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บทที่ 13 
การผลิตและการจัดการแพะ 

Production and Management of Goat 
 

แพะเป็นสัตว์เลี้ยงเก่าแก่ของมนุษยชาติที่ ให้ประโยชน์ใช้สอยรอบตัว  เนื้อและนมใช้ส าหรับ
บริโภค ส่วนหนังและขนใช้ท าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ต่างๆ และมูลใช้ท าเป็นปุ๋ย ที่ส าคัญแพะเป็นสัตว์ที่มี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้า กับสภาพแวดล้อมได้ดี จึงสามารถเลี้ยงได้ในหลากหลายสภาพ
ภูมิอากาศเกือบทุกแห่งในโลก มนุษย์เรารู้จักการดื่มนมแพะมาตั้งแต่ ยุคกรีกโบราณ หลายประเทศในแถบ
เมดิเตอร์เรเนียนนิยมดื่มนมแพะกันมาก เพราะเชื่อว่า โปรตีนในนมแพะจะท าให้เม็ดเลือดขาวท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพจึงท าให้ภูมิต้านทานในร่างกายดีขึ้น ถึงขั้นที่มีการกล่าวขานกันว่า “ นมแพะไม่ใช้ยารักษา
โรค แต่คนไข้นับพับสามารถ ฟ้ืนจากอาการป่วยได้เร็วเนื่องจากดื่มนมแพะ 

แพะ เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่าส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอ่ืน เพราะแพะมีเลี้ยงง่าย 
ขยายพันธุ์ได้เร็ว และมีข้อดีอ่ืนๆอีกมากเช่น 

1. แพะเป็นผลผลิตทั้งเนื้อและนม มีขนาดเล็ก ท าให้ผู้หญิงหรือเด็กสามารถให้การดูแลได้ 
2. แพะเป็นสัตว์ที่หาอาหารกินเองได้เก่ง กินอาหารได้หลายชนิด ดังนั้นถึงแม้ฤดูแล้ง  แพะก็

สามารถหาวัชพืชที่โค-กระบือกิน กินเป็นอาหาร 
3. แพะมีการเจริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวได้เร็ว สามารถผสมพันธุ์แพะได้ตั้งแต่อายุเพียง  8 

เดือน 
4. แพะมีความสมบูรณ์พันธุ์สูง แม่แพะมักคลอดลูกแฝด และใช้ระยะเวลาเลี้ยงลูกสั้น จึงท าให้ตั้ง

ท้องได้ใหม ่
 5. แพะเป็นสัตว์ที่ใช้พ้ืนที่ในการเลี้ยงเพียงเล็กน้อย ทั้งพ้ืนที่โรงเรือนและพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก
พืชอาหารสัตว์ส าหรับแพะ 
 6. แพะเป็นสัตว์ที่สามารถปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ความทนต่อสภาพอากาศแล้ง และร้อน
ได้ดี 

7. แพะเป็นสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารบริโภคส าหรับประชาชนของทุกศาสนาเพราะไม่มีศาสนาใดห้าม
บริโภค 
 
ลักษณะและวิธีการเลี้ยงแพะ โดยทั่วไปสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น 4 แบบด้วยกัน คือ 

1. การเลี้ยงแบบผูกล่าม การเลี้ยงแบบนี้ใช้เชือกผูกล่ามที่คอแพะแล้วน าไปผูกให้แพะหาหญ้ากิน
รอบบริเวณท่ีผูก โดยปกติเชือกที่ใช้ผูกล่ามแพะมักมีความยาวประมาณ 5-10 เมตร การเลี้ยงแบบนี้ผู้เลี้ยง
จะต้องมนี้ าและอาหารแร่ธาตุไว้ให้แพะกินเป็นประจ าด้วย ในเวลากลางคืนก็ต้องน าแพะกลับไปเลี้ยงไว้ใน
คอกหรือเพิงที่มีที่หลบฝน การผูกล่ามแพะควรเลือกพ้ืนที่ที่มีร่มเงาที่แพะสามารถหลบแดดหรือฝนไว้บ้าง 
หากจะให้ดีเมื่อฝนตกควรได้น าแพะกลับเข้าเลี้ยงในคอก 

2.การเลี้ยงแบบปล่อย การเลี้ยงแบบปล่อยนี้เกษตรกรมักปล่อยแพะให้ออกหากินอาหารใน เวลา
กลางวันโดยเจ้าของจะคอยดูแลตลอดเวลา หรือเป็นบางเวลาเท่านั้นลักษณะ การเลี้ยงแบบนี้ที่นิยมเลี้ยง
กันมากในบ้านเราเพราะเป็นการเลี้ยงที่ประหยัด เกษตรกรไต้องตัดหญ้ามาเลี้ยงแพะ การปล่อยแพะหา
อาหารกินอาจปล่อยในแปลงผัก หลังการเก็บเก่ียวหรือปล่อยให้กินหญ้าในสวนยาง แต่ต้องระมัดระวังอย่า
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ให้แพะเที่ยวท าความเสียหายให้แก่พืชเกษตรกรเพาะปลูก ทั้งนี้เพราะแพะกินพืชได้หลายชนิด การปล่อย
แพะออกหากินอาหารกินไม่ควรปล่อยเวลาที่แดดร้อนจัดหรือฝนตก เพราะแพะอาจจะเจ็บป่วยได้ โดย
ปกติเกษตรกรมักปล่อยแพะหากินอาหารตอนสายแล้วไล่ต้อนกลับเข้าคอกตอนเที่ยง หรือปล่อยแพะออก
หากินอาหารกินตอนบ่ายแล้วไล่ต้อนกลับเข้าคอกตอนเย็น หากพ้ืนที่มีหญ้าอุดมสมบูรณ์แพะจะกินอาหาร
เพียง 1-2 ชั่วโมงก็เพียงพอแล้ว 

การเลี้ยงแบบปล่อยมีประโยชน์ที่ส าคัญ คือ 
1. ใช้ประโยชน์จากหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์ที่ข้ึนตามธรรมชาติท าให้ต้นทุนการบริโภคต่ า 
2. แพะได้รับอาหารหลายชนิดท าให้ได้โภชนาการตามความต้องการของร่างกาย 
3. เด็กหรือคนชราสามารถดูแลแพะที่แทะเล็มได้ 

การเลี้ยงแบบปล่อยมีข้อเสียที่ส าคัญ คือ 
1. ต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด 
2. แทะเล็มไม่ได้ตลอดปีโดยเฉพาะในฤดูฝน 
3. แพะมีโอกาสติดโรคและพยาธิได้ง่าย 

3.การเลี้ยงแบบขังคอกการเลี้ยงแบบนี้เกษตรกรขังแพะไว้ในคอกรอบๆ คอกอาจมีแปลงหญ้าและ
รั้วรอบแปลงหญ้าเพ่ือให้แพะได้อออกกินหญ้าในแปลง บางครั้งเกษตรกรต้องตัดหญ้าเนเปียร์หรือกินนีให้
แพะกินบ้างบนคอกต้องมีน้ าและอาหารข้นให้กิน การเลี้ยงวิธีนี้ประหยัดพื้นที่และแรงงานในการดูแลแพะ 
แต่ต้องลงทุนสูง เกษตรกรจึงไม่นิยมท าการเลี้ยงกัน 

4. การเลี้ยงแบบผสมผสานกับการปลูกพืช การเลี้ยงแบบนี้ ท าการเลี้ยงได้ 3 ลักษณะ ที่กล่าว
ข้างต้น แต่การเลี้ยงลักษณะนี้เกษตรกร จะเลี้ยงแพะปะปนไปกับการปลูกพืช เช่น ปลกูยางพารา ปลูก
ปาล์มน้ ามันและปลูกมะพร้าว ในภาคใต้ของประเทศไทย มีเกษตรกรจ านวนมากที่ท าการเลี้ยงแพะควบคู่
ไปกับการท าสวนยาง โดยให้แพะหากินหญ้าใต้ยางที่มีขนาดโตพอสมควร การเลี้ยงแบบนี้ท าให้เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึนกว่าการเพาะปลูกเพียงอย่างเดียว 
พันธุ์แพะ 

1.แพะพ้ืนเมืองในประเทศไทย มีหลายพันธุ์ด้วยกัน แพะทางแถบตะวันตก เช่น ที่จังหวัดตาก 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแพะท่าจากประเทศอินเดีย หรือปากีสถานมีรูปร่างใหญ่กว่าแพะทางใต้ ส่วนแพะ
ทางใต้ของประเทศไทย มีขนาดเล็กเข้าใจกันว่ามีสายพันธุ์เดียวกับแพะพ้ืนเมืองของมาเลเซีย คือพันธุ์แกม
บิงกัตจัง แพะพ้ืนเมืองทางใต้มีความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร มีน้ าหนักประมาณ 20-25 กิโลกรัม ให้
ผลผลิตทั้งเนื้อและนมต่ า 

 
ภาพที่ 13.1 พันธุ์แพะพ้ืนเมือง 
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2.แพะพันธุ์ต่างประเทศ เนื่องจากแพะพ้ืนเมืองของประเทศไทย มีขนาดเล็ก ให้ผลผลิตต่ า กรม
ปศุสัตว์มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงพันธุ์แพะของประเทศไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้น ให้แพะเป็นสัตว์ที่ให้ทั้ง
ผลผลิตทั้งเนื้อและนม ดังนั้น จึงได้น าแพะพันธุ์ต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้เกษตรกรน าไป
ผสมพันธุ์กับแพะพ้ืนเมือง เพ่ือให้คุณภาพของแพะดีขึ้น ส าหรับแพะพันธุ์ต่างประเทศท่ีกรมปศุสัตว์น าเข้า
มาขยายพันธุ์ และมีเลี้ยงในประเทศไทยแบ่งเป็นแพะนม และแพะเนื้อ ได้แก่ 

2.1. แพะพันธุ์ซาแนน (Saanean breed) มีถ่ินก าเนิดเดิมอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นแพะ
นมที่มีขนาดใหญ่ให้ผลผลิตนมสูงกว่าแพะพันธุ์อ่ืนๆ แพะพันธุ์นี้มีขนสั้น ดั้งจมูกและใบหน้ามีลักษณะตรง 
ใบหูเล็กและตั้งชี้ไปข้างหน้า มีความสูงจากหัวไหล่ 75-90 เซนติเมตร รูปร่างเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม ปกติ
จะไม่มีเขาทั้งในเพศผู้และเพศเมีย แต่เนื่องจากมีแพะกระเทยในแพะพันธุ์นี้มาก จึงควรคัดเฉพาะแพะที่มี
เขาไว้เป็นพ่อพันธุ์ เพราะมีรายงานว่าลักษณะกระเทยมีความสัมพันธ์ทางพันธุ์กรรมอยู่กับลักษณะของการ
ไม่มีเขา แพะพันธุ์นี้มีสีขาว สีครีม หรือสีน้ าตาลอ่อนๆ น้ าหนักโตเต็มที่เพศเมียประมาณ 60 กิโลกรัม ส่วน
เพศผู้ ประมาณ 70 กิโลกรัม ให้ลูก 2 ตัว ต่อครอก อัตราให้ลูกแฝดค่อนข้างสูง ให้น้ านมประมาณวันละ 2 
ลิตร ระยะเวลาการให้นมนานถึง 200 วัน มีหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เลี้ยงแพะพันธุ์
นี้อยู่มาก เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และประเทศไทย แต่ก็มีปัญหาเพราะว่าแพะพันธุ์นี้ปรับตัวเข้ากับ
ภูมิอากาศในแถบนี้ไม่ค่อยดีนัก แต่ถ้าหากเลี้ยงแพะพันธุ์นี้ไว้ในลักษณะขังคอกตลอดเวลา ก็จะท าให้
ปัญหาเรื่องเจ็บป่วยลดลงให้ผลผลิตดี  

  
ภาพที่ 13. 1 พันธุ์ซาแนน และการประกวดแพะพันธุ์ซาแนนที่ มหาวิทยาลัยสุรนารี ปี 2550 

2.2. แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน (Anglo Nubian breed) เป็นแพะที่มีลักษณะกึ่งเนื้อก่ึงนม 
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศร้อนได้ดี กรมปศุสัตว์น าเข้ามาเลี้ยงขยายพันธุ์กว่า 20 ปีแล้ว เพ่ือ
ปรับปรุงพันธุ์แพะพ้ืนเมืองให้มีขนาดใหญ่ขึ้น แพะพันธุ์นี้มีขนาดใหญ่ มีลักษณะสูงและเพรียวกว่าพันธุ์
ซาแนน มีความสูงจากหัวไหล่ 70-100 เซนติเมตร ล าตัวยาวกว้าง มีขนสั้นละเอียดเป็นมัน น้ าหนักตัว มี
น้ าหนักแรกเกิด 2-5 กิโลกรัม น้ าหนักหย่านม (3 เดือน) 15 กิโลกรัม ดั้งจมูกมีลักษณะโด่งและงุ้ม ใบหู
ยาวและปรกลง ปกติแพะพันธุ์นี้จะไม่มีเขา แต่ถ้าหากมีเขาเขาจะสั้นและเอนแนบติดกับหนังหัว มีขายาว
ซึ่งช่วยให้เต้านมอยู่สูงกว่า ระดับพื้นมากและท าให้ง่ายต่อการรีดนม และยังช่วยให้เต้านมไม่ได้รับบาดเจ็บ
เนื่องจากหนามวัชพืชเกี่ยว แพะพันธุ์นี้มีหลายสี เช่น ด า เทา ครีม น้ าตาล น้ าตาลแดง และมีจุดหรือด่าง
ขนาดต่างๆ ได้ผลผลิตน้ ามันประมาณ 1.5 ลิตรต่อวัน ระยะเวลาให้น้ านมประมาณ 165 วัน 
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ภาพที่ 13.5 แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน    
 2.3 แพะพันธุ์บอร์ กรมปศุสัตว์น าเข้ามาจากประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นแพะเนื้อ
ขนาดใหญ่ ลักษณะเด่น คือมีล าตัวสีขาว หัวและคอจะมีสีแดง ใบหูยาวปรก มีน้ าหนักประมาณ 90 
กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมาณ 65 กิโลกรัม 

     
ภาพที่ 13.6 แพะพันธุ์บอร ์                       
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแพะ 

ลูกแพะจะหย่านมอายุประมาณ 3-4 เดือน เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ 4-12 เดือน และสามารถผสมพันธุ์
ไดเ้มื่อ 8-10 เดือน มีวงรอบการเป็นสัด 17-24 วัน ระยะเป็นสัด 12-36 ชั่วโมง และมีระยะการอุ้มท้อง 
141-151 วัน 
 
ตารางที่ 13.1 เปรียบเทียบน้ าหนักแพะอายุต่างๆ กันของแพะพันธุ์ลูกผสมต่างๆ 

พันธุ์ 50% แองโกลนูเบียน 50% บอร์  

จ านวน (ตัว) 
น้ าหนักแรกเกิด   (กก.) 
น้ าหนักหย่านม   (กก.) 
น้ าหนัก 6 เดือน  (กก.) 
น้ าหนัก 9 เดือน  (กก.) 
น้ าหนัก 12 เดือน (กก.) 

23 
2-8 
14.6 
22.5 
29.5 
36.0 

15 
2-8 
16 
24 

30.5 
38.5  

 
การเลือกพันธุ์แพะ 

การที่จะให้การเลี้ยงแพะประสบความส าเร็จ ปัจจัยที่ส าคัญอันหนึ่ง ก็คือพันธุ์แพะที่จะใช้เป็นพ่อ-
แม่พันธุ์ เพราะพ่อ – แม่พันธุ์ที่ดีหากเลี้ยงอย่างถูกวิธีจะให้ผลผลิตที่ดีด้วย 
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การเริ่มต้นในการเลี้ยงแพะ ควรเริ่มจากการเลี้ยงแพะพ้ืนเมือง หรือแพะลูกผสมระหว่างแพะพันธุ์
พ้ืนเมืองกับแพะพันธุ์ต่างประเทศที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์แล้ว เพราะนอกจากจะเลี้ยงดูง่ายแล้วยังลงทุน
ต่ าอีกด้วย เมื่อมีความรู้และประสบการณ์แล้วก็เริ่มเลี้ยงแพะพันธุ์แท้ ซึ่งอาจจะใช้แต่พ่อพันธุ์แพะที่ดี 
น ามาผสมพันธุ์กับแม่แพะหรือปรับปรุงพันธุ์แพะในฝูงให้ดีขึ้น 

การเลือกพ่อ – แม่พันธุ์แพะ ที่จะท าการเลี้ยง นั้น พ่อพันธุ์ควร คัดเลือกแพะ ที่มีสายเลือดแพะ
พันธุ์แท้ รูปร่างสูงใหญ่ น้ าหนักตัวมากที่สุดในฝูงมีความแข็งแรง มีความสมบูรณ์พันธุ์โดยควรคัดพ่อพันธุ์
แพะที่เกิดจากแม่แพะที่ให้ลูกแฝดสูง และท่ีส าคัญคือพ่อพันธุ์แพะควรมีความกระตือรือร้นที่จะท าการผสม
พันธุ์กับแม่แพะที่เป็นสัด 

แม่พันธุ์แพะที่จะเลือกควรเป็นแม่พันธุ์ที่มีรูปร่างลักษณะดี ล าตัวยาวเต้านมมีขนาดใหญ่ สมส่วน 
นิ่ม และหัวนมยาวสม่ าเสมอกัน ปริมาณน้ านมมาก สามารถผสมติง่ายและให้ลูกแฝด 
 
การผสมพันธุ์ 
หลักส าคัญในการผสมพันธุ์แพะ คือ พ่อพันธุ์ดี แม่พันธุ์ดี และ ผสมพันธุ์ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

1. พ่อพันธุ์ดี  
ควรมาจากพ่อและแม่พันธุ์ที่ดี สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสมส่วน อวัยวะที่เก่ียวกับการสืบพันธุ์ เช่น 

ลึงค์และอัณฑะสมบูรณ์ พ่อพันธุ์ควรมีอายุไม่ต่ ากว่า 1 ปี สามารถคุมฝูงแม่พันธุ์ได้ 20 – 30 ตัว 
2. แม่พันธุ์ดี  
มีความส าคัญต่อการเลี้ยงแพะเป็นอย่างมาก เพราะลักษณะที่ดี (หรือไม่ดี) ของแม่จะถ่ายทอดไป

ยังลูก ดังนั้น แม่พันธุ์แพะที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
 สุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมส่วน และเลี้ยงลูกเก่ง 
 ให้ลูกสม่ าเสมอ ทุก ๆ 8 –9 เดือน 
 วงรอบการเป็นสัด สม่ าเสมอ 
 มีอัตราการให้ลูกแฝดสูง 
 สร้างน้ านมได้เพียงพอกับการเลี้ยงลูก 
 รูปทรงเต้านม และหัวนมดี โดยน้ านมชี้ไปข้างหลังเล็กน้อย 
 
3. การผสมพันธุ์ 

- สังเกตการเป็นสัดของแม่แพะ วงรอบการเป็นสัดของแพะกินเวลาประมาณ 18 – 21 วันและอาการ
เป็นสัดอาจสังเกตได้ตั้งแต่ 2 – 3 ชั่วโมง จนถึง 2 – 3 วัน ลักษณะกระวนกระวาย กระดิกหาง ปัสสาวะ
บ่อย กินน้อยลง อวัยวะเพศบวมแดง มีเมือก ยอมให้ตัวผู้ขึ้นปีน 

- ปล่อยแม่พันธุ์ให้ผสมในเวลาที่เหมาะสม ช่วงที่จะผสมติดจะมีประมาณ 6 –12 ชั่วโมง หลังจาก
สังเกตเห็นการเป็นสัด 
 
การผสมพันธุ์  
วิธีการผสมพันธุ์ มี 2 แบบ คือ 

1. การผสมเลือดชิด  
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คือ การผสมพันธุ์ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก หรือระหว่างเครือญาติ การผสมเลือดชิดแม้จะมีข้อดีในการ
รักษาพันธุ์แท้ไว้แต่มีข้อเสีย คือ ลักษณะที่ไม่ดี เช่น ลักษณะพิการอาจจะปรากฏในลูก ซึ่งจะไม่นิยมใช้เพ่ือ
การปรับปรุงพันธุ์ 

2. การผสมข้าม  
คือ การผสมพันธุ์ระหว่างแพะที่มีพันธุ์ต่างกัน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เช่น ขนาดของ

ร่างกาย หรือผลผลิตน้ านมของลูกที่ได้ การผสมข้ามท่ีนิยมกันมากคือ การใช้แพะพันธุ์ต่างประเทศท่ีมี
ขนาดใหญ่ หรือให้ผลผลิตน้ านมมากเพศผู้ ผสมกับ แพะพันธุ์พ้ืนเมืองเพศเมีย เพ่ือให้ได้ลูกแพะที่มีขนาด
ใหญ ่ และให้ผลผลิตน้ านม มากกว่าแพะพันธุ์พ้ืนเมือง ในการผสมข้ามนี้อาจมีการผสมข้ามหลายๆ ครั้ง 
เพ่ือยกระดับสายเลือดของแพะที่ได้ให้สูงขึ้น หรือใกล้เคียงกับแพะพันธุ์จากต่างประเทศ 
 
การประมาณอายุแพะ 

การประมาณอายุของแพะสามารถดูได้จากฟันของแพะ แพะมีฟันล่าง 8 ซ่ี ฟันแท้ของแพะจะงอก
ขึ้นมาแทนฟันน้ านมเป็นคู่ ตั้งแต่อายุ 1 ปี ถึง 4 ปี และหลังจากแพะอายุได้ 4 ปี แล้วฟันแท้จะค่อยๆ หลุด
ไปซึ่งจะเข้าใจมากขึ้นเมื่อดูจากภาพประกอบ 

                                    
   อายุประมาณ 13 - 15 เดือน                                     อายุประมาณ 18 - 21 เดือน                                                                                                                     
ฟันแท้ซี่กลาง 2 ซ่ี งอกขึ้นมาแทนฟันน้ านม          ฟันแท้อีก 2 ซ่ี งอกเพ่ิมขึ้นมาแทนฟันน้ านม  
                                     รวมเป็นฟันแท้ 4 ซ่ี 

 
                                                                                             

 

                                                                           
อายุประมาณ 22 - 26 เดือน ฟันแท้อีก 2 ซี่งอกเพ่ิมข้ึนมา             อายุประมาณ 27 - 32 เดือน 
แทนฟันน้ านม  รวมเป็นฟันแท้ 6 ซี่ จึงเหลือฟันน้ านม 2 ซ่ี                แพะจะมีฟันแท้ทั้ง 8 ซ่ี 



Ruminant Production By Dr. Pattaraporn Tatsapong 

Production and Management of Goat 

323 

 

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University 

อยู่ด้านข้าง ข้างละ 1 ซี่              
 
ภาพที่ 13.6  แสดงการนับอายุหรือการประมาณอายุของแพะจากการนับฟัน 
 
การปฏิบัติเลี้ยงดูแพะ 

การปฏิบัติเลี้ยงดูแพะตัวผู้และตัวเมียก็คล้ายกันแต่ควรแยกแพะตัวผู้และตัวเมีย อย่าให้เลี้ยงปน
กันตั้งแต่อายุได้ 3 เดือน การใช้พ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ผสมพันธุ์กันควรมีอายุไม่ต่ ากว่า 8 เดือน 
 
1.การเลี้ยงพ่อพันธุ์แพะ 
  ภายหลังจากแยกพ่อพันธุ์แพะอายุ 3 เดือน จากแพะตัวเมียแล้ว พ่อพันธุ์ควรได้รับอาหารที่มี
พลังงานสูง และได้ออกก าลังกายเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง พ่อพันธุ์แพะเริ่มให้ผสมพันธุ์เมื่ออายุได้ 8 เดือน 
โดยไม่ควรให้พ่อพันธุ์ผสมพันธุ์แบบคุมฝูงกับแพะตัวเมียเกินกว่า 20 ตัว ก่อนอายุครบ 1ปี หลังจากนั้นก็
ค่อยๆ ให้ผสมพันธุ์ได้มากข้ึนแต่ทั้งนี้ไม่ควรใช้พ่อพันธุ์แพะคุมฝูงแพะตัวเมียเกินกว่า 25 ตัว แพะตัวผู้ควร
ได้รับการตัดแต่งกีบเสมอๆ และอาบน้ า ก าจัดเหา เป็นครั้งคราว 
 
2. การเลี้ยงดูแม่พันธุ์แพะ 

แพะพันธุ์พ้ืนเมืองมักเริ่มเป็นสัดตั้งแต่อายุน้อยๆ โดยอาการเป็นสัดของแพะตัวเมียจะแสดงอาการ
เป็นสัดประมาณ 3 วัน หลังจากนั้นจะเป็นสัดครั้งต่อไปห่างจากครั้งแรกประมาณ 21 วนั แพะตัวเมียเริ่ม
ให้ได้รับการผสมพันธุ์เมื่ออายุ 8 เดือน การผสมพันธุ์แพะตัวเมียตั้งแต่อายุยังน้อยๆ อาจท าให้แพะแคระ
แกร็นได้ หลังจากได้รับการผสมพันธุ์แล้วอาจจะปล่อยแพะตัวเมียเข้าฝูงโดยไม่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษแต่
อย่างใด นอกจากแพะตัวเมียนั้นจะผอมหรือป่วย ถ้าแพะตัวเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้วกลับมาเป็นสัดอีก
ภายหลังจากผสมพันธุ์ไปแล้ว 21 วัน ให้ท าการผสมพันธุ์ใหม่หากแพะตัวเมียยังกลับเป็นสัดใหม่อีก และ
พ่อพันธุ์แพะที่ใช่ผสมมีความสมบูรณ์พันธุ์ดี ก็ควรจะคัดแพะตัวเมียที่ผสมไม่ติดนี้ทิ้งเสีย 

โดยปกติแพะตัวเมียที่ผสมติดจะตั้งท้องนานประมาณ 150 วัน ลักษณะอาการใกล้คลอดจะเห็นได้
ดังนี้  

1. เต้านมและหัวนมจะขยายใหญ่ขึ้นก่อนคลอดประมาณ 2 เดือน 
2. แม่แพะจะแสดงอาการหงุดหงิด ตื่นเต้น และร้องเสียงต่ าๆ 
3. บริเวณสวาป ด้านขวาจะยุบเป็นหลุมก่อน จากนั้นจะเห็นรอยยุบเป็นหลุมชัดที่สะโพกท้ัง 2 

ข้าง 
4.อาจมีเมือกไหลออกมาจากช่องคลอดเล็กน้อยก่อนคลอดหลายวัน จากนั้นน้ าเมือกจะมีลักษณะ

เปลี่ยนเป็นขุ่นข้ึน และสีเหลืองอ่อนๆ 
5. อาจจะคุ้ยเขี่ยหญ้า หรือฟางรอบๆ ตัวเหมือนจะเตรียมตัวคลอด 
6. แม่แพะจะหงุดหงิดมากข้ึนทุกที เดี่ยวนอนเดี่ยวลุกขึ้น แล้วนอนเบ่งเบาๆ 
เมื่อแม่แพะแสดงอาการดังกล่าว ควรปล่อยแม่แพะให้อยู่เงียบๆ อย่าให้มันถูกรบกวน เตรียมผ้า

เก่าๆ ด้ายผูกสายสะดือ ใบมีดโกน และทิงเจอร์ไอโอดีนไว้ เมื่อถุงน้ าคล่ าแตกแล้ว ลูกแพะจะคลอดออกมา
ภายใน 1 ชั่วโมง หากแม่แพะเบ่งนานและยังไม่คลอด จะช่วยให้ลุกแพะในท้องคลอดง่ายขึ้น ทันทีท่ีลูก
แพะคลอดออกมา ให้ใช้ผ้าที่เตรียมไว้เช็ดตัวให้แห้งพยายาม เช็ดเยื่อเมือกในจมูกออกให้หมดเพ่ือให้ลูก
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แพะหายใจได้สะดวก จากนั้นผูกสายสะดือให้ห่างจากพ้ืนท้องประมาณ 2-3 เซนติเมตร แล้วตัดสายสะดือ
และทาทิงเจอร์ไอโอดีน เมื่อตัดสายสะดือแล้วอุ้มลูกแพะไปนอนในท่ีที่เตรียมไว้ หากเปียกเกินไปได้ควรน า
ลูกแพะไปตากแดดสักครู่เพ่ือให้ตัวลูกแพะแห้งสนิท จะช่วยให้ลูกแพะกระชุ่มกระชวยขึ้น รกจะขับออกมา
ภายใน 4 ชั่วโมง ถ้าเกินกว่า 6 ชั่วโมงแล้วรกยังไม่ถูกขับออก ก็ให้ปรึกษาสัตว์แพทย์ หลังจากคลอดให้เอา
น้ ามาตั้งให้แม่แพะได้กินเพ่ือทดแทนของเหลวที่ร่างกายสูญเสียไป 
 
 
3. การเลี้ยงดูลูกแพะ 

ควรให้ลูกแพะกินนมน้ าเหลืองของแม่แพะและปล่อยให้ลูกแพะได้อยู่กับแม่แพะ 3-5 วัน ถ้า
ต้องการรีดนมแพะก็ให้แยกแม่แพะออก ระยะนี้เลี้ยงลูกแพะด้วยหางนมละลายน้ าในอัตราส่วนหางนม 1 
ส่วนต่อน้ า 8 ส่วน การให้อาหารลูกแพะในระยะต่างๆ สามารถดูได้จากตารางในเรื่องการให้อาหาร ซึ่งจะ
ได้กล่าวต่อไป เกษตรกรไทยโดยทั่วไป มักไม่ได้แยกลูกแพะออกจากแม่ตั้งแต่เล็ก ส่วนใหญ่จะปล่อยลูก
แพะให้อยู่กับแม่แพะจนมันโต ซึ่งด้วยเหตุนี้จึงท าให้แม่แพะมักไม่สมบูรณ์และผสมพันธุ์ได้ช้าเพราะแม่แพะ
ไม่ค่อยเป็นสัด ดังนั้นทางที่ดีหากเกษตรกรยังให้ลูกแพะอยู่กับแม่แพะตั้งแต่เล็กๆ ก็ควรแยกลูกแพะออก
จากแม่แพะเมื่อลูกแพะมีอายุได้ประมาณ 3 เดือน ลูกแพะที่มีอายุ 3 เดือน เราสามารถท าการคัดเลือกไว้
เป็นพ่อ-แม่พันธุ์แพะตัวผู้ที่ไม่ต้องการผสมพันธุ์ก็ท าการตอนในระยะนี้ หากไม่ต้องการให้แพะมีเขาก็อาจ
ก าจัดโดยจี้เขาด้วยเหล็กร้อนหรือสารเคมีก็ได้ 

ระยะนี้ควรดูแลเรื่องความสะอาดทั้งอาหารและพ้ืนคอก ป้องกันลูกข้ีไหล ควรให้ลูกหัดกินหญ้า
หรืออาหารเสริมตั้งแต่อายุ 3-4 สัปดาห์  

 

      
ภาพที ่13.7 การเลี้ยงลูกแพะโดยการปล่อยไว้กับแม่จนหย่านม และการจัดการเลี้ยงแพะรุ่น 
 
ภายหลังหย่านม ลูกตัวเมียควรแยกเลี้ยงออกจากตัวผู้ เพ่ือป้องกันการผสมกันเอง เนื่องจากแพะ

เป็นสัดเร็วในช่วง 4-6 เดือน หากปล่อยให้ผสมกันเองตั้งแต่เล็กจะท าให้เป็นการผสมเลือดชิดได้ ควรท า
การถ่ายพยาธิตัวกลม ตัวตืดและพยาธิใบไม้ในตับ ท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและวัคซีน
ป้องกันโรคเฮโมเรยิกเซพติกซีเมีย การถ่ายพยาธิและฉีดวัคซีนจะต้องท าอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้แพะมี
สุขภาพที่ดีและสามารถใช้ผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ 8 เดือน  

แม่แพะที่คลอดลูกแล้วประมาณ 3 เดือน เมื่อเป็นสัดก็สามารถเอาพ่อพันธุ์แพะมาท าการผสม
พันธุ์ได้อีก หากแม่แพะใช้รีดนมผู้เลี้ยงก็รีดนมแม่แพะได้จนถึง 6-8 สัปดาห์ก่อนคลอดจึงหยุดท าการรีดนม 

 
อาหารและการให้อาหารแพะ 
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แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องคล้ายโค แพะมีกระเพาะหมัก ซึ่งอาศัยจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในย่อยอาหาร
และสังเคราะห์ไวตามิน ดังนั้นการให้อาหารข้นเสริมก็ควรระมัดระวังอย่าให้อาหารที่มีสารต้านหรือท าลาย
จุลินทรีย์  

โดยเฉพาะอาหารสุกรมักมีสารดังกล่าวอยู่ ในปัจจุบันการผสมอาหารข้นส าหรับแพะ-แกะ
จ าหน่าย ยังไม่แพร่หลายเกษตรกรอาจใช้อาหารโคนมผสมส าเร็จที่มีขายอยู่ทั่วไปเลี้ยงแพะแทนอาหารข้น
ส าหรับแพะได้ หรือหากต้องการผสมอาหารข้นเลี้ยงแพะเอง ก็สามารถท าได้ตามสูตรอาหารที่ให้ไว้ท้าย
ตารางการให้อาหาร หรือดูการค านวณสูตรอาหารที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 6  

ปกติแพะมีความต้องการอาหารหยาบ เช่น หญ้าสดต่างๆ ในปริมาณวันละประมาณร้อยละ 10 
ของน้ าหนักตัวแพะ และต้องการอาหารข้นประมาณวันละ 0.5-1.0 กิโลกรัม 

นอกจากนั้นแพะยังต้องการน้ าและแร่ธาตุ เสริมเป็นประจ าอีกด้วย แพะต้องการน้ ากินวันละ
ประมาณ 5-9 ลิตร ความต้องการน้ ามากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพตัวแพะและภูมิอากาศ เกษตรกรที่เลี้ยงแพะ
แบบพ้ืนบ้าน มักไม่ค่อยค านึงถึงเรื่องการจัดหาน้ าให้แพะกิน จึงท าให้มีปัญหาแพะเจ็บป่วยอยู่เสมอ 
ส าหรับแร่ธาตุที่ให้แพะกินผู้เลี้ยงจะใช้แร่ธาตุก้อนส าเร็จที่มีขายอยู่ให้แพะกินก็ได้ แต่ควรค านึงด้วยว่าแร่
ธาตุก้อนนั้นไม่ควรแข็งเกินไป ทั้งนี้เพราะลิ้นของแพะสั้นกว่าลิ้นของโค การเลียแร่ธาตุ แต่ละครั้งจึงได้
ปริมาณที่น้อย หากจะท าการผสมแร่ธาตุส าหรับเลี้ยงแพะเองก็สามารถท าได้ตามสูตรที่จะให้ต่อไปนี้ แต่
การผสมแร่ธาตุเองมักมีปัญหาที่แร่ธาตุไม่เป็นก้อน จึงท าให้สิ้นเปลืองเพราะหกทิ้งมาก 

 

  
ภาพที่ 13.6 การให้อาหาร 
ตารางที่ 13.2 ตัวอย่างสูตรอาหารแพะ 
ตัวอย่างสูตรอาหารที่มีโปรตีนรวมร้อยละ 18- 20 ตัวอย่างสูตรอาหารที่มีโปรตีนรวมร้อยละ 16- 18 

ข้าวโพด 12 กก. 
กากมะพร้าว 40 กก. 
เนื้อและกระดูกป่น 10 กก. 
ร าละเอียด 25 กก. 
กากถั่วเหลือง 8 กก. 
กากน้ าตาล 5 กก 
เกลือป่น 1 กก. 

ข้าวโพด 25 กก. 
กากมะพร้าว 40 กก. 
กระดูกป่น 1 กก. 
ร าละเอียด 10 กก. 
กากถั่วเหลือง 15 กก. 
กากน้ าตาล 8 กก. 
เกลือป่น 1 กก. 

ตารางที่ 13.3 อายุและปริมาณการให้อาหารแพะ 
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อายุ / ระยะ อาหาร ปริมาณที่ให้ต่อวัน 

แรกเกิด - 3 วัน  นมน้ าเหลือง เต็มที่ วันละ 3-5 ครั้ง 

4 วัน - 2 สัปดาห์ 
นมสด 1 
ไวตามิน+แร่ธาตุ 
น้ า  

0.5-1 ลิตร ต่อตัว แบ่งให้วันละ 3 
ครัง้ 

เต็มที่ 
เต็มที่  

2 - 16 สัปดาห์ 

นมสดหรือนมเทียม(1) 
หญ้าแห้งซึ่งได้จากหญ้าผสมถ่ัวหรือ 

หญ้าสดที่มีคุณภาพดี  
ไวตามิน+แร่ธาตุ 
น้ า 
อาหารข้นที่มีโปรตีนรวม ร้อยละ 22 

0.5-1 ลิตร ต่อตัว แบ่งให้วันละ 2 
ครั้ง 

เต็มที่ 
เต็มที่ 
เต็มที่ 
เริ่มให้วันละน้อยก่อนแล้วค่อยๆ เพ่ิม

ปริมาณข้ึน 

4 เดือน - ให้ลูก 

อาหารหยาบ เช่น หญ้าสด 
ไวตามิน+แร่ธาตุผสม 
น้ า 
อาหารข้นที่มีโปรตีนรวม ร้อยละ 18-

20(2) 

เต็มที่ 
เต็มที่ 
เต็มที่ 
เต็มที่ (ให้ได้ถึง 0.5 กก./ตัว) 

แม่พันธุ์อุ้มท้อง 
แม่พันธุ์ที่หยุดรีดนม 
พ่อพันธุ์ 

อาหารหยาบ 
ไวตามิน+แร่ธาตุผสม 
น้ า 
อาหารข้นที่มีโปรตีนรวม ร้อยละ 16-

18(3) 

เต็มที่ 
เต็มที่ 
เต็มที่ 
เต็มที่ (ให้ 0.2-0.7 กก./ตัว) 

แม่พันธุ์ระยะให้นม 

อาหารหยาบ 
ไวตามิน+แร่ธาตุผสม 
น้ า 
อาหารข้นที่มีโปรตีนรวม ร้อยละ 16-

18(3) 

เต็มที่ 
เต็มที่ 
เต็มที่ 
ขึ้นกับปริมาณน้ านมที่รีดได้ โดยให้ 

อาหาร 0.3-0.5 กก./น้ านมที่รีดได้ 1 
ลิตร 

นมสดอาจเป็นนมแพะหรือนมโค และภายหลังจาก 2 สัปดาห์ แล้วอาจใช้นมเทียม หรือนมผงผสมน้ าแทนนมสดได ้
ตารางที่ 13.4 แสดงตัวอย่างสูตรอาหารแพะ 
วัตถุดิบ แพะนม แพะเนื้อ 
มันเส้นบด - 25 
ร าละเอียด 27 15 

ปลายข้าว   20 - 
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กากเนื้อในปาล์ม   40 40 

กากถ่ัวเหลือง 44 %   10 - 

กากน้ าตาล - 3 
เกลือป่น 1 0.5 

ไดแคลเซียม p 14 %  2 - 
รวม 100 100 

โปรตีน 18 16 
TDN 75 70 

ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส 
 
ตารางที่ 13. 5 การให้น้ านมขวดแก่ลูกแพะ 

อายุลูกแพะ จ านวนมื้อต่อ
วัน 

ปริมาณที่ให้ต่อมื้อ
(มล.) 

ปริมาณน้ านม 
ต่อวัน(มล.) 

หมายเหตุ 

1 วัน 4  50  200 - 

2 วัน  4  75  300 - 

4 วัน  4  100  400 - 

4 – 7 วัน  4  150  600 - 

สัปดาห์ที ่2  4  200  800 - 

สปัดาห์ที ่3  3  250  750  เริ่มหดัให้กินอาหารข้น 

สัปดาห์ที ่4  3  250  750  เริ่มหดัให้กินหญ้าสด 

สัปดาห์ที ่5  2  200  400  เพิ่มปริมาณอาหารข้นและหญ้าสดขึ้น
เรื่อย ๆ เท่าที่ลูกแพะจะกินได ้สัปดาห์ที ่6  2  150  300  

 
สูตรไวตามิน – แร่ธาตุที่สามารถผสมได้เอง 

เกลือ 5 ส่วน เปลือกหอยหรือหินปูน 1 ส่วน ไวตามิน - แร่ธาตุผสม ( พรีมิกซ์ ) ½ ส่วน ( มีขาย
ในท้องตลาดทั่วไป ) 
คุณค่าน้ านมแพะ 

แหล่งข้อมูล  
•  www.sirichaigoatmilk.com (บริษัท มาบุญครอง แดรี่ โกทส์ จ ากัด)  
•  www.chaamgoat.com (ชมรมกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัด

เพชรบุรี)  

http://www.sirichaigoatmilk.com/
http://www.chaamgoat.com/
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นมแพะข้ึนชี่อว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีขนาดเม็ดไขมันที่เล็กจึงย่อยง่าย หลังจากดื่มนมแพะ
เพียงประมาณ 20 นาที ร่างกายของเราก็สามารถ ย่อยและดูดซึมน าไปใช้ประโยชน์ได้เลย การที่
สารอาหารในนมแพะถูกย่อยและดูดซึมได้ง่ายนี้ ร่างกายจึงน าไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่  

จากการทดลองของ Murry และคณะ ซึ่งท าการเลี้ยงลูกสุกรด้วยนมแพะเป็นเวลา 52 วัน พบว่า
ลูกสุกรมีไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกาย น้อยมากอย่างเห็นได้ชัด และมีความแข็งแรงของกระดูก
เพ่ิมข้ึนเพราะไขมันจากนมแพะ ย่อยง่ายจึงไม่สะสมในร่างกาย อีกท้ังนมแพะยังมีปริมาณแคลเซียมสูงจึง
ท าให้เนื้อกระดูกแน่นขึ้น คุณสมบัติดังที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นที่ยอมรับของแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแพทย์ชาวจีนแผนโบราณ นอกจากนมแพะ จะไม่ก่อให้เกิดไขมันสะสมแล้ว นมแพะยังมีกรดไขมัน
ชนิดพิเศษชื่อ คาโพรอิก ( Caproic ) คาพรีลิก ( Caprylic ) และคาพริก (Capric) ที่วงการแพทย์ก าลังให้
ความสนใจ เพราะกรดไขมัน เหล่านี้ช่วยรักษาโรคที่เก่ียวกับการดูดซึมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นโรคภาวะดูดซึม
สารอาหารบกพร่อง หรือล าไส้เล็กท างานผิดปกติ การดื่มนมแพะจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วยที่มีปัญหา
เกี่ยวกับ ระบบการดูดซึมอาหาร รวมทั้งผู้ที่มีปัญหากับการดื่มนมชนิดอื่นๆที่ส าคัญยังเหมาะกับผู้ป่วย โรค
กระเพาะอาหาร เพราะช่วยลดอาการอักเสบอันเกิดจากแผลในกระเพาะอาหารได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากนม
แพะมีค่า pH อยู่ในระดับ 6.4 - 6.7 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมใน การปรับสภาพกระเพาะอาหารให้มีความ
เป็นกลางนั่นเอง คนที่อยากจะลองดื่มนมแพะก็หมดห่วงเรื่อง ท้องเสียไปได้เลย ยิ่งปัจจุบันการเลี้ยงแพะ
เริ่มแพร่หลายมากข้ึน เราจึงเริ่มเห็นฟาร์มเลี้ยงแพะ ขนาดใหญ่ที่ให้ความส าคัญท้ังในด้านบุคลากร สถานที่ 
และอาหาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะ ท าให้แพะมีสุขภาพดี อีกท้ังยังมีการควบคุม ตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข จึงยิ่งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในเรื่องของคุณภาพ
และคุณประโยชน์จากน้ านมแพะ  

ในส่วนของกระบวนการรีดนมแพะ ในฟาร์มแพะขนาดใหญ่นั้นใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยเช่นเดียวกับ
การรีดนมวัว โดยน้ านมดิบ จะผ่านจากหัวรีดไปเก็บไว้ในแท็งก์ท าความเย็นเพ่ือรักษาความสดใหม่จากนั้น
น้ านมดิบจะ ถูกเก็บรักษาไว้ในถังท่ีปิดสนิท เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคและฝุ่นละอองก่อนส่งถึง 
โรงงานพาสเจอร์ไรซ์นมแพะ ซึ่งข้ันตอนนี้น้ านมแพะจะผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ด้วยเครื่องจักร ระบบ
อัตโนมัติที่ปลอดเชื้อตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งบรรจุขวด จากนั้นจะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ านม อีกครั้งใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้มั่นใจว่าได้นมแพะพาสเจอไรซ์ที่สดสะอาด และยังคงคุณค่าทาง
อาหาร วิตามิน และแร่ธาตุ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด  

 

ตารางที่ 13.3 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบเชิง โภชนาการของน้ านมชนิดต่างๆ กันสักหน่อยดีกว่า  

   น้ านมแพะ  น้ านมแกะ  น้ านมโค  น้ านม
กระบือ  

น้ านมคน  

วิตามินเอ (หน่วยสากล)  2 ,074  313.3  1,560  1,669  1,898  
วิตามินบี 6 (มิลลิกรัม/ลิตร)  0.07  0.07  0.64  0.25  0.10  
วิตามินบี 12 (มิลลิกรัม/กรัม)  0.0006  0.0006  0.0042  0.0004  0.003  
วิตามินดี (มิลลิกรัม/ลิตร)  23.7  -  -  -  -  
โปรตีน (ร้อยละ)  3.7  5.1  2.8  3.7  1.5  
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ขนาดของเม็ดไขมัน (ไมโครมิลลิกรัม)  3.49  3.30  4.55  5.92  -  
น้ าตาลแล็กโทส (ร้อยละ)  5.0  4.8  4.6  4.8  6.5  
ไขมัน (ร้อยละ)  4.8  12.6  4.8  6.5  3.6  
ไบโอดีน (มิลลิกรัม/ลิตร)  0.036  0.004  0.031  0.13  0.002  
กรดโฟลิก (มิลลิกรัม/ลิตร)  0.0024  -  0.0028  0.15  0.002  
กรดแอสคอร์บิก (มิลลิกรัม/ลิตร)  15.0  1.97  21.1  25.4  43.0  
กรดนิโคทินิก (มิลลิกรัม/กรัม)  1.87  0.51  0.94  1.71  1.47  
ไทอามีน (มิลลกรัม/ลิตร)  0.40  -  0.44  0.50  0.16  
ไรโบฟลาวิน (มิลลิกรัม/ลิตร)  1.84  0.40  1.75  1.07  0.36  
โคลีน (มิลลิกรัม/ลิตร)  150  -  121  -  90  
  
สารอาหารในนมแพะ  

 นมแพะมีขนาดโครงสร้างของกรดไขมันที่มีขนาดเล็ก จึงถูกย่อยด้วยน้ าย่อยได้ง่าย  
 มีโปรตีน alpha-S1 casein ปริมาณน้อยกว่านมวัว เมื่อท าปฏิกิริยาในกระเพาะอาหาร

จะเกิดเป็นก้อน curd ที่นิ่มกว่านมวัว จึงท าให้นมแพะย่อยง่ายและรวดเร็ว  
 มีแคลเซียม วิตามินเอ โปตัสเซียม ทองแดง เซเลเนียม มากกว่าในนมวัว  
 มีวิตามินบี 12 กรดโฟลิก ปริมาณน้อย ดังนั้นการจะซื้อนมผงดัดแปลงส าหรับทารกที่มา

จากนมแพะจึงต้องดูว่า มีการเติมสารอาหารเหล่านี้ลงไปด้วยหรือไม่ เพราะการขาด
สารอาหารที่อาจส่งผลต่อร่างกาย เช่น กรดโฟลิกจะท าให้เกิดโรคโลหิตจางได้  

 
 
น้ านมแพะควรดื่มหรือไม่ 

ที่มา.. นิตยสารหมอชาวบ้าน ปีที่ 28 ฉบับที่ 326 มิถุนายน 2549  ผศ. ดร. อุไรพร จิตต์แจ้ง 
นมแพะเป็นอาหารประเภทนมเช่นเดียวกับนมโคจึงเป็นทางเลือกของการดื่มนมอีกทางหนึ่งของผู้

ที่ต้องการดื่มนมโดยมีส่วนประกอบพ้ืนฐานของสารอาหารในนมแพะคล้ายกับนมโค  ไม่ได้มีส่วนประกอบ
คล้ายนมคนอย่างที่บางคนเข้าใจ จึงไม่ควรใช้เลี้ยงทารกแทนนมแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกในขวบปีแรก 
นมแพะสามารถใช้เป็นเครื่องดื่มประเภทนมในลักษณะอาหารว่างระหว่างมื้อส าหรับวัยอ่ืนๆ ที่มีคุณค่า
อาหารสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีน แร่ธาตุแคลเซียม วิตามินเอ และวิตามินบี 2 
เช่นเดียวกับนมโค ความแตกต่างของนมแพะและนมโคบางส่วนที่มี เช่น นมแพะมีคุณสมบัติในการย่อย
ง่ายกว่านมโค เพราะลิ่มนมซึ่งเกิดจากโปรตีนเจอกับกรดในกระเพาะมีขนาดเล็กกว่าลิ่มนมของนมโค 

ว่ากันว่าในนมแพะมีอณูของไขมัน และโปรตีนขนาดเล็กใกล้เคียงกับนมแม่ ซึ่งเล็กกว่านมวัว 2-3 
เท่าตัว ท าให้ไขมันไม่จับตัวได้ง่าย เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วสามารถดูดซึมได้หมดภายใน 20 นาที ขณะที่
นมวัวต้องใช้เวลาในการดูดซึมถึง 2 ชั่วโมง 

ไขมันในนมแพะ  

http://www.doctor.or.th/


Ruminant Production By Dr. Pattaraporn Tatsapong 

Production and Management of Goat 

330 

 

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University 

ส่วนประโยชน์ในประเด็นที่ว่านมแพะไขมันต่ ากว่านมโคนั้น คงสรุปเช่นนั้นไม่ได ้ เพราะขึ้นกับ
สายพันธุ์ของนมแพะ ซึ่งมีมากมายหลายสายพันธุ์เช่นเดียวกับโคนม บางสายพันธุ์ (Saanen) ให้ปริมาณ
น้ านมมากแต่ปริมาณไขมันต่ า ขณะที่บางสายพันธุ์ (Nubian) จะให้ปริมาณน้ านมน้อยกว่าแต่ปริมาณ
ไขมันสูง  

สิ่งที่แตกต่างระหว่างโคนมและนมแพะ ที่ชัดเจนคือ ขนาดของหยดไขมัน (fat globules) ที่นม
แพะมีขนาดเล็กกว่านมโค ด้วยเหตุนี้ นมแพะจึงไม่จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการตีไขมันให้แตกละเอียด 
(homeogenesis) เพ่ือให้มีส่วนประกอบที่สม่ าเสมอไม่เกิดการลอยเป็นฝ้าหรือการเกิดชั้นของครีม ทั้งนี้
ขั้นตอนการตีไขมัน ซึ่งท าในนมโคนั้นจะมีเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส (xanthine oxidase) หลุดออกมา
เป็นอิสระและมีโอกาสผ่านผนังล าไส้เข้าสู่กระแสเลือดได้ ซึ่งอาจไปกระตุ้นร่างกายให้ปล่อยโคเลสเตอรอล
เข้าสู่กระแสเลือดมากข้ึนได้ และเม่ือตีไขมันแตกแล้วเอนไซม์ไลเพส (lypase) ในนมจะท าให้เกิดมีรสขม
หรือหืน ดังนั้น หลังการตีไขมันแล้วจึงต้องมีการผ่านความร้อนเพื่อท าลายเอนไซม์  
 
เลือกซ้ือนมแพะอย่างปลอดภัย  

หากจะเลือกซ้ือนมแพะ ควรเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ มีขบวนการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน 
(Pastiurization) เพราะการดื่มนมดิบหรือนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจท าให้เกิดโรคบรูเซลโล
ซิส (Brucellosis) ได้ค่ะ  

โรคบรูเซลโลซิส เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรีย Brucellae ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย หากได้รับ
เชื้อแล้วจะมีอาการไข้เป็นระยะๆ เป็นเวลานาน เป็นๆ หายๆ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดข้อ เหนื่อยง่าย 
เบื่ออาหาร ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง หรือท้องผูก อาจมีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ฝีที่เยื่อ
หุ้มประสาทไขสันหลัง ลิ้นหัวใจอักเสบ ปวดบวม และอาจเสียชีวิตได้ค่ะหากมีการอักเสบของอวัยวะส าคัญ
อ่ืนๆ ตามมา  
การแพ้นม  

ในการแนะน าคนที่แพ้นมโคให้ดื่มนมแพะแทนนั้น จะได้ผลเฉพาะในรายที่มีสาเหตุการแพ้
น้ าเหลืองวัว (bovine serum) ในนมวัวเท่านั้น ซึ่งพบเป็นส่วนน้อย ผู้ที่แพ้น้ าเหลืองวัวก็จะมีอาการแพ้ต่อ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากนมโคทุกชนิด (ไมว่่าเนยหรือเนยแข็ง) ไม่ใช่เฉพาะกับนมเท่านั้น แต่คนที่แพ้นมโคส่วน
ใหญ่มีสาเหตุการแพ้จากส่วนประกอบอื่นๆ ในเนื้อนม ที่พบได้บ่อยคือการแพ้แล็กโทส ในกรณีนี้การดื่มนม
แพะจะไม่ใช่วิธีการแก้ไข เนื่องจากนมแพะก็มีแล็กโทสเช่นกัน แม้จะมีปริมาณการบริโภคโยเกิร์ตหรือดื่ม
นมเปรี้ยว เพราะมีการย่อยแล็กโทสไปแล้วโดยจุลินทรีย์ 

 
นมแพะจึงมีประโยชน์ส าหรับเด็กที่เรอ หรือแหวะนม  

ศ.น.พ.อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พูดถึงนมแพะว่า โปรตีนในนมแพะท่ี
เหมือนกับนมแม่ มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และยังประกอบด้วยกรดอะมิโน (กรดโปรตีน) อีก 10 ชนิด ที่
จ าเป็นต่อร่างกาย ซึ่งเป็นสารเคมีท่ีร่างกายเอาไปสร้างโปรตีนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ แต่ร่างกายไม่
สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้ ในยามปกติต้องได้รับจากภายนอก แต่กลับพบว่า มีกรดอะมิโนดังกล่าวอยู่
ในนมแม่และนมแพะมากถึง 10 ชนิด  

ในช่วงเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เป็นช่วงที่สมองก าลังสร้างโครงข่ายพัฒนา จึงจ าเป็นต้องได้รับ
สารอาหารครบถ้วน เด็กๆ ควรได้รับกรดไขมันที่จ าเป็นเพื่อน าไปพัฒนาสมอง ถ้าเด็กได้รับประทานโอ
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เมก้า 3 หรือ โอเมก้า 6 ก็จะยิ่งช่วยให้การพัฒนาสมองดียิ่งขึ้น เพราะในโอเมก้า 3 จะมีดีเอชเอที่บ ารุง
สมอง และอีพีเอ ที่ท าให้เม็ดเลือดไม่เกาะตัวกัน และในโอเมก้า 6 จะมีกรดเลโนเลอิก ที่ช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ แต่เพ่ิมระดับเอชดีแอลในเลือด ซึ่งมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโต
ของทารก จะมีมากในน้ านมแม่ แต่ก็พบได้ในนมแพะนอกจากนั้น ไขมันในนมแพะยังเป็นกรดไขมันที่ไม่
อ่ิมตัว และเป็นกรดไขมันจ าพวกสายโซ่สั้น จึงย่อยและดูดซึมเข้าไปใช้ได้ทันที และยังมีกรดไขมันพิเศษ 
อย่าง คาโพรอิก คาพริลิก และ คาพริก ซึ่งเป็นส่วนประกอบของไขมันดี ที่จะไปช่วยลดการสะสมของ
คอเลสเตอรอลในเส้นเลือดแดง ไม่ก่อให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือเส้นเลือดในสมองตีบตัน  

ผลจากการศึกษาของ Nestle เมื่อ ค.ศ.1987 พบเด็กไทย 20% แพ้โปรตีน จากนมวัว และเด็ก
กลุ่มนี้มีแนวโน้มจะแพ้โปรตีนในนมถั่วเหลืองด้วย และเมื่อเด็กกลุ่มนี้ดื่มนมวัว นมถั่วเหลือง จะมีอาการ
ท้องเสีย และปวดเกร็งของล าไส้ แต่เมื่อดื่มนมแม่ หรือนมแพะ กลับไม่มีอาการดังกล่าว เนื่องจากในนม
แพะและนมแม่ไม่มีกรดอะมิโนและโปรตีนที่ท าให้เกิดการแพ้ เพราะมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่สามารถสลายตัว
ก่อนเกิดการแพ้ ผลิตภัณฑ์จากนมแพะจึงมีคุณค่าและสารอาหารคล้ายนมแม่มากท่ีสุด เด็กสามารถดื่มได้
ตั้งแต่วัยทารกไปจนโต รวมไปถึงวัยผู้ใหญ่และสูงอายุเลยทีเดียว 
 
น้ านมแพะกับโรคภูมิแพ้    ที่มา.. นิตยสารรักลูก ปีที่ 23 ฉบับที่ 265 กุมภาพันธ์ 2548 

ปัจจุบันนมแพะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้บริโภคท้ังเด็กและผู้ใหญ่ค่ะ แต่อีกกระแสหนึ่งที่พ่อ
แม่ถามกันเข้ามาก็คือ การน านมแพะมาใช้ทดแทนเด็กท่ีแพ้นมวัว ว่าทดแทนกันได้จริงหรือไม่ หรือถ้าจะใช้
ต้องท าอย่างไร...  

พญ.สิรินันท์ บุญยะลีพรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ ให้ข้อมูลว่า  
"ตอบเรื่องภูมิแพ้ การที่จะใช้นมแพะมาทดแทนเด็กท่ีแพ้นมวัวนั้น ตอบได้ว่ามันไม่จริงทั้งหมด
อย่างที่พูด หรือโฆษณาหรอกนะ หมอเป็นหมอภูมิแพ้จะมุ่งประเด็นไปที่โรคภูมิแพ้ กรณีท่ีมีการ
โฆษณาว่าเอามาใช้ได้ในเด็กท่ีแพ้นมวัว ตอบได้เลยว่าไม่จริงทุกราย คือนมแพะมีหลายแง่มุม เช่น 
เหมาะส าหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีปัญหาท้องผูก เพราะมีลักษณะของไขมันที่ย่อยง่าย ฉะนั้นการน า
นมแพะใช้กับเด็กบางคน หรือผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการย่อยไขมันอาจจะเหมาะสม”  

ข้อมูลจากต่างประเทศ  
1. ข้อมูลจากห้องสมุดใหญ่ทางการแพทย์ ฐานข้อมูลอยู่ที่อเมริกาบอกว่า เนื่องจากปัจจุบัน มี

การผลิตนมผงดัดแปลงส าหรับทารกท่ีท ามาจากนมแพะ ว่ามีการทดลองน าไปใช้ในเด็กที่แพ้นมวัว แต่ก็
ปรากฏว่ายังมีเด็กบางรายไม่สามารถทานนมแพะดังกล่าวได้ เนื่องจากนมแพะ และนมวัวมีสารก่อภูมิแพ้
บางส่วนที่คล้ายกัน  

2.อีกข้อมูลหนึ่งจากนิวยอร์คบอกว่ามีเด็กอายุ 4 เดือน ซึ่งมีประวัติแพ้นมวัวชัดเจนจากการ
ทดสอบ แต่ไม่เคยกินนมแพะมาก่อนเลย คือเคยกินนมวัวมาแล้วแพ้ เมื่อมากินนมแพะ พบว่าเด็กเกิด
อาการช็อคหลังจากกินนมแพะที่มีขายตามท้องตลาด  

3.ข้อมูลจาก The Food Allergy & Anaphylaxic Network ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ระดับโลก 
เกี่ยวกับการแพ้อาหารจากอเมริกาให้ข้อมูลว่า มีค าถามเกี่ยวกับเด็กท่ีแพ้นมวัวเยอะมากว่า นมแพะจะเป็น
อีกทางเลือกท่ีปลอดภัยหรือไม่ ค าตอบก็คือ นมแพะมีโปรตีนที่คล้ายนมวัว เพราะฉะนั้นจึงสามารถท าให้
เกิดปฏิกิริยาการแพ้ได้เหมือนกัน จึงไม่ใช่ทางเลือกท่ีปลอดภัย  
การดูแลสุขภาพแพะ 

http://www.elib-online.com/books/loveson.html
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แพะท่ีมีสุขภาพดี จะมีลักษณะดังนี้ 
1. รูปร่างสมส่วน กระปรี้กระเปร่า แจ่มใส ตื่นตัวตลอดเวลา 
2. กินอาหารเก่ง เคี้ยวเอื้องเป็นระยะ ๆ 
3. ขนเรียบเป็นมัน ผิวหนังตึงและยืดหยุ่น 
4. ดวงตาแจ่มใส เยื่อเมือกท่ีเปลือกตาและเหงือกเป็นสีชมพูสด 
5. มีอุณหภูมิร่างกาย 38 – 40 องศาเซลเซียส 
6. มีอัตราการเต้นของหัวใจ 70 – 80 ครั้ง/นาท ี
7. มีอัตราการหายใจ 12 – 15 ครั้ง/นาท ี
8. มีการถ่ายปัสสาวะสีเหลืองอ่อน อุจจาระเป็นเม็ดนุ่ม 

แพะท่ีมีสุขภาพไม่ดีหรือป่วยมีลักษณะดังนี้ 
1. ท่าทางการยืนไม่มั่นคง ไม่ค่อยมีแรง 
2. เบื่ออาหาร ผอมแห้ง ไม่เค้ียวเอ้ือง 
3. ขนหยาบแห้ง ไม่เป็นมัน อาจมีขนร่วง 
4. ผิวหนังหย่อน ไม่ยืดหยุ่น 
5. เยื่อเมือกท่ีเปลือกตาและเหงือกซีด 
6. อุณหภูมิร่างกายต่ ากว่าหรือสูงกว่าปกติ (ปกต ิ38 – 40 องศาเซลเซียส) 
7. แสดงอาการท้องเสีย (อุจจาระไม่เป็นก้อน) หรือ ท้องผูก (อุจจาระเป็นเม็ดแข็งแห้งมาก) 
8. จมูกแห้ง มีน้ ามูกเกรอะกรังรอบรูจมูก ไอ หรือจาม 

 9. ถ้าป่วยอาจลงนอน แยกตัวออกจากฝูง 
10. ตาเหม่อลอย ไม่แจ่มใส ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม 

 
โรคพยาธิในแพะ 

พยาธิมีผลกระทบต่อการผลิตแพะทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งพบว่าพยาธิภายในเป็นตัวก่อปัญหา
กับการเลี้ยงมากกว่าพยาธิภายนอก ถ้าแพะมีพยาธิภายในจ านวนมากจะท าให้เกิดโรคเฉียบพลันมีความ
รุนแรงถึงตายได้ แต่ถ้าได้รับในปริมาณน้อยจะไม่ถึงตาย แต่ท าให้ผลผลิตลดลง เช่น เนื้อ นม นอกจากนี้ท า
ให้แพะอ่อนแอ เป็นโรคอ่ืนๆ ได้ง่าย ท าให้เกษตรกรสูญเสียรายได้จากผลผลิตที่ลดลงและเพ่ิมต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อยาถ่ายพยาธิด้วยมีแนวโน้นว่าพยาธิจะมีการดื้อยาขึ้น การใช้ยาจึงต้องไม่ใช้ยาชนิด
เดียวกันทั้งปี พยาธิภายในแพะมีหลายชนิดด้วยกัน เกิดกับแพะทุกภาคที่เลี้ยงแพะ โดยเฉพาะในเขต 
เอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด และพยาธิตัวแบน เป็นต้น ดังที่กล่าวใน
รายละเอียดให้เกษตรกรรู้จักดังต่อไปนี้  

พยาธิตัวกลม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ พยาธิตัวกลมในกระเพาะอาหารและส าไส้ ได้แก่ 

พยาธิเส้นลวด  
อยู่ในกระเพาะอาหารส่วนอโบมาซุ่มของแพะ เป็นพยาธิที่ท าอันตรายต่อสัตว์มากท่ีสุด ตัวผู้ยาว 

10- 20 มิลลิเมตร ตัวเมียยาว18 – 30 มิลลิเมตร ตัวผู้มีสีแดง ส่วนตัวเมียมีสีแดงสลับขาว มีวงจรชีวิตคือ 
เมื่อพยาธิตัวแก่ไข่อกมาและแพะถ่ายอุจจาระออกมาไข่จะมีตัวอ่อนอยู่ภายใน เมื่อตัวอ่อนฟักตัวออกมา
นอกไข่ และเจริญเป็นตัวอ่อนระยะติดโรคแล้วแพะมากินเข้าไปจะเข้าไปอาศัยอยู่ในกระเพาะอโบมาซุ่ม 
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ดังกล่าว และภายใน 19วัน ตัวอ่อนก็จะเจริญเป็นตัวแก่และเริ่มออกไข่ อันตรายที่เกิดกับแพะก็คือพยาธิ
ชนิดนี้จะดูดเลือดทั้งเม็ดเลือดและโปรตีนในเลือด ท าให้แพะเกิดโลหิตจางและถ้ามีอาการรุนแรง แพะจะมี
อาการบวมน้ าใต้คาง ใต้ท้อง และแพะจะ ไม่เจริญเติบโต น้ าหนักลด ท้องร่วง หรือท้องผูก ร่างกายอ่อนแอ 
ความต้านทานโรคต่ าและตายได้ อาการในลูกสัตว์จะเป็นแบบเฉียบพลัน เพราะการเสียเลือดอย่างรวดเร็ว 
โดยไม่แสดงอาการโลหิตจางให้เห็น 

นอกจากนี้ก็มีพยาธิเส้นดายที่อาศัยในล าไส้เล็ก มันจะแย่งอาหารท าให้ล าไส้อักเสบ แต่ความ
รุนแรงของพยาธินี้ไม่มากนัก และพยาธิเม็ดตุ่ม พบในล าไส้ใหญ่ ท าให้ล าไส้อักเสบ แพะจะถ่ายเป็นมูก
เหลว การเจริญเติบโตลดลง ขนหยาบกระด้าง ท้องร่วง ผอมแห้งตาย บางครั้งอุจจาระมีเลือดปน 

       

                 วงจรชีวิตของพยาธิตัวกลมในกระเพาะแท้ของแพะ 

พยาธิตัวตืด 
พบในล าไส้เล็กของแพะ มีความยาวถึง 600 เซนติเมตร กว้าง 1.6 เซนติเมตร วงจรชีวิตตัวอ่อนที่

ฟักออกมาจากไข่ จะเข้าไปอาศัยเจริญเติบโตในไร เมื่อแพะกินตัวไรที่มีพยาธิเข้าไป พยาธิจะเจริญเป็นตัว
เต็มวัยในแพะภายใน 6-8 สัปดาห์ ลูกสัตว์ที่มีอายุต่ ากว่า 6 เดือน จะติดโรคพยาธิได้ง่ายและมีอาการ
รุนแรงมากกว่าแพะใหญ่ ถ้าติดโรคพยาธินี้น้อยอาจไม่แสดงอาการ แต่ถ้าติดพยาธิมากอาจตายได้ 
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วงจรชีวิตพยาธิตัวตืดของแพะ 

พยาธิใบไม้ในตับ 
พบในตับและท่อน้ าดีของแพะ ขนาดตัวยาว 25 – 75 มิลลิเมตร กว้าง 12 มิลลิเมตร มีวงจรชีวิต

คือตัวอ่อนที่ฟักออกมา จากไข่พยาธิจะเข้าไปเจริญเติบโตในหอยน้ าจืด ใช้เวลาเจริญเติบโตในหอย 4 – 7 
สัปดาห์ กลายเป็นตัวอ่อนว่ายออกมาจากหอยมาเกาะวัชพืชน้ า และกลายเป็นตัวอ่อนระยะติดโรค รอให้
แพะมากิน ความรุนแรงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นขณะที่ตัวอ่อนของพยาธิเดินทางไปที่ตับ จะเกิดโรค 2 ชนิดคือ 
ชนิดเฉียบพลัน และชนิดรุนแรง เนื้อตับจะถูกท าลายอย่างมาก มีเลือดตก ในช่องท้อง ซึ่งมักพบในแกะ 
แพะที่ป่วยจะไม่อยากเคลื่อนไหว หายใจล าบาก แสดงอาการเจ็บปวดบริเวณท้องเมื่อถูกสัมผัส และพยาธิ
นี้ท าให้การย่อยอาหารไม่ดี ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต เช่น เนื้อ และ ปริมาณนม เป็นต้น 

 

                    
                                      วงจรชวีิตพยาธิใบไม้ในตับของแพะ 
 
โรคบิด 

ระบาดท่ัวไปในเขตร้อนชื้น โดยเฉพาะแพะที่เลี้ยงรวมกัน ภายในคอก หรือแปลงหญ้าขนาดเล็ก 
มักไม่ค่อยพบในแพะที่เลี้ยงปล่อยเชื้อฟักอาศัยในล าไส้เล็กและล าไส้ใหญ่ของแพะ ท าให้ล าไส้อักเสบ แพะ
จะแสดงอาการเบื่ออาหาร สุขภาพไม่สมบูรณ์ ท้องว่าง อุจจาระมีกลิ่นเหม็น แพะจะมีเพลีย และถ้าไม่
รักษาจะตายได้ อัตราการรอดตายจากโรค ค่อนข้างสูง การป้องกันควรแยกแพะที่เป็นโรคออกจากฝูง ท า
ความสะอาด ภาชนะใส่อาหารและรั้ว และพ้ืนคอกให้สะอาด 

การตรวจวินิจฉัยโรค โดยสังเกตดูอาการว่า แพะจะเบื่ออาหาร ซูบผอม ซึม ขนยุ่ง ท้องเสีย บวม
น้ าใต้คาง ใต้ท้อง และจากการตรวจอุจจาระพบไข่หรือ ตัวอ่อนพยาธิซึ่งเกษตรกรควรติดต่อเจ้าหน้าที่ กรม
ปศุสัตว์ ตรวจเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
ข้อแนะน าส าหรับการป้องกันโรคพยาธิภายในของแพะ 

1. ถ่ายพยาธิเป็นประจ าตามโปรแกรม โดยถ่ายทุก 4-6 สัปดาห์ ยาถ่ายพยาธิที่ใช้ประกอบด้วย 
- ยาถ่ายพยาธิตัวกลม เช่น อัลเบนดาโซล , ไทอาเบ็นดาโซล, ไพแรนเทล, เลวามิซอล เป็นต้น 
- ยาถ่ายพยาธิตัวตืด เช่น นิโคลซาไมด์ , เมเบนดาโซล เป็นต้น 
- ยาถ่ายพยาธิใบไม้ในตับ เช่น ราฟอกซาไนด์ , ไนโตรไซนิล เป็นต้น 
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- ยาก าจัดเชื้อบิด เช่น โทลทราซูริล , ซัลฟาควินอกซาลีน ,เป็นต้น หรือถ้าพบมีปัญหา พยาธิภายใน
และเชื้อบิด 
ร่วมกัน อาจใช้ยาทั้งสามชนิด และควรถ่ายทุก 4-6 สัปดาห์ 
 - ส าหรับพยาธิตัวกลม ควรเริ่มถ่ายพยาธิครั้งแรกเมื่ออายุ 8 สัปดาห์ 
2. ท าความสะอาดโรงเรือนแพะอย่างสม่ าเสมอ พ้ืนโรงเรือนแพะต้องเป็นแบบเว้นช่อง เพ่ืออุจจาระ

ตกลงไปข้างล่าง และต้องล้อมรอบ ใต้ถุนไว้ไม่ให้แพะเข้าไปได้    มิฉะนั้นจะติดโรคพยาธิจากอุจจาระได้ 
3. อุจจาระและสิ่งปฏิกูลอ่ืนๆ ให้ฝังหรือเผาท าลายให้หมด 
4. ใช้ระบบแปลงหญ้าหมุนเวียนโดยการแบ่งแปลงหญ้าออกเป็นแปลงย่อยแต่ละแปลงล้อมรั้วกั้นไว้ 

ปล่อยแพะเข้าแทะเล็มหญ้านานแปลงละ 2 สัปดาห์ หลังจากนั้น ไปเลี้ยงแปลงอ่ืนต่อโดยจะต้องจัดการ
แปลงที่แพะเล็มแล้ว ด้วยการตัดหญ้าให้สั้นลงมากท่ีสุด หรือให้แสงแดดส่องถึงพ้ืนดินเพื่อให้ไข่และตัวอ่อน
ของพยาธิตาย และหญ้าเจริญงอกงามเร็ว ส าหรับเลี้ยงแพะที่จะเข้ามาแทะเล็มใหม่ หมุนเวียนกันไปหรือ
วิธีจ ากัดพ้ืนที่แทะเล็ม โดยการผูกล่ามแพะไม่ซ้ าที่เดิม 

5. ท าลายตัวน ากึ่งกลางของพยาธิ เช่น ไร และหอยน้ าจืด 
6. ไม่ควรให้แพะลงแปลงหญ้าชื้นๆ แฉะๆ เพระจะติดพยาธิได้ง่ายจากตัวอ่อนพยาธิที่อาศัยอยู่นานใน 

การแต่งกีบ 
การตัดแต่งกีบเป็นงานประจ าที่ผู้เลี้ยงแพะจะต้องปฏิบัติในการเลี้ยงแพะ การตัดแต่งกีบจะช่วย

ป้องกันไม่ให้ปลายกีบ งอกผิดปกติและป้องกันไม่ให้กีบเน่าเนื่องจากมูลสัตว์เข้าไปติดอยู่ในกีบที่ไม่ได้ท า
การแต่ง การตัดแต่งกีบจะใช้มีดส าหรับแต่งกีบหรือใช้กรรไกรตัดกีบท าการตัดแต่งกีบก็ได้ 

การตัดแต่งกีบควรท าในขณะอากาศเย็นชื้น ทั้งนี้เพราะกีบจะอ่อนตัวท าให้ตัดแต่งได้ง่าย ถ้าหาก
ท าในอากาศที่ร้อนควรน าแพะไปยืนในที่เปียกชื้นสักครู่หนึ่ง ก่อนท าการตัดแต่งกีบ ผู้ท าการตัดแต่งกีบ
จะต้องท าการจับขาของแพะให้แน่น โดยยกขาขึ้นแล้วใช้ระหว่างขาหนีบ (ใช้ด้านข้างช่วงเข่าหนีบ) จากนั้น
ใช้มีดแต่งกีบ ตัดกีบช่วงที่ยาวออกเกินจาก รูปลักษณะปกติทิ้ง การตัดแต่งกีบท าท้ังด้านนอกและระหว่าง 
ร่องกีบ ส าหรับพื้นของเท้าควรตัดกีบให้เสมอกับพ้ืนเท้าเท่านั้นการตัดแต่งกีบที่ดีควรท าแล้ว รูปร่างคล้าย
กับกีบเท้าของลูกแพะที่เกิดใหม่ การตัดแต่งกีบควรท าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

                      
           เครื่องมือและอุปกรณ์แต่งกีบแพะ                         การใช้กรรไกรตัดแต่งกีบแพะ 

                 
ลักษณะกีบเท้าแพะก่อนการตัดแต่งกีบ                                ลักษณะกีบเท้าแพะที่ตัดแต่งแล้ว 
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