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พันธุแพะ และแกะ 
 

 

แพะพื้นเมืองในประเทศไทย 
 เปนแพะมาจากประเทศอินเดีย หรือ ปากีสถานมีรูปรางใหญกวาแพะทางใต สวนแพะทางใตของไทย มี
ขนาดเล็กเขาใจกันวามีสายพันธุเดียวกับแพะพื้นเมืองของมาเลเซีย คือพันธุแกมบิงกตัจัง แพะพ้ืนเมืองทาง
ใตมีความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร น้ําหนักประมาณ 20-25 กิโลกรัม ใหผลผลิตท้ังเนื้อและนมตํ่า 
 

แพะพันธุตางประเทศ 
เนื่องจากแพะพ้ืนเมืองของประเทศไทย มีขนาดเล็ก ใหผลผลิตตํ่า จึงปรับปรุงพันธุใหมีคุณภาพสูงข้ึน ให
เปนสัตวท่ีใหท้ังผลผลิตท้ังเนื้อและนม  จึงไดนําแพะพนัธุตางประเทศเขามาเล้ียงและขยายพันธุให
เกษตรกรนําไปผสมพันธุกับแพะพื้นเมือง เพื่อใหคุณภาพของแพะดข้ึีน 
 

แพะพันธุซาเนน 
เปนแพะนมท่ีมีขนาดใหญใหผลผลิตนมสูงกวาแพะพันธุอ่ืนๆ แพะพันธุนี้มีขนส้ัน ดั้งจมูกและใบหนามี
ลักษณะตรง ใบหูเล็กและต้ังชี้ไปขางหนา ปกติจะไมมีเขาท้ังในเพศผูและเพศเมีย แตแพะพันธุนี้มีสีขาว สี
ครีม หรือสีน้ําตาลออนน้ําหนักโตเต็มท่ีประมาณ 60  กก.  สูงประมาณ 70-90 เซนติเมตร 
 

แพะพันธุแองโกลนูเบียน 
มีขนาดใหญ มีน้ําหนกัแรกเกิด 2-5 กิโลกรัม น้ําหนกัหยานม ( 3 เดือน ) 15 กิโลกรัม  ดั้งจมูกมีลักษณะโดง
และงุม ใบหูยาวและปรก ปกติแพะพันธุนีจ้ะไมมีเขา แตถามีเขาจะส้ันและเอนแนบติดกับหนังหวั ขนส้ัน
ละเอียดเปนมัน มีขายาว มีหลายสี เชน ดํา เทา ครีม น้ําตาล น้ําตาลแดง และมีจดุหรือดางขนาดตางๆได
ผลผลิตน้ํานมประมาณ 1.5 ลิตรตอวัน 
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แพะพันธุบอร 
นําเขามาจากประเทศแอฟริกาใต เม่ือป พ.ศ. 2539 เปนแพะเนื้อขนาดใหญ ลักษณะเดน คือมีลําตัวสีขาว หัว
และคอจะมีสีแดง ใบหูยาวปรก มีน้ําหนกัประมาณ 90 กิโลกรัม ตัวเมียหนกัประมาณ 65 กิโลกรัม 
 

แกะพันธุพื้นเมือง 
สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมตางๆ ไดด ีทนแลง มีลําตัวสีขาว หัวสีดําไมมีเขา 
 

แกะพันธุคาทาดิน 
กรมปศุสัตวไดรับการสนับสนุนพอพันธุนี้จากสถาบันวินร็อค ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนแกะเน้ือท่ีปรับตัว
เขากับสภาพแวดลอมไดด ีเล้ียงปลอยตามทุงหญาธรรมชาติไดโดยไมตองเสริมอาหารขน ผลัดขนเองเม่ือ
อากาศรอน ทนพยาธิภายในมากกวาแกะพนัธุอ่ืน เนื้อแกะคุณภาพด ีไมมีกล่ินสาบ น้ําหนักแรกเกิด 2.5-3.1 
กก. น้ําหนักหยานม 18-20 กก. โตเต็มท่ีตัวผูหนัก 90 กก. ตัวเมีย 55-60 กก. 
 

แกะพันธุซานตาอิเนส 
เปนแกะเนื้อ นําเขาจากประเทศบราซิล ป พ.ศ.2540 ขนาดใหญใบหูยาวปรก หนาโคงนูน มีหลายสี น้ําหนกั
แรกเกดิ 2.5-3.5 กก. น้ําหนักหยานม 18-20 กก. โตเต็มท่ีตัวผูหนกั 80-90 กก. ตัวเมีย 60 กก. 
 

แกะพันธุบารบาโดสแบล็คเบลลี 
เปนแกะเนื้อ มีถ่ินกําเนิดในหมูเกาะบารบาโดส แถบทะเลแคริบเบียน มีสีน้ําตาลออนถึงเขม และมีสีดําท่ีใต
คาง ใตใบห ูบอบตา และบริเวณพื้นทองลงมาถึงใตขา มีลักษณะพิเศษคือใหลูกดก อัตราการเกิดลูกแฝดสูง 
60.8% แมแกะวยัเจริญพันธุหนัก 45 กก. ขนาดครอก 1.5-2.3 ตัวตอครอก น้ําหนักแรกเกิดลูกเดี่ยว 3.0 กก. 
ลูกแฝด 2.8 กก. น้ําหนกัหยานมอาย ุ4 เดือน ลูกเดี่ยว 1.7 กก. ลูกแฝด 13.4 กก. และน้ําหนักโตเต็มท่ี เพศผู 
68-90 กก. เพศเมีย 40-59 กก. 
 

แกะเนื้อพันธุดอรเปอร  
มีลักษณะเนื้อที่มีคุณภาพสูง สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมตางๆ ไดด ีทนแลง มีลําตัวสีขาว  
หัวสีดํา  ไมมีเขา 
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การจัดการฝูงแพะ และแกะ 
การเล้ียงดูพอพันธุ 
  พอพันธุควรไดรับอาหารท่ีมีพลังงานสูง และไดออกกําลังกายเพ่ือใหรางกายแข็งแรง  
  พอพันธุแพะเร่ิมใหผสมพันธุเม่ืออายุได  8  เดือน  
  ไมควรใหพอพันธุผสมคุมฝูงกับแพะ ตวัเมียเกนิกวา 20 ตัว  กอนอายุครบ  1 ป 
  ไมควรใชพอพนัธุแพะคุมฝูงแพะตัวเมียเกินกวา  25  ตัว 
  แพะตัวผูควรไดรับการตัดแตงกีบเสมอๆ และอาบน้ํา กําจัดเหา เปนคร้ังคราว 
 

การเล้ียงดูแมพันธุ 
  แพะพันธุพื้นเมืองมักเร่ิมเปนสัดต้ังแตอายุนอยๆ 
  อาการเปนสัดจะเปนประมาณ 3 วัน คร้ังตอไปหางจากคร้ังแรกประมาณ  21 วัน  
  แพะตัวเมียเร่ิมใหไดรับการผสมพันธุเม่ืออาย ุ 8  เดือน  
  การผสมพันธุแพะตัวเมียต้ังแตอายยุังนอยๆอาจทําใหแพะแคระแกร็นได  
  แพะตัวเมียท่ีผสมพันธุแลวกลับเปนสัดอีกหลังจากผสมแลว 21 วัน  ใหทําการผสมพันธุใหม 
 

ลักษณะอาการใกลคลอดจะเห็นไดดงันี ้
  ปกติแพะตัวเมียท่ีผสมติดจะต้ังทองนานประมาณ 150 วัน 
  เตานมและหวันมจะขยายใหญข้ึนกอนคลอดประมาณ 2 เดือน 
  แมแพะจะแสดงอาการหงุดหงิด ตื่นเตน และรองเสียงตํ่าๆ 
  บริเวณสวาป ดานขวาจะยุบเปนหลุมกอน จากนัน้จะเห็นรอยยบุเปนหลุมชัดท่ีสะโพกท้ัง 2 ขาง 
  ลักษณะ เปล่ียนเปนขุนข้ึน และสีเหลืองออนๆ 
  อาจจะคุยเข่ียหญา หรือฟางรอบๆ ตัวเหมือนจะเตรียมตัวคลอด 
  แมแพะจะหงุดหงิดมากข้ึนทุกที เดี๋ยวนอนเดี๋ยวลุกข้ึน แลวนอนลงเบงเบาๆ  
การชวยลูกแพะหลังคลอด 
  ทันทีท่ีลูกแพะคลอดออกมา ใหใชผาท่ีเตรียมไวเช็ดตัวใหแหง 
  พยายาม เช็ดเยื่อเมือกในจมูกออกใหหมดเพื่อใหลูกแพะหายใจไดสะดวก  
  ผูกสายสะดือใหหางจากพ้ืนทอง  2-3 เซนติเมตร แลวตัดสายสะดือและทาทิงเจอรไอโอดีน  
  อุมลูกแพะไปนอนในท่ีท่ีเตรียมไว 
  ควรนําลูกแพะไปตากแดดสักครูเพื่อใหตวัลูกแพะแหงสนิท จะชวยใหลูกแพะกระชุมกระชวยข้ึน  
  รกจะขับออกมาภายใน  4  ช่ัวโมง ถาเกินกวา 6 ช่ัวโมง รกยังไมออก  ใหปรึกษาสัตวแพทย  
  หลังจากคลอดใหเอานํ้ามาต้ังใหแมแพะไดกินเพื่อทดแทนของเหลวท่ีรางกายสูญเสียไป  
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การเล้ียงดูลูก 
  ควรใหลูกแพะกนินมน้ําเหลืองของแมแพะและปลอยใหลูกแพะไดอยูกับ แมแพะ 3-5 วัน  
  ถาเล้ียงลูกแพะดวยนมเทียมควรนาํมาละลายนํ้าในอัตราสวนหางนม  1 สวนตอน้ํา 8 สวน  
  การปลอยลูกแพะใหอยูกับแมแพะจนมันโต ทําใหแมแพะไมสมบูรณ  และผสมพันธุ ไดชา 
  ลูกแพะท่ีมีอายุ 3 เดือน สามารถทําการคัดเลือกไวเปนพอ-แมพันธุ 
  แพะตัวผูท่ีไมตองการผสมพันธุใหทําการตอน 
  หากไมตองการใหแพะมีเขาก็อาจกําจัดโดยจี้เขาดวยเหล็กรอน  หรือสารเคมี 
  ภายหลังหยานม  ควรทําการถายพยาธิตวักลม  ตัวตืด พยาธิใบไมในตับ  
              ฉีดวคัซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย  และวคัซีนปองกันโรคเฮโมเรยิกเซพติกซีเมีย  
  การถายพยาธิและฉีดวัคซีนจะตองทําอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหแพะ-แกะ มีสุขภาพที่ดี  
 

การทําเบอรประจําตัว  
การทําเบอรประจําตัวเพื่อเกบ็บันทึกขอมูลลงในทะเบียนประวัติของแพะแกะแตละตัว มีความสําคัญและ
เปนประโยชนตอผูเล้ียงมาก ทําใหทราบประวัติสายพันธุ และความสามารถในการผลิต (เชน น้ําหนักแรก
เกิด น้ําหนักหยานม อัตราการเจริญเติบโตระยะตางๆ การใหนม การใหลูก) รวมท้ังชวยในการจดัการผสม
พันธุและการคัดเลือกพันธุ  
 

อาหารและการใหอาหาร 
 

นิสัยการกินอาหาร 
แพะ-แกะ  สามารถกินหญาไดหลายชนิดและพุมไมตางๆ แตแพะมีนสัิยชอบเลือกกนิหญา หรือพชืท่ีมีลํา
ตนส้ัน ชอบกินหญาท่ีงอกข้ึนใหมๆ หญาหมักและใบพืชผัก ตลอดจนพืชหัวประเภทตางๆ ซ่ึงอาจเล้ียงแพะ
ในแปลงผักตางๆ หลักการเก็บเกีย่วได แตควรปลอยใหใบพืชผักเหลานั้นแหงน้ํากอน เนื่องจากถากิน
ในขณะพืชผักนั้นยังสดอยู อาจทําใหแพะทองอืดได เพราะพืชผักนั้นมีน้ํามาก และควรระวังยาฆาแมลงท่ี
ใชในสวนพืชผักนั้นดวย 
 

ในการปลอยแพะ-แกะ แทะเล็ม ควรปลอยแพะลงกินหญาท่ีมีความสูงจากพื้นดินอยูระหวาง 10 นิ้ว สวน
แกะชอบกินหญาท่ีมีความสูงมากกวา 4-8 นิ้ว จนถึงความสูงท่ีสุดเทาท่ีจะกนิได ไมพุมไมหนามแกะจะ
ชอบกินมาก รวมท้ังยอดออนของตนพืช สวนแพะจะเกบ็กินหญาท่ีส้ันตามหลัง 
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พฤติกรรมการกินเม่ือเล้ียงปลอยแทะเล็ม  
  แพะจะเดนิหากินอาหารไดไกลถึงวันละ  6-8  กม. 
  ปริมาณท่ีกินได  3-6%  น้ําหนักตวั  
  แพะเลือกกินหญา 70% ไมพุม 30% แพะเลือกกนิไมพุม 72% หญา  28% 
  ถาขัง จะกนิน้ําวันละ  0.68  ลิตร/ตัว ปลอยเล้ียง  2  ลิตร/ตัว 
  ใชเวลากินอาหาร  30%  เค้ียวเอ้ือง  12%  เดินทางหาอาหาร  12%   และพักผอน  46% 
 

การตัดใบไมใหกิน 
  การตัดใบไมใหกินไมควรใหเกิน  1  ใน  3  ของหญา 
  การตัดกิ่งไมควรเลือกกิ่งท่ีมีใบมากๆ ไมแกเกนิไป 
  ควรตัดใบพืชตระกูลถ่ัว เชน ใบกระถิน แค ทองหลาง 
  ควรตัดใหเหนือจากพืน้ดินไมนอยกวา  1  เมตร 
  ควรผูกกิ่งไมแขวนไวเหนือพืน้เพื่อใหแพะไดเลือกกิน 
  ควรตัดใบไมมากกวา  2  ชนิด ใหแพะไดเลือกกิน  
  ควรปลอยแพะลงแปลงแบบหมุนเวียน แปลงละ  4 - 5  สัปดาห เพื่อตัดวงจรพยาธิ 
  ควรปลอยแพะลงแปลงหญาชวงสายหลังจากหมดนํ้าคางแลว  
  ควรตัดตอนชวงบาย  และตัดเหนือพ้ืนดิน เพื่อปองกันพยาธิ 
 
 

การกําจัดพยาธิภายนอก 
 

สัตวท่ีมีเห็บ เหา กัด และดูดเลือดมากๆ จะซูบผอม  บริเวณท่ีเห็บอยูหนาแนน ขนสัตวจะรวงและมีแผลรอย
กัด  เห็บ นอกจากจะดูดเลือดแลว  ยังเปนพาหะนําเช้ือโปรโตซัว  ซ่ึงทําใหเกดิโรคไพโรพลาสโมซิส 
และอนาพลาสโมซีสควรทําโปรแกรมกําจัดพยาธิเปนประจํา  อาจจะใชวิธีพน  หรือจุมในบอน้ํายาก็ได  ถา
ตามผิวหนังสัตวเปนแผลใหรักษาแผลดวยยารักษาแผล  เชน  เนการซัน 
 

 
 
 
 

คูมือประกอบการอบรมยุวเกษตรเนนดานปศุสัตว 5



โครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําป  2551  สถานีฟารมฝกนักศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

การช่ังนํ้าหนัก    การถายพยาธิ    การติดเบอรหู 
 

การชั่งน้ําหนัก 
การชั่งน้ําหนกัเปนส่ิงจําเปน เพราะนอกจากสามารถบอกถึงอัตราการเจริญเติบโตแลว  ยังสามารถนําคา
น้ําหนกัท่ีช่ังไดมาคํานวณเพือ่การใหยารักษาโรค  หรือการใหยาถายพยาธิ  หรือกิจกรรมใดท่ีตองอาศัย
น้ําหนกัเปนตัวเกีย่วของ 
 

การถายพยาธิ 
การท่ีสัตวสุขภาพเสียไป  มีการบาดเจ็บลมตาย  ทําใหเพิ่มตนทุนการผลิตสัตวสูงข้ึน  การท่ีสัตวเปนโรค
พยาธิ ก็เปนอีกปจจยัหนึ่งท่ีตนทุนการผลิตสัตวเพิ่ม  ดงันั้น  ควรตองทําการปองกนัและจดัการสุขาภิบาล 
การปองกันโรคพยาธิโดยใชวัคซีน  และยาถายพยาธิตามตารางกําหนด 
พยาธิมีผลกระทบตอการผลิตแพะท้ังทางตรงและทางออม  ซ่ึงพบวาพยาธิภายในเปนตัวกอปญหากับการ
เล้ียงมากกวาพยาธิภายนอก  ถาแพะมีพยาธิภายในจํานวนมากจะทําใหเกิดโรคเฉียบพลันมีความรุนแรงถึง
ตายได  แตถาไดรับในปริมาณนอยจะไมถึงตาย  แตทําใหผลผลิตลดลง  เชน  เนื้อ  นม  นอกจากนี้ทําให
แพะออนแอ เปนโรคอ่ืนๆ ไดงาย  ทําใหเกษตรกรสูญเสียรายไดจากผลผลิตท่ีลดลงและเพิ่มตนทุน
คาใชจายในการซ้ือยาถายพยาธิ   ดวยมีแนวโนนวาพยาธิจะมีการดือ้ยาข้ึน การใชยาจึงตองไมใชยาชนดิ
เดียวกันท้ังป พยาธิภายในแพะมีหลายชนดิดวยกนั เกดิกับแพะทุกภาคท่ีเล้ียงแพะ โดยเฉพาะในเขต เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต เชนพยาธิตัวกลม  พยาธิตัวตืด  และพยาธิตัวแบน 
 
 

การปองกันและควบคุมพยาธิภายใน 
  ถายพยาธิเปนประจําตามโปรแกรม โดยถายทุก 4-6 สัปดาห ยาถายพยาธิท่ีใชประกอบดวย 
   ยาถายพยาธิตัวกลม เชน อัลเบนดาโซล , ไทอาเบ็นดาโซล, ไพแรนเทล, เลวามิซอล เปนตน 
   ยาถายพยาธิตัวตืด เชน นิโคลซาไมด , เมเบนดาโซล เปนตน 
   ยาถายพยาธิใบไมในตับ เชน ราฟอกซาไนด , ไนโตรไซนิล เปนตน 
   ยากําจดัเช้ือบิด เชน โทลทราซูริล , ซัลฟาควินอกซาลีน  
   สําหรับพยาธิตัวกลม ควรเร่ิมถายพยาธิคร้ังแรกเมื่ออายุ  8  สัปดาห 
  ทําความสะอาดโรงเรือนแพะอยางสมํ่าเสมอ  
  อุจจาระและส่ิงปฏิกูลอ่ืนๆ ใหฝงหรือเผาทําลายใหหมด 
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  ใชระบบแปลงหญาหมุนเวยีนโดยการแบงแปลงหญาออกเปนแปลงยอย แตละแปลงลอมร้ัวกั้นไว   
      ปลอยแพะเขาแทะเล็มหญานานแปลงละ  2  สัปดาห หลังจากนัน้ ไปเล้ียงแปลงอ่ืนตอ  โดยจะตอง   
      จัดการแปลงท่ีแพะเล็มแลว ดวยการตัดหญาใหส้ันลงมากท่ีสุด หรือใหแสงแดดสองถึงพื้นดินเพือ่ให  
      ไขและตัวออนของพยาธิตาย และหญาเจริญงอกงามเร็ว  สําหรับเล้ียงแพะท่ีจะเขามาแทะเล็มใหม  
  ทําลายตัวนํากึ่งกลางของพยาธิ เชน ไร และหอยน้ําจดื 
  ไมควรใหแพะลงแปลงหญาช้ืนๆ เพระจะตดิพยาธิไดงายจากตัวออนพยาธิท่ีอาศัยอยูนานในแปลงน้ัน  
 
การติดเบอรหู 
เปนการทําเบอรประจําตัวเพื่อเก็บบันทึกขอมูลลงในทะเบียนประวัตขิองแพะแกะแตละตัว มีความสําคัญ
และเปนประโยชนตอผูเล้ียงมาก ทําใหทราบประวัติสายพันธุ และความสามารถในการผลิต (เชน น้ําหนกั
แรกเกดิ น้ําหนักหยานม อัตราการเจริญเติบโตระยะตางๆ การใหนม การใหลูก) รวมท้ังชวยในการจัดการ
ผสมพันธุและการคัดเลือกพนัธุ ทําใหการปรับปรุงพันธุเปนไปอยางแมนยํา ขณะเดยีวกันชวยปองกันการ
ผสมเลือดชิดที่อาจเกิดข้ึนในฟารมไดการใชแผนเบอรพลาสติกติดท่ีห ู  ตองใชแผนเบอรพลาสติก ซ่ึงเบอร
เลขหนึ่งๆ จะมีอยู 2 แผน คือแผนท่ีเปนตัวเมียกับแผนท่ีเปนตัวผู  การติดเบอรใหติดท่ีหูดานใน โดยใช
เคร่ืองมือสําหรับติดโดยเฉพาะ  เม่ือติดแลวทําใหสามารถอานเบอรไดท้ังสองทาง  คือทางหูดานนอก กับ
ทางหูดานใน  วิธีนี้ทําไดไมยากและสะดวกตอการอาน 
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