
 

 

บทที่ 9 
การจัดการซากแพะ  

 
ความสําคัญของการผลิตแพะเนื้อ 
 ในดานการใหผลผลติเน้ือของปศุสัตวทั่วๆไป ถือวาเปนความตองการเนื้อสัตวทีใ่ช 
เพ่ือเปนอาหารและยังคงมีความตองการทีสู่ง ซึ่งการจะเลือกชนิดของสัตวทีใ่ชสําหรับการเลี้ยง 
เปนสัตวใหเน้ือก็มักมีความแตกตางกันไปในแตละประเทศ และวฒันธรรมของประชากรในเขต  
ประเทศนั้นๆ ซึ่งในปจจุบันการผลิตแพะเนื้อเพ่ือใชเนื้อบริโภคก็มีความสําคัญ และแพรหลาย 
มากขึ้น ทําใหผลผลติเน้ือแพะ (Meat production) เริ่มเปนที่ตองการของตลาดเพิ่มมากขึ้น 
เรื่อยๆ จึงทําใหมีผลตอการเลี้ยงและการผลิตแพะเน้ือที่มีอยูในปจจุบันนี้มีไมเพียงพอกับความ 
ตองการเพิ่มสูงขึ้น 
 เม่ือเปรียบเทยีบการใหผลผลิตเน้ือของแพะกับปศสุัตวชนิดอ่ืนๆแลว แพะเปนสตัว 
ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนอาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ําใหกลายเปนผลผลติเน้ือ อีกทัง้มี 
การเลี้ยงและการดูแลที่งาย และมีอัตราการเพิ่มจํานวนในฝูงไดสูงทําใหมีผลการตอบแทนทาง 
ดานเศรษฐกิจเร็ว แตอยางไรก็ตามถึงแมการเลี้ยงแพะจะทําไดงายและไมตองการการเอาใจใส 
มากนัก ซึ่งนี่ไมไดหมายความวาการเลี้ยงแพะแบบตามมีตามเกิดจะสงผลดีตอธุรกิจการเลี้ยง 
แพะเนื้อใหดํารงอยูไดอยางราบรื่นนัก หากผูเลี้ยงไมเอาใจใสการเลี้ยงดูใหดีก็อาจสงผลเสียได 
ไมวาจะเปนการเลี้ยงแพะเนื้อ เพ่ือตองการผลผลติเนื้อที่มากก็ตองเอาใจใสดานการใหอาหารที่  
เพียงพอกับความตองการของแพะเพื่อจะชวยใหแพะมีการเจริญเติบโตไดอยางดี มีน้ําหนักตัว 
มาก อัตราการใหเน้ือและเปอรเซ็นตซากดี  
 อีกทั้งแนวทางการตลาดของเนื้อแพะในปจจุบัน ก็เริ่มที่จะมีความสนใจในเรื่องของ 
รายละเอียดดานคุณภาพของเนื้อ และมีการจัดระดับความนุมของเน้ือแพะ หรือแมแตในเรื่อง 
คุณภาพดานการจัดการฟารม การเลี้ยงการดูแลแพะ การจัดการดานสุขภาพสัตวปลีกยอยเพื่อ 
ใหเขาสูเกณฑการผลิตอาหารของมนุษย และการผลิตอาหารฮาลาล ซึ่งถือวาเปนแนวทางการ 
ผลิตอาหารทีถู่กตองตามหลักศาสนาอิสลาม อีกทั้งภาครัฐก็ยังมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรม 
อาหารฮาลาลเพื่อการสงออก และไดแปลงนโยบายสูแนวทางการปฏิบัติอยางจริงจังทั้งในดาน 
การพัฒนาวัตถุดิบอาหารที่จะนําเขาสูกระบวนการการผลิตอาหารฮาลาล มีการสงเสริมผูเลี้ยง  
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แพะและผูประกอบการดานการผลิตอาหารจากผลผลิตทีไ่ดจากแพะ รวมถึงการแสวงหาตลาด 
และการพัฒนากลไกในการรับรองมาตรฐานฮาลาลใหเปนที่นาเชื่อถอื และยอมรับของผูบริโภค 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 จากลูทางการตลาดในการผลิตอาหารฮาลาล ถือเปนชองทางการตลาดที่กวางและ 
มีอนาคต เน่ืองจากจํานวนประชากรทีน่ับถือศาสนาอิสลามนั้นมีจํานวนมากทั้งในประเทศไทย 
และในเขตประเทศเพื่อนบาน ดังนั้นแนวทางการเลีย้งแพะเน้ือเพ่ือผลิตลูกแพะใหเพ่ิมจํานวน 
มากขึ้นแลวจึงนํามาใชขุนเพ่ือชําแหละออกจําหนายในตลาดเนื้อแพะที่มีอยูในทองถิ่น หรือทํา 
การผลิตเปนอุตสาหกรรมเพื่อเขาสูมาตรฐานอาหารฮาลาล จึงถอืไดวาการเลีย้งแพะเปนแนว 
ทางการทําฟารมปศุสัตวที่นาสนใจเปนอยางมากในปจจุบัน  
 
 ประโยชนและคุณลักษณะของเนื้อแพะ 
 ผลผลติเน้ือแพะเปนอาหารโปรตีนที่เม่ือเปรียบเทยีบกบัเนื้อสัตวประเภทอ่ืนๆ นั้น 
ถือวาเปนอาหารที่มีคุณภาพดีใกลเคียงกนั ไมวาจะเปนความนุมและความชุมนํ้าซึ่งเน้ือแพะจะ 
มีเสนใยกลามเน้ือที่เล็กทําใหมีความนุมหยุนของเน้ือมาก และเนื้อแพะยังมีไขมันต่ําจึงเหมาะ 
กับผูที่ควบคมุไขมัน รวมถึงคุณคาทางอาหาร การใหพลังงาน และเแรธาตุที่ประกอบอยูใน 
เน้ือแพะก็ไดมีการศึกษาเพิ่มเติมดังไดแสดงไวตามตารางที่ 9.1 แสดงคุณคาทางอาหารของ 
เน้ือแพะเม่ือเปรียบเทยีบกบัเนื้อโค  
 

ตารางที่ 9.1 แสดงคุณคาทางอาหารของเนื้อแพะเม่ือเปรียบเทยีบกบัเนื้อโค 
 

คุณคาทางอาหารในเนื้อ เน้ือแพะ เน้ือโค 
ปริมาณ 100 กรัม   

ความชุมนํ้า (เปอรเซ็นต) 71 48
พลังงาน (กิโลแคลอรี)่ 165 340

โปรตีน (กรัม) 18.7 23.6
ไขมัน (กรัม) 9.4 27.3

แคลเซียม (มิลลิกรัม) 11.0 10.0
เหล็ก (มิลลิกรัม) 2.2 3.1

  

 (ที่มา : Ensminger et al., 1983.) 
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 การจัดการซากแพะ 
 กรรมวิธีในการชําแหละ และการจัดการเกี่ยวกับซากแพะที่จะกลาวในบทนี้นั้นเปน 
สวนที่เกีย่วของกับขั้นตอนในการชําแหละแพะทั้งเพ่ือการจําหนายและนําไปใชในการประกอบ 
อาหารอันเกี่ยวของกับหลักศาสนา ซึ่งเปนที่ทราบกันดีอยูแลววาเนือ้แพะนั้นเปนที่นิยมในกลุม 
ของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยการใชประโยชนจากเนื้อแพะคือ เม่ือทําการชําแหละ 
แพะแลว สวนที่ไดจะเปนเน้ือและเครื่องในจะสามารถนํามาใชเปนอาหารในชีวติประจําวัน และ 
ประกอบเปนอาหารใชในพิธีกรรมตางๆในดานการประกอบพิธีเกี่ยวของกับทางศาสนาอิสลาม 
โดยเนื้อแพะสามารถนํามาใชประกอบพิธกีรรมตางๆดังตัวอยางเชน ถามีเด็กเกิดมาผูปกครอง 
จะตองเชือดสัตวเพ่ือเลี้ยงอาหารแกญาติพ่ีนองและแขกที่มาเยี่ยมอวยพร และเปนการขอบคณุ 
อัลลอฮที่ไดประทานลูกมาให โดยสัตวที่ถูกเลือกมาใชสวนมากจะเปนแพะ นั่นคือถาคลอดลกู 
เปนเด็กชายตองใชแพะเปนจํานวน 2 ตัว หรือ 2 สวน ถาเปนเด็กหญิงตองใชแพะ จํานวน 1 ตัว 
หรือ 1 สวน เพ่ือใชจัดเตรียมเปนอาหารเลี้ยงญาติพ่ีนองที่จะมารวมอวยพร 
 โดยเนื้อแพะที่จะนํามาเพื่อจัดจําหนายใหแกผูบริโภคที่เปนประชาชนกลุมที่นับถือ  
ศาสนาอิสลามนั้น จําเปนจะตองเปนแพะที่มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ ไมมี 
รางกายบกพรอง พิการ และมีขั้นตอนการเชือดที่ถกูตองตามหลกัศาสนาอิสลาม จึงเปนที่ยอม 
รับในการซื้อขายในทองถิ่นหรือตลาดไดนั่นเอง 
 
 ข้ันตอนและวิธีการชําแหละแพะ 
 ขั้นตอน และวิธีการชําแหละแพะเพื่อจัดจําหนายตองกระทําอยางถกูตองตามหลัก 
บัญญัตขิองศาสนาอิสลาม โดยขั้นตอนในการเชือดและชําแหละแพะจะตองสะอาด และกระทํา 
อยางรวดเร็วไมเปนการทรมานหรือกระทําการทารุณตอสัตว การคัดเลือกแพะที่จะนํามาเพื่อ 
ทําการเชือดตองเปนแพะที่มีอายุตั้งแต 1 ปขึ้นไป หรือดูจากการผลัดฟนคูหนาแลว 1 คู เปน 
แพะที่มีสุขภาพดี แข็งแรงสมบูรณ ไมปวยเปนโรค หรือพิการทุพพลภาพในสภาพรางกายและ 
อวัยวะตางๆ หรือเปนสัตวทีต่ายเองโดยไมไดผานการเชือด และสตัวควรจะไดรบัการดูแลกอน 
การเชือดอยางดีเพ่ือไมใหเกิดความเครียดหรือตกใจ 
 การเตรียมตวัผูทําการเชือดและชําแหละสตัวกค็วรจะตองเปนบุคคลที่มีทักษะและ 
ความชํานาญในการเชือดและชําแหละแพะ มีความมั่นใจ มีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยว และตองเปน 
ผูที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณแข็งแรง ไมปวยเปนโรคติดตอใด  
และเม่ือกระทาํการเชือดตองมีการกลาวนามอัลลอฮ 
 
 
 
 
 นอกจากนี้ยังควรมีการเตรยีมอุปกรณในการเชือดใหครบถวนและทาํความสะอาดใ
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หเรียบรอยกอนนํามาใช มีดที่จะใชเชือดตองเปนมีดที่คมกริบเพ่ือที่จะสามารถทําการเชือดได 
อยางแมนยําและตอเน่ือง ซึ่งควรตองทําใหสัตวตายภายในครัง้เดียวอันจะเปนการที่ไมกอให 
สัตวเกิดความเจ็บปวดทรมานในการเชือด  
 ในรายละเอียดของขั้นตอนในการเชือดแพะและชําแหละซากแพะ มีความแตกตาง 
หลากหลายตามความถนัดของผูทําการเชือดแตละคนซึ่งจะกลาวไวพอสังเขปดังตอไปน้ีคือ 

1. จัดเตรียมใหแพะนอนลงบนแผนไมกระดานหรือสิ่งปูรองที่รองรับแพะที่จะเชือด อีกทั้ง 
ควรจะจัดพื้นที่ใหสามารถมีการระบายเลือดแพะหลังจากเชือดอีกดวย 

2. ทําการเชือดลาํคอแพะโดยที่ตัดผานหลอดลม หลอดอาหาร และเสนเลือดใหญทีข่นาบ 
อยูทั้งสองขางที่ใตลําคอใหขาดออกอยางรวดเร็วและทันทีภายในการลงมีดครั้งเดียว 

3. เม่ือเชือดแลวตองปลอยใหแพะตายสนิท ปลอยเลือดไหลออกจากซากใหหมด และลาง 
เลือดออกจากซากแพะใหสะอาดกอนจะนําแพะไปทําตามขั้นตอนตอไป 

4. ยกซากแพะขึน้ใหสูงจากพื้นเพื่อสะดวกในการชําแหละ โดยที่อาจทําไดหลายแบบเชน 
การผูกเขาแพะยกหอยใหขาพนพ้ืน หรือถาหากตัดหัวแพะออกก็ใชวธิีใชตะขอเกี่ยวที ่
สวนของเอ็นรอยหวายหรือผูกขาหลังยกขึ้น หัวจะหอยลงชวยใหเลือดที่อาจเหลือคาง 
อยูในซากไหลออกมาไดหมด 

5. ตัดสวนที่เปนกีบเทาของแพะออกทั้ง 4 ขาง  
6. การขูดขนแพะออกจะใชน้ํารอนราดบนตัวแพะหรือจะนําตัวแพะจุมลงในกระทะน้าํรอน  

ประมาณ 3-5 นาทีแลวจึงนาํมาขูดขนแพะออกใหหมด 
7. กรณีที่ทําการลอกหนังแพะออกอาจจะใชการสูบลมเขาไปในชั้นใตหนังของแพะใหเกิดก

ารพองลมออก แลวคอยทําการกรีดหนังและลอกปลิ้นตลบหนังแพะออกจากตัว ซึ่งก็  
เปนวธิีที่สะดวกสะอาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

8. กรีดผาชองทองเอาสวนของอวัยวะภายใน กระเพาะ ลาํไส ตับ ไต ปอดและหัวใจออก 
9. ทําการเลาะเอาสวนของขาทั้ง 4 ขางออก 
10. เลาะซี่โครงและตัดแตงซากแพะตามขนาดที่ตองการ 

การจัดการเกี่ยวกับซากแพะนั้นมีรายละเอียดปลีกยอยหลายๆประการที่ควรคํานึง 
ถึงไมวาจะเปนในประเด็นของการตั้งคําถามที่วาการเกดิกลิ่นของซากที่ไมพึงประสงคตางๆน้ัน 
เกิดจากสาเหตุหลายอยางดังนี้  

แพะเพศผูที่มีอายุมากอาจมีกลิ่นสาบที่แรงจนแมนําเนื้อแพะมาบริโภคแลวก็ยังคงรู
สึกถึงกลิ่นดังกลาวจนตองใชกรรมวิธใีนการประกอบอาหารเขาชวยดวยวธิีการใชเครื่องเทศที่มีก 
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ลิ่นฉุนเพื่อจะกลบกลิ่นสาบของเนื้อแพะ แตถาหากมองในแงชีววทิยาแลว แพะเพศผูทีย่ังไม  
ไดตอนจะมีการพัฒนาของรางกายและระบบสบืพันธุเม่ืออายุที่มากขึ้นก็ยิ่งมีการแสดงออกของ 
พฤติกรรมและลักษณะความเปนเพศผูจึงมีกลิ่นเฉพาะตัวที่มากขึ้น โดยกลิ่นตัวดังกลาวเปนผล 
จากฮอรโมนเพศที่หลั่งออกมาในชวงเปนสัด เพ่ือดึงดูดความสนใจจากแพะตัวเมียและหากใน 
กรณีที่แพะยังมีอายุไมมากก็จะไดรับผลกระทบเรื่องกลิ่นจากอิทธิพลของฮอรโมนเพศนอยกวา 
ทําใหมีกลิ่นตวันอยกวาดวย หรือในเกษตรกรบางรายอาจใชวิธีการตอนแพะเพศผูตั้งแตยังเลก็ 
เพ่ือที่จะชวยลดบทบาทของการทําหนาที่ของฮอรโมนเพศที่จะทําใหเกิดกลิ่นน้ันเลยตั้งแตตน  

แงของเหตุผลอ่ืนที่เชื่อไดวาการเกิดกลิ่นสาบนี้อาจจะมาจากการเลี้ยงแบบเปนฝูง   
ปลอยแทะเลม็ตามพื้นที่ในแปลงหญา ซึ่งโดยปกติแลวจะมีการดูแลเรื่องการทําความสะอาดตัว 
แพะนอยอยูแลว คือมักไมคอยไดมีการเอาใจใสในเรือ่งการอาบน้ําลางตัวหรือการเช็ดทําความ 
สะอาดอยูเสมอๆเหมือนกับการเลี้ยงแพะนม ซึ่งก็ทําใหตัวแพะที่เลี้ยงปลอยน้ันมีเศษดินโคลน 
หรือเศษอุจจาระ ปสสาวะติดตามขนและผิวหนัง ทาํใหมีกลิ่นเหม็นและกลายเปนกลิ่นสาบติด 
ตัวไดงาย ซึง่กลิ่นน้ันจะตดิทนจนอาจสงผลถึงกลิ่นสาบแพะทีต่ิดไปกับเนื้อ หรือซากแพะหลัง 
การชําแหละซากแลวก็เปนได ในกรณีนี้ผูทําหนาที่ในการชําแหละแพะบางรายกจ็ะเพ่ิมความ 
ระมัดระวังเพ่ิมขึ้นในเรื่องของการใชน้ํารอนราดซาก เพ่ือขูดขนแพะออกใหหมดหรือการลอก 
หนังแพะ ขั้นตอนดังกลาวก็จะไมทําใหเกิดการสัมผัสกันของสวนขนและหนัง กับสวนของซาก 
ซึ่งอาจชวยลดโอกาสที่เน้ือแพะจะมีกลิ่นสาบติดไปไดบางไมมากก็นอย  

นอกจากในเรื่องของกลิ่นสาบที่มักจะพบเสมอในเนื้อแพะแลว ก็ยงัอาจจะพบไดวา 
แพะมีกลิ่นคาวโดยมากมักเปนกลิ่นคาวจากเลือดแพะที่ยังคั่งคางอยูในซากแพะซึง่อาจแกไขไดโ
ดยในขั้นตอนของการชําแหละจะเลือกการตัดหัวแพะออกแลวใชตะขอเกี่ยวไวที่เอ็นรอยหวาย 
หรือผูกขาหลังยกขึ้นใหสวนหัวของแพะหอยลงมา ก็จะสามารถชวยใหเลือดที่อาจเหลือคางอยู  
ในซากไหลออกมาไดหมดซ่ึงวิธีนี้ก็จะสามารถชวยในการกําจัดกลิ่นคาวเลือดออกจากซากแพะไ
ดบางในระดับหน่ึง 

กรณีของคุณภาพซากของแพะเนื้อน้ันมักขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ไมวาจะเปน   
พันธุแพะเนื้อที่นํามาเลี้ยงวาพันธุใดจะมีคุณภาพซากดีเดนมากนอยเพียงใด และจะมีอัตราการ 
ใหเน้ือรวมถึงอัตราการเจริญเติบโตที่ดีมากตามลักษณะประจําพันธุไดหรือไม ซึ่งแพะพันธุที่มี 
การใหเน้ือมากและมีอัตราการเจริญเติบโตดีที่นิยมนํามาเลี้ยงกันมากในปจจุบัน เพ่ือนําแพะมา 
ชําแหละและสงขายเนื้อในตลาดที่มีอยูโดยทั่วไปในทองถิ่นคือ แพะพันธุบอร สวนแพะพ้ืนเมือง 
หรือแพะลูกผสมพันธุพ้ืนเมืองก็ถือวายังเปนที่นิยมเลี้ยงเพราะเปนแพะที่มีอยูประจําถิ่น หางาย 
เลี้ยงงาย ทนทานตอสภาพแวดลอม 
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ดานการเลี้ยงดูจัดการใหอาหารแกแพะเนื้อก็ยังเปนประเด็นสําคัญอีกประการที่จะ 
สงผลตอคุณภาพของเนื้อและอัตราการเจรญิเติบโตของแพะเนื้อ ซึ่งถาหากมีการเลี้ยงดูที่ดีและ 
มีการเสริมอาหารขนที่ใหพลังงานสูงใหแพะกินก็จะสงเสริมใหแพะมีการเจริญเติบโตที่ดี มีเน้ือ 
มากและเนื้อทีไ่ดมีความนุมตามความตองการของตลาด อีกทั้งหากมีการกําหนดอายุของแพะ 
ที่จะนํามาใชกค็วรเลือกแพะที่มีอายุพอเหมาะคือไมมากหรือนอยเกินไปจะทําใหไดปริมาณเนื้อ 
มากขึ้น เน่ืองจากแพะที่โตเต็มจะมีขนาดตัวใหญ อีกทั้งจะยังมีความนุมของเน้ือมากกวาแพะที่ 
มีอายุมากเกินไป 

 

 
 
  A : ตะขอเกี่ยวขอขาหลังแพะที่สวนเอ็นรอยหวาย 
  B : คีมขึงใชถางชองอกและซี่โครงแพะเม่ือเปดผาชองทอง ชองอก 
  C : ทอปมลมและหัวฉีดลมเขาใตหนังแพะเพื่อลอกหนังออก 
  D : ถังสําหรับเก็บชิ้นสวนหรือเศษเหลือตางๆขณะชําแหละแพะ 
  E : ถาดเก็บอวัยวะภายในของแพะเมื่อชําแหละแลว 
  F : แผนไมกระดานใชรองพื้น อาจจะใชเศษผาหรือผายางแทนก็ได 
 

ภาพที่ 9.1 การเตรียมอุปกรณในการชําแหละแพะ 
 (ที่มา: http://www.newfarm.org/.../1006/onfarm/miller.shtml ) 
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ภาพที่ 9.2 การชําแหละแพะ 
(ที่มา: http://www.ssaa.org.au/.../cooking/cookgoat.html ) 
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http://www.ssaa.org.au/newssaa/101-StoriesReviews/cooking/cookgoat.html


 
 

ภาพที่ 9.3 ซากแพะหลังจากทําการลอกหนังแลว 
(ที่มา: http://img.alibaba.com/photo/11098035/Baby_Goat_Kid_Meat_.jpg) 

 

 (ที่มา: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext ) 
ภาพที่ 9.4 การตัดแตงซากแพะเปนสวนๆเพ่ือจําหนาย 
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