
 

บทที่ 6  
การผสมพันธุและการอนุบาล 

 
ความสําคัญของการคัดเลือกแพะเพือ่การผสมพันธุ 
 การเลี้ยงแพะที่ดีควรมีการมุงเนนพัฒนาในดานสายพันธุ และการบํารุงพันธุอยาง 
มีประสิทธิภาพทั้งนี้เพ่ือเปนการเพิ่มผลผลิตและจํานวนประชากรแพะในฟารมใหมีมากขึ้นและ  
มีความสมบูรณแข็งแรง ซึ่งกอนการที่จะไดมาของผลผลิตที่ดีของแพะในฟารมน้ันยอมมาจาก 
การเตรียมพรอมของขั้นตอนตั้งแตคัดเลอืกพอแมพันธุ การดูแลดานการผสมพันธุ การคลอด 
การเลี้ยงดูอนุบาลลูกแพะ การจัดการดานสุขภาพทั้งของพอแมและลูกแพะที่จะได  
 การคัดเลือกพอพันธุแมพันธุจะเตรยีมใชเพ่ือการผสมพันธุในฟารมน้ัน สายพันธุที่ 
จะนํามาเปนพอแมพันธุขึ้นกับระบบการเลี้ยงของฟารมวาเปนฟารมเลี้ยงแพะเพ่ือการผลิตเน้ือ   
หรือนมแพะ เม่ือคัดเลือกพอแมพันธุแพะไดแลว จําเปนตองดูแลเรื่องสุขภาพใหสัตวแข็งแรง 
โดยเอาใจใสในเรื่องของการใหอาหารหยาบ อาหารขน และเสริมแรธาตุที่จําเปน รวมถึงการจัด 
โปรแกรมวัคซีน เพ่ือเปนการปองกันโรคติดตอที่สําคญั นอกจากนี้แลวในสวนของตัวลูกแพะที่ 
ไดนั้นตองมีการดูแลเอาใจใสอยางดี ตั้งแตการดูแลการตั้งทองของแมแพะ การคลอด และการ 
เลี้ยงดูลูกแพะที่เกิดใหม การใหลูกแพะเกิดใหมไดกินนมน้ําเหลืองจากแมไปจนกระทั่งถึงการ 
เลี้ยงดูลูกแพะชวงหยานม 
 การเลี้ยงและดูแลลูกแพะนีเ้ปนเรื่องละเอียดออนที่จะตองทําอยางระมัดระวัง และ 
เขมงวด เน่ืองจากลูกแพะยังออนแอและรางกายยังมีระบบภูมิคุมกันที่พัฒนาไมสมบูรณอาจทํา 
ใหมีปญหาของการติดโรคหรือปวยไดงาย 
 การพิจารณาคัดเลือกพอแมพันธุแพะไวในฝูงนั้น สวนมากควรจะคัดเลือกตวัทีมี่ดี 
สุขภาพแข็งแรง มีประวัตสิายพันธุนาเชื่อถือเพ่ือผลดีของการถายทอดพันธุกรรมรวมถึงประวตั ิ
แสดงลักษณะเฉพาะตวัของตัวสตัวเองทีพึ่งประสงค เชน จํานวนลูกในแตละครอก อัตราการ 
เจริญเติบโต น้ําหนักแรกเกิด น้ําหนักหยานม ลักษณะรูปราง เปนตน โดยบางครั้งการเตรยีม 
การคัดเลือกพอแมพันธุแพะน้ันอาจจะคัดเลือกตั้งแตยังเปนลูกแพะ หรือการคัดเลือกแพะที่ยัง  
เปนแพะรุนนํามาเลี้ยงไวเพ่ือการเตรียมตวัเปนพอแมพันธุในฟารมตอไป   
 ดังนั้นหลักการที่ใชพิจารณาคัดเลือกพอแมพันธุแพะอาจมีรายละเอียดที่ควรคํานงึถึ
งหลายขอดังตอไปน้ีคือ 
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1. คัดเลือกแพะตัวที่มีสุขภาพแข็งแรง ถาเปนลูกแพะกค็วรเลือกตวัทีข่นาดใหญเพราะจะ 
แสดงถึงอัตราการเจริญเติบโตและน้ําหนกัหยานมที่ดี รวมถึงพัฒนาการของรางกาย 
และระบบภูมิคุมกันของตัวลูกแพะเอง 

2. สังเกตดูลักษณะนิสัย พฤติกรรมการแสดงออกที่ราเริง อยากรูอยากเห็น แววตาสดใส 
วองไว หากินเกง จะทําใหสามารถเติบโตขึ้นมาอยางแข็งแรง และมีนิสัยที่ฝกไดงาย 

3. ควรคัดเลือกลกูแพะตัวที่มีลกัษณะของรูปรางดี และโครงสรางรางกายสวยงามสมสวน 
หลังไมแอน ขาทั้งสี่ตรง ไมบิดงอโคงเขาดานในหรือโกงออกดานนอก ขอเทาแข็งแรง 
กีบไดรูปไมยาวเกินไป 

4. ควรคัดเลือกลกูแพะที่เกิดจากพอและแมที่มีพันธุกรรมที่ดี โดยเลือกลูกที่มีแมมีประวตั ิ
การใหลูกที่สมํ่าเสมอทุกป และใหลูกแฝดสองหรือแฝดสามบอยครั้ง มีความสมบูรณ 
ของระบบสบืพันธุ ผสมติดงายและไมเคยแทงลูก  

5. คัดเลือกลูกแพะจากแมที่ใหปริมาณน้ํานมมาก และมีระยะเวลาการใหนมที่นาน นิสัยดี 
เชื่อง ไมดุราย ฝกสอนงายและเปนแมแพะที่เลีย้งลูกเกง 

 
หลักการบํารุงพันธุ 

 แพะที่จะนํามาเลี้ยงและดูแลเพื่อเปนแพะพอแมพันธุสําหรับทดแทนในฝูงนั้นนอกจ
ากจะคัดเลือกแพะที่มีลักษณะดี รูปรางสมสวนสวยงาม แข็งแรงสมบูรณ มีระบบสบืพันธุที่ทํา 
หนาที่เปนปกติและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดีแลว เกษตรกรยังจําเปนจะตองคํานึงถึง 
หลักการบํารุงพันธุสัตว เพ่ือการใชประโยชนจากการเปนพอแมพันธุที่ใหลูกที่ดี สม่ําเสมอและ 
ยังมีอายุการใหลูกที่ยาวนานขึ้น โดยหลักการบํารุงพันธุอยางงายมีดังตอไปน้ี  

1. เม่ือคัดเลือกพอพันธุที่มีลกัษณะดีเหมาะสมไดแลวกค็วรตอนหรือทําการคัดแยกแพ
ะที่มีลักษณะไมดีออกจากฝูงเพ่ือไมใหมีโอกาสแพรพันธุได 

2. ควรคัดตัวเมียที่มีลักษณะไมดี ผสมติดยาก เลี้ยงลกูไมเกง ใหลูกไมสม่ําเสมอ 
หรือให นมนอยออกจากฝูง โดยควรเลี้ยงเฉพาะตัวที่มีลักษณะดีเพ่ือเปนแมพันธุ 
ซึ่งจะชวยให สามารถเลี้ยงและดูแลงาย 
ชวยลดตนทุนคาอาหารในการเลี้ยงแพะทีไ่มใหผลผลติและ ไมมีประโยชนไดมาก 

3. หลีกเลี่ยงการผสมพันธุแบบเลือดชิด เชน การผสมพันธุระหวางพอกับลูก แมกับลูก 
หรือพ่ีกับนอง เพราะจะทําใหลูกที่ไดปรากฎลักษณะไมดีทางพันธุกรรม ออนแอ โตชา 
ไมแข็งแรง มีความตานทานตอโรคและแมลงไดนอย และไมสามารถจะปรับตัวหรือทน 
ตอสภาพแวดลอม ที่ไมเหมาะสมได 
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4. ควรเปลี่ยนพอแมพันธุเม่ือไดเวลาอันสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวพอพันธุ 
คือเม่ือใช พอพันธุตัวใดคมุฝูงไดประมาณ 1-2 ป ควรเปลีย่นตัวออกไปคุมฝูงอ่ืน 
และจัดหาหรือ แลกเปลีย่นพอพันธุจากฝูงอ่ืนมาทดแทน 
ทั้งน้ีเพ่ือเปนการกระจายพันธุกรรมดีจากฝูง 
อ่ืนๆเขามาโดยไมตองสิ้นเปลืองเงินซ้ือพอพันธุตวัใหม และยังจะชวยใหไมเกิดปญหา 
การผสมเลือดชิดขึ้นอีกดวย  

 
ความสําคัญของความสมบูรณพันธุในแพะ 

 ความสมบูรณพันธุของแพะนั้นถือวามีลักษณะดีเดนกวาโค กระบือมาก คือมีระยะ 
อายุของการเปนหนุมเปนสาวเร็ว มีชวงเวลาของการเจริญพันธุยาวนาน และมีระยะของการให 
ลูกสั้นโดยสามารถใหลูกไดอยางนอยปละ 2 ครั้ง อีกทั้งในแตละครั้งของการตัง้ทองก็ใหลูกได 
มากกวา 1 ตวัเสมอ  
 อายุที่เร่ิมเปนหนุมเปนสาวของแพะจะคอนขางเร็ว ไมวาจะเปนเพศผูหรือเพศเมยี 
ซึ่งแพะอาจจะเริ่มเปนสัดและสามารถผสมพันธุกันไดตั้งแตอายุเพียง 3-4 เดือน ถาหากมีการ 
เลี้ยงไวรวมกนัโดยไมไดแยกแพะรุนเพศผูเมียออกจากกันแตระยะนี้ไมเหมาะสมที่จะใหแพะได  
รับการผสมพันธุ เน่ืองจากแพะยังมีอายุนอย การเจริญเติบโตของรางกายและระบบสืบพันธุยัง 
ไมเต็มที่ รวมถึงการทําหนาที่ของฮอรโมนเพศที่เกิดขึ้นน้ันยังไมสมบูรณ ทําใหระบบฮอรโมน 
ในรางกายเกิดความไมสมดุล รางกายจะหยุดชะงักการเจริญเตบิโตทําใหแพะมีขนาดตัวทีเ่ล็ก 
แคระแกรน และยังอาจทําใหอายุการใชงานของแพะในการเปนพอแมพันธุสั้น และรางกายของ 
แพะทรุดโทรมลงอยางรวดเร็วในระยะเวลาไมนาน ดังนั้นในแพะสาวทีใ่หรบัการผสมพันธุได 
ควรจะอยูในชวงอายุ 8-10 เดือนขึ้นไป หรือเกษตรกรบางรายอาจยืดระยะเวลาในการผสม 
ครั้งแรกของแพะสาวออกไปที่อายุ 1 ป ในกรณีแพะพอพันธุนั้นก็เชนเดียวกันคอืควรผสมพันธุ 
เม่ืออายุมากกวา 10 เดือน หรือ 1 ปขึ้นไป ทั้งน้ีเม่ือรางกายแพะเจริญเตบิโตเต็มที่ก็จะมีผล 
ตอศักยภาพการสรางตัวอสจิุ และการพฒันาการของตอมสรางน้ํากาม รวมถึงพอพันธุสามารถ 
คุมฝูงได อีกทั้งมีการเรียนรูประสบการณในการขึ้นผสมพันธุไดงายและเรว็  
 
 ระบบสืบพันธุของแพะเพศเมีย 
 แพะเพศเมียมีสวนสําคัญเปนอยางมากในการขยายพนัธุ ดังนั้นความรูความเขา 
ใจถึงลักษณะทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของอวัยวะในระบบสืบพันธุเพศเมีย ตลอดจน 
หนาที่ของฮอรโมนเพศแตละตัวจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนในการศึกษา รวมถึงการจัดการตางๆ  
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ทางดานการ สืบพันธุ เชน การจับสัด การผสมพันธุ และการใชพอพันธุคุมฝูงก็เปนอีกประการ 
หนึ่งที่ควรใหความสนใจ 
 

 

1 

2 
3 

4 
5 

6 7 

8 

9 

10 
11 

12 

  
 1 Rectum   2 Cervix  3 Uterus  
 4 Uterine horn  5 Oviduct  6 Urinary bladder 
 7 Ovary   8 Urethra  9 Vulva   
 10 Clitoris   11 Vagina  12 Anus 

 
ภาพที่ 6.1 อวัยวะในระบบสืบพันธุของแพะเพศเมีย 
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 อวัยวะเพศภายนอกและชองคลอด  (Vulva and Vagina) 
 อวัยวะเพศภายนอก (Vulva) เปนสวนที่อยูภายนอกสุด ตรงบริเวณสวนทายของ 
กระดูกเชิงกรานโดยอยูใตทวารหนัก (Anus) อวัยวะเพศภายนอกประกอบดวยสวนที่เปนแคม 
และสวนที่เปนทอ สวนที่เปนแคมของอวัยวะเพศภายนอกนั้นจะประกอบดวย แคมใน (Labia 
minor) และแคมนอก (Labia major) ซึ่งเปนสวนทีอ่ยูนอกสุด สวนที่เปนทอน้ันจะเปนอวัยวะ 
รวมของระบบสืบพันธุและระบบขับถายปสสาวะ  และอวัยวะที่ถัดเขาไปภายใน คอื ชองคลอด 
(Vagina) เปนชองผานที่อยูถดัจากอวัยวะเพศภายนอกเขาไป และเปนทางผานเขาสูตวัมดลูก 
(Uterus) บริเวณชองคลอดมีเยื่อบุผนังทอมีลักษณะยับยนทําใหชองคลอดสามารถขยายตัวได 
มาก เพ่ือรองรับอวัยวะเพศผูเม่ือมีการผสมพันธุ และเปนทางผานของตัวลูกเมื่อถึงเวลาคลอด 
บริเวณเยื่อบผุนังชองคลอดนี้ยังมีตอมสรางเมือกที่ทําหนาที่สรางเมือกใส โดยตอมสรางเมือก 
นี้ถูกกระตุนจากอิทธิพลของฮอรโมนเอสโตรเจน เพ่ือชวยหลอลื่นและขบัสิ่งแปลกปลอมที่อาจ 
เขามา จึงถือไดวาเมือกนั้นเปนเครื่องชวยปองกันการติดเชื้อในมดลูกได 
 ปากมดลูก (Cervix)   
 ปากมดลูก (Cervix) เปนชองทางเปดเขาสูมดลูก มีลักษณะเปนกระดูกออนที่หุม 
ดวยเนื้อเยื่อหนา โดยปกตปิากมดลูกจะมีลักษณะแข็ง แนนและปดอยู แตปากมดลูกจะน่ิมและ 
ออนนุมขึ้น รวมถึงทอทางผานของปากมดลูกจะขยายชองและเปดก็ตอเม่ือแพะอยูในชวงเปน 
สัดหรือในชวงกอนคลอดดวยอิทธิพลของฮอรโมนเอสโตรเจน 
 มดลูก (Uterus) 
 มดลูก (Uterus) จะประกอบดวยเนื้อเยือ่ชั้นกลามเน้ือเรียบ (Myometrium) และ 
ชั้นของเย่ือบผุนังมดลูก (Endometrium) ซึ่งเปนทีฝ่งตัวและพัฒนาของตัวออนในขณะตั้งทอง 
โดยปกติการฝงตัวของไขที่ไดรับการผสมจนกระทั่งเจริญเติบโตไปเปนตวัออนจะเกิดขึ้นที่สวนข
องปกมดลูก (Uterine horns) ทั้งสองขาง ซาย ขวา ปกมดลูกมีรูปรางคลายกบัเขาแกะ คือ 
มวนขดเขา ปกมดลูกมีขนาดใหญตรงสวนใกลกบัตัวมดลูก จากนั้นก็จะเรียวเลก็ลงไปยังปลาย 
ปกมดลูก สวนตัวมดลูก (Body of uterus) ของแพะจะมีขนาดเล็กมาก  
 รังไข  (Ovary) 
 รังไข  (Ovary) มีลักษณะกลมรีรูปไข มีหนาที่ในการสรางไข (Oocyte) และสราง 
ฮอรโมนที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุ โดยภายในรังไขจะมีไขจํานวนมากและคอยๆมีการพัฒนา 
เปลี่ยนแปลงของไขออกมาในแตละวงรอบการเปนสัด ไขที่กําลังเจริญเติบโตขึน้เรื่อยๆจะมีถงุ 
หุมและมีการสะสมของเหลวใสอยูภายในถุงสะสมขึ้นเรือ่ยๆจนมีขนาดใหญ เรียกวาฟอลลิเคลิ  
 
 
 
 
 

AT 335 105



(Follicle) นอกจากนี้เซลลที่ถุงหุมไขหรอืฟอลลิเคิลน้ันยังมีหนาที่สรางฮอรโมนเอสโตรเจนที่ทาํ 
ใหแพะแสดงอาการเปนสัดขึ้นอีกดวย 
 ทอนําไข  (Oviduct) 
 ทอนําไข  (Oviduct) เปนทอที่ตอออกมาจากปลายของสวนปกมดลูกยาวออกไปสู 
รังไข โดยที่ทอนําไขนี้จะมีขนาดเล็กและแคบขดคดเคี้ยวไปมาแตจะมีการขยายตัวที่สวนปลาย 
ออกเปนรูปคลายปากแตร (Infundibulum) หอหุมรังไขไวเพ่ือทาํหนาที่รองรับไขที่จะตกลงมา 
และลําเลียงไขมาตามทอนําไขสวน Ishmus ที่จะมีลกัษณะเล็กและแคบลง ทําใหไขมีการเดิน 
ทางชาลง ไขจะอยูในทอนําไขสวนนี้นานขึ้นชวยใหเกิดการพัฒนาและเปลีย่นแปลงของเซลล 
ไขจนสมบูรณเต็มที่เพ่ือรอรบัการผสมจากตัวอสุจิในตาํแหนงของทอนําไขบริเวณนี้เอง 

การพัฒนาของไขและการตกไข 
 การตั้งทองของแพะเกิดขึ้นไดเม่ือมีการปฏิสนธิ (Fertilization) ของตัวอสุจิกับไข 
โดยเมื่อแพะเขาสูวัยเจริญพันธุและพรอมผสมพันธุ ตอมใตสมองสวนหนา (Anterior pituitary 
gland) หลั่งฮอรโมน Follicle stimulating hormone (FSH) ซึ่งทําหนาที่กระตุนใหฟอลลิเคลิ 
ที่อยูในรังไขเจริญเติบโตขยายตัวขึ้นมาบนสวนผวิรังไข ในขณะที่ฟอลลิเคิลกําลังเจริญและโต 
ขึ้นเรื่อยๆนั้นก็จะมีการสรางฮอรโมนเพศขึ้นน่ันคือ ฮอรโมนเอสโตรเจน (Estrogen) ซึ่งจะมี 
อิทธิพลทําใหแพะแสดงอาการเปนสัดและแสดงลักษณะของความเปนเพศเมีย
 เม่ือถุงฟอลลิเคิลทีบ่รรจุไขนั้นขยายตวัจนมีขนาดใหญมากขึ้น และไขที่อยูภายใน 
เจริญเติบโตเต็มที่แลว ตอมใตสมองสวนหนาจะหลั่งฮอรโมน Luteinizing hormone (LH) ที่ทํา 
หนาที่กระตุนใหเกิดการตกไข (Ovulation) โดยทําใหฟอลลิเคิลแตกออกพรอมกับไขที่อยูภาย 
ในหลุดออกมา และตกลงไปในสวนปากแตรของทอนําไขเพ่ือรอรับการผสมกับตัวอสุจิสวนของ 
ถุงฟอลลิเคลิที่แตกออกแลวนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยเกิดเปนรอยแผลและมีการสมานของ 
แผล การสะสมของเนื้อเยื่อไขมันที่แทรกเขามาทําใหลักษณะรอยแผลเปลีย่นสจีากสีแดงกลาย 
เปนสีเหลือง  มีลักษณะแนน แข็ง และนูนขึ้น เรียกรอยแผลเปนนี้วา คอรปสลูเทียม (Corpus 
luteum) และคอรปสลูเทยีมนี้เองที่สรางฮอรโมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) ซึ่งทําหนาที่ 
รักษาสภาพการตั้งทองไวตลอดระยะการตั้งทองและปองกันการตกไขอีก 

ความสําคัญของฮอรโมนเพศเมีย 
1.  FSH ( Follicle stimulating hormone) สรางจากตอมใตสมองสวนหนา (Anterior pituitary 
gland) มีหนาที่กระตุนใหฟอลลิเคลิที่บรรจุไขเจริญเตบิโตพัฒนาขึ้นมาที่ผิวรังไข  
2.  LH (Luteinizing hormone)  สรางจากตอมใตสมองสวนหนา (Anterior pituitary gland) มี 
หนาที่กระตุนใหฟอลลิเคลิที่เจริญเต็มทีเ่กิดการแตกออกและปลอยไขที่สมบูรณออกมา  
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3.  Estrogen  ถูกสรางจาก  Graafian follicle หรือฟอลลิเคลิบรรจไุขที่โตเต็มทีมี่หนาที่กระตุน 
ใหแพะแสดงอาการเปนสัดโดยกระตุนใหมีการพัฒนาพฤติกรรมและลักษณะของความเปนเพศ 
เมีย (Female secondary sexual characteristics) ชวยกระตุนการสรางเยื่อบุผนังมดลูกและ 
ตอมตางๆในมดลูกเพื่อเตรียมพรอมสําหรับรองรับการตั้งทอง ชวยในการพัฒนาและเจริญของ 
เตานมใหพรอมสําหรับการสรางน้ํานม กระตุนใหตอมเมือกที่อยูบริเวณชองคลอดเจริญและขบั 
เมือกออกมากขึ้น เพ่ิมความแรงและความถี่ของการหดตัวของกลามเน้ือเรียบที่มดลูก 
4.  Progesterone  สรางจาก Luteal cell ซึ่งเปนเซลลทีบ่ริเวณถงุฟอลลิเคลหลังจากที่ถุงแตก 
และมีการปลอยไขออกไปแลว รอยแผลที่แตกนี้จะพัฒนาไปเปน Corpus luteum (CL) ซึ่งจะ 
ทําหนาที่สรางฮอรโมน Progesterone โดยฮอรโมน Progesterone นี้เปนฮอรโมนที่ทําหนาที ่
ในการเตรียมมดลูกสําหรับการฝงตัวและคงสภาพการตั้งทอง กระตุนการทํางานของตอมที่เยื่อ 
บุผนังมดลูก ลดการเคลือ่นไหวของกลามเน้ือมดลูก พัฒนาเซลลทีท่ําหนาทีใ่นการสรางน้ํานม 
ในเตานมใหพรอมสําหรบัการสรางน้ํานม ในกรณีที่ไขตกแลว แตไมมีการผสมหรือผสมไมติด 
Corpus luteum จะสลายไปภายใน 10-15 วัน การผลิต Progesterone ก็จะหมดไป ทําให 
รางกายกลับคนืสูสภาวะปกติของวงรอบการเปนสัดรอบใหมตอไป 
5.  Prostaglandins สรางจากมดลูกมี 2 ชนิดคือ PGE และ PGF 2alfa มีหนาที่ทําใหหลอด 
เลือดที่เลี้ยง CL หดตัวสงผลให CL เกิดฝอตัว (Luteolysis) เน่ืองจากไมมีการนําเลือดและ 
สารอาหารไปเลี้ยง เปนผลใหเกิดวงรอบการเปนสัดรอบใหมไดอีก แตในขณะที่สัตวอยูในชวง 
ตั้งทองจะมีสัญญาณจากตัวออน (Fetus) ที่ไดมีการสรางรกฝงตัวอยูที่ผนังมดลูกยับยั้งการหลั่ง  
Prostaglandins ทําให CL ยังคงอยูและสามารถสรางฮอรโมน Progesterone ทีท่ําหนาที่พยุง 
การตั้งทองตอไปได การนําไปใชประโยชนของ Prostaglandins ที่ใชเพ่ือการเหนี่ยวนําการ 
เปนสัด (Synchronize estrus) นั้นคือเม่ือฉีดในชวง Luteal phase ทําให CL ฝอ และสตัว 
จะกลับมาเปนสัดไดใหมภายใน 3-4 วัน แตกอนฉีดฮอรโมนชนิดนี้ตองม่ันใจวาแพะไมไดมีการ 
ตั้งทองเพราะจะทําใหเกิดการแทงลูกขึ้นได 
6.  Prolactin (PRL) สรางจากตอมใตสมองสวนหนา (Anterior pituitary gland) มีอิทธิพลตอ 
การสงเสริมใหเกิดการเจริญของเน้ือเยื่อรางกายและเตานม รวมถึงชวยกระตุนการสรางน้ํานม 
โดยระดับ PRL จะสูงขึ้นในขณะตั้งทอง และมากขึ้นเร่ือยๆตามอายุการตั้งทอง และจะยังคงมี 
ระดับสูงอยูเม่ือใหนมลูก แตถาไมใหนมลูกระดับของ PRL จะลดลงอยางรวดเร็ว 
7.  Oxytocin สรางจากตอมใตสมองสวนหลัง (Posterior pituitary gland)  มีหนาที่กระตุนการ 
หดตัวของกลามเน้ือเรียบทีบุ่ผนังมดลูก (Myometrium) ในชวงคลอด ทําใหเกิดการบีบตวัของ 
มดลูกอยางรุนแรงชวยขบัลูกออกมาได และยังมีผลชวยกระตุนการหดตัวของกลามเน้ือเรียบ  
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(Myoepithelial cells) ที่บอุยูรอบทอนมและกระเปาะนมทําใหบีบไลน้ํานมออกมา การนําไปใช 
ประโยชนของฮอรโมน Oxytocin เปนการใชเพ่ือการเหนี่ยวนําการคลอด ชวยกระตุนการหลั่ง 
น้ํานม และการกระตุนการบบีตวัของมดลกูชวยรักษาภาวะรกคาง 

การเปนสัดของแพะมีการแสดงออกของพฤติกรรมที่มีผลมาจากอิทธิพลของระดบัฮ
อรโมนเพศที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชวงของวงรอบการเปนสัด 
 
 
 

 
      15      18  0         3          6          9         12         15       18  0         Days   

Heat period       Heat period 

Estrogen 

Progesterone 

 
 

ภาพที่ 6.2 กราฟแสดงระดับฮอรโมนเพศกับระยะเวลาในวงรอบการเปนสัดของแพะ 
 

 การเปนสัดของแพะเพศเมีย หมายถึงชวงในระยะเวลาที่แมแพะน้ันจะยอมรับการ  
ผสมพันธุ โดยระยะเวลาทีแ่พะแสดงอาการเปนสัด (Heat) จะมีระยะประมาณ 1-2 วัน และจะ 
มีการตกไขหลังจากเริ่มแสดงอาการเปนสัดไปแลวที่ประมาณ 36 ชั่วโมง ซึ่งการเปนสัดของ 
แพะ หรือเรียกวาวงรอบการเปนสัด (Estrus cycle) นั้นจะเกิดขึน้ประมาณทุกๆ 18-21 วัน 
โดยแพะที่เปนสัดจะแสดงอาการและพฤติกรรมตางๆดังนี้คือ 

1. กระวนกระวาย สงเสียงรอง และพยายามเขาหาหรือไปยืนใกลๆตวัผู 
2. อวัยวะเพศจะมีลักษณะบวมแดง มีเมือกใสไหล ชวงเปนสัดปสสาวะกระปริดกระปรอย  
3. แพะจะกระดิกหาง สะบัดปดไปมาอยูตลอดเวลา 
4. เม่ือมีแพะตัวผูเขามายืนใกลๆแมแพะจะยืนน่ิง บางครั้งอาจพบไดวาแมแพะที่เปนสัด 

จะเบื่ออาหาร กินอาหารนอยลง และถาแมแพะอยูในชวงใหนมนํ้านมจะลด   
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ระบบสบืพันธุของแพะเพศผู 
 แพะเพศผูนั้นจะมีการเจริญเติบโตไดรวดเร็ว และเริ่มเขาสูวัยเจริญพันธุไดเร็วโดย 
สามารถที่จะผสมพันธุไดตั้งแตอายุ 6-8 เดือน แตจะมีความสมบูรณเต็มที่เหมาะในการใชผสม 
พันธุที่อายุประมาณ 12-18 เดือน ความสมบูรณพันธุของพอพันธุแพะน้ันจะมีความสัมพันธ  
สอดคลองกับลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของอวัยวะในระบบสืบพันธุ ตลอดจนการทํา 
หนาที่ของฮอรโมนเพศ   
 อัณฑะ (Testis)  
 อัณฑะ (Testis) เปนอวัยวะที่สําคัญในการสรางตัวอสุจิซึ่งเปนเซลลสืบพันธุเพศผู 
การสรางอสุจิจะเกิดขึ้นที่สวนของทอภายในอัณฑะคือ Seminiferous tubules และยังพบวามี 
เซลลที่ทําหนาที่ในการสรางฮอรโมนเพศเทสโทสเทอโรน (Testosterone) ซึ่งเปนฮอรโมนที่ทํา 
ใหสัตวเกิดการแสดงออกของความเปนเพศผู (Male secondary sexual characteristics) 
 ทอเก็บอสุจขิางอัณฑะ (Epididymis) 
 ทอเก็บอสุจิขางอัณฑะ (Epididymis) เปนทอที่มีความยาวขดไปมาและจะติดแนบ 
อยูดานขางของอัณฑะ ทอน้ีทําหนาที่ในการเปนทางผานลําเลียงตวัอสุจิ (Transportation) ซึ่ง 
ในระหวางการเดินทางนี้จะชวยใหอสุจิมีการพัฒนาตัวเองใหสมบูรณ (Maturation) จนสามารถ 
ผสมติดไดและมีการดูดซึมของเหลวทีผ่ลติมาจากทอสรางอสุจิและตอมน้ํากามที่ผลิตขึ้นมาเพื่อ 
การขนสงอสุจิจนทําใหน้ําเชือ้เขมขนขึน้ (Concentration) ในสวนทายๆของทอเก็บอสุจินี้จะมี 
การขยายเปนกระเปาะและยังมีสภาพที่เหมาะสมทําใหสามารถเก็บกักตัวอสุจิ (Storage) ไวได 
นานและยังคงความสามารถในการปฏิสนธิได 
 ถุงหุมอัณฑะ (Scrotum) 
 ถุงหุมอัณฑะ (Scrotum) ทําหนาที่ปกปองลูกอัณฑะทั้งสองขางและยังชวยในการ 
ควบคุมอุณหภูมิของอัณฑะ โดยการระบายความรอนทางตอมเหง่ือ รวมถึงเน้ือเยื่อเกี่ยวพันที่ 
อยูระหวางลูกอัณฑะและหนังหุมอัณฑะที่ยึดกันอยางหลวมๆนั้นจะชวยใหถุงอัณฑะหยอนหรือ 
ตึงตวัได เน่ืองจากอัณฑะจะมีประสิทธภิาพในการผลิตอสุจิไดในสภาพที่มีอุณหภูมิของอัณฑะ 
ต่ํากวาอุณหภูมิรางกายประมาณ 4-7 องศาเซลเซียส ดังนั้นอัณฑะจึงอยูหางจากลําตัวและ 
หยอนยานลงในสภาวะที่มีอากาศรอน แตถาในสภาพแวดลอมที่มีอากาศหนาวเย็นกลามเน้ือ 
เรียบ External cremaster muscle ที่อยูติดกับทอนําอสุจิ (Spermatid cord) จะหดตัวและ 
ดึงรั้งใหอัณฑะถูกยกขึ้นมาติดกับผนังชองทองมากขึ้นชวยใหเกิดการถายเทความรอนจากรางก
ายสัตวสูลูกอัณฑะ  
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10 

11 

12 
13 14 

 1 Rectum   2 Retractor muscle 3 Cowper’s glands 
 4 Seminal vesicles 5 Prostate glands 6 Urinary bladder  
 7 Sigmoid flexure  8 Vas deferens  9 Anus    
 10 Epididymis  11 Testis  12 Scrotum   
 13 Penis   14 Prepuce  

ภาพที่ 6.3 อวัยวะในระบบสืบพันธุของแพะเพศผู 
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 ตอมผลิตนํ้าเลี้ยงอสุจิ (Accessory sex gland) 
 ตอมผลิตน้ําเลี้ยงอสุจิ (Accessory sex gland) ประกอบดวยตอม 3 ตอม คือ 
ตอมน้ํากาม (Seminal vesicle หรือ Vesicular glands) ตอมลูกหมาก (Prostate glands) และ 
ตอมคาวเปอรหรือตอมขางทอปสสาวะ (Cowper’s glands หรือ Bulbourethral glands) โดย 
ตอมตางๆน้ีจะทําหนาที่ในการผลิตสารทีใ่ชเปนอาหารเลี้ยงตวัอสุจิ ซึ่งสวนใหญประกอบดวย 
สารใหพลังงาน เชน น้ําตาลฟลุคโตส (Fructose) กรดแลคติค (Lactic acid) สารอินโนซิทอล 
(Inosithol) น้ํากามนี้ชวยในการหลอลืน่ชวยใหตัวอสุจิเดินทางไปตามทอไดสะดวก ปองกันนํ้า 
อสุจิจับกันเปนกอนเวลาผสมพันธุ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการปรับสภาพความเปนกรดดางใน 
ทอทางเดินปสสาวะโดยจะหลั่งน้ําลางทอปสสาวะออกมากอนการผสมพันธุ  
 อวัยวะเพศผู หรือลึงค (Penis) 
 อวัยวะเพศผู หรือลึงค (Penis) เปนสวนที่ใชในการผสมพันธุ (Copulation) โดยที่ 
มีสวนของทอที่เปดสูภายนอกซึ่งทอดังกลาวเปนทอเดียวที่รวมกันของทอทางเดินปสสาวะและ 
นําน้ําอสุจิออกสูภายนอก สวนของเนื้อเยื่อภายในของลึงคที่สําคญัคือ เน้ือเยื่อโคนอวัยวะเพศ 
(Corpus carvernosum) เน้ือเยื่อชนิดฟองน้ํา (Corpus spongiosum) โดยมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
(Tunica albugenia) ที่หอหุมลอมรอบลึงคไวทําใหเปนตัวกําหนดขนาดของลึงค 
 หนังหุมอวัยวะเพศผู หรอืหนังหุมลึงค (Prepuce) 
 หนังหุมอวัยวะเพศผู หรือหนังหุมลึงค (Prepuce) เปนสวนของผวิหนังชั้นนอกที่ 
มีความยืดหยุนหอหุมลึงคไวและในสวนที่วกกลบัของผิวหนังยึดติดกับลึงคจะเปนสวนของเนื้อ 
เยื่อออนที่มีตอมผลิตเมือกรวมถึงเปนตําแหนงที่มีการสะสมเศษเนื้อเยื่อ น้ําเมือก คราบของน้ํา 
ปสสาวะ และสิ่งขัดหลั่งตางๆจนทําใหสตัวมีกลิ่นเฉพาะตัว โดยการขับหลั่งเมือกที่บริเวณนี้จะ 
เกิดจากอิทธิพลของฮอรโมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone) 
 ความสําคัญของฮอรโมนเพศผู 
1.  FSH ( Follicle stimulating hormone) สรางจากตอมใตสมองสวนหนา (Anterior pituitary 
gland) มีหนาที่กระตุนระบบทอ Seminiferous tubules ในลูกอัณฑะใหเจริญพัฒนาทั้งในดาน 
ของขนาดทอและความยาวของทอทําใหมีความสามารถในการสรางอสุจิได  
2.  ICSH (Interstitial cell stimulating hormone) หรือ LH (Luteinizing hormone)  สรางจาก 
ตอมใตสมองสวนหนา (Anterior pituitary gland) มีหนาที่กระตุนให Interstitial cells หรือ 
Leydic cells ที่อยูระหวางระบบทอ Seminiferous tubules ในลูกอัณฑะเจริญขึน้และสามารถ 
ผลิตฮอรโมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone)  
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3. Testosterone เปนฮอรโมนเพศผูที่ถกูสรางขึ้นจาก Interstitial cells หรือ Leydic cells 
มีหนาที่ชวยในการเจริญพัฒนาของตัวอสุจิและตอมน้าํกาม ชวยกระตุนใหเกดิการแสดงออก 
ของพฤติกรรมทางเพศและการพัฒนาลักษณะของความเปนเพศผู (Male secondary sexual 
characteristics) รวมทั้งการแสดงความกาวราวและความเปนจาฝูงเม่ือถึงฤดูผสมพันธุ 
4. Estrogen เปนฮอรโมนที่ถูกสรางขึ้นจากเซลลพ่ีเลีย้ง (Supporting cells หรือ Sertoli cells) 
ของเซลลอสุจิ โดยเซลลพ่ีเลี้ยงนี้จะอยูติดกับเซลลตนตอของเซลลอสุจิที่อยูดานฐานของระบบ 
ทอ Seminiferous tubules ในลูกอัณฑะ ฮอรโมนเอสโตรเจนนั้นโดยปกติจะผลิตไดในระดับ 
หนึ่งและมีบทบาทในเรื่องของการทําหนาที่ในการกระตุนใหเซลลอสุจิแข็งแรง สมบูรณ รวมทั้ง 
เซลลพ่ีเลี้ยงนีย้ังสามารถสรางและชวยสงผานสารอาหารสูตัวอสุจิ 
 

การผสมพันธุแพะ 
 การจัดการดานการผสมพันธุแพะ สวนใหญเกษตรกรจะใชพอพันธุคุมฝูงใหการ 
ผสมพันธุดําเนินไปอยางเปนธรรมชาต ิ โดยที่พอพันธุจะตอบสนองพฤติกรรมการเปนสัดของ 
ตัวเมีย สามารถรับรูการเปนสัดและเขาทําการผสมพันธุไดเอง อีกทั้งยังสามารถขึ้นผสมซ้ําได 
หลายครั้งเพ่ือเพ่ิมอัตราการผสมติด  
 

 
 

ภาพที่ 6.4 การเตรียมคอกรวมสําหรับผสมพันธุใหพอพันธุแพะ 1 ตวัคุมฝูงแมพันธุ 8-10 ตวั 
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เกษตรกรบางรายอาจจะขังแพะรวมไวในคอกรวมที่กวางพอที่แพะจะอยูอาศัยได 8-12 ตัว 
ซึ่งจะจัดไวใหพอพันธุแพะ 1 ตัวตอแมพันธุ 8-10 ตัว แตถาหากเลี้ยงแพะแบบแยก 
พอแมพันธุหรือตองการทําการผสมเทียม การสังเกตอาการเปนสดัของแมแพะหรือการจับสัด 
ถือวาเปนสิ่งจําเปนเพื่อที่จะสามารถนําแมแพะเขาหาพอพันธุหรือทําการผสมเทยีมไดอยางถูก 
ตองตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
 
 การตั้งทอง (Pregnancy) และการคลอด (Parturition)   
 การตั้งทอง (Pregnancy) เริ่มตนจากการปฏิสนธิของไขกับอสุจิจากนั้นตัวออน 
(Embryo) จะฝงตวัในปกมดลูก และสิ้นสุดลงที่การคลอด (Parturition) ระยะการตั้งทองของ 
แพะประมาณ 150 วัน ระยะแรกของการตั้งทองตัวออนจะลอยอยูในมดลูกอยางอิสระ และมี 
การดูดซึมอาหารในมดลูกจาก Uterine milk หรือ Uterine fluid หลังจากนั้นตัวออนจะสรางรก 
ขึ้นเพื่อการเกาะตัวกบัเยื่อบผุนังมดลูก ซึ่งจะเปนตําแหนงของการไดรับสารอาหารและขบัถาย 
ของเสียระหวางตัวลูกและแม แมแพะจะรับรูการตัง้ทองและพยุงการตั้งทองไปจนตลอดระยะ 
เวลาการตั้งทองไดโดยอิทธิพลของฮอรโมน Progesterone และเม่ือลูกมีอายุใกลครบกําหนด 
คลอด แมแพะจะมีลักษณะอาการและพฤติกรรมตางๆที่สังเกตใหเห็นไดตั้งแตสวนของสะโพก 
เริ่มขยาย หลังแอน อวัยวะเพศบวมแดง ซึ่งจะตางจากชวงที่ยังตั้งทองออนๆอยูที่อวัยวะเพศ 
จะเห่ียวแหง นอกจากนี้อาการอื่นที่พบในชวงใกลคลอดคือ เตานมมีการขยายใหญและเริ่มมีน้ํา 
นมไหล มีการหยอนตัวของเอ็นยึดเชิงกราน มีเมือกใสไหลออกมาจากอวัยวะเพศ แมแพะจะ 
เริ่มเบื่ออาหารและมีอารมณหงุดหงิด รองเสียงดัง แยกตัวออกจากฝูง เอาเทาคุยเขี่ยตะกุยพ้ืน 
ผุดลุกผุดนั่ง ปสสาวะกระปริดกระปรอย และเริ่มมีอาการเบง ตวัลกูที่โตเต็มที่จะมีการพลิกตัว 
มาอยูในทาคลอดปกตินั่นคอื ทาที่ลูกแพะจะนอนคว่าํยืนหนาและชี้ขาหนาทั้งสองขางออกมาที่ 
สวนปากมดลกูของแมแพะ  
 
 การเลี้ยงดแูมแพะใกลคลอดและหลงัคลอด 
 ชวงระยะทายๆของการตั้งทองหรือใกลคลอดจะเปนชวงที่ทองของแมแพะมีขนาด 
ใหญขึ้นอยางรวดเร็วและลกูในทองจะมีอัตราการเจริญเติบโตเรว็ จึงจําเปนตองใหอาหารอยาง 
พอเหมาะ โดยที่ตองระมัดระวังไมใหอาหารจนแมแพะอวนเกินไป หรือมีการสะสมของไขมัน 
ตามสวนตางๆของรางกายและหนาทองมากเกินไป เน่ืองจากไขมันที่หนาทองที่หนา รวมกับ 
ขนาดของลูกที่อยูในมดลูกโตขึ้นจะบบีใหกระเพาะมีการขยายตวัไดนอย แมแพะก็จะกินอาหาร  
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ไดนอยลงจนทําใหเกิดภาวะขาดอาหาร ทําใหรางกายตอบสนองโดยการดึงเอาไขมันที่สะสมไว 
มาเผาผลาญใหไดเปนพลังงาน ซึ่งอาจจะทําใหแมแพะน้ันปวยดวยภาวะคีโตซสี (Ketosis) ได  
อีกทั้งจากที่ตวัแมแพะขาดอาหารและพลงังานก็จะสงผลถึงการเจริญเติบโต และความสมบูรณ 
แข็งแรงของลูกในทองดวย นอกจากนี้ยังจะทําใหแมแพะออนแอและไมมีแรงในการเบงคลอด 
เม่ือถึงเวลาคลอดอีกดวย  
   

 
  

ภาพที่ 6.5 การเตรียมคอกคลอดควรแยกแมแพะออกมาอยูในคอกเดี่ยว 
 

 นอกจากนี้ยังจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการหยุดรีดนมแมแพะกอนครบกําหนดคลอด  
อยางนอยประมาณ 50 วัน เพ่ือแมแพะจะไดใชอาหารที่ไดรับและสะสมไวในรางกายนําไป 
สงเสริมการเจริญเติบโตของลูกในทอง และทําใหเซลลในเตานมไดมีระยะพักซอมแซมสวนที่ 
สึกหรอ เพ่ือการผลิตน้ํานมในระยะตอไปเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีความคงที่ของการใหนมในแต 
ระยะการใหนมจะยาวนานขึ้นอีกดวย 
 การเตรียมคอกคลอดควรแยกแมแพะออกมาอยูตัวเดียว และควรทําความสะอาด 
พ้ืนคอก จัดเตรียมใหมีผาหรือฟางปูรองพ้ืนคอกเพื่อใหความอบอุนแกลูกแพะแรกเกิด เม่ือครบ  
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กําหนดคลอด โดยปกติแมแพะที่กําลังจะคลอดลูกมักแสดงอาการหงุดหงิดกระวนกระวาย รอง 
เสียงดัง มองทองและสวาปของตัวเอง มีน้ําเมือกไหลเยิ้ม และถุงน้ําคร่ําแตกออก ลูกแพะก็จะ 
คลอดออกมาได ปกติลูกแพะจะคลอดออกมาไดโดยใชระยะเวลาประมาณตัวละ 10-20 นาที 
หรือภายในเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากถุงน้ําคร่ําแตก และรกควรจะถูกคลอดออกมาภายใน 4-12 
ชั่วโมงหลังคลอด  
 
 การเลี้ยงและดูแลลูกแพะแรกเกิด 
 เม่ือลูกคลอดออกมาไดแลวควรปลอยใหแมแพะเลียตัวลูกใหสะอาดและแหงแตในบ
างครั้งเราอาจตองเขาชวยเช็ดตัวลูก ผูกและตัดสายสะดือ โดยใชดายผูกสายสะดือใหหางจาก 
พ้ืนทองประมาณ 3-5 นิ้ว และตัดสวนที่อยูใตปมดาย จากนั้นจึงใชน้ํายาฆาเชือ้พวกทิงเจอร 
ไอโอดีนจุมสายสะดือใหชุม และหากสภาพอากาศภายนอกหนาวเย็นจําเปนตองจัดหาโคมไฟ 
เพ่ือใชกกลูกแพะใหไดรับความอบอุน และควรตองรีบกระตุนใหลูกดูดนมน้ําเหลืองใหไดโดย 
เร็วหลังจากลกูแพะคลอด โดยปกติเม่ือลูกแพะคลอดออกมาแมจะเลียตัวลูกจนแหงและลูกแพะ 
จะพยายามยืนขึ้นเองใหไดเพ่ือเขาหาหัวนมแม จนไดดูดนมตามสัญชาติญาณของลูกสัตว แต 
ถาหากลูกแพะดูดนมไมเปน เกษตรกรควรจับลูกใหเขาไปดูดนมแมใหไดหรือถามีเหตุที่ลูกดูด 
นมไมไดเลยตองรีดนมน้ําเหลืองใสขวดมาใหลูกแพะกินโดยเร็ว 
 ความสําคัญและประโยชนของนมน้ําเหลือง 
 นมนํ้าเหลือง (Colostrum) หรือนํ้านมเหลือง เปนนํ้านมที่หลั่งออกมาจากเตานม 
ของแมแพะในชวงหลังคลอด โดยที่นมนํ้าเหลืองจะมีสีที่ออกเหลืองถึงขาวขุน มีความเขมขน มี 
คุณคาทางอาหารสูงและมีสารภูมิคุมกันที่จําเปนตอลูกแพะ 
 การใหลูกแพะไดกินนมน้ําเหลืองในทันทหีลังคลอดนั้นเปนสิ่งจําเปนตองคํานึงถึง   
เน่ืองจากนมนํ้าเหลืองเปนอาหารที่มีพลังงานสูง จะชวยใหลูกแพะที่ไดกินนมนั้นสามารถนําไป 
ใชใหเกิดการเผาผลาญเปนพลังงานไดทันที สวนประโยชนและคณุคาหลักของนมน้ําเหลืองคือ 
มีสารภูมิคุมกัน (Immunoglobulin) ทีจํ่าเปนในการปองกันโรคแกลูกแพะ ทั้งน้ีลูกแพะควรจะ 
ไดรับการกระตุนใหดูดนมน้ําเหลืองทันทภีายในไมเกิน 24 ชั่วโมงหลังคลอด เพราะในชวงนี้ 
เยื่อบุผนังลําไสของลูกแพะจะมีประสิทธภิาพสูงในการดูดซึมสารภูมิคุมกันน้ี ซึ่งเปนโปรตีนทีมี่ 
โมเลกุลขนาดใหญ แตระยะเวลาที่ผานไปความสามารถในการดูดซึมสารภูมิคุมกันของลําไสก็ 
จะลดลงเรื่อยๆ ถาลูกแพะที่ไมไดกินนมน้ําเหลืองทันทีหลังคลอดอาจจะมีความออนแอ และมี 
ความตานทานตอเชื้อโรคต่าํทําใหลูกแพะมีโอกาสตายสูง 
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 ดังนั้นหากจําเปนตองแยกลกูแพะออกจากแมโดยเร็วเพ่ือการรีดนมแพะจําหนาย 
ก็ควรรีดนมน้ําเหลืองใหลูกกินอยางนอย 1-3 วัน แตถาหากสามารถปลอยใหลูกอยูกับแมแพะ 
ไดนานขึ้นก็จะเปนการดีตอตัวลูกแพะทั้งในเรื่องของการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของลูก 
แพะที่จะทําใหมีน้ําหนักตัวหลังหยานมที่ดีมาก 
 นอกจากนี้นมน้ําเหลืองยังชวยในการระบายทองของลูกแพะและยังกระตุนใหเกิด 
การขับขี้เทา ซึ่งเปนสวนของเศษเมอืกและน้ําคร่ําที่ลูกแพะกลืนเขาไปในขณะที่ยังอยูในทอง 
โดยขี้เทาที่มีอยูในลําไสของลูกแพะนี้จะคอนขางเหนียวและหนืด จึงทําใหลูกแพะขับถายออก 
มาไดยาก
 

 
 

ภาพที่ 6.6 การเตรียมคอกคลอดควรมีสิง่ปูรองเพ่ือความอบอุน 
และปองกันอันตรายจากขาของลูกแพะตกรองไมระแนงพ้ืนคอก 

 
 การเลี้ยงและดูแลลูกแพะแรกเกิดถึงหยานมจะมีขั้นตอนในการดูแลเลี้ยงดูและการใ
หอาหารที่ตองเอาใจใสเปนอยางดีทั้งการดูแลดานความสะอาด การสุขาภิบาลที่ดี และสภาพ 
แวดลอมทั่วไปในคอกอนุบาล การเตรียมคอกอนุบาลควรมีสิ่งปูรองพื้นคอก เชน ฟาง หรือใช 
กระสอบปานปูบนพื้นคอกเพื่อความอบอุนและปองกันขาของลูกแพะที่จะตก และติดในรองของ  
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พ้ืนไมระแนงในคอก นอกจากนี้ตองหม่ันเปลี่ยนฟางที่ใชปูรอง หรือคอยดูแลทําความสะอาด 
กระสอบปานที่ใชปูพ้ืนอยูเสมอ เพราะลูกแพะจะถายมูลและปสสาวะใสจนสกปรกเลอะเทอะได 
งาย และหากวาสภาพอากาศภายนอกมีฝนตกหรือหนาวเย็น จําเปนที่จะตองจัดหาโคมไฟเพื่อ 
ใชกกลูกแพะใหไดรับความอบอุนขึ้น   
   
 การใหนมทดแทน (Milk replacer)  
 การใหนมทดแทน (Milk replacer) คืออาหารทดแทนนมที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให 
แกลูกแพะ เปนการทดแทนการใชน้ํานมจากแมแพะเลี้ยงดูลูก ในกรณีที่แมแพะตองใชสําหรับ 
การรีดนมเพื่อจําหนาย หรือในแมแพะที่ใหลูกจํานวนมาก เชน แฝดสองหรือแฝดสามบางครั้ง 
ควรปอนนมทดแทน เพ่ือเสริมใหแกลกูแพะที่แมมีปริมาณน้ํานมไมเพียงพอกับความตองการ 
ของลูก โดยทั่วไปการใชนมผงทดแทนนิยมใชผลติภัณฑที่มีการแปรรูปมาจากนมโคเปนหลกั 
ที่มีจําหนายอยูทั่วไปในทองตลาด เชน หางนมผง (Skimmed milk) และหางเนยผง (Butter 
milk) เปนตน 
  

 
 

ภาพที่ 6.7 การปอนนมใหแกลูกแพะ 
 
 
 

AT 335 117



 การเตรียมผสมอาหารทดแทนนมใหแกลกูแพะนั้น ควรจะผสมนมทดแทนกับนํ้า 
สะอาดที่ไมรอนหรือเย็นเกินไป โดยใชอัตราสวนระหวางน้ํากับนมทดแทนตามคําแนะนําของผู 
ผลิต ซึ่งปกตจิะอยูในอัตราสวนระหวาง 6:1 ถึง 7:1 (น้ํา:นมทดแทน) ปริมาณที่ใหลูกแพะกิน 
ในแตละครั้งควรผสมพอใหกินหมดไปเปนม้ือๆ ไมควรจะผสมใหมากเกินไปจนเหลือคางเพราะ 
จะทําใหเกิดการเนาเสียและเปนการสิ้นเปลืองได 
 ในเรื่องของวธิีการใหนมทดแทนแกลูกแพะนั้น เกษตรกรบางรายอาจใชวิธใีสขวด  
นมที่มีจุกนมปอนใหเปนรายตัวไป หรืออาจจะหัดใหลูกแพะดูดกินนมจากอางหรือถังก็ไดตาม 
ความสะดวกของเกษตรกรแตละราย ซึง่หากจะใชวธิใีหลูกแพะไดกินนมจากถังก็จะมีประโยชน 
ในแงของความประหยัดทั้งเวลาและแรงงานในการปอนนมไดมาก 
 

 
 

ภาพที่ 6.8 ขวดนมสําหรับปอนนมใหแกลูกแพะ 
 

 การหยานมลูกแพะ 
 หลังจากอายุ 3 สัปดาห ลูกแพะจะสามารถกินอาหารขนได แตการหัดใหลูกแพะ 
กินอาหารชนิดอ่ืน ทั้งอาหารขนและอาหารหยาบ เชน หญาสดหรือหญาแหงคุณภาพดี หญาที่ 
ไดการตัดในชวงกอนออกดอก หรือการใหหญาที่มีพวกพืชตระกลูถัว่ผสมอยูถือเปนอาหารที่มี  
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ประโยชนมาก ความจําเปนที่ตองใชวตัถุดิบอาหารสัตวที่มีคุณภาพดี มีคุณคาทางโภชนาการ 
สูงและมีความนากินน้ันจะมีผลตอการกระตุนใหกระเพาะหมัก  (Rumen) มีการทํางานเร็วขึ้น 
ผลที่ไดรับคือ สุขภาพโดยรวมของลูกแพะดี มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว ลดคาใชจายในเรื่อง 
ของนมและอาหารทดแทนนมลง สามารถหยานมลูกแพะไดเร็วขึ้น และยังชวยกระตุนลูกแพะ 
ใหเรียนรูและสนใจในอาหารมากขึ้น อาหารขนและอาหารหยาบที่ใหลูกแพะกินควรจะใหติดตอ 
กันไปทุกวันจนกระทั่งหยานม   
 การหยานมลูกแพะจะนิยมหยานมเม่ือลูกแพะอายุได 3 เดือนขึ้นไป แตก็ควรตอง 
สังเกตดูพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกแพะดวยวาถาหากลกูแพะยังมีขนาดเล็ก หรือมี 
น้ําหนักตัวนอย รวมถึงยังกนิอาหารขน อาหารหยาบไมเกงก็ควรดูแลอยางใกลชิดมากขึ้น โดย 
การสอนใหลูกแพะกินอาหารขนและการเสริมแรธาตทุีจํ่าเปนในการเจริญเติบโต 
 ชวงหลังหยานมแลวควรจะแยกลูกแพะเพศผูและเมียออกจากกัน เพ่ือที่จะไดเปน 
การปองกันลูกแพะผสมพันธุกันเองตั้งแตอายุนอย เน่ืองจากแพะเปนสัตวที่มีการเจริญพันธุเร็ว 
ซึ่งหากแพะมีสุขภาพดีและแข็งแรงก็สามารถเปนสัดครัง้แรกไดตั้งแตอายุ 3-4 เดือน เทานั้น 
เม่ือมีการหยานมลูกแพะแลวก็จะสามารถเริ่มการจัดการเกี่ยวกบัตวัแพะดานตางๆได ไมวาจะ 
เปนการถายพยาธิ การตอน และการทําวัคซีนปองกันโรคใหแกลูกแพะ เปนตน 
 

 
 

ภาพที่ 6.9 การหัดใหลูกแพะไดกินหญาแหงคุณภาพดีเพ่ือกระตุนการทํางานของกระเพาะรวม 
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ภาพที่ 6.10 ควรวางกอนแรธาตุที่จําเปนในการเจริญเติบโตใหลูกแพะเลียไวในรางอาหาร 
 

 
 

ภาพที่ 6.11 การแขวนกอนแรธาตุใหลูกแพะเลียไวเหนือรางอาหาร 
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