทน 

3. การให้อาหารที่เหมาะสม 
• ให้อำหำรตำมวัตถุประสงค์กำรเลี้ยงโดยแบ่งเป็นกำรเลี้ยงเพ่ือเก็บไขและเพ่ือเพำะขยำยพันธุ์ ตำมที่กล่ำ ว

ในคู่มือนี้ 
4. การตรวจสุขภาพสัตว์อย่างสม้่าเสมอ 

• ตรวจสุขภำพอย่ำงง่ำยโดยกำรดูจำกสภำพภำยนอก เมื่อพบตัวที่มีปัญหำสุขภำพจึงค่อยน ำมำรักษำต่อไป 
• ตรวจสุขภำพอย่ำงละเอียดโดยกำรวำงยำสลบ ปีละ 1 ครั้ง วิธีนี้จะสำมำรถตรวจสุขภำพสัตว์ได้อย่ำง

ละเอียด ได้แก่ ตรวจเลือด ตรวจช่องปำกและฟัน ตรวจเล็บ ตรวจช่องอกและช่องท้องโดยกำรถ่ำยภำพ
รังสี ตรวจต่อมไขและอวัยวะสืบพันธุ์ ชั่งน้ ำหนักและวัดขนำดร่ำงกำยโดยละเอียด ท ำวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ำและวัคซีนรวมแมวเชื้อตำย เป็นต้น 

 
จะรู้ได้อย่างไรว่าชะมดป่วย 

1. ต้องทรำบพฤติกรรมที่ปกติของสัตว์แต่ละตัวเสียก่อน เมื่อสัตว์แสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติไปจำกเดิม อำจมี
ควำมเป็นไปได้ที่สัตว์จะป่วย 

2. อำกำรทั่วไปของสัตว์ป่วย มีดังนี้ 
1. ซึม เคลื่อนไหวน้อยลงกว่ำปกติ หรือไม่เคลื่อนไหวเลย 
2. กินอำหำรลดลงหรือไม่กินอำหำรเลย 
3. ไอ จำม น้ ำมูกไหล จมูกแห้ง 
4. อำเจียน ถ่ำยเหลว ถ่ำยเป็นก้อนแข็ง 
5. ตำบวม ตำปิด มีขี้ตำ หรือน้ ำตำไหลมำกกว่ำปกติ 
6. เลือดไหลออกจำกปำกหรือจมูก 
7. มีบำดแผลตำมส่วนต่ำงๆของร่ำงกำย 
8. เช็ดไขน้อยลงหรือไม่เช็ดเลย 
9. อยู่ในรังหรือโพรงนำนกว่ำปกติ ไม่ออกจำกโพรงเลย 
10. ตัวสั่น ชักเกร็ง ปำกสั่น ตื่นตกใจมำกกว่ำปกติ วิ่งชนกรงอย่ำงรุนแรง 
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วิธีปฏิบัติเมื่อมีสัตว์ป่วย 
1. หำกสำมำรถแยกสัตว์ออกได้ ให้ปฏิบัติตำมหลักกำรสุขำภิบำลที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น 
2. ลดควำมเครียดของสัตว์ป่วย โดยให้สัตว์อยู่ในที่เงียบสงบ อำกำศไม่หนำว ร้อน หรือชื้นเกินไป 

สำมำรถเข้ำถึงอำหำรและน้ ำได้ง่ำย 
3. แจ้งสัตวแพทย์ในพ้ืนที่หรือสัตวแพทย์ที่มีประสบกำรณ์ให้เข้ำมำจัดกำรหรือให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นก่อน 
4. บอกอำกำรของสัตว์และกำรจัดกำรให้สัตวแพทย์ทรำบอย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง อย่ำโกหกเด็ดขำด 

หำกปัญหำอยู่ท่ีกำรจัดกำรสัตวแพทย์จะได้แก้ปัญหำให้ถูกจุด 
5. ให้ควำมร่วมมือกับสัตวแพทย์ในกำรรักษำสัตว์อย่ำงเต็มที่ 

 
โรคไม่ติดเชื อที่ส้าคัญในชะมด 
1. ภาวะทุพโภชนา ได้แก่ โรคอ้วนและโรคขำดสำรอำหำร 
 โรคอ้วน   
 สาเหตุ กำรให้อำหำรที่มีไขมันและแป้งมำกเกินไป จะท ำให้สัตว์มีอัตรำกำรผสมติดต่ ำลง คลอดลูกยำก 
เกิดปัญหำเก่ียวกับกระดูกและข้อ เกิดโรคตับ เป็นต้น 
 การป้องกันและรักษา  

• ลดอำหำรที่มีไขมันและแป้งมำกเกินไป เช่น เนื้อหมูติดมัน หมูสำมชั้น ข้ำวสุก และกล้วย  
• มีพ้ืนที่ให้สัตว์ได้เดินหรือวิ่งบ้ำง 

 โรคขาดสารอาหาร  
 สาเหตุ กำรให้อำหำรไม่ถูกต้องและไม่เพียงพอ โรคนี้จะท ำให้สัตว์ป่วยเป็นโรคอ่ืนได้ง่ำย ขนร่วง 
กล้ำมเนื้อลีบ ผสมไม่ติด แท้งลูก เป็นต้น 
 การป้องกันและรักษา  

• จัดกำรอำหำรตำมหลักกำรในคู่มือฉบับนี้ 
 
 
2. การบาดเจ็บจากการต่อสู้หรือชนกรง 
 ควำมรุนแรงขึ้นกับลักษณะของบำดแผล หำกบำดแผลเล็กน้อยจะหำยได้เอง แต่หำกบำดแผลฉีกขำดขนำด
ใหญ่ หรือมีหนอนแมลงวันวำงไข่ท ำให้แผลเกิดเนื้อตำยและติดเชื้อ สัตว์จะต้องได้รับกำรรักษำไม่เช่นนั้นสัตว์จะตำย
จำกสภำวะกำรติดเชื้อในกระแสเลือดจำกบำดแผล  
 การรักษาและป้องกัน  

• หำกบำดแผลลึกมำกให้แจ้งสัตว์แพทย์   
• หำกบำดแผลไม่ลึกสำมำรถให้ยำปฏิชีวนะผสมน้ ำหรืออำหำรได้ตำมค ำแนะน ำของ                 

สัตวแพทย ์
• เรำสำมำรถป้องกันได้โดยไม่ท ำสัตว์ตื่นกลัวจนชนกรง กำรย้ำยสัตว์ต้องท ำโดยผู้มีประสบกำรณ์

และมีอุปกรณ์จับสัตว์ที่ปลอดภัย  
• กำรต่อสู้กันในช่วงกำรจับคู่ผสมพันธุ์ต้องมีกำรเทียบคู่ก่อนเสมอและปล่อยตัวผู้ในช่วงเวลำที่ตัว

เมียเป็นสัดพอดี 
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3. โรคกระดูกอ่อนจากการขาดสมดุลของแคลเซียม 
 สาเหตุ กำรได้สำรอำหำรที่มีแคลเซียมไม่เพียงพอหรือมีสมดุลระหว่ำงแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ผิดปกติ
ไป 
 อาการ อ่อนแรง เดินไม่ได้ เดินกะเผลก กระดูกหักง่ำย เคลื่อนไหวร่ำงกำยน้อยลงหรือไม่เคลื่อนไหวเลย 
 การรักษาและป้องกัน  

• ป้องกันได้โดยกำรให้อำหำรที่มีกระดูก เช่น เนื้อติดกระดูก  ซี่โครงไก่ สัตว์ขนำดเล็กท้ังตัว  
• ไม่ควรให้กล้วยมำกเกินไปเพรำะกล้วยจะมีฟอสฟอรัสสูง ท ำให้สมดุลของแคลเซียม-ฟอสฟอรัส

เสียไป  
• ส่วนสัตว์ที่มีอำกำรป่วยควรแจ้งสัตวแพทย์โดยเร็ว 

 
4. โรคผิวหนัง 
 สาเหตุ พยำธิภำยนอก เช่น ไร เห็บ หมัด เหำ  

เชื้อรำ  
กำรเสียสมดุลของฮอร์โมน วิตำมิน และแร่ธำตุในร่ำงกำย 
กำรขำดสำรอำหำร 
ควำมเครียด → ท ำให้สัตว์เลียขนและดึงขนตัวเอง 

 อาการ ขนร่วง คัน ผิวหนังแดง มีแผล มีตุ่มใสหรือตุ่มนูน หำกสัตว์มีอำกำรคันและมีแผลมำก จะท ำให้
สัตว์กินอำหำรได้น้อยลงและอำจติดเชื้อตำมมำได้ 
 การรักษาและป้องกัน  
  พยำธิภำยนอก → ติดจำกสุนัขและแมวเป็นหลัก ไม่ควรให้เกิดกำรสัมผัสกันระหว่ำงชะมดและ
สุนัข-แมว สำมำรถพ่นยำก ำจัดพยำธิภำยนอกได้ตำมค ำแนะน ำของสัตวแพทย์ 
  เชื้อรำ         → ติดจำกสุนัข แมว และคนด้วย แจ้งสัตวแพทย์ท ำกำรรักษำ 

กำรเสียสมดุลของฮอร์โมน วิตำมิน และแร่ธำตุในร่ำงกำย, กำรขำดสำรอำหำร 
         → ให้อำหำรตำมหลักโภชนำกำร 
ควำมเครียด    → ลดควำมเครียด ไม่ควรสร้ำงควำมเครียดเพ่ิมเติมจำกปกติ 
 

5. โรคในช่องปาก 
 โรคที่ส ำคัญในช่องปำกที่เกิดข้ึนบ่อยในชะมด ได้แก่ หินปูน ช่องปำกอักเสบ เหงือกอักเสบ ฟันแตกหรือหัก 
ฟันผุ  
 อาการ กินอำหำรไม่ได้หรือกินได้น้อยลง กำรเคี้ยวผิดปกติ ปำกบวมข้ำงเดียวหรือทั้งสองข้ำง ใช้ขำหน้ำ
ตะกุยท่ีปำกหรือเอำปำกไปถูกับผนังกรงหรือคอกบ่อยๆ 
 การป้องกันและรักษา 

• ปัญหำช่องปำกจะรักษำได้โดยต้องวำงยำสลบและตรวจดูในช่องปำกเท่ำนั้น  โดยสัตวแพทย์ก็
จะรักษำไปตำมสภำวะโรคที่เกิดขึ้น  
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• สำเหตุหลักที่ท ำให้ช่องปำกของชะมดมีปัญหำคือ กำรเกิดหินปูนเกำะที่ฟันเป็นจ ำนวนมำก 
เนื่องจำกกำรที่ฟันไม่ได้ขัดถูกับอำหำรที่เป็นของแข็ง เช่น กระดูก ดังนั้นกำรให้กระดูกขนำดใหญ่เพ่ือให้สัตว์ได้กัด
แทะนั้นสำมำรถป้องกันกำรเกิดหินปูนขึ้นได้ และสัตว์ยังได้รับแคลเซียมอีกด้วย 
 
โรคติดเชื อทีส่้าคัญในชะมด 
1. โรคพิษสุนัขบ้า 
 สาเหตุ  เชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้ำ 
 การติดต่อ ทำงน้ ำลำยผ่ำนบำดแผล โดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสำมำรถติดโรคนี้ได้ทั้งหมด 
และเป็นโรคติดต่อจำกสัตว์สู่คนด้วย 
 อาการ  มีอำกำรทำงระบบประสำท เช่น ดุร้ำย/ซึมเศร้ำกว่ำปกติ น้ ำลำยไหลมำก กลัวแสงแดด 
เดินกระวนกระวำย กล้ำมเนื้อเป็นอัมพำตและตำยในที่สุด 
 การป้องกันและรักษา  

• สัตว์ที่แสดงอำกำรแล้วไม่สำมำรถรักษำให้หำยได้ และไม่ควรเข้ำไปจับสัตว์ที่ป่วยเด็ดขำด
เพรำะอำจโดนสัตว์กัดและติดเชื้อได้  

• แจ้งสัตวแพทย์เพ่ือน ำซำกไปตรวจยืนยันเชื้อและหำทำงป้องกันโรคต่อไป  
• กำรป้องกันโรคสำมำรถท ำได้โดยไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้ำมำในฟำร์ม ท ำวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำให้กับ

สัตว์เลี้ยงทุกตัวที่สำมำรถเข้ำมำในฟำร์มได้ และหำกเป็นไปได้ควรท ำวัคซีนให้กับชะมดโดยตรง 
 
2. โรคไข้หัดสุนัข 
 สาเหตุ  เชื้อไวรัสไข้หัดสุนัข 
 การติดต่อ ทำงกำรหำยใจ กำรสัมผัสกับน้ ำมูก น้ ำลำย อุจจำระ และปัสสำวะ ของสัตว์ป่วย โดย
สุนัขเป็นสัตว์น ำโรค 
 อาการ  ขี้มูกและขี้ตำเป็นหนอง ไอแห้งๆ ไข้สูง อำเจียน ท้องเสีย อุ้งเท้ำ,หนังตำ,ริมฝีปำก หนำ
ตัวขึ้น ชักแบบขำกรรไกรสั่น เป็นอัมพำต 
 การป้องกันและรักษา  

• หำกสัตว์มีอำกำรให้แจ้งสัตวแพทย์โดยเร็ว กำรรักษำท ำได้เพียงพยุงอำกำรเท่ำนั้น สัตว์จะหำย
หรือไม่ข้ึนอยู่กับระยะของโรคและสภำพร่ำงกำยของสัตว์เอง 

• กำรป้องกันคล้ำยกับโรคพิษสุนัขบ้ำ คือ ป้องกันสุนัขเข้ำมำในฟำร์ม และท ำวัคซีนให้กับสุนัขที่
เลี้ยงไว้ แต่ไม่แนะน ำให้ท ำวัคซีนโรคนี้ให้กับชะมดเนื่องจำกวัคซีนของสุนัขท่ีมีในปัจจุบันไม่สำมำรถใช้ในชะมดได้ 
 
3. โรคท้องเสียจากเชื อไวรัสพาร์โว 
 สาเหตุ  เชื้อไวรัสพำร์โว 
 การติดต่อ เชื้อจะอยู่ในอุจจำระเป็นส่วนใหญ่ สัตว์จะติดโดยกำรกินอุจจำระของสัตว์ป่วยเข้ำไปทั้ง
โดยทำงตรงและทำงอ้อม เชื้อนี้สำมำรถอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นเวลำนำน สุนัขและแมวเป็นสัตว์น ำโรคที่ส ำคัญ 
 อาการ  ซึม เบื่ออำหำร ไข้สูง อำเจียน อุจจำระเหลวมำกมีกลิ่นคำวและอำจมีมูกหรือเลือดปน 
หำกเกิดในลูกชะมดอำจตำยภำยใน 3-4 วัน เนื่องจำกกำรขำดน้ ำอย่ำงรุนแรง 
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 การป้องกันและรักษา 
• หำกพบสัตว์ที่ มีอำกำรดั งกล่ำวให้ รีบแยกสัตว์ป่ วยออกจำกโรงเรือนทันทีและแจ้ ง                    

สัตวแพทย์เพ่ือให้สัตว์ได้รับกำรรักษำโดยเร็ว สัตว์จะมีโอกำสรอดสูงกว่ำกำรปล่อยให้ท้องเสียเป็นเวลำนำนๆ  
• ป้องกันได้โดยไม่ให้สัตว์น ำโรคมำสัมผัสกับชะมด ท ำวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ส่วนวัคซีนใน

ชะมดนั้นจะท ำได้โดยใช้วัคซีนรวมแมวเชื้อตำย  
• บริเวณที่เลี้ยงสัตว์ป่วยให้น ำน้ ำยำฆ่ำเชื้อล้ำงให้สะอำด เพรำะเชื้อสำมำรถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้

นำน  
 
4. โรคตับอักเสบติดต่อ 
 สาเหตุ  เชื้อไวรัสตับอักเสบ 
 การติดต่อ กำรสัมผัสโดยตรงกับน้ ำลำย น้ ำมูก น้ ำตำ ปัสสำวะ และอุจจำระ ติดต่อได้อย่ำงรวดเร็ว
และรุนแรง โดยมีสุนัขเป็นสัตว์น ำโรค 
 อาการ  ซึม เบื่ออำหำร โพรงจมูกอักเสบ ถ่ำยเหลวมีมูกเลือด กระจกตำอักเสบ ตื่นกลัว ชัก และ
ตำยในที่สุด 
 การป้องกันและรักษา 

• หำกพบสัตว์ป่วยให้รีบแยกออกจำกโรงเรือนและแจ้งสัตวแพทย์โดยเร็ว กำรรักษำท ำได้เพียง
พยุงอำกำรเท่ำนั้น สัตว์จะหำยหรือไม่ข้ึนอยู่กับควำมรุนแรงของโรคและสภำพร่ำงกำยสัตว์ 

• ป้องกันสุนัขไม่ไห้เข้ำมำสัมผัสกับชะมดและท ำวัคซีนให้กับสุนัข ส่วนในชะมดยังไม่สำมำรถท ำ
วัคซีนได้เนื่องจำกวัคซีนในปัจจุบันยังไม่มีควำมปลอดภัย 
 
5. โรคพยาธิภายใน 

สาเหตุ  พยำธิตัวกลม พยำธิตัวตืด พยำธิใบไม้  
 การติดต่อ กำรกินอุจจำระที่มีไข่พยำธิทั้งโดยทำงตรงและทำงอ้อม  
 อาการ  กินอำหำรปกติแต่ผอม น้ ำหนักไม่ขึ้น เอำก้นถูกับพ้ืนคอกหรือพ้ืนกรง อำเจียนออกมำ
เป็นตัวพยำธิ อุจจำระมีตัวพยำธิปนออกมำ 
 การป้องกันและรักษา 

• หำกพบตัวที่มีพยำธิออกมำกับอุจจำระหรืออำเจียนออกมำเป็นตัวพยำธิ ให้รีบแจ้ง                
สัตวแพทย์เข้ำมำรักษำทันท ี

• ปรึกษำสัตวแพทย์ในกำรท ำโปรแกรมกำรถ่ำยพยำธิให้กับชะมดทุกตัวในโรงเรือน อย่ำงน้อยปี
ละ 2 ครั้ง โดยใช้ยำผสมอำหำร 

• หมั่นล้ำงท ำควำมสะอำดคอกหรือโรงเรือนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือตัดวงจรของพยำธิ 
 
6. โรคติดเชื ออ่ืนๆ 
 โรคติดเชื้อในสุนัขและแมวอีกหลำยชนิด เช่น โรคไข้หวัดแมว โรคเอดส์แมว โรคมะเร็งเม็ดเลือดขำวในแมว 
โรคฉี่หนู โรคพยำธิในเลือด โรคติดเชื้อโปรโตซัว และโรคติดเชื้อรำต่ำงๆ เป็นต้น 
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โปรแกรมการดูแลสุขภาพชะมดเช็ด 
 

อายุ 3 เดือน 
1. ท ำวัคซีนรวมแมวเชื้อตำย 4 โรค ที่ไม่มีโรค Feline Leukemia (Fel-O-Vax IV) ดังรูปด้ำนล่ำงขวำมือ 

และท ำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำยี่ห้อ Rabisin เท่ำนั้น (หำกเป็นยี่ห้ออ่ืนชะมดอำจมีอำกำรแพ้
วัคซีนได้) ดังรูปด้ำนล่ำงซ้ำยมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ถ่ำยพยำธิภำยนอกและพยำธิภำยในด้วยยำฉีด Ivermectin 1% ขนำด 0.4 มิลลิกรัม ต่อน้ ำหนักสัตว์ 

1 กิโลกรัม (กำรค ำนวณปริมำณยำให้สัตวแพทย์เป็นผู้ควบคุม เนื่องจำกหำกให้ยำเกินขนำดจะเป็น
อันตรำยท ำให้ชะมดมีอำกำรชักอย่ำงรุนแรง) โดยยำชนิดนี้ใช้ส ำหรับฟำร์มชะมดที่สำมำรถจับบังคับ
ชะมดโดยใช้กรงบีบเพ่ือฉีดยำเท่ำนั้น 
 

3. ในฟำร์มที่ไม่สำมำรถจับฉีดได้ให้ท ำกำรป้อนยำถ่ำยพยำธิภำยในแบบเม็ดของแมวที่มีตัวยำ 2 ชนิดผสม
กัน คือ Pyrantel และ Praziquantel โดยให้ในขนำดเท่ำกับแมวที่ระบุไว้ข้ำงกล่อง ตัวอย่ำงในรูปคือ
ยี่ห้อ Drontal Cat ของบริษัท ไอบเออร์ โดยขนำดที่ใช้ในแมวคือ ยำ 1 เม็ดต่อน้ ำหนัก 4 กิโลกรัม 
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อายุ 4 เดือน 
- ท ำวัคซีนรวมแมวเชื้อตำย 4 โรค ที่ไม่มีโรค Feline Leukemia (Fel-O-Vax IV) ซ้ ำอีก 1 เข็ม 

หลังจำกนั้นท ำวัคซีนซ้ ำทุก 1 ปี 

อายุ 6 เดือน 
- ท ำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำยี่ห้อ Rabisin ซ้ ำอีก 1 เข็ม หลังจำกนั้นท ำวัคซีนซ้ ำทุก 1 ปี 
- ถ่ำยพยำธิด้วยยำฉีด Ivermec ซ้ ำ หรือถ่ำยพยำธิด้วยยำกินแบบเม็ดซ้ ำ หลังจำกนั้นท ำกำรถ่ำยพยำธิ

ด้วยยำฉีดหรือยำกินทุก 6 เดือน 
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การคิดค้านวณความคุมทุนของการเพาะเลี ยงและเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ด 
 

 เกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีกำรเลี้ยงชะมดเช็ดในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย 
1. กลุ่มผู้เลี ยงชะมดเช็ด และต้องการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ด 

 
ก. ผลผลิต: ปริมำณไข 

 จำกกำรบันทึกปริมำณไขในแต่ละเดือน ของเกษตรกรที่มี ชะมดเช็ด จ ำนวน 67 ตัว พบว่ำ 
ปริมำณไขเพ่ิมขึ้นในฤดูร้อน และลดลงในฤดูฝน โดยเฉลี่ยสำมำรถผลิตไขได้ 232 กรัมต่อเดือน เฉลี่ย 
3.47 กรัม/ตัว/เดือน โดยที่มีกำรเริ่มเพำะขยำยพันธุ์ในช่วงเริ่มกำรด ำเนินโครงกำรวิจัย จ ำนวน 1 คู่ 
ในเดือน พ.ย. 55 พบว่ำกำรผลิตไขลดลง แต่เมื่อเพ่ิมจ ำนวนคู่เพำะขยำยพันธุ์ในช่วงต่อมำ พบว่ำ
สำมำรถผลิตไขเพ่ิมขึ้นจนอยู่ในระดับปกติ เนื่องจำกกำรจัดกำรฟำร์มที่ดีขึ้น ทั้ง ควำมสะอำด กำร
ป้องกันโรค กำรบันทึกข้อมูล และชะมดเช็ดตัวผู้สำมำรถน ำไปเลี้ยงเพ่ือผลิตไขได้ ดังภำพ 
  

 
ภาพ ปริมำณไขชะมดเช็ดของเกษตรกรในแต่ละเดือน 
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ภาพ ปริมำณไขชะมดเช็ด (กรัมต่อตัว) ของเกษตรกรในแต่ละเดือน 

ข. รำยได้ 
 รำยได้จำกกำรขำยไขชะมดเช็ด มีควำมสัมพันธ์กับปริมำณไข และรำคำไขชะมดเช็ดมีแนวโน้มที่
จะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจำกไม่มีกำรก ำหนดมำตรฐำนและรำคำกลำง ท ำให้รำคำขึ้นกับพ่อค้ำคนกลำง ดัง
ภำพรำยได้จำกกำรขำยไขชะมดเช็ดของเกษตรกรในแต่ละเดือน 

 

 
ภาพ รำยได้จำกกำรขำยไขชะมดเช็ดของเกษตรกรในแต่ละเดือน 

 
หมายเหตุ รำคำไข เดือน มกรำคม-กันยำยน 2555 รำคำ 130 บำทต่อกรัม 
     เดือน ตุลำคม 2555-มิถุนำยน 2556 รำคำ 120 บำทต่อกรัม 
     เดือน กรกฎำคม 2556 รำคำ 110 บำทต่อกรัม 
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ค. กำรเพำะขยำยพันธุ์ 
 จำกกำรที่มีกำรเพำะขยำยพันธุ์ชะมดเช็ด จ ำนวน 2 คู่ ในเวลำ 9 เดือน สำมำรถผลิตลูกชะมดได้ 
5 ตัว และชะมดเช็ดตัวผู้สำมำรถน ำไปเลี้ยงเพ่ือผลิตไขได้ ในปัจจุบัน จับคู่เพำะขยำยพันธุ์ 4 คู่ จะ
สำมำรถผลิตลูกได้ 
   4 x 2.5 x 12/9 = 14 ตัว/ปี 

  

ง. กำรลดกำรจับชะมดเช็ดจำกป่ำ 
 จำกควำมสำมำรถในกำรเพำะขยำยพันธุ์ชะมดเช็ดของเกษตรกรรำยนี้ ท ำให้ในปัจจุบันเกษตรกร
ไม่มีกำรจับหรือซื้อชะมดเช็ดจำกป่ำ เนื่องจำกมีแนวโน้มที่จะผลิตชะมดเช็ดได้ 14 ตัวต่อปี 
  

จ. ควำมคุ้มทุน 
 จำกรำยได้ของกำรขำยไขชะมดเช็ดเมื่อหักค่ำใช้จ่ำย (ไม่มีกำรบันทึกไว้ แต่ได้เสนอและให้
ข้อแนะน ำว่ำควรจะบันทึกรำยจ่ำย และเกษตรกรยินดีจะปฏิบัติ) พบว่ำเกษตรกรได้ก ำไรจำกกำรขำย
ไขชะมดเช็ด เดือนละ 20,000 บำทต่อเดือน  
 กำรเพำะขยำยพันธุ์ชะมดเช็ด มีต้นทุนได้แก่ 

1. โครงสร้ำงกรงเพำะ 4 กรง รำคำ 50 ,000 บำท สำมำรถใช้งำนได้ 5 ปี คิดเป็น 
10,000 บำทต่อปี 

2. อำหำรและค่ำดูแล อัตรำตำมปกติท่ีเลี้ยงชะมดเช็ดส ำหรับเช็ดไข 
3. ค่ำสูญเสียกำรผลิตไขในช่วงเพำะขยำยพันธุ์  

3.1 ตัวเมีย 1 ปี สูญเสียผลผลิต 12 x 3.47 กรัม เป็น 41.64 กรัม คิดเป็นเป็น
เงินประมำณ 41.64 x 100 บำท เท่ำกับ 4,140 บำทต่อตัว 4 ตัว รวมเป็น 
16,656 บำทต่อปี 

3.2 ตัวผู้ 1 ปี สูญเสียผลผลิต 3 เดือน (เฉพำะช่วงจับคู่) คิดเป็น 3 x 3.47 เป็น 
10.41 กรัม คิดเป็นเงินประมำณ 10.41 x 100 บำท เท่ำกับ 1,041 บำท
ต่อตัว 4 ตัว รวมเป็น 4,164 บำทต่อปี 

  รวมค่าใช้จ่าย เป็น 10,000 + 16,656 + 4,164 = 30,820 บำทต่อปี 
 

สำมำรถผลิตลูกชะมดเช็ดได้ 14 ตัวต่อปี ซึ่งเมื่อเลี้ยงจนสำมำรถผลิตไขได้ จะ   
 สำมำรถผลิตไขได้ 14 x 12 x 3.47 = 582.96 กรัมต่อปี  
   คิดเป็น  58,296 บำทต่อปี 
 ดั ง นั้ น  ก ำ ร เพ ำ ะ ข ย ำ ย พั น ธุ์ ช ะ ม ด เช็ ด  จ ำ น ว น  4  คู่  ส ำ ม ำ ร ถ ส ร้ ำ ง ก ำ ไ ร ได้                           
58,296 - 30,820 = 27,476 บำทต่อปี 

(หมำยเหตุ ชะมดเช็ดสำมำรถผลิตไขได้เฉลี่ย 10 ปี ดังนั้น ค่ำใช้จ่ำยในปีถัดไปจะลดลง) 
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2. กลุ่มผู้เลี ยงชะมดเช็ด แต่ไม่เพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ด 
 

ก. ผลผลิต: ปริมำณไข 
 จำกกำรบันทึกปริมำณไขในแต่ละเดือน ของเกษตรกร พบว่ำ ปริมำณไขไม่ขึ้นกับฤดูกำล แต่
ขึ้นกับสถำนที่เลี้ยง เนื่องจำกช่วงแรก โรงเรือนอยู่ใกล้ถนนมำกเกินไป จึงย้ำยสถำนที่เลี้ยงไปไว้บริเวณ
ด้ำนหลังของบ้ำน ปริมำณไขจึงเพ่ิมขึ้นในเดือน พ.ค. 56 แต่ในเดือน มิ.ย. 56 มีกำรรบกวนจำกงำน
เทศกำล ท ำให้กำรผลิตไขลดลง แต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เมื่อมีกำรปรับปรุงสถำนที่เลี้ยงให้สะอำด และ
ลดกำรรบกวน โดยเฉลี่ยสำมำรถผลิตไขได้ 1.30 กรัม/ตัว/เดือน ดังภำพ 
 

 
ภาพ ปริมำณไขชะมดเช็ดของเกษตรกรในแต่ละเดือน 

 
 

ข. รำยได้ 
 รำยได้จำกกำรขำยไขชะมดเช็ด มีควำมสัมพันธ์กับปริมำณไข และรำคำไขชะมดเช็ดมีแนวโน้มที่
จะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจำกไม่มีกำรก ำหนดมำตรฐำนและรำคำกลำง (ภำพที่ 72) ท ำให้รำคำขึ้นกับ
พ่อค้ำคนกลำง ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยต่อจ ำนวนตัวชะมดเช็ดไม่แตกต่ ำงกันมำกในแต่ละเดือน 
รำยละเอียดภำพ 
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ภาพ รำยได้ รำยจ่ำย และก ำไรรวมจำกกำรขำยไขชะมดเช็ดของเกษตรกรในแต่ละเดือน 

 

 
ภาพ รำยได้ รำยจ่ำย และก ำไรต่อตัว จำกกำรขำยไขชะมดเช็ดของเกษตรกรในแต่ละเดือน 

 
ค. ควำมคุ้มทุน 

 จำกกำรปรับปรุงพ้ืนที่เลี้ยงให้สะอำด มีกำรจัดกำรที่ดี พบว่ำ ชะมดเช็ดมีกำรเช็ดไขดีขึ้น สุขภำพ
แข็งแรง รำยได้เพ่ิมขึ้นในขณะที่รำยจ่ำยไม่เปลี่ยนแปลง แสดงว่ำกำรปรับปรุงที่ใช้ค่ำใช้จ่ำยเพียง
เล็กน้อย ท ำให้รำยได้เพ่ิมข้ึน นับเป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่คุ้มทุน 
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ยาหม่องน ้ามันชะมดและยาดม 

 

ประสบการณ์เรื่องเล่าจากผู้เลี ยงชะมดเช็ด  
 

นายฉัตรชัย ไตรภูธร 
นำยฉัตรชัย เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ประกอบธุรกิจหลำกหลำย  
มีควำมชอบควำมสนใจในสัตว์ป่ำและต้องกำรอนุรักษ์ควบคู่ด้วย  
สนใจในสมุนไพร แพทย์แผนไทย จึงมีกำรเลี้ยงชะมดเช็ดอย่ำง 
ถูกกฎหมำยและเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง “ สมำคมชะมดไทย”  
เพ่ือเป็นศูนย์กลำงให้เกษตรกรและผู้สนใจในอำชีพเพำะเลี้ยง 
ชะมดเช็ดและผู้ค้ำขำยผลผลิตจำกชะมดเช็ดได้แลกเปลี่ยนข้อมูล  
ไดพั้ฒนำแปรรูปไขชะมดเช็ดเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพ่ือจ ำหน่ำย 
และประยุกต์ใช้กับกำรแพทย์แผนไทย ในปัจจุบันได้ศึกษำด้ำนกำรแพทย์แผนไทยอย่ำงต่อเนื่อง  
เพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์และเปิดคลินิกกำรแพทย์แผนไทย และหำตลำดต่ำงประเทศให้หลำกหลำย ไม่ว่ำจะ
เป็น จีน อินเดีย ตะวันออกกลำง เพ่ือยกระดับรำคำของไขชะมดเช็ด   
   

1. เริ่มเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ดเมื่อใด 
- เริ่มเลี้ยงตั้งแต่ ปี 2555  

2. อะไรคือเหตุจูงใจหรือสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ด 
- เกิดจำกควำมชอบส่วนตัว รักสัตว์ พอปี 2555 มีกำรสัมมนำ ของ ส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำน

ชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) หรือ Biodiversity-based Economy Development Office (Public 
Organization): BEDO เรื่อง ชะมดเช็ดและอีเห็น ซึ่งจัดที่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เกิดแรงจูงใจ 
เริ่มเลี้ยงชะมดเช็ดที่ จ.สมุทรปรำกำร และท ำอย่ำงถูกกฎหมำย ตั้งใจเมื่อได้ผลผลิตจะน ำมำแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เอง ในรูปแบบของแพทย์แผนไทย ควบคู่กับกำรอนุรักษ์สัตว์ป่ำ ไม่ได้ตั้งควำมหวังที่จะได้ผล
ก ำไรอย่ำงเกินควร  

3. ปัจจุบันกำรเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ดเป็นอย่ำงไรบ้ำง (เลี้ยงเพ่ือผลิตส่งขำย เลี้ยงแล้วแปรรูป เลี้ยงเพ่ือ
ส่งออก ฯลฯ) 
- เลี้ยงชะมดเช็ดก็เลี้ยงจ ำนวนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันก ำลัง 

พัฒนำแปรรูปไขชะมดเช็ดเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเอง  
เพ่ือจ ำหน่ำย และประยุกต์ใช้กับกำรแพทย์แผนไทย  
ในอนำคตอยำกขยำยอุตสำหกรรมและธุรกิจเครื่องหอม 
และธุรกิจด้ำนสปำ  
 

4. สถำนกำรณ์ปัจจุบันเป็นอย่ำงไร 
- ด้ำนกำรตลำดยังคงเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อธุรกิจ จึงต้องมีกำรปรับตัว เช่น ต้องสร้ำงผลิตภัณฑ์

แปรรูปขึ้นมำเอง 
5. ที่ผ่ำนมำพบปัญหำหรืออุปสรรคหรือไม่ อย่ำงไร 

- ชะมดเช็ดเกิดโรค ตำย เพำะขยำยพันธุ์ยังไม่ได้เท่ำท่ีควร และด้ำนกำรตลำด รำคำไขรำคำตกต่ ำ  
6. แล้วแก้ไขอย่ำงไร 
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เพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ด 

 
 

โรงเลี ยงชะมดเช็ดเพื่อเก็บไข 

- สร้ำงแบรนด์ผลิตภัณฑ์เองโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่ำ THAI CIVET PRODUCT มีผลิตภัณฑ์ได้แก่ ยำหม่อง
น้ ำมันชะมด ยำดม น้ ำหอม เครื่องหอมต่ำงๆ เพ่ือจัดจ ำหน่ำยและใช้ในคลินิคกำรแพทย์แผนไทยที่
ด ำเนินกำรเปิดให้บริกำร 

7. อยำกจะเสนอแนวทำงแก้ไขอย่ำงไร 
- ภำครฐัต้องเข้ำมำให้ควำมช่วยเหลือแก้ไขปัญหำเรื่องพ่อแม่พันธุ์ที่ถูกตำมกฎหมำย 
- มีหน่วยงำนที่ช่วยเหลืออ ำนวยควำมสะดวกในขั้นตอนกำรขออนุญำตกำรเพำะเลี้ยง 

8. ข้อเสนอแนะ ส ำหรับ ผู้ที่จะเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ดรำยใหม่  
- การจะเริ่มต้นท้าอะไร ต้องศึกษาให้ดี ต้องศึกษำรำยละเอียดให้ดี ๆ ก่อนกำรตัดสินใจที่จะเลี้ยงหรือ

ด ำเนินธุรกิจ เพรำะกำรด ำเนินธุรกิจต้องมองหลำยปัจจัยก่อนกำรตัดสินใจลงทุนเลี้ยง เช่น ปัจจัยด้ำน
ตัวสัตว์ ด้ำนเงินลงทุน ค ำนึงควำมคุ้มทุน ด้ำนกำรตลำด ผลิตมำแล้วส่งขำยที่ไหนหรือจะพัฒนำต่อ
ยอดไปได้อย่ำงไร 

9. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- แนวคดิ ธนาคารชะมดเช็ด คือ ให้คนยืมพ่อแม่พันธุ์ชะมดเช็ดที่ถูกกฎหมำยไปเลี้ยง เมื่อได้ลูกก็คืนลูก

ให้กับเจ้ำของ  
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คลินิกแพทย์แผนไทย 

 
 

  
 

  
 

  
ผลิตภัณฑ์จากไขชะมดเช็ดที่ใช้ใน 

คลินิกแพทย์แผนไทย 
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นายสายันต์ นางล้ายอง พรมรักษ์ 

นายสายันต์ นางล้ายอง พรมรักษ์ 
 นำยสำยันต์และนำงล ำยอง อำศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี  
เป็นเกษตรกรที่เพำะเลี้ยงชะมดเช็ดมำอย่ำงยำวนำน ในอดีตเคย 
เลี้ยงชะมดเช็ดอยู่ใต้ถุนบ้ำน และโรงเรือนใกล้บ้ำน  
แต่ปัจจุบันได้น ำมำเลี้ยงที่โรงเรือนในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
แยกจำกพ้ืนที่ชุมชน เลี้ยงชะมดเช็ดควบคู่กับกำรท ำเกษตรอย่ำงอ่ืน  
ในปี 2555 สำมำรถเพำะขยำยพันธุ์ได้ แต่ได้หยุดขยำยพันธุ์ไป 
เนื่องจำกประสบปัญหำกรงเพำะเสียหำย และในปัจจุบันยังไม่พร้อม 
ที่จะเพำะขยำยพันธุเพ่ิมเติม เนื่องจำก ไม่พร้อมส ำหรับกำรลงทุนเพ่ิมเติม เพรำะรำคำไขชะมดลดต่ ำมำก แต่ถ้ำ
รำคำสูงขึ้นก็จะเพำะขยำยพันธุ์เพ่ิมเติมเพรำะมีควำมมั่นใจในกำรเพำะขยำยพันธุ์ 

1. เริ่มเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ดเมื่อใด 
- เลี้ยงมำนำน สำมำรถเพำะขยำยพันธุ์ได้ แต่ในปัจจุบัน (กันยำยน 2560) ยังไม่อยำกเพำะขยำยพันธุ์

เพ่ิมเนื่องจำก รำคำไขชะมดเช็ดต่ ำ กำรลงทุนในกำรสร้ำงและซ่อมแซมกรงเพำะขยำยพันธุ์เป็นกำร
ลงทุนเพิ่ม  

2. อะไรคือแรงจูงใจหรือสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ด 
- เริ่มเลี้ยงชะมดเช็ดจำกกำรสืบทอดจำกรุ่นสู่รุ่น  เป็นอำชีพเสริม ท ำควบคู่กับกำรท ำนำข้ำว ท ำไร่ท ำ

สวน 
3. ปัจจุบันกำรเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ดเป็นอย่ำงไรบ้ำง (เลี้ยงเพ่ือผลิตส่งขำย เลี้ยงแล้วแปรรูป เลี้ยงเพ่ือ

ส่งออก ฯลฯ) 
- เลี้ยงเพ่ือผลิตไขส่งขำยโดยจะมีคนรับซื้อซึ่งเป็นเจ้ำประจ ำ โดยรำคำจะขึ้นลงตำมควำมต้องกำรของ

ผู้รับซื้อ 
4. สถำนกำรณ์ปัจจุบันเป็นอย่ำงไรบ้ำง 

- ด้ำนกำรตลำดยังคงเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรเลี้ยงชะมดเช็ด กำรเลี้ยงชะมดมีต้นทุนเพ่ิมมำกขึ้น 
กำรดูแลเลี้ยงดูชะมดเพ่ิมมำกขึ้น ทั้งเรื่องค่ำอำหำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำแรงงำน แต่รำคำไขยังไม่มี
กำรก ำหนดชัดเจน ดังนั้นถ้ำรำคำไม่สม่ ำเสมอ และรำคำไขลดลงไปมำกก็จะท ำให้ขำดทุนและอำชีพนี้
หำยไป  

5. ที่ผ่ำนมำพบปัญหำหรืออุปสรรคหรือไม่ 
- ด้ำนกำรตลำด บำงช่วงรำคำไขรำคำตกต่ ำ บำงช่วงขำยไขยำก คนรับซื้อไม่รับซื้อไข เพรำะควำม

ต้องกำรในตลำดลดลง มีปัญหำกำรปลอมปน จนบำงครั้งเกิดปัญหำกดรำคำกำรรับซื้อ  
- ชะมดที่เลี้ยงบำงตัวตำยอย่ำงไม่ทรำบสำเหตุ และปัญหำกรงเพำะช ำรุดและงูเข้ำมำกัดลูกชะมดที่เพำะ

ได ้
6. แล้วแก้ไขอย่ำงไร 

- หยุดขยำยพันธุ์เพ่ิม พักกำรลงทุนเรื่องปรับปรุงกรงเพ่ิมเติม รอให้สถำนกำรณ์รำคำไขดีขึ้น 
7. อยำกจะเสนอแนวทำงแก้ไขอย่ำงไร 

- อยำกให้มีหน่วยงำนเข้ำมำช่วยเหลือด้ำนกำรตลำด รำคำไขชะมดเช็ดไม่ให้ตกต่ ำ มีกำรควบคุมก ำหนด
รำคำ และอยำกให้มีหน่วยงำนเข้ำมำอ ำนวยควำมสะดวกแก้ไขปัญหำให้ชะมดเป็นชะมดที่ถูกกฎหมำย 
เช่นเพำะขยำยพันธุ์ได้แล้ว สำมำรถขำยได้โดยมีใบรับรองที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
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เลี ยงชะมดเช็ดในพื นที่ไร่สวน 

 

 
ลุงสายันตใ์ห้อาหารชะมดเช็ด 

8. ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้ที่สนใจอยำกเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ดรำยใหม่ 
- ศึกษำด้ำนข้อมูลสัตว์ ด้ำนกำรตลำดให้ดี เลี้ยงแล้วได้ผลผลิตแล้วจะไปขำยให้ใคร  
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นางประไพ โชคประภากร 

 

นางประไพ โชคประภากร 
 ป้ำประไพอำศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี เป็นแม่บ้ำน  
ที่เลี้ยงชะมดเช็ดแบบดั้งเดิม คือเลี้ยงชะมดเช็ดไว้ใต้ยุ้งฉำง 
บริเวณบ้ำน เป็นอำชีพเสริม จึงเลี้ยงจ ำนวนไม่มำกและ 
ไม่ได้มีแนวคิดจะขยำยพื้นที่และขนำดในกำรเพำะเลี้ยง  
  
 
 

1. เริ่มเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ดเมื่อใด 
- เริ่มเลี้ยงชะมดเช็ดปี 2543 

2. อะไรคือเหตุจูงใจหรือสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ด 
- เลี้ยงชะมดเช็ดเป็นอำชีพเสริม เป็นงำนที่อยู่ที่บ้ำน เหมำะส ำหรับแม่บ้ำน เพรำะไม่ต้องใช้แรงงำนมำก

เพ่ิมรำยได้มำจุนเจือครอบครัวได้ 
3. ปัจจุบันกำรเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ดเป็นอย่ำงไรบ้ำง (เลี้ยงเพ่ือผลิตส่งขำย เลี้ยงแล้วแปรรูป เลี้ยงเพ่ือ

ส่งออก ฯลฯ) 
- เลี้ยงเพ่ือผลิตไขส่งขำยโดยจะมีคนรับซื้อซึ่งเป็นเจ้ำประจ ำ โดยรำคำจะขึ้นลงตำมควำมต้องกำรของ

ผู้รับซื้อ 
4. สถำนกำรณ์ปัจจุบันเป็นอย่ำงไรบ้ำง 

- กำรเลี้ยงชะมดมีต้นทุนเพ่ิมมำกข้ึน แต่รำคำไขลดลง ท ำให้ผลตอบแทนลดลง 
5. ที่ผ่ำนมำพบปัญหำหรืออุปสรรคหรือไม่ 

- ด้ำนกำรตลำด บำงช่วงรำคำไขรำคำตกต่ ำ บำงช่วงขำยไขยำก คนรับซื้อไม่รับซื้อไข เพรำะควำม
ต้องกำรในตลำดลดลง มีปัญหำกำรปลอมปน จนบำงครั้งเกิดปัญหำกดรำคำกำรรับซื้อ และต้นทุนกำร
เลี้ยงสูงขึ้น เช่น ค่ำอำหำร  ค่ำยำรักษำ  

6. แล้วแก้ไขอย่ำงไร 
- จำกกำรที่เลี้ยงจ ำนวนไม่มำกและเลี้ยงชะมดเช็ดแบบดั้งเดิม  อำหำรส่วนมำกจึงใช้ผลผลิตจำก

กำรเกษตรของตนเอง เช่นกล้วย มะละกอ จำกสวน ปลำจำกกำรหำจับเอง ข้ำวจำกนำตัวเอง แรงงำน
ของแม่บ้ำน ดังนั้นจึงสำมำรถลดต้นทุนได้ 

7. อยำกจะเสนอแนวทำงแก้ไขอย่ำงไร 
- ช่วยเหลือด้ำนกำรตลำด รำคำไขชะมดเช็ดไม่ให้ตกต่ ำ 
- อยำกให้มีหน่วยงำนเข้ำมำอ ำนวยควำมสะดวกแก้ไขปัญหำให้ชะมดเป็นชะมดที่ถูกกฎหมำย 

8. ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้ที่สนใจอยำกเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ดรำยใหม่ 
- ศึกษำให้ดี ให้รอบครอบละเอียดก่อนกำรตัดสินใจเลี้ยง กำรเลี้ยงต้องเอำใจใส่ ต้องมีเวลำ กำรดูแลก็

ไม่ได้ง่ำยอย่ำงทีค่ิด เพราะสัตว์ป่าไม่ใช่สัตว์เลี ยง 
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ป้าประไพดูแลชะมดเช็ด 
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นายชาลี นางอัจฉรา  แสงต้อ 

นายชาลี นางอัจฉรา  แสงต้อ  
 
ก ำนันชำลี เป็นก ำนันรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดว่ำ ต ำบลทับคำง 
อ ำเภอเขำย้อย เป็นแหล่งที่มีกำรเพำะเลี้ยงชะมดเช็ด 
แหล่งใหญ่ที่มีตั้งแต่อดีต ในปัจจุบันยังคงเหลือเพียงที่เดียว 
และเป็นแหล่งใหญ่ที่สุด โดยบ้ำนก ำนันเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และแหล่งข้อมูลของชุมชน โดยส่วนมำกผู้ที่สนใจในอำชีพ 
กำรเพำะเลี้ยงชะมดเช็ด นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษำ  
รวมไปถึงผู้สนใจอ่ืน ๆ  จะมำหำข้อมูลจำกบ้ำนก ำนันซึ่ง 
เป็นแหล่งข้อมูลและศูนย์รวมชุมชน จึงมีแนวคิดที่จะเลี้ยง 
ชะมดเช็ดเพื่อเป็นแหล่งข้อมูล ประกอบกับต้องกำรสร้ำง 
อำชีพเสริมให้กับแม่บ้ำน  

 
1. เริ่มเลี้ยงหรือท ำธุรกิจเกี่ยวกับชะมดเช็ด  

- เริ่มเลี้ยงปี 2556  
2. อะไรคือแรงจูงใจหรือสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ด 

- บ้ำนก ำนันเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งข้อมูลของชุมชน โดยส่วนมำกผู้ที่สนใจในอำชีพกำรเพำะเลี้ยง
ชะมดเช็ด นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษำ รวมไปถึงผู้สนใจอ่ืน ๆ  จะมำหำข้อมูลจำกบ้ำนก ำนันซึ่ง
เป็นแหล่งข้อมูลและศูนย์รวมชุมชน ประกอบกับอยำกให้ให้แม่บ้ำนมีอำชีพเสริม งำนที่อยู่กับบ้ำน 

3. ปัจจุบันกำรเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ดเป็นอย่ำงไรบ้ำง (เลี้ยงเพ่ือผลิตส่งขำย เลี้ยงแล้วแปรรูป เลี้ยงเพ่ือ
ส่งออก ฯลฯ) 
- เลี้ยงเพ่ือผลิตไขส่งขำยโดยจะมีคนรับซื้อซึ่งเป็นเจ้ำประจ ำ โดยรำคำจะขึ้นลงตำมควำมต้องกำรของ

ผู้รับซื้อ 
4. มองสถำนกำรณ์ปัจจุบันเป็นอย่ำงไรบ้ำง 

- ด้ำนกำรตลำดยังคงเป็นปัจจัยส ำคัญ เนื่องจำกไม่มีกำรก ำหนดรำคำที่ชัดเจน ไม่มีตลำดที่แน่นอน 
5. ที่ผ่ำนมำพบปัญหำหรืออุปสรรคหรือไม่/ กำรแก้ไขอย่ำงไร 

- หำพ่อแม่พันธุ์ที่ถูกต้องตำมกฎหมำยยำก พ่อแม่พันธุ์ไม่มี ด้ำนกำรตลำด บำงช่วงรำคำไขรำคำตกต่ ำ 
บำงช่วงขำยไขยำก คนรับซื้อไม่รับซื้อไข เพรำะควำมต้องกำรในตลำดลดลง มีปัญหำกำรปลอมปน จน
บำงครั้งเกิดปัญหำกดรำคำกำรรับซ้ือ 

6. แล้วแก้ไขอย่ำงไร 
- พักกำรลงทุนเพ่ิมเติม รอให้สถำนกำรณ์รำคำไขดีขึ้น 

7. อยำกจะเสนอแนวทำงแก้ไขอย่ำงไร 
- ภำครัฐต้องเข้ำมำให้ควำมช่วยเหลือแก้ไขปัญหำเรื่องพ่อแม่พันธุ์ที่ถูกตำมกฎหมำย และช่วยเหลือด้ำน

กำรตลำด รำคำไขชะมดเช็ดไม่ให้ตกต่ ำ มีกำรควบคุมก ำหนดรำคำ 
8. ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้ที่สนใจอยำกเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ดรำยใหม่ หรือจะประกอบอำชีพอ่ืน ๆ 

- ต้องมีใจรักชะมดเช็ดตัวสัตว์ ช่ำงสังเกต ใจเย็น เป็นงำนที่ถ้ำคิดจะเลี้ยงต้องค ำนึงถึงเรื่องเวลำเพรำะ
ต้องมีเวลำเป็นหลักในกำรดูแล ค ำนึงถึงเรื่องโรคกำรดูแลเลี้ยงดูตัวสัตว์  
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แหล่งข้อมูลชะมดเช็ดและศูนย์รวมชุมชน 
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นางอุไร นายเสนอ เวียนอยู่   

นางอุไร นายเสนอ เวียนอยู่    
 นำงอุไร หรือป้ำพำ ลุงเสนอ สองสำมีภรรยำ ซึ่งอำศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี สืบทอดอำชีพกำรเลี้ยงชะมด
เช็ดเพ่ือเก็บไขมำตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ แต่ได้เลิกเลี้ยงไปประกอบอำชีพอ่ืนที่ได้ผลตอบแทนดีกว่ำ จนเมื่อ 10 ปีก่อน ลูก
ทั้ง 3 คนของลุงและป้ำได้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้ให้พ่อแม่เลิกท ำงำนเนื่องจำกอำยุที่มำกขึ้น จึงกลับมำเลี้ยงชะมด
เช็ดที่บ้ำน เพรำะไม่อยำกอยู่เฉยๆ มีอำชีพท ำตอนอยู่บ้ำน เคยประสบปัญหำโรคระบำดจำกกำรติดโรคจำกแมว ท ำ
ให้ชะมดเช็ดตำยจ ำนวนมำก ท ำให้มีกำรป้องกันโรคโดยกำรจัดกำรพ้ืนที่เลี้ยงดีมำกแม้จะเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้ำน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เริ่มเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ดเมื่อใด 
- เคยเลี้ยงตอนเป็นเด็ก แล้วไปท ำอำชีพอ่ืน พอปี 2551 เริ่มกลับมำเลี้ยงเพรำะอยำกหำอำชีพท ำตอน

อำยุมำก เนื่องจำกเลี้ยงในบ้ำน ใช้แรงงำนน้อย  
2. อะไรคือแรงจูงใจหรือสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรเลี้ยงชะมดเช็ด 

- เกิดจำกเลี้ยงชะมดเช็ดจำกกำรสืบทอดจำกรุ่นสู่รุ่นเป็นอำชีพเสริม เลี้ยงอยู่กับบ้ำน ใช้เป็นรำยได้ส่งลูก
เรียนหนังสือและเป็นงำนที่ท ำอยู่กับบ้ำน ปัจจุบันท ำเป็นอำชีพหลัก 

3. ปัจจุบันกำรเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ดเป็นอย่ำงไรบ้ำง (เลี้ยงเพ่ือผลิตส่งขำย เลี้ยงแล้วแปรรูป เลี้ยงเพ่ือ
ส่งออก ฯลฯ) 
- เลี้ยงเพ่ือผลิตส่งขำย ทั้งเจ้ำประจ ำที่รับซื้อปริมำณต่อเดือนแน่นอน และมีลูกค้ำรับซื้อเพ่ิมเติม 

4. สถำนกำรณ์ปัจจุบันเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
- ด้ำนกำรตลำดยังคงเป็นปัจจัยส ำคัญ เนื่องจำกไม่มีกำรก ำหนดรำคำที่ชัดเจน ไม่มีตลำดที่แน่นอน และ

กำรเลี้ยงชะมดมีต้นทุนเพิ่มมำกขึ้น หำกไม่มีกำรควบคุมรำคำ กำรเลี้ยงก็อำจจะสูญหำยไป 
5. ที่ผ่ำนมำพบปัญหำหรืออุปสรรคหรือไม่ 

- ด้ำนกำรตลำด รำคำไขรำคำตกต่ ำ ขำยไขยำก เคยประสบปัญหำขำดทุนครั้งใหญ่เนื่องจำกเกิดโรคใน
ชะมดตำยจ ำนวนมำก 

- เวลำมีปัญหำด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับชะมดเช็ดหำแนวทำงกำรรักษำค่อนข้ำงยำก 
6. แล้วแก้ไขอย่ำงไร 

- เลยมีกำรเลี้ยงอย่ำงถูกหลักมำตรฐำนกำรเลี้ยงใกล้เคียง ฟำร์มเพำะเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ 
7. อยำกจะเสนอแนวทำงแก้ไขอย่ำงไร 

- ช่วยเหลือด้ำนกำรตลำด รำคำไขชะมดเช็ดไม่ให้ตกต่ ำไปกว่ำกรัมละ 100 บำท 
8. ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้ที่สนใจอยำกเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ดรำยใหม่ 
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                ลุงเสนอ ดูแลชะมดเช็ด    ไขชะมดเช็ด 

 

  
 

                ตระหนักถึงการควบคุมป้องกันโรค เช่น ล้อมตาข่ายกัน สุนขั แมว นก เข้าจุดเลี ยงชะมด 

- ต้องมีควำมอดทน กำรเลี้ยงชะมดถึงไม่ได้รำยได้แบบเป็นที่ละมำกๆ แต่สำมำรถช่วยเสริมรำยได้เรำได้  
- ผู้ที่คิดจะเลี้ยงต้องให้ควำมใส่ใจด้ำนกำรเลี้ยงกำรควบคุมป้องกันโรคเป็นส ำคัญเน้นกำรจัดกำรดี เป็น

กำรลดกำรสูญเสีย 
- หำกตัดสินใจเลี้ยงแล้วอำจจะไม่มีรำยได้ในช่วง 1-2 ปีแรก สำเหตุอำจมำจำกชะมดไม่เช็ดไข ตื่น ตกใจ

ง่ำย เจ็บป่วย ตำย ต้องเสียต้นทุนในกำรดูแลรักษำตัวสัตว์ 
- ต้องมีความอดทนให้มากกับอาชพีการเลี ยงชะมดเช็ด 
- คติของป้าคือ ไม่เก่ง แต่ ต้องพยายามเก่ง 
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นางพจนีย์ มหรรณพ หรือ คุณเอ 

นางพจนีย์ มหรรณพ  
 

นำงพจนีย์ มหรรณพ หรือ คุณเอ เป็นทำยำท 
ของป้ำน้อย ลุงผง ซึ่งเป็นตำกับยำย ที่ถ้ำใครสนใจหรือ 
พูดถึงเรื่องชะมดเช็ด จะต้องรู้จักเป็นอันดับแรกๆ เนื่องจำก  
ป้ำน้อย ลุงผง เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงชะมดเช็ดอย่ำงต่อเนื่อง 
ยำวนำน และสำมำรถผลิตไขจ ำนวนมำก จึงเป็นที่รู้จักอย่ำง 
แพร่หลำย ปัจจุบันลุงผงและป้ำน้อยอำยุมำกแล้ว คุณเอซึ่ง 
เป็นทำยำทและคอยช่วยเลี้ยงชะมดเช็ดมำตั้งแต่เด็กจึงสืบทอด 
อำชีพนี้ต่อ และประยุกต์น ำไขชะมดเช็ดมำแปรรูปเป็นส่วนประกอบในกำรผลิตเครื่องส ำอำง  
เช่น สบู่ น้ ำหอม จ ำหน่ำย ทั้งขำยเป็นเจ้ำของจ ำหน่ำยสินค้ำเอง และผลิตให้ผู้จ ำหน่ำยรำยอื่น  
 

1. เริ่มเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ดหรืออีเห็นเมื่อใด 
- กิจกำรของครอบครัว สืบทอดกำรเลี้ยงชะมดจำกรุ่นสู่รุ่น และเลี้ยงมำมำกกว่ำ 100 ปี  

2. อะไรคือแรงจูงใจหรือสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ด 
- สืบทอดกำรเลี้ยงชะมดเช็ดจำกรุ่นสู่รุ่น เป็นกิจกำรของครอบครัว ที่เห็นมำตั้งแต่เด็กและได้ช่วยตำกับ

ยำยท ำมำตลอด และจะต้องสืบทอดอำชีพกำรเลี้ยงชะมดเช็ดต่ออย่ำงแน่นอน  
3. ปัจจุบันกำรเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ดเป็นอย่ำงไรบ้ำง (เลี้ยงเพ่ือผลิตส่งขำย เลี้ยงแล้วแปรรูป เลี้ยงเพ่ือ

ส่งออก ฯลฯ) 
- เลี้ยงเพ่ือผลิตส่งขำย ทั้งเจ้ำประจ ำที่รับซื้อปริมำณต่อเดือนแน่นอน และน ำไขมำเป็นส่วนประกอบใน

กำรผลิตเครื่องส ำอำง เช่น สบู่ น้ ำหอม จ ำหน่ำย ทั้งขำยเป็นเจ้ำของจ ำหน่ำยสินค้ำเอง และผลิตให้ผู้
จ ำหน่ำยรำยอื่น  

4. สถำนกำรณ์ปัจจุบันเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
- ด้ำนกำรตลำดยังคงเป็นปัจจัยส ำคัญ เนื่องจำกไม่มีกำรก ำหนดรำคำที่ชัดเจน ไม่มีตลำดที่แน่นอน และ

กำรเลี้ยงชะมดมีต้นทุนเพ่ิมมำกข้ึน 
5. ที่ผ่ำนมำพบปัญหำหรืออุปสรรคหรือไม่ 

- ด้ำนกำรตลำด รำคำไขรำคำตกต่ ำ  
6. แล้วแก้ไขอย่ำงไร 

- น ำไขมำเป็นส่วนประกอบในกำรผลิตเครื่องส ำอำง เช่น สบู่ น้ ำหอม จ ำหน่ำย ทั้งขำยเป็นเจ้ำของ
จ ำหน่ำยสินค้ำเอง และผลิตให้ผู้จ ำหน่ำยรำยอื่น  

7. อยำกจะเสนอแนวทำงแก้ไขอย่ำงไร 
- มีหน่วยงำนช่วยเหลือในกำรควบคุมรำคำกลำงไขชะมดเช็ด 

8. ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้ที่สนใจอยำกเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ดรำยใหม่ 
- ผู้ที่คิดจะเลี้ยงชะมดเช็ดต้องมีควำมพร้อม พร้อมที่จะรับทุกอย่ำงได้ ต้องมีพ้ืนที่ที่จะเลี้ยงพร้อม เลี้ยง

ชะมดเช็ดแล้วต้องมีเวลำดูแล เวลำส่วนตัวต้องสละได้ ไม่สำมำรถทิ้งสัตว์ได้ เปลี่ยนคนเลี้ยงส่งผลกับ
ตัวสัตว์หรือกำรเช็ดไข ค ำนึงถึงพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือนบ้ำน สถำนที่เลี้ยงต้องไม่มีเสียงรบกวนสัตว์ และ
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คุณเอ แปรรูปไขชะมดเช็ดท่ีเลี ยง เป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองส้าอาง เช่น สบู่ น ้าหอม 
สอบถามผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม โทร: 0912742428 

           ไลน์ : Ahh2528 
 

สัตว์ของเรำต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหำส ำหรับพ้ืนบ้ำน ต้องศึกษำข้อมูลที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจเลี้ยง เลี้ยง
1-2 ตัวไม่ได้อะไร ต้องจริงจังหำกจะเลี้ยงเป็นอำชีพให้เกิดผลลัพธ์หรือให้มีรำยได้ 

 

            

     
 นายผง นางน้อย  หอมระรื่น                      คุณเอ และตาผง 
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ป้าต่องและป้าแต่ง 

นางสาวกัลญา แจ้งจิต (ป้าต่องและป้าแต่ง) 
  

ป้ำต่องและป้ำแต่ง สองพ่ีน้อง  ที่เลี้ยงชะมดเช็ดเป็นอำชีพเสริมไว้ใต้ถุน  
นอกเหนือจำกกำรเปิดร้ำนขำยของช ำ เลี้ยงชะมดเช็ดแบบดั้งเดิม เลี้ยงจ ำนวน 
ไม่มำกและไม่ได้มีแนวคิดจะขยำยพ้ืนที่และขนำดในกำรเพำะเลี้ยง เนื่องจำก 
อำยุมำกแล้วและลูกหลำนไม่มีใครสนใจจะสืบทอดอำชีพนี้ต่อเนื่องจำก  
กำรเลี้ยงชะมดต้องใส่ใจ ใช้เวลำอยู่กับชะมด   
 

1. เริ่มเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ดเมื่อใด 
สืบทอดกำรเลี้ยงชะมดเช็ดจำกรุ่นสู่รุ่น  

2. อะไรคือเหตุจูงใจหรือสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรเลี้ยงชะมดเช็ด 
- เลี้ยงชะมดเช็ดเป็นอำชีพเสริม เป็นงำนที่อยู่ที่บ้ำน งำนไม่หนักมำก และที่เลี้ยงอยู่จนถึงตอนนี้เพรำะ 

“ฉันรักชะมดเช็ด” 
3. ปัจจุบันกำรเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ดเป็นอย่ำงไรบ้ำง (เลี้ยงเพ่ือผลิตส่งขำย เลี้ยงแล้วแปรรูป เลี้ยงเพ่ือ

ส่งออก ฯลฯ) 
- เลี้ยงเพ่ือผลิตส่งขำย 

4. สถำนกำรณ์ปัจจุบันเป็นอย่ำงไรบ้ำง 
- รำคำตกต่ ำ รำคำไม่นิ่ง ขึ้นๆลงๆ  ต้นทุนกำรเลี้ยงเพ่ิมมำกข้ึน ได้แก่ ค่ำอำหำร ค่ำอุปกรณ์ 

5. ที่ผ่ำนมำพบปัญหำหรืออุปสรรคหรือไม่ 
- รำคำไขไม่แน่นอน รำคำไม่นิ่ง ขึ้นๆลงๆ   

6. แล้วแก้ไขอย่ำงไร 
- พักกำรลงทุนเพ่ิมเติม รอให้สถำนกำรณ์รำคำไขดีขึ้น 

7. อยำกจะเสนอแนวทำงแก้ไขอย่ำงไร 
- ช่วยเหลือด้ำนกำรตลำด รำคำไขชะมดเช็ดไม่ให้ตกต่ ำ  

8. ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้ที่สนใจอยำกเลี้ยงหรือท ำธุรกิจชะมดเช็ดรำยใหม่ 
- ศึกษำให้ดี ให้รอบครอบละเอียดก่อนกำรตัดสินใจเลี้ยง กำรเลี้ยงต้องเอำใจใส่ ต้องมีเวลำ ต้องมีใจรัก

พร้อมกับมีควำมรับผิดชอบต่อสัตว์ ถ้ำเกิดปัญหำกับตัวสัตว์ เช่น เจ็บป่วยพร้อมรักษำ หรือตัวไหนไม่
สำมำรถให้ผลิตไขได้ก็ต้องเลี้ยงเขำไปจนตำย หำกมีก ำลังควำมสำมำรถก็อยำกให้เพำะขยำยพันธุ์  
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       ป้าแต่ง ปรุงอาหารส้าหรับชะมดและให้อาหารชะมด 
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