
 
 

 
 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ : การเลี้ยงแพะเนื้อ 
 1. ประวัติความเป็นมา 
  ในอดีตอาชีพหลักของชุมชนในต าบลบึงทับแรต จังหวัดก าแพงเพชร คือ เกษตรกรรม เช่น การท านา 
และการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งการท านาเป็นเวลานานไม่ประสบผลส าเร็จท าให้ต้นทุนจมอยู่กับแปลงเกษตร เกษตรกร
จึงหันมาเลี้ยงแพะ เพราะการเลี้ยงแพะใช้เวลาไม่นานและให้รายได้สูง การลงทุนน้อยกว่าการท านา ถือเป็น
การสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นหลัก 
  ดังนั้น การเลี้ยงแพะเนื้อจึงกลายเป็นอาชีพใหม่ที่น่าสนใจ จากเดิมเป็นอาชีพเสริม แต่ปัจจุบัน
สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจนกลายอาชีพหลักได้ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันภายในชุมชนแบบ
บูรณาการ ชุมชนมีความเข้มแข็ง มั่งคงและยั่งยืน โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. จุดเด่น/จุดน่าสนใจ 
  2.1  เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะเนื้อ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  
  2.2 เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจภายในชุมชนแบบบูรณาการ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3 ประโยชน์ของการเลี้ยงแพะเนื้อจากอาชีพเสริมสามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลักได้ 
 
 3. เจ้าของ 

 1. นายเกียรติศักดิ ์พัดพ่วง  
 2. นายมานิตย์ พัดพ่วง 
 

 4. ประเภทแหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

 
 5. ที่อยู่ 

  1. บ้านเลขท่ี 84/3 หมู่ 3 ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
   2. บ้านเลขท่ี 3 หมู่ 4 ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
  
 6. วัตถุประสงค์ของแหล่งเรียนรู้ 
   6.1 เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนด้านเกษตรทฤษฎีใหม่และการปศุสัตว์ในท้องถิ่น โดยมีแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            6.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตในชุมชน ด ารงชีวิตอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ภายใต้แนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
เร่ือง  การเลี้ยงแพะเนื้อ 



 7. กลุ่มผู้ใช้บริการ 
  7.1 เด็ก และเยาวชน 
  7.2 นักเรียน นักศึกษา 
  7.2 ประชาชนทั่วไป 
 
 8. ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ 
               8.1 เพ่ือให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่และการปศุสัตว์ในท้องถิ่น โดยมีแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            6.2 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนรู้จักวิถีชีวิตในชุมชน ด ารงชีวิตอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ภายใต้แนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 9. ภาคีเครือข่ายท่ีสนับสนุน 
  9.1 กองทุนฟ้ืนฟูจังหวัดก าแพงเพชร 
  9.2 กรมปศุสัตว์ 
  9.3 รัฐวิสาหกิจชุมชน 8 ครัวเรือน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้กิจกรรมที่ 1 แหล่งเรียนรู้ เร่ือง  การเลี้ยงแพะ 
ฐานที่ 1  

เร่ือง สายพันธุ์ของแพะเนื้อ 
 

 
 
สายพันธุ์แพะเนื้อและลักษณะประจ าพันธุ์  

การเลี้ยงแพะเนื้อเป็นการเลี้ยงแพะที่ค่อนข้างแพร่หลายในกลุ่มเกษตรกร เพราะ เป็นระบบการเลี้ยงที่
ง่ายต่อการจัดการเลี้ยงดูเอาใจใส่ และให้ผลตอบแทนเป็นเนื้อเพ่ือจ าหน่าย ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูง 
และพันธุ์แพะเนื้อท่ีนิยมเลี้ยงกันในเขตประเทศไทยมีอยู่หลากหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์บอร์ พันธุ์แองโกร่า พันธุ์
แคชเมียร์ พันธุ์แบล็คเบงกอล เป็นต้น  

พันธุ์บอร์ (Boer)  
พันธุ์บอร์ (Boer) ปัจจุบันประเทศไทยนิยมเลี้ยงแพะพันธุ์นี้เพ่ือผลิตเป็นแพะเนื้อมากขึ้น เพราะเป็นแพะเนื้อที่
มีขนาดรูปร่างใหญ่ ล่ าสัน มีล าตัวใหญ่ยาวและกว้าง มีกล้ามเนื้อมาก และมีลักษณะของกระดูกโครงร่างใหญ่
แข็งแรง ลักษณะสีล าตัวเป็นสีขาวมีสีน้ าตาลแดง ที่หัวและคอ หัวโหนกนูน ดั้งจมูกโด่งและงู้มลง เขาเอนไป
ด้านหลังและงอโค้งลงด้านล่าง ใบหู ยาวและห้อยลง มีเครา แต่ไม่มีติ่ง (Wattle) ที่ใต้คอ น้ าหนักตัวเฉลยของ
ตัวผู้อยู่ที่ประมาณ 70- 90 กิโลกรัม ส่วนตัวเมียมีน้ าหนักตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 50-65 กิโลกรัม แม่แพะมีอัตราการให้
ลูก แฝดสูง โดยมีจ านวนลูก 2-3 ตัวต่อครอก  

 แพะพันธุ์นี้มีข้อดีในการเลี้ยงเป็นแพะเนื้อเพราะมีขนาดใหญ่ ให้เนื้อมาก หนังจะมีคุณภาพดี อัตรา
การเจริญเติบโตดีหากมีการดูแลให้อาหารข้นเสริม แต่มีข้อด้อยในเรื่องของ การที่ แม่แพะให้นมน้อยไม่
เพียงพอในการเลี้ยงลูกแฝด  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
พันธุ์แองโกร่า (Angora)  

แพะพันธุ์แองโกร่า (Angora) เป็นแพะที่มีลักษณะรูปรางขนาดเล็ก มีความสูงจากหัวไหล่ประมาณ 
50-60 เซนติเมตร มีขนค่อนข้างยาวเมื่อเทียบกับพันธุ์อ่ืนๆ เส้นขนเป็นปุย ละเอียดอ่อนนุ่ม ในต่างประเทศจึง
นิยมเลี้ยงเพ่ือเป็นแพะขน หัวมีลักษณะแบน ดั้งจมูกลาดตรง มีเขาเอนไปด้านหลัง หูตก มีเครา แต่ไม่มีติ่ง 
(Wattle) ใต้คอ น้ าหนักตัวในเพศผู้เฉลี่ยอยู่ที่ 35- 55 กิโลกรัม น้ าหนักตัวในเพศเมียเฉลี่ยอยู่ 30-40 กิโลกรัม 
จ านวนลูก 1 ตัวต่อครอก  

ใบความรู้ 
 



แพะพันธุ์นี้มีข้อด้อยในแง่ที่มีขนาดเล็ก  
น้ าหนักตัวน้อย หากปล่อยให้แทะเล็มอยู่ในแปลงหญ้า 
จะหากินไม่เก่ง แต่ชอบหากินตามพุ่มไม้ป่าละเมาะ 
มากกว่า และจากการที่เป็นแพะที่มีขนยาว หากเลี้ยง 
ในเขตท่ีมีอากาศร้อนมากแพะจะเครียดจากความร้อน  
ขนพันกันท าให้สกปรกง่ายจึงต้องตัดขนปีละ 2 ครั้ง  

  
 
 
พันธุ์แคชเมียร์ (Cashmere)  

แพะพันธุ์แคชเมียร์ (Cashmere) เป็นแพะที่มีรูปร่างขนาดใหญ่ มีความสูงจากหัวไหล่เฉลี่ย 60-80 
เซนติเมตร ขนยาวเป็นมันละเอียดมีสีขาว หัวมีลักษณะแบน ดั้งจมูกลาดตรง มีเขายาวเอนไปด้านหลัง ใบหูตั้ง
ตรงและขนานไปกับพ้ืน ไม่มีติ่งใตคอ น้ าหนักตัวเฉลี่ยของตัวผู้อยู่ที่ 50-60 กิโลกรัม ตัวเมียอยู่ที่ 40-50 
กิโลกรัมแพะพันธุ์นี้มีข้อดีในการเลี้ยงเป็นแพะเนื้อที่มีขนาดกลาง หนังจะมีคุณภาพดี ใช้ท ากระเป๋า เครื่องหนัง 

ได้ดี ขนยาวละเอียดใช้ทอเป็นเครื่องนุ่มห่มได้    
แต่มีข้อด้อยในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับ 
สภาพแวดล้อมที่มีอากาศร้อนได้ยากเพราะเป็น 
แพะที่ชอบอยู่ในสภาพอากาศหนาวมากกว่า  
และพันธุ์นี้จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช้าคือประมาณ  
20-24 เดือนขึ้นไป  

 
 
 
 
 

พันธุ์แบล็คเบงกอล (Black Bengal)  
แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล(Black Bengal) เป็นแพะที่มีขนาดเล็ก มีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย บัง

คลาเทศ มีสีด าสนิทตลอดล าตัวซึ่งพบเป็นส่วนมากในแพะพันธุ์นี้ แต่อาจจะพบสีอ่ืนได้บ้าง คือ สีขาว สีน้ าตาล 
สีขาวปนด า หรือสีน้ าตาลปนด า ลักษณะขนสั้นเป็นมันเงา ดั้งจมูกลาดตรง หน้าเล็กสั้น มีเขาและมีเคราทั้งตัวผู้
และตัวเมีย ใบหูมีขนาดเล็กสั้น มีความสูงจากหัวไหล่เฉลี่ย 50-60 เซนติเมตร น้ าหนักตัวเฉลี่ยของตัวผู้อยู่ที่ 
20-35 กิโลกรัม ตัวเมียอยู่ ที่ 15-20 กิโลกรัม แพะพันธุ์นี้มีการให้ลูกแฝดสองแฝดสามสูงมาก และบางครั้งอาจ
ได้ลูกแฝดถึงสี่ตัวก็ได้ 

 แพะพันธุ์นี้มีข้อดีเด่นในเรื่องของการเลี้ยงเป็นแพะเนื้อท่ีมีขนาดเล็ก และให้หนังที่นิ่มมีคุณภาพดีเลิศ
และมีมูลค่าสูงใช้ท ากระเป๋า เครื่องหนังได้ดี ประเทศไทยรู้จักกับแพะพันธุ์ นี้เพิ่มมากข้ึนเมื่อซึ่งรัฐบาลประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศที่ได้นอมเกล้าถวายพ่อแม่พันธุ์แพะพันธุ์แบล็คเบงกอลแด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ. 2548 จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาสยามบรมราชกุมารีได้
พระราชทานแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลให้แก่กรมปศุสัตว์น าไปศึกษาวิจัย และปรับปรุงพันธุ์เพ่ือส่งเสริมให้แก่
เกษตรกรต่อไป ในปัจจุบันนี้ได้มีการศึกษาและขยายพันธุ์แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะและ 



คุณค่าทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตของลูกแพะ ซึ่งมีการเจริญเติบโตที่ดี และรวดเร็ว 
ศักยภาพระบบสืบพันธุ์ดี มีความสามารถผสมติดสูง การให้ผลผลิตเนื้อซ้ึงเป็นเนื้อคุณภาพดี มีความนุ่ม มีกลิ่น
และรสชาติดี ไขมันน้อย และให้ปริมาณน้ านมมากพอเพ่ือใช้ส าหรับการเลี้ยงลูกที่มีจ านวนมากได้ 
 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง : http://old-book.ru.ac.th/e-book/a/AT335/AT335-3.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://old-book.ru.ac.th/e-book/a/AT335/AT335-3.pdf


 
ฐานที่ 2  

เร่ือง อาหารส าหรับการเลี้ยงแพะเนื้อ 

 

 

ความต้องการโภชนาของแพะเนื้อ 

 แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก มีระบบทางเดินอาหารประกอบด้วย กระเพาะ 4 ส่วน คือ 
กระเพาะ จริง (Abomasum) และอีก 3 ส่วน ได้แก่ กระเพาะรูเมน (Rumen) กระเพาะรังผึ้ง (Reticulum) 
และ กระเพาะสามสิบกลีบ (Omasum) ซึ่งกระเพาะรูเมนมีขนาดใหญ่ที่สุดท าให้แพะสามารถย่อยอาหารจาก
พืชได้ ดีกว่าสัตว์กระเพาะเดี่ยว โดยในกระเพาะรูเมนจะประกอบด้วยจุลินทรีย์ปริมาณมากมายและ
หลากหลายชนิด จุลินทรีย์เหล่านี้ใช้อาหารจากพืชที่แพะกินเข้าไป 
เพ่ือการเจริญเติบโตและเพ่ิมปริมาณของเซลล์ ซึ่งต่อมาจะถูก  
ย่อยในทางเดินอาหารส่วนถัดไป ดังนั้นอาหารหยาบจึงเป็น 
อาหารหลักของแพะในการให้สารอาหาร แก่ร่างกาย  
เพ่ือท าให้ด ารงชีพ เจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้ตามปกติ 

 

 

 

ความส าคัญของอาหาร 

อาหารมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีพและให้ผลผลิตของสัตว์ส าหรับแพะก็เช่นเดียวกัน แพะ
ต้องการอาหารเพ่ือกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1.เพื่อการด ารงชีพ อาหารที่แพะกินจะมีผลท าให้แพะสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น รักษา
อุณหภูมิของร่างกาย และการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ให้เป็นปกติ เช่น การหายใจ การสูบฉีดโลหิต การ
เคลื่อนไหว การกิน การย่อยอาหาร และการขับถ่าย เป็นต้น นอกจากนั้นอาหารยังเป็นองค์ประกอบของอวัยวะ
ต่าง ๆ เช่น โปรตีนใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย วิตามิน และแร่ธาตุช่วยในการท างานของ
อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เป็นต้น 

2.เพื่อการเจริญเติบโตและการสะสมไขมัน แพะที่ยังไม่โตเต็มที่จะใช้ประโยชน์จากอาหาร ส าหรับการ
เจริญเติบโต และพัฒนาการของร่างกาย ได้แก่ การสร้างเนื้อเยื่อต่าง ๆ เช่น กระดูก กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
และไขมัน 

 

ใบความรู้ 



3.เพื่อการสืบพันธุ์ เมื่อแพะเติบโตขึ้นก็จะมีการเจริญของระบบสืบพันธุ์ ซึ่งต้องการอาหารเช่นกัน 

4.เพื่อผลผลิตอื่น ๆ เช่น การให้ขน น้ านม เป็นต้น 

การจ าแนกประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ หมายถึงวัตถุหรือสารใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะได้จากแหล่งธรรมชาติ หรือจากการ
สังเคราะห์ทีส่ัตว์กินแล้วมีคุณค่าทางโภชนาการในแง่ของการให้โภชนา หรือก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างใดอย่าง
หนึ่งแก่สัตว์โดยครอบคลุมทั้งส่วนที่ให้สารอาหาร และไม่ให้สารอาหารที่ผสมอยู่ในสูตรอาหารสัตว์ สามารถ
จ าแนกตามส่วนประกอบหลักทางโภชนาการออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 

1. อาหารหยาบ (Roughage) เป็นอาหารที่มีเยื่อใยสูงเกินกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง มีลักษณะ
ฟ่าม ส่วนใหญ่ได้จากพืชอาหารสัตว์ (Forage crop) และผลพลอยได้จากการเกษตร (Agriculture 
byproduct) ใช้เลี้ยงแพะเป็นอาหารหลักมีหลายประเภท ดังนี้ 

 1.1 อาหารหยาบสด (pasture, and green forage) หมายถึง อาหารหยาบที่อยู่ในสภาพสดมี
ความชื้นสูง 70 – 85 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่พืชที่ตัดสดมาให้สัตว์กิน และพืชอาหารสัตว์ในทุ่งหญ้าที่สัตว์เข้าไปแทะ
เล็ม เช่น หญ้าแพงโกลา หญ้าเนเปียร์ หญ้ากินีสีม่วง ถั่วคาวาลเคด ถั่วฮามาต้า และ กระถิน เป็นต้นอาจเป็นทุ่ง
หญ้าธรรมชาติ ที่ข้างถนน หรือเป็นทุ่งหญ้าที่ตั้งใจปลูกสร้างขึ้นมาก็ได้คุณภาพของพืชอาหารสัตว์สดที่ตัดเมื่อ
อายุน้อย จะดีกว่าที่ตัดเมื่ออายุมาก 

 1.2  อาหารหยาบแห้ง (dry forages and roughages) วัตถุประสงค์ของอาหารหยาบแห้งคือ 
เพ่ือเก็บรักษาอาหารหยาบไว้ใช้ในยามขาดแคลน ด้วยการน าเอาอาหารหยาบสดมาตากแดด 2 – 3 แดดหรือ
การอบด้วยความร้อนให้เหลือความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งในสภาพนี้เชื้อราและราเมือกเจริญได้ยากจึง
สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น 

1.3 อาหารหยาบหมัก (silage) เป็นการเก็บถนอมอาหารวิธีหนึ่ง ท าโดยการน าอาหารหยาบสดมาหั่น
เป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาด 2-3 เซนติเมตร น าไปบรรจุลงในภาชนะ เช่น บ่อหมัก (silo) หรือถังพลาสติก แล้วอัดให้ 
แน่นปิดฝาให้สนิทไม่ให้อากาศเข้าเมื่อครบ 21 วันจะมีสภาพเป็นกรดมี pH ประมาณ 3.5 - 4.2 และมีความชื้น 
70 – 75 เปอร์เซ็นต์ ถ้าใช้เกลือเม็ด 0.25 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักอาหารหยาบสด โรยบริเวณด้านบนของอาหาร
หยาบก่อนปิดฝาถังจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราบริเวณด้านบนได้ 

1.4 ผลพลอยได้จากการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารอในแต่ละปีประเทศไทยสามารถผลิตพืชผล
ทางการเกษตรได้หลายชนิด และเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีผลพลอยได้ต่าง ๆ มากตามไปด้วยนอกจากนี้แล้ว
การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการเกษตรก็เพ่ิมข้ึนทุกปี จึงท าให้มีเศษเหลือทิ้งต่าง ๆ อยู่
มากซึ่งสามารถน าผลพลอยได้ทางการเกษตรและจากโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้มาปรับใช้เป็นอาหารของแพะ
ได้อย่างกว้างขวาง ตัวอย่างผลพลอยได้จากการเกษตรที่ส าคัญ และน ามาใช้โดยทั่วไปได้แก่ ฟางข้าว เปลือก
สับปะรด ยอดอ้อย ต้นข้าวโพดฝักอ่อน เป็นต้น 



2. อาหารข้น (Concentrate) เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูง เยื่อใยต่ า แพะสามารถย่อยและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้สูง ได้จากเมล็ดธัญพืช และผลพลอยได้จากโรงงานต่าง ๆ ใช้เสริมกับอาหารหยาบเพ่ือให้
แพะสุขภาพสมบูรณ์เพ่ิมผลผลิตทั้งการให้เนื้อ หรือการให้น้ านมสูงขึ้น 

 2.1 วัตถุดิบอาหารข้นประเภทพลังงาน เป็นวัตถุดิบที่ให้พลังงานในระดับสูง พลังงานที่ได้จาก
วัตถุดิบเหล่านี้จะอยู่ในรูปของคาร์โบไฮเดรทที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย เช่น แป้ง และน้ าตาล วัตถุดิบประเภทนี้มี
โปรตีนน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์และเยื่อใยน้อยกว่า 18 เปอร์เซ็นต์เช่น ปลายข้าว ข้าวโพด ร าละเอียด มัน
ส าปะหลัง เป็นต้น 

2.2 วัตถุดิบอาหารข้นประเภทโปรตีน เป็นวัตถุดิบที่ให้โปรตีนสูงกว่า 20 เปอร์เซ็นต์และส่วนใหญ่เป็น
โปรตีนที่มีคุณภาพดี มักจะมีระดับกรดอะมิโน เช่น ไลซีน เมทไธโอนีน และทรีโอนีน สูง มีเยื่อใยน้อยกว่า 18 
เปอร์เซ็นต์ เช่น กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง กากเมล็ดฝ้าย ใบกระถินป่น กากเนื้อในเมล็ดปาล์มและกากเบียร์
เป็นต้น 

2.3 อาหารข้นส าเร็จรูป คือ วัตถุดิบอาหารข้นที่ผสมเสร็จแล้ว หรือหัวอาหารที่ได้จากการผสมวัตถุดิบ
ต่าง ๆ เพ่ือให้มีสารอาหารเหมาะสมครบถ้วนตามความต้องการของสัตว์ มีทั้งชนิดผง และที่ผ่านกระบวนการ
อัดเป็นเม็ด เพ่ือลดฝุ่น เพ่ิมความน่ากิน และสะดวกต่อการน าไปใช้ โดยทั่วไปจะน าอาหารข้นมาใช้เสริมร่วมกับ
อาหารหยาบที่เป็นอาหารพ้ืนฐานในสัตว์เคี้ยวเอื้อง เพ่ือให้สัตว์ได้รับสารอาหารเพียงพอต่อการให้ผลผลิตที่
สูงขึ้น 

3. อาหารเสริมประเภทแร่ธาตุ (Mineral supplements) ถึงแม้ส่วนใหญ่สัตว์ต้องการแร่ธาตุใน
ปริมาณน้อย แต่ก็จ าเป็นต้องให้สัตว์กิน ในทางปฏิบัติอาจให้แร่ธาตุเสริมแก่แพะโดยผสมในสูตรอาหาร เช่น
เปลือกหอยป่น ไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต กระดูกป่น และแร่ธาตุปลีกย่อยเสริมในรูปพรีมิกซ์ เป็นต้น หรืออาจให้แร่
ธาตุก้อนแขวนไว้ภายในโรงเรือนให้แพะเลียกินได้ตลอดเวลา 

4. อาหารเสริมประเภทวิตามิน (Vitamin supplements) วิตามินที่แนะน าให้เสริมลงในอาหาร 
ได้แก่ วิตามิน เอ ดี อี เค และ วิตามินบีโดยเสริมในรูปพรีมิกซ์หากไม่มีของแพะก็อาจใช้พรีมิกซ์ 
ของโคเนื้อแทนได้ 
 
วัตถุดิบประเภทอาหารหยาบ 

1. หญ้าแพงโกล่า (Digitaria eriantha) มีถ่ินก าเนิดในทวีปอัฟฟริกา น าเข้ามาครั้งแรกจากประเทศ
ฟิลิปปินส์ เมื่อปี พ.ศ. 2496 แต่พันธุ์ที่ใช้แพร่หลายในปัจจุบันน าเข้ามาจากไต้หวัน เมื่อปี พ.ศ. 2535 

การใช้ประโยชน์ อาจปล่อยแพะลงแทะเล็ม หรือตัดหญ้าทุก ๆ 45 วัน ให้เหลือตอสูงจากพ้ืนดิน 7
เซนติเมตร น าหญ้าไปให้แพะกินโดยไม่ต้องสับ เพราะล าต้นมีขนาดเล็ก และยังเหมาะส าหรับตัดท าหญ้าแห้ง
ส ารองได้อีกด้วย 

 

  



2. หญ้ากินีสีม่วง (Panicum maximum TD58) มีถ่ินก าเนิดในทวีปอัฟริกา ประเทศไทยน าเข้ามา
จากไอเวอรีโคส  

การใช้ประโยชน์ เหมาะส าหรับตัดให้แพะกินโดยตัดสูงจากพ้ืนดิน 15 เซนติเมตร เนื่องจากล าต้น
ค่อนข้างแข็งจึงต้องน าไปสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ ขนาด 1-2 เซนติเมตร เพื่อให้แพะกินได้หมด 

 

 

 

 

3. หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 (Pennisetum purpureum x P. glaucum, Pakchong1) 

การใช้ประโยชน์ เหมาะส าหรับตัดมาให้แพะกินสด หรือน าไปท าหญ้าหมัก ให้ตัดต้นชิดดินเพื่อ
ต้นหญ้าจะได้แตกหน่อจากใต้ดินป้องกันรากลอย สับต้นหญ้าให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ความยาว 1-2 เซนติเมตร เพ่ือให้
แพะกินหญ้าได้หมด หากต้นหญ้ามีอายุน้อยกว่า 45 วันล าต้นยังอ่อนก็สามารถตัดให้แพะกินได้ทั้งต้นแต่จะได้
ผลผลิตน้อยกว่าตัดที่อายุ 60 วัน ผู้ที่จะเข้าไปตัดหญ้าเนเปียร์ในแปลงต้องระวังใบหญ้าจะบาด เนื่องจากขอบใบ
มีลักษณะคล้ายฟันเลื่อยเล็ก ๆ หากบาดที่ผิวหนังจะรู้สึกคันมากกว่าจะหายคันก็ใช้เวลา 3-4 วันทีเดียวฉะนั้น
แนะน าให้ป้องกันไว้ก่อนด้วยการใส่เสื้อแขนยาว และสวมถุงมือทุกครั้งที่ตัดหญ้า 

 

 

 

 

4. หญ้าขน (Brachiaria mutica) มีถ่ินก าเนิดในทวีปอัฟริกาและอเมริกาใต้ น าเข้ามาจากประเทศ
มาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2472 

การใช้ประโยชน์ หญ้าขนที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามข้างถนนหรือพ้ืนที่ว่างเปล่านั้น มักจะพบแต่ต้นแก่ซึ่งมี
คุณค่าทางอาหารต่ า หากต้องการน ามาใช้ควรเลือกตัดเฉพาะส่วนยอด และยังต้องสังเกตอีกว่าบริเวณนั้นไม่ได้
ฉีดยาฆ่าหญ้าไว้ 

 

 

 

 



5. หญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis) มีถ่ินก าเนิดในทวีปอัฟริกา ประเทศไทยน าเข้ามาจาก
ออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2511 

การใช้ประโยชน์ ตัดไปให้แพะกินสด หรือปล่อยแพะลงแทะเล็มแปลงหญ้าก็ได้ ข้อดีคือปลูกง่าย และ
เมล็ดมีควางอกดี ข้อเสียคือเมื่อเข้าสู่ช่วงออกดอกในเดือนตุลาคม หญ้ารูซี่จะชะงักการเจริญเติบโตทางล าต้น
และใบ 
 

 

 

 

6.กระถิน (Leucaena leucocephala) มีถ่ินก าเนิดในทวีปอเมริกาใต้ อเมริกากลาง และหมู่เกาะ
ต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก สันนิษฐานว่าเข้ามาจากประเทศอินเดียและเขมรตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยา 

การใช้ประโยชน์ สามารถตัดมาใช้ประโยชน์ได้หลายแบบคือ 

- ตัดให้แพะกินสดทั้งกิ่งก้าน แพะจะเลือกกินใบ กิ่งอ่อน และลอกเปลือกไม้กินได้เหลือไว้แต่เนื้อไม้ 

- ตัดสับ น ากิ่งที่มีขนาดไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาด 1-2 เซนติเมตรด้วยเครื่อง
หั่นหญ้า แล้วให้แพะกินสด 

- ปล่อยแพะลงแทะเล็มในแปลงกระถิน คอยดูแลไม่ให้แพะเข้าแทะเล็มมากเกินไป ปล่อยให้ต้น
กระถินได้มีโอกาสฟ้ืนตัว 

- กระถินสับตากแห้ง น าต้นกระถินมาสับให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาด 1 เซนติเมตร แล้วน าไปตากแดดให้
แห้ง เก็บใส่ถุงไว้ให้แพะกินในภายหลัง โสภณ และคณะ (2559) รายงานว่าใช้กระถินสับตากแห้งผสมในสูตร
อาหารผสมเสร็จ 30เปอร์เซ็นต์ขุนแพะเนื้อลูกผสมบอร์มีอัตราการเจริญเติบโต 91.33 กรัม/ตัว/วัน 

- กระถินหมักในถุงพลาสติก ใช้กิ่งกระถินขนาด 0.5 เซนติเมตร น ามาสับให้มีขนาดไม่เกิน 1 
เซนติเมตรแล้วใส่ในถุงพลาสติกใสแบบหนาอัดกระถินให้แน่นมัดปิดปากถุงไว้ไม่ให้อากาศเข้า ช่วยให้เก็บไว้ได้
นานประมาณ 1-2 สัปดาห์ พบว่าเกษตรกรที่อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาทนิยมหมักกระถินไว้ในถุงพลาสติก
ทิ้งไว้เพียง 1 คืนจะช่วยลดกลิ่นเหม็นเขียวของกระถินลงได้ ท าให้แพะกินได้ดีกว่ากระถินสับสด ๆ 

 

 

 

7. ถั่วค าวาลเคด (Centrosema pascuorum cv. Cavalcade) มีถ่ินก าเนิดในทวีปอเมริกาใต้
ประเทศไทยน าเข้ามาจากออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2540 



การใช้ประโยชน์ ให้แพะกินถ่ัวคาวาลเคดสดได้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องท้องอืด กรณีถ่ัวแห้งแพะจะ
ชอบกินมากข้ึน เพราะมีกลิ่นหอมชวนกิน แต่ไม่ควรเก็บถั่วแห้งไว้นานเกิน 1 ปี สามารถใช้ถั่วคาวาลเคดแห้ง
แทนโปรตีนจากกากถ่ัวเหลืองได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารแพะเนื้อระยะเจริญเติบโตช่วยลดต้นทุนได้  
19.4 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับฟางถั่วคาวาลเคดซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ์นั้น ประกอบไปด้วยล า
ต้น ใบ และฝักลีบ สามารถใช้ในสูตรอาหารผสมเสร็จได้ที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ 

 

 

 

 

8. ถั่วฮามาต้า (Stylosanthes hamata cv. Verano) มีถ่ินก าเนิดในอเมริกาเหนือ และอเมริกา
กลาง น าเข้ามาเมื่อปี พ.ศ. 2514 
 การใช้ประโยชน์ เหมาะส าหรับตัดให้กิน หรือปล่อยให้แพะลงไปแทะเล็มในแปลง หากต้องการน าไป
ท าถ่ัวแห้งอัดฟ่อนก็จะมีใบร่วงหล่นไปบ้าง 

 

 

 

 

 

9. ฟางข้าว เป็นส่วนของล าต้นและใบหลังเก็บเก่ียวและนวดเอาเมล็ดออกแล้ว ปริมาณมากน้อยของ
แต่ละท้องที่ขึ้นอยู่กับแหล่งปลูกข้าว ปกติข้าวเปลือก 1 ตัน จะได้ฟางเท่ากับ 1 ตัน เกษตรกรนิยมน ามาเลี้ยง
แพะในหน้าแล้ง และส ารองใช้ในช่วงขาดแคลนหญ้าสด 

การใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจ ากัด เลือกใช้ฟางข้าวใหม่ อาจเสริมด้วยใบของพืชตระกูลถั่ว หรือใบมัน
ส าปะหลัง อัตรา 1-2 กก./ตัว/วัน เพ่ือช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหาร และช่วยให้แพะคงสภาพน้ าหนักตัวไว้ได้
ในช่วงแล้ง ไม่เหมาะที่จะใช้ฟางข้าวเลี้ยงสัตว์ที่ให้ผลผลิตสูง โดยไม่ปรับปรุงคุณภาพของฟางก่อน 

 

 

 

 

อ้างอิง : https://pvlo-cmi.dld.go.th/webnew/images/doc/create_%20awareness/2562/012/04.pdf 

https://pvlo-cmi.dld.go.th/webnew/images/doc/create_%20awareness/2562/012/04.pdf


ใบงาน 
อาหารส าหรับการเลี้ยงแพะเนื้อ 

 
     

 
 

ฐานที่ 3  
เร่ือง โรคทั่วไปเกี่ยวกับแพะ และวิธีการการป้องกันโรค  

 
 
 

โรคทั่วไปเกี่ยวกับแพะ และวิธีการป้องกันโรค 
 โรคพยาธิ  โรคพยาธิในแพะ จะท าให้แพะไม่เจริญอาหาร  
น้ าหนักลดสุขภาพของแพะไม่สมบูรณ์และ โรคพยาธิบางชนิดอาจท าให้ 
แพะท้องร่วงได้ พยาธิที่พบในตัวแพะส่วนใหญ่จะเป็นพยาธิตัวกลม, 
พยาธิเส้นด้าย,พยาธิตัวตึด,พยาธิใบไม้ในตับและเชื้อบิด 
 วิธีการรักษาและป้องกัน 
1. ถ่ายพยาธิเป็นประจ าตามโปรแกรม คือ ทุก 4 - 6 สัปดาห์ 
2. ท าความสะอาดคอกหรือโรงเรือนของแพะอย่างสม่ าเสมอ 
เพราะแพะชอบความสะอาดพ้ืนคอกไม่ควรเปียกหรือชื้น 
3. ใช้แปลงหญ้าแบบเป็นแปลงหญ้าระบบหมุนเวียนโดยแบ่งเป็นแปลงย่อยๆ โดยการล้อมรั้วกั้นปล่อยให้แพะ
เข้ามากินหญ้าแต่ละแปลงเป็นเวลา 2 สัปดาห์แล้วให้เปลี่ยนแปลงในการให้เค้ากินหญ้า แล้วให้ท าการตัดเล็ม
หญ้าเพื่อให้แสงแดดส่องฆ่าไข่และตัวอ่อนของพยาธินั่นเอง 
4. ให้ก าจัดหรือท าร้ายตัวกึ่งหรือตัวน าพยาธิ เช่นตัวไรและหอยน้ าจืด 
5. ไม่ควรให้แพะเดินในแปลงหญ้าที่มีพ้ืนเปียกแฉะเพราะอาจติดพยาธิได้ 

โรคปากเป็นแผลพุพอง อาการของโรค คือ มีแผลคล้าย
หูดรอบ ๆ บริเวณปาก รอบ ๆ จมูกและตา  
วิธีการรักษา คือใช้ยาม่วง เจนเชียนไวโอเลต หรือทิงเจอร์
ไอโอดีนทาท่ีแผล วันละ1-2 ครั้ง และต้องระวังอย่าไป
สัมผัสแผลโดยตรงเพราะโรคนี้อาจติดต่อมาถึงคนได้และ
ควรแยกแพะออกจากฝูงเพราะจะติดต่อไปสู่แพะตัวอ่ืนได้ 

 
 
 
 

 
 
 

ใบความรู้ 
 



โรคปากและเท้าเปื่อย อาการของแพะจะมีอาการซึมมีน้ าลายไหลยืดไม่กินอาหารที่ปากและแก้มจะ
บวมและแดงจะมีเม็ดตุ่มใส ๆ เล็กตรงบริเวณตรงกลีบและเท้า ขาของแพะจะเดินกะเผลกเหมือนปวดขา  

วิธีการรักษา  คือให้ทายาสีม่วง หรือเจนเชียนไวโอเลต วันล่ะ1 ครั้งก็พอแล้วให้ฉีดยาปฏิชีวนะป้องกัน
การเกิดโรคแทรกซ้อน โรคนี้ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมือและเท้าเปื่อยปีล่ะ2ครั้ง ส าหรับกับแพะ
ที่เข้ามาใหม่ให้ฉีดวัคซนีกนัโรคมือและเท้าเปื่อยให้แพะก่อน 14 วัน แล้วจึงน าเข้าสู่ฝูง 

โรคมงคล่อพิษเทียม อาการของโรคนี้นั้นจะท าให้แพะมีอาการซูบผอม  
อ่อนเพลียซึมและเบื่ออาหารล าตัวซีดดีซ่าน มีไข้มีน้ ามูก ข้อขาหน้าจะบวม 
และมีอาการชัก โรคนี้ถ้าเป็นในแพะจะเป็นรุนแรงถึงขั้นตายได้  
ได้มีการผ่าซากแพะดูเมื่อแพะเป็นโรคนี้จะพบฝีเป็นจ านวนมาก 
ตามอวัยวะภายในต่าง ๆ ของแพะ โรคนี้ถ้าแพะเป็นแล้วรักษาได้ยากมาก 
และยังติดต่อถึงคนได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นอย่างมาก 
และต้องป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้กับแพะ  

วิธีป้องกัน คือ ก าจัดท าความสะอาดพ้ืนที่แพะอยู่ให้สะอาด ท าลายซากห้ามน ามารับประทานโดย
เด็ดขาด ให้ท าการเจาะเลือดแพะเพ่ือตรวจโรคนี้ทุก ๆ 2 ปี และส าหรับแพะที่เข้ามาใหม่ควรเจาะเลือดตรวจ
ก่อนน าเข้าฝูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรคขาดแร่ธาตุ โรคนี้ส่วนใหญ่จะมักเกิดกับแพะตัวเมียเนื่องจากขาดธาตุเหล็ก อาการที่พบได้เมือเป็น

โรคนี้ก็คือ มีอาการอ่อนแอ คอเอียง,เดินหมุนตัวเป็นวงกลมและล้มตัวลงนอนตะแคงท้องอืด และตายภายใน 
1-2 วัน  

วิธีการป้องกัน คือ ไม่ควรขาดการให้อาหารข้นและแร่ธาตุให้แพะเลียกิน หมั่นฉีดวิตามินและแร่ธาตุ ที่
ส าคัญควรตั้งหรือห้อยแร่ธาตุให้แพะเลียกินได้ตลอดเวลา 

โรคท้องอืด สาเหตุเกิดมาจากกินหญ้าอ่อนมากเกินไปหรือกินอาหารข้นที่มีโปรตีนสูงเกินจ านวน 3%
ของน้ าหนักตัว หรือเกิดจากแพะมีอาการป่วยหรือตอนนอนนอนตะแคงด้านซ้าย  

วิธีการป้องกัน คือ การเจาะท้องเอาแก๊สในท้องและพยายามกระตุ้นให้แพะลุกขึ้นเดิน 
โรคไข้นม โรคนี้จะเกิดกับแพะที่ก าลังจะคลอดลูกแพะ หรือหรือในระยะที่ก าลังให้นมลูกแพะ สาเหตุ

เกิดมาจากมีแคลเซียมในเลือดต่ ากว่าปกติเพราะถูกใช้ไปในการสร้างน้ านมนั่นเอง อาการคือแพะจะมีอาการ
ตื่นเต้นตกใจมาก,การทรงตัวไม่ดีกล้ามเนื้อเกร็งนอนตะแคง,ซีด,คอบิดมีอาการหอบและอ่อนเพลีย  

วิธีการรักษา คือ สามารถให้สัตว์แพทย์ในท้องที่ใกล้เคียงมาท ารักษา 
โรคแท้งติดต่อ โรคนี้เป็นได้ยากมากและสังเกตไม่ได้เลยจะรู้ผลว่าเป็นโรคนี้ได้แค่ดูจากผลของการ

ตรวจเลือดเท่านั้นที่น่ากลัวคือสามารถติดต่อถึงคนได้อีกด้วย 



 วิธีการป้องกัน คือ ให้ท าลายแพะที่เป็นโรคนี้และตรวจโรคประจ าปีทั้งแพะที่มีอยู่ และแพะที่ 
ได้มาใหม่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อ้างอิง:http://www.baannoi.com/สัคว์เลี้ยง/75-วิธีเลี้ยงแพะ 
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http://www.baannoi.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87/75-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%B0?fbclid=IwAR2NQMQzwdbaMUw16me-PzOmCaKSFQyk2PJ7aiyY1bxr3us1c9dXQOk0EuQ


ฐานที่ 4  
เร่ือง ประโยชน์ของการเลี้ยงแพะ  

 
 
 

ประโยชน์ของเเพะ 
แพะ (Goat) เป็นสัตว์ให้เนื้อ และให้นมที่นิยมเลี้ยงชนิดหนึ่ง เนื่องจากนมแพะที่มีคุณค่าทางอาหารสูง 

ใกล้เคียงหรือสูงกว่านมโค กระบือ และมนุษย์ มีไขมันในระดับต่ ากว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ โมเลกุลไขมันมีขนาด
เล็ก ท าให้ง่ายต่อการย่อย และการดูดซึมง่ายในระบบทางเดินอาหารสามารถน าใช้บริโภคแทนนมมนุษย์ได้
ดีกว่านมโคและนมกระบือ นอกจากนี้ แพะเป็นสัตว์ให้เนื้อเป็นอาหารที่มีโปรตีนที่ย่อยได้ในระดับสูงกว่าเนื้อโค 
สุกร และไก่ และมีไขมันในระดับต่ ากว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ  รวมถึงขน และหนังแพะสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้หลายด้าน อาทิ ใช้ท ากระเป๋า เสื่อ พรม และเชือก ส่วนมูลแพะใช้ท าเป็นปุ๋ย เขา และกีบน ามาท าเป็น
เครื่องประดับ เลือด และกระดูกน ามาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ 

แหล่งเลี้ยงแพะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ในภาคใต้ และเป็นแหล่งบริโภคแพะแหล่งใหญ่ของ
ประเทศ เนื่องจากกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามนิยมบริโภคแพะ โดยเฉพาะในช่วงวันส าคัญทางศาสนาที่ต้องใช้
ประกอบพิธีกรรม รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 
  
ผลผลิตจากแพะ 
1. เนื้อ 
          เนื้อแพะจัดว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพราะเมื่อเทียบ 
กับเนื้อของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองทั่วไป เช่น เนื้อโค เนื้อแกะ ฯลฯ  
จะมีโปรตีนย่อยได้สูงกว่าในขณะที่มีไขมันต่ ากว่าส าหรับ 
เนื้อลูกแพะอายุก่อนหย่านมที่น้ าหนัก 6–8 กิโลกรัม มีชื่อเสียง 
ว่ามีรสชาติดี แพะสามารถจับขายได้ตั้งแต่อายุ 5–6 เดือน มีน้ า 
หนักประมาณ 25 กิโลกรัม ซึ่งเนื้อแพะในช่วงอายุนี้ 
จะมีความน่ารับประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ 
 



คุณค่าทางโภชนาการของเนือ้ชนิดต่างๆ 
  

พลังงาน โปรตีน 
 

ไขมัน 
 

เหล็ก 

(กิโลแคลอรี่) (กรัม) (กรัม) (กรัม) 

แพะ : 122 
วัว :   345 
หมู :  310 
แกะ : 235 
ไก่ :   120 

แพะ : 23 
วัว :   23 
หมู :  21 
แกะ : 22 
ไก่ :   21 

แพะ : 2.58 
วัว :   16 
หมู :  24 
แกะ : 16 
ไก :   3.5 

แพะ : 3.2 
วัว :   2.9 
หมู :  2.7 
แกะ : 1.4 
ไก่ :   1.5 

 ที่มา : วินัย ประลมพ์กาญจน์, 2542.(1) 
 
 2. นม 
     คุณค่าทางอาหารในน้ านมแพะใกล้เคียงกับน้ านมโค แต่มีคุณสมบัติที่เด่นกว่า คือ น้ านมแพะสามารถย่อย
ได้ง่าย มีเม็ดไขมันขนาดเล็ก ไขมันกระจายตัวดี ย่อยได้ง่าย ร่างกายสามารถดูดซึมน าไปใช้ประโยชน์ได้ดี 
น้ านมแพะประกอบด้วยกรดไขมันที่ส าคัญ ได้แก่  

กรด Caproic,Caprylic และ Capric ซึ่งมีการน ามาใช้ในการ
รักษาโรคในทางการแพทย์ เช่น โรคภาวะการดูดซึมสารอาหาร
บกพร่อง (Malabsorption Syndrome) นอกจากนั้น น้ านมแพะ
ยังอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่ส าคัญหลายชนิด เช่น Histidine, 
Aspartic acid, Phenylalanine ซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้มีประโยชน์
แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และเด็กท่ีแพ้น้ านมโค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณค่าโภชนาการของนมชนิดต่างๆ 
 

วิตามินเอ วิตามินบ ี12 วิตามินด ี โปรตีน ขนาดของเม็ด วิตามินบ ี6 

(หน่วยสากล) (มิลลิกรัม/กรัม) (มิลลิกรัม/ลิตร) (ร้อยละ) ไขมัน (ไมโครมิลลิกรัม) (มิลลิกรัม/ลิตร) 

น้ านมแพะ:2 ,074 
น้ านมแกะ :313.3 
น้ านมโค : 1,560 
น้ านมกระบือ : 1,669 
น้ านมคน : 1,898 

น้ านมแพะ : 0.0006 
น้ านมแกะ : 0.0006 
น้ านมโค : 0.0042 
น้ านมกระบือ : 0.0004 
น้ านมคน : 0.003 

น้ านมแพะ : 23.7 
น้ านมแกะ : – 
น้ านมโค : – 
น้ านมกระบือ : – 
น้ านมคน : – 

น้ านมแพะ:3.7 
น้ านมแกะ:5.1 
น้ านมโค : 2.8 
น้ านมกระบือ : 3.7 
น้ านมคน: 1.5 

น้ านมแพะ : 3.49 
น้ านมแกะ : 3.30 
น้ านมโค : 4.55 
น้ านมกระบือ : 5.92 
น้ านมคน : – 

น้ านมแพะ: 0.07 
น้ านมแกะ: 0.07 
น้ านมโค: 0.64 
น้ านมกระบือ : 0.25 
น้ านมคน : 0.10 

น้ าตาลแล็กโทส ไขมัน ไบโอดีน กรดโฟลิก กรดแอสคอร์บิก กรดนิโคทินิก 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (มิลลิกรัม/ลิตร) (มิลลิกรัม/ลิตร) (มิลลิกรัม/ลิตร) (มิลลิกรัม/กรัม) 

น้ านมแพะ 5.0 
น้ านมแกะ: 4.8 
น้ านมโค: 4.6 
น้ านมกระบือ : 4.8 
น้ านมคน : 6.5 

น้ านมแพะ : 4.8 
น้ านมแกะ : 12.6 
น้ านมโค : 4.8 
น้ านมกระบือ : 6.5 
น้ านมคน : 3.6 

น้ านมแพะ: 0.036 
น้ านมแกะ: 0.004 
น้ านมโค: 0.031 
น้ านมกระบือ : 
0.13 
น้ านมคน : 0.002 

น้ านมแพะ : 
0.0024 
น้ านมแกะ : – 
น้ านมโค : 0.0028 
น้ านมกระบือ : 
0.15 
– น้ านมคน : 0.002 

น้ านมแพะ : 15.0 
น้ านมแกะ : 1.97 
น้ านมโค : 21.1 
น้ านมกระบือ: 25.4 
น้ านมคน : 43.0 

น้ านมแพะ: 1.87 
น้ านมแกะ: 0.51 
น้ านมโค : 0.94 
น้ านมกระบือ : 1.71 
น้ านมคน : 1.47 

  ที่มา : ชมรมกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ, 2550. โภชนาการของน้ านมชนิดต่างๆ.(2) 
  
  
ผลิตภัณฑ์นมแพะ 
ครีม (Cream) 
        นมแพะมีเม็ดไขมันเล็กและกระจายตัวดีกว่านมโค ดังนั้น 
การปล่อยให้ไขมันลอยตัวแยกเป็นครีมจึงใช้เวลานานกว่า  
การแยกครีมนมแพะจึงท าได้ยากกว่านมโค อย่างไรก็ตามวิธีการ 
และอุปกรณ์ท่ีใช้แยกครีมของนมแพะมีลักษณะเหมือนกับของนมโค 
  
เนยเหลว (Butter) 
การน านมแพะมาท าเนยเหลวไม่ค่อยนิยมท ากัน แต่คนที่เคยชิมเนยเหลวของแพะมักจะติดใจ ดังนั้น จึงน่าจะมี
ตลาดส าหรับเนยเหลวที่ท าจากนมแพะ เหตุผลที่ไม่ค่อยมีคนท าเนยเหลวนมแพะก็เพราะการแยกครีมจาก
น้ านมแพะค่อนข้างยากเนยเหลวได้มาจากการแยกครีมออกจากน้ านมก่อน แล้วจึงน ามาปั่นด้วยเครื่องปั่นให้ได้
เนยเหลว 



ออกมา เครื่องปั่นเนยส าหรับกิจการขนาดเล็กสามารถใช้
มือปั่น แต่ถ้าในระดับการค้าต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขณะปั่นเนยต้อง
มีการเติมน้ าทีละน้อย เพื่อให้ไขมันจับตัวเป็นก้อน เมื่อไขมันจับกัน
เป็นเม็ดได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วล้างด้วยน้ า แล้วจึงท าให้เป็น
ก้อนตามลักษณะที่ต้องการ เก็บไว้ในที่เย็นอย่างน้อย 12 ชั่วโมง 
ถ้าต้องการรสชาติเค็มให้เติมเกลือ ในขณะที่ใช้น้ าล้างก่อนที่จะน า
เม็ดไขมันมาท าเป็นก้อนเนยเหลวจากนมแพะมีสีขาว บางทีอาจ
เติมสีลงไปด้วยเพื่อให้น่ารับประทาน 

  
ไอศกรีม (Ice – Cream) 

ไอศกรีมนมแพะมีรสชาติอร่อยมาก  
เป็นการแปรรูปนมแพะให้ได้ราคาสูงขึ้นวิธีหนึ่ง 

  
 
 
 
 
 
 
 
โยเกิร์ต (Yoghourt) 
           หลักการท าโยเกิร์ตคือ การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย เช่น แลคโตแบซิลัส บัลแกริคัส (Lactobacillus 
Bulgaricus) หรือ สเตรปโตคอกคัส เทอร์โมฟิลัส (Streptococcus Thermophilus) ลงในนม แบคทีเรีย
ดังกล่าวจะท าการเปลี่ยนน้ าตาลแลคโตสในนมให้กลายเป็นกรดแลกติก ซึ่งจะท าให้น้ านมจับตัวเป็นก้อนและ
กรดนี้เป็นตัวส าคัญในการเก็บรักษานมไม่ให้เน่าเสียได้ง่าย โยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวจึงมี 

อายุการเก็บนานกว่านมธรรมดาการท าโยเกิร์ตจ าหน่าย
เป็นการค้าต้องการสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด มีหัวเชื้อที่ดี 
และใช้น้ านมที่มีคุณภาพ หัวเชื้อที่ใช้มีความส าคัญมาก 
เพราะจะต้องมีสัดส่วนของจุลินทรีย์ที่ถูกต้องในการท า
ให้ผลผลิตมีกลิ่น  
รสสม่ าเสมอ การน าน้ านมมาผ่านการพาสเจอร์ไรซ์
เสียก่อนจะท าให้ได้โยเกิร์ตที่มีคุณภาพสูง เมื่อเติมหัวเชื้อ
โยเกิร์ตลงในน้ านมแล้วให้น าไปบ่มที่ 

อุณหภูมิ 37.5-45 °C การบม่อาจใช้ตู้บ่มที่สร้างขึ้นเฉพาะซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง โยเกิร์
ตจะก่อตัวได้ที่หลังจากบ่ม 6-8 ชั่วโมง จากนั้นน าเข้าตู้เย็นโยเกิร์ตนมแพะค่อนข้างเหลวกว่าโยเกิร์ตนมโค การ
ท าให้มันแข็งตัวมากข้ึนท าได้โดยการเติมนมผงลงไปก่อนบ่ม ในการท าโยเกิร์ตสามารถปรุงแต่งกลิ่นและรสตาม
ต้องการได้อย่างเช่น รสผลไม้ชนิดต่างๆ เป็นต้น 



 เนยแข็ง (Cheese) 
           เนยแข็งแบ่งออกได้เป็น 5 ชนิดใหญ่ๆ ได้แก่ เนยแข็งสด (Fresh Cheese), เนยแข็งนุ่ม (Soft 
Cheese ), บลูชีส (Blue Cheese), ฮาร์ดชีส (Hard Cheese) และเวย์ชีส (Whey Cheese) น้ านมที่น ามาท า
เนยในประเทศฝรั่งเศสมักจะเป็นนมดิบที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ เพราะกระบวนการผลิตมีการใช้เชื้อจุลินทรีย์
ตามธรรมชาติที่มีในน้ านม ดังนั้น น้ านมดิบที่น ามาใช้จึงควรมีความสะอาดปลอดจากแบคทีเรียที่ท าให้เกิดโรค 
โดยเฉพาะโรคแท้งติดต่อ(Brucellosis) 
เนยแข็งท าโดยการตกตะกอนโปรตีนในนม (Casein)  
ด้วยกรดแลกติกและเอนไซม์เรนเนท (Rennet) การรวมตัวกันเป็นลิ่ม 
ของโปรตีนในนมอันเนื่องมาจากกรดแลกติกนี้ ท าโดยปล่อยให้ 
เชื้อจุลินทรีย์พวกแลคโตบาซิลไล (Lactobacilli) ที่มีตามธรรมชาติขยายตัว  
เปลี่ยนน้ าตาลในนมให้เป็นกรดแลกติก แต่ถ้าใช้นมพาสเจอร์ไรซ์ 
มาท าเนยแข็งจะต้องท าการเติมหัวเชื้อแลคโตบาซิลไลลงไป เพราะเชื้อที่มีอยู่ตามธรรมชาติถูกฆ่าตายหมดแล้ว 
แบคทีเรียชนิดอื่นๆ และอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการจับตัวเป็นลิ่มของน้ านมเช่นกันเอนไซม์เรนเนทซึ่งโรงงานเนย
แข็งน ามาใช้ในการรวมตัวของโปรตีนนมนี้ แต่เดิมได้มาจากกระเพาะลูกโค แต่ปัจจุบันนี้อาจจะได้มาจากแหล่ง
อ่ืน ๆ เอนไซม์นี้ควรจะมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ได้คุณภาพท่ีสม่ าเสมอ เรนเนทจะท าให้โปรตีนจับตัวกัน
เสมือนเป็นตาข่ายคลุมเนื้อนมเอาไว้ 
• เนยแข็งสด (Fresh Cheese) ได้จากการน าลิ่มนมที่เกิดจากกรดแลกติก ซึ่งก่อตัวขึ้นประมาณ 24 ชั่วโมง มา
ไล่น้ าออกจากลิ่มนมแล้วน าไปเข้าแม่พิมพ์เป็นรูปตามต้องการ เนยแข็งสดที่ได้สามารถบริโภคหลังจากที่ท า
เสร็จใหม่ๆเนยแข็งนุ่ม (Soft Cheese) วิธีท าคล้ายกับเนยแข็งสด แต่การไล่น้ าออกจากลิ่มนมใช้เวลานานกว่า 
จากนั้นน าไปบ่มทิ้งไว้ ซึ่งเอนไซม์เรนเนทในนมและจุลินทรีย์จะช่วยส่งผลให้ลิ่มแข็งข้ึน ระยะเวลาในการบ่ม
ประมาณ 5-30 วัน เนยแข็งที่ได้มีคุณสมบัติต่างๆ กันไป ขึ้นอยู่กับวิธีการบ่มและแบคทีเรียที่มีอยู่ในลิ่มนม 
อาจจะมีการเติมเกลือลงไปเพ่ือปรุงรสด้วย 
• บลูชีส (Blue Cheese) ท ามาจากลิ่มนมที่ได้จากกรดและเอนไซม์เรนเนท จากนั้นมีการเพาะเชื้อรา 
Penicillum Glaucum การบ่มต้องควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ประมาณ 9-10 °C มีความชื้น 90-95 % บ่มนานถึง 
5 เดือนนอกจากบลูชีสแล้วก็ยังมีฮาร์ดชีสที่ต้องใช้เวลาในการบ่มนาน และระหว่างบ่มต้องคอยควบคุม
สภาพแวดล้อมด้วย ท าให้ไม่ค่อยมีคนท า ดังนั้นเนยแข็งท้ังสองชนิดจึงมีไม่มากนักและมักขาดตลาด ในการบ่ม
ฮาร์ดชีสนั้นส่วนใหญ่บ่มในที่มืดใช้เวลาหลายเดือน อุณหภูมิแวดล้อม 8-10 °C และความชื้น 80-90 % การ
ระบายอากาศต้องดีด้วย เพื่อขับไล่ความร้อนจากการบ่มให้ได้สภาพอุณหภูมิที่สม่ าเสมอ 
  
3. ขนแพะ 
ขนแพะเป็นผลพลอยได้จากแพะที่ถูกคัดท้ิง  
โดยแพะจะถูกปล่อยให้หากินเป็นบริเวณกว้าง  
และตัดขนปีละสองครั้ง ยิ่งขนแพะมีราคาดีขึ้น 
ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการผลิตขนแพะเป็นผล 
พลอยได้จากฝูงแพะนมที่มีการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ซาแนนกับสายพันธุ์แองกอร่า ลูกของแพะพันธุ์
ผสมนี้จะมีรูปร่างที่เหมาะสมที่จะเป็นแพะเนื้อมากกว่าซาแนนพันธุ์แท้ จึงมีแนวโน้มเป็นอย่างมากท่ีจะน าแพะ
เลือดแองกอร่าเข้ามาผสมในส่วนหนึ่งของฝูงแพะนมเพ่ือไม่เพียงแต่ให้ขนอย่างเดียว แต่ยังช่วยปรับปรุงเรื่อง
เนื้อด้วย  



ขนแคชเมียร์นั้นผลิตกันในประเทศจีน ตุรกีและรัสเซีย โดยเป็นผลพลอยได้จากแพะที่เลี้ยงไว้เพ่ือเอาทั้งนมและ
เนื้อ แพะป่าก็พบว่าให้ขนแคชเมียร์เหมือนกัน 
 4. หนังแพะ 
หนังแพะน ามาท าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เช่น รองเท้า กระเป๋า และเครื่องนุ่งห่ม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หนังจาก
ลูกแพะจะมีราคาแพงเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ขนแพะ ความต้องการสินค้าที่ได้จากผลิตภัณฑ์หนังแพะสูงใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
อ้างอิงจาก http://pasusat.com/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%B0/ 
 

 


