
 

บทที่ 3  
สายพนัธุแพะ 

 
 
 
สายพันธุแพะเนื้อและลักษณะประจําพันธุ 
 การเลี้ยงแพะเนื้อเปนการเลี้ยงแพะที่คอนขางแพรหลายในกลุมเกษตรกร เพราะ 
เปนระบบการเลี้ยงที่งายตอการจัดการเลี้ยงดูเอาใจใส และใหผลตอบแทนเปนเน้ือเพ่ือจําหนาย 
ที่มีความคุมคาทางเศรษฐกจิสูง และพันธุแพะเนื้อทีน่ิยมเลี้ยงกันในเขตประเทศไทยมีอยูหลาก 
หลายพันธุ เชน พันธุบอร พันธุแองโกรา พันธุแคชเมียร พันธุแบล็คเบงกอล เปนตน 
 พันธุบอร (Boer) 
 พันธุบอร (Boer) ปจจุบันประเทศไทยนิยมเลี้ยงแพะพันธุนี้เพ่ือผลิตเปนแพะเน้ือ 
มากขึ้น เพราะเปนแพะเนือ้ที่มีขนาดรูปรางใหญ ล่ําสนั มีลําตวัใหญยาวและกวาง มีกลามเน้ือ 
มาก และมีลักษณะของกระดูกโครงรางใหญแข็งแรง ลักษณะสลีาํตัวเปนสีขาวมีสีน้ําตาลแดง 
ที่หัวและคอ หัวโหนกนูน ด้ังจมูกโดงและงุมลง เขาเอนไปดานหลังและงอโคงลงดานลาง ใบหู 
ยาวและหอยลง มเครา แตไมมีติ่ง (Wattle) ที่ใตคอ น้ําหนักตัวเฉลีย่ของตัวผูอยูที่ประมาณ 70-
90 กิโลกรัม สวนตวัเมียมีน้ําหนักตัวเฉลี่ยอยูที่ 50-65 กิโลกรัม แมแพะมีอัตราการใหลูก แฝดสูง 
โดยมีจํานวนลูก 2-3 ตวัตอครอก  

ี

 แพะพันธุนี้มีขอดีในการเลี้ยงเปนแพะเนื้อเพราะมีขนาดใหญ ใหเน้ือมาก หนังจะมี 
คุณภาพดี อัตราการเจริญเติบโตดีหากมีการดูแลใหอาหารขนเสริม แตมีขอดอยในเร่ืองของ 
การที่แมแพะใหนมนอยไมเพียงพอในการเลี้ยงลูกแฝด 
 พันธุแองโกรา (Angora) 
 แพะพันธุแองโกรา (Angora) เปนแพะทีมี่ลักษณะรูปรางขนาดเล็ก มีความสูงจาก 
หัวไหลประมาณ 50-60 เซนติเมตร มีขนคอนขางยาวเมื่อเทียบกับพันธุอ่ืนๆ เสนขนเปนปุย 
ละเอียดออนนุม ในตางประเทศจึงนิยมเลี้ยงเพ่ือเปนแพะขน หัวมีลกัษณะแบน ด้ังจมูกลาดตรง 
มีเขาเอนไปดานหลัง หูตก มีเครา แตไมมีติ่ง (Wattle) ใตคอ น้ําหนักตัวในเพศผูเฉลี่ยอยูที่ 35-
55 กิโลกรัม น้ําหนักตัวในเพศเมียเฉลี่ยอยู 30-40 กิโลกรัม จํานวนลูก 1 ตัวตอครอก 
 แพะพันธุนี้มีขอดอยในแงที่มีขนาดเล็ก น้ําหนักตัวนอย หากปลอยใหแทะเล็มอยู 
ในแปลงหญาจะหากินไมเกง แตชอบหากินตามพุมไมปาละเมาะมากกวา และจากการที่เปน  
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แพะที่มีขนยาว หากเลี้ยงในเขตที่มีอากาศรอนมากแพะจะเครียดจากความรอน ขนพันกันทํา 
ใหสกปรกงายจึงตองตัดขนปละ 2 ครั้ง  
 พันธุแคชเมยีร (Cashmere) 
 แพะพันธุแคชเมียร (Cashmere) เปนแพะที่มีรูปรางขนาดใหญ มีความสูงจากหัว 
ไหลเฉลีย่ 60-80 เซนติเมตร ขนยาวเปนมันละเอียดมีสีขาว หัวมีลักษณะแบน ด้ังจมูกลาดตรง 
มีเขายาวเอนไปดานหลัง ใบหูตั้งตรงและขนานไปกับพืน้ ไมมีติ่งใตคอ น้ําหนักตัวเฉลี่ยของตวั 
ผูอยูที่ 50-60 กิโลกรัม ตัวเมียอยูที่ 40-50 กิโลกรัม 
 แพะพันธุนี้มีขอดีในการเลี้ยงเปนแพะเนื้อที่มีขนาดกลาง หนังจะมีคุณภาพดีใชทํา 
กระเปา เครือ่งหนังไดดี ขนยาวละเอียดใชทอเปนเครื่องนุมหมได แตมีขอดอยในเร่ืองของการ 
ปรับตวัใหเขากับสภาพแวดลอมที่มีอากาศรอนไดยากเพราะเปนแพะที่ชอบอยูในสภาพอากาศห
นาวมากกวา และพันธุนี้จะเขาสูวัยเจริญพันธุชาคือประมาณ 20-24 เดือนขึ้นไป 
 พันธุแบล็คเบงกอล (Black Bengal) 
 แพะพันธุแบลค็เบงกอล (Black Bengal) เปนแพะที่มีขนาดเล็ก มีถิ่นกําเนิดอยูใน 
ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ มีสีดําสนิทตลอดลําตัวซึง่พบเปนสวนมากในแพะพันธุนี้ แตอาจจะ 
พบสีอ่ืนไดบางคือ สีขาว สีน้ําตาล สีขาวปนดํา หรือสีน้ําตาลปนดํา ลักษณะขนสั้นเปนมันเงา 
ด้ังจมูกลาดตรง หนาเล็กสั้น มีเขาและมีเคราทั้งตวัผูและตวัเมีย ใบหูมีขนาดเล็กสั้น มีความสูง 
จากหัวไหลเฉลี่ย 50-60 เซนติเมตร น้ําหนักตัวเฉลี่ยของตัวผูอยูที่ 20-35 กิโลกรัม ตัวเมียอยู ที่ 
15-20 กิโลกรัม แพะพันธุนี้มีการใหลูกแฝดสองแฝดสามสูงมาก และบางครั้งอาจไดลูกแฝด 
ถึงสี่ตัวก็ได     
 แพะพันธุนี้มีขอดีเดนในเรื่องของการเลี้ยงเปนแพะเนื้อที่มีขนาดเล็ก และใหหนังที่ 
นิ่มมีคุณภาพดีเลิศและมีมูลคาสูง ใชทํากระเปา เครือ่งหนังไดดี ประเทศไทยรูจักกับแพะพันธุ 
นี้เพ่ิมมากขึ้นเม่ือซ่ึงรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศที่ไดนอมเกลาถวายพอแม 
พันธุแพะพันธุแบลค็เบงกอลแด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เม่ือป พ.ศ. 
2548  จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานแพะพันธุแบลค็ 
เบงกอลใหแกกรมปศุสัตวนาํไปศึกษาวิจัย และปรับปรุงพันธุเพ่ือสงเสริมใหแกเกษตรกรตอไป 
ในปจจุบันนี้ไดมีการศึกษาและขยายพันธุแพะพันธุแบล็คเบงกอล เพ่ือใหทราบถึงลักษณะและ 
คุณคาทางเศรษฐกิจตางๆไดแก อัตราการเจริญเติบโตของลูกแพะ ซึ่งมีการเจริญเติบโตทีดี่ 
และรวดเรว็ ศักยภาพระบบสบืพันธุดี มีความสามารถผสมติดสูง การใหผลผลติเน้ือซ่ึงเปน 
เน้ือคณุภาพดี มีความนุม มีกลิ่นและรสชาติดี ไขมันนอย และใหปริมาณน้ํานมมากพอเพื่อ 
ใชสําหรับการเลี้ยงลูกที่มีจํานวนมากได  
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ภาพที่ 3.1 แพะพันธุบอรเพศผู 
(ที่มา: http://www.loidfarms.com/) 

 

 
 

ภาพที่ 3.2 แพะพันธุบอรเพศเมีย 
www.outlawgoats.com/does.html(ที่มา: http:// ) 
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ภาพที่ 3.3 แพะพันธุแองโกราเพศผู  
(ที่มา: http://www.concise.britannica.com/ebc/art-88275) 

 

 
 

ภาพที่ 3.4 แพะพันธุแองโกราเพศเมีย 
www.goattees.co.nz/stud.htm(ที่มา: http:// ) 
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ภาพที่ 3.5 แพะพันธุแคชเมียร 
(ที่มา: http://www.greenfencefarm.com/5.html ) 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.6 แพะพันธุแบล็คเบงกอล   
(ที่มา: กองบํารุงพันธุสัตว กรมปศุสัตว) 
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 สายพันธุแพะนมและลักษณะประจําพันธุ 
 การคัดเลือกพันธุแพะนมถอืวาเปนขั้นตอนที่ตองใสใจศึกษา ทั้งในสวนสายพันธุที่ 
มีการแสดงออกของลักษณะการใหนมที่มีอยูแลวประจําพันธุ และตองใสใจในโครงสราง รูปราง 
ลักษณะเตานม และความสมบูรณพันธุ เพ่ือชวยสงเสริมใหแพะสามารถผลิตน้ํานมไดมากตาม  
ความตองการของเกษตรกร แตนอกจากสายพันธุทีต่องคํานึงถึงแลวยังตองมีการเลี้ยงดูทั้งใน 
ดานอาหาร การจัดการ การดูแลสุขภาพของแพะและการจัดการการรีดนมที่จะตองใหการดูแล 
เอาใจใสมากเปนพิเศษกวาการเลี้ยงแพะเพ่ือการผลิตเนื้อ ซึ่งพันธุแพะนมที่เปนที่รูจักและนิยม 
นํามาเลี้ยงกันอยูในประเทศไทยมีหลากหลายพันธุ เชน พันธุซาเนน พันธุแองโกลนูเบียน 
พันธุแอลไพน  พันธุลาแมนซา  และพันธุทอกเก็นเบิรก เปนตน 
 พันธุซาเนน (Saanen) 
 แพะพันธุซาเนน (Saanen) เปนแพะพันธุที่ใหปริมาณน้ํานมสูงมากจนกระทั่งได 
รับฉายาวาเปนราชินีแหงแพะนม มีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศสวิสเซอรแลนด มีสีขาวแตบางตัว 
อาจจะเปนสีครีมหรือสีเทา มีติ่งใตคอ 2 ติ่ง หรืออาจจะไมมีติ่งก็ได แตการมีติ่งถอืเปนลักษณะ 
ดีที่พึงประสงคของเกษตรกรในประเทศไทยที่นิยมเลีย้งแพะพันธุนี ้ ใบหูสั้นตั้งตรงชี้ไปขางหนา 
หัวมีลักษณะแบน ด้ังจมูกลาดตรง เรียวยาว แนวสันหลังตรงขนานไปกับพื้น แพะพันธุนี้อาจ 
จะมีเขาหรือไมมีเขาก็ได แตการคัดเลือกพอพันธุจะนิยมเลือกพอพันธุตวัที่มีเขา เพราะมักจะ 
พบการเปนกระเทยในแพะพันธุนี้คอนขางสูง ซึ่งสวนใหญพบในแพะซาเนนที่ไมมีเขา (Polled 
Saanen) สวนแมแพะพันธุซาเนนนี้มีอัตราของการคลอดลูกแฝดที่คอนขางสูง โดยจะมีจํานวน 
ลูกตอครอกเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 1.9 ตัว เม่ือโตเต็มทีแ่พะซาเนนตวัผูมี น้ําหนักประมาณ 70-90 
กิโลกรัม ตัวเมียหนักประมาณ 50-60 กิโลกรัม ความสูงที่วัดไดจาก หัวไหลประมาณ 75-90 
เซนติเมตร มีเตานมที่ใหญ หัวนมเปนรูปเรียวยาว ซึ่งตรงตามลักษณะของพันธุแพะนมที่ดี 
โดยทั่วไปแพะพันธุนี้จะมีน้าํนมเฉลี่ยวันละ 3 กิโลกรัม มีระยะการใหนมประมาณ 250 วนั 
ผลผลติน้ํานมรวมประมาณ 820 กิโลกรัม  
 ถึงแมแพะพันธุซาเนนจะมีขอดีที่มีศักยภาพในการใหนมสูง และสามารถเลี้ยงใน 
ประเทศเขตรอนชื้นและเขตอบอุนได แตก็จะมีขอดอยตรงที่ไมคอยทนทานตอสภาพความรอน 
จากแสงอาทิตย ดังนั้นการเลี้ยงแพะพันธุซาเนนในประเทศเขตรอนนั้นตองเลี้ยงขังคอกในเวลา 
กลางวันที่แสงแดดกําลังรอนจา หรือควรมีการเลี้ยงแบบปลอยแปลงในตอนเชาและเย็นเทานัน้ 
แพะจึงจะใหผลผลติน้ํานมไดดีตามศักยภาพ ดานลักษณะนิสัยของแพะพันธุนี้ถือวาเปนแพะที ่
ฉลาด แสนรู มีการเรียนรูไดดี สามารถฝกฝนใหยอมรับการรีดนมไดงาย ซึ่งถือเปนลักษณะ 
นิสัยที่พึงประสงคและจําเปนมากสําหรับแพะนม 
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ภาพที่ 3.7 แพะพันธุซาเนนเพศเมีย 
  

 
 

ภาพที่ 3.8 แพะพันธุซาเนนเพศผู 
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 พันธุแอลไพน  (Alpine) 
 แพะพันธุแอลไพน  (Alpine) เปนพันธุแพะนมที่มีถิน่กําเนิดอยูที่เทือกเขาแอลพ 
ในประเทศสวสิเซอรแลนด และออสเตรีย นิยมเลี้ยงกันอยางแพรหลายมากทีสุ่ดในทวีปยุโรป 
เม่ือเทียบกับแพะพันธุอ่ืนๆ แพะพันธุแอลไพนเปนแพะที่มีรูปรางขนาดใหญมีความสูงที่วัดจาก 
หัวไหลประมาณ 70-80 เซนติเมตร และเม่ือโตเต็มที่ตวัผูอาจหนักประมาณ 65-80 กิโลกรัม 
ตัวเมียหนักประมาณ 50-60 กิโลกรัม แพะพันธุนี้ขนไมยาวนัก มีหลายสี อาจเปนสีดํา น้ําตาล 
หรือสีขาว แตสีที่นิยมกันโดยทั่วไปคือ สีดํามีลายขาวที่หนาและชวงขาใตเขาลงไป สวนหัวมี 
ลักษณะแบน ใบหูมีขนาดเล็กและตั้งขึ้น ใบหนาและดั้งจมูกเรียบ ตรง ลําคอยาว อาจมีติ่งหรือ 
ไมมีติ่งใตคอและอาจมีเขาหรือไมมีก็ได แมแพะสามารถใหลูกโดยเฉลี่ยจํานวนครอกละ 1.9 ตัว 
ขอดีของแพะพันธุนี้คือ มีปริมาณการใหนมมากกวา 900 กิโลกรัม ตอระยะ การใหนม 240 วัน 
ผลผลตินมโดยเฉลี่ย 2.5 กิโลกรัม และมีอัตราการใหลูกแฝดคอนขางสูง สามารถปรับตวัให 
เขากับสภาพแวดลอมในเขตอากาศรอนไดดี มีความฉลาด นิสัยดี และสงบ เรียบรอย แตขอ 
ดอยคือ ถาเลี้ยงในสภาพอากาศที่ชื้นมากๆอาจสงผลตอการใหผลผลิตน้ํานมที่จะลดต่ําลงเปน 
อยางมาก 

  

 
 

ภาพที่ 3.9 แพะพันธุแอลไพน 
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 พันธุแองโกลนูเบียน (Anglo Nubian) 
 แพะพันธุแองโกลนูเบียน (Anglo Nubian) เปนแพะพันธุที่เกิดจากการปรับปรุง 
พันธุโดยผสมพันธุระหวางแพะอียิปต พันธุซาไรบ ี แพะอินเดีย พันธุจามนาปารี และแพะจาก 
สวิสเซอรแลนด พันธุทอกเก็นเบิรก  ซึง่ไดมีการดําเนินการพัฒนาสายพันธุในประเทศอังกฤษ 
เน่ืองจากแพะพันธุแองโกลนูเบียนสืบเชือ้สายมาจากแพะในเขตรอนจึงสามารถที่จะปรับตัวเขากั
บสภาพอากาศรอนไดดีกวาแพะพันธุยุโรป แพะพันธุแองโกลนูเบียนน้ันมีสหีลายสีตั้งแตสีดํา 
น้ําตาล เทา และสีขาว แพะพันธุนี้มีสอีะไรก็ไดไมถือวาผิดลักษณะประจําพันธุ ลักษณะทั่วไป 
เปนแพะขนาดใหญ ลําตวัยาวและกวางเม่ือโตเต็มวัย เพศผูมีน้ําหนักประมาณ 70 กิโลกรมั 
เพศเมียหนักประมาณ 60 กิโลกรัม ความสูงที่หัวไหล 75-100 เซนติเมตร หัวโหนกนูน ใบหู 
ใหญยาวและหอยตกลง ด้ังจมูกโดงและสันจมูกโคงงุม ไมมีติ่ง (Wattle) ใตคอ ตัวผูมักมีเครา 
แตตวัเมียไมมี ปกติไมมีเขาแตบางตวัอาจมีเขาขนาดเล็ก เขาจะมีลักษณะสั้นเอนแนบติดกบั 
หลังหัว แพะพันธุนี้ใหนมเฉลี่ยประมาณวันละ 1 กิโลกรัม สามารถผลิตน้ํานมไดเฉลี่ยประมาณ 
300 กิโลกรมั ตลอดระยะการใหนมนานประมาณ 300 วัน แมแพะมีอัตราของการคลอด 
ลูกแฝดสูง โดยจะมีอัตราการคลอดลูกเฉลีย่อยูที่ครอกละ 1.6-1.9 ตัว  
 ขอดีของแพะพันธุนี้คือมีขนที่สั้นและนุมละเอียดเปนมัน จึงสามารถทนทานและ 
สามารถปรับตัวในสภาพอากาศรอนไดดี รวมทั้งแพะพันธุนี้มีชวงขายาวซึ่งเปนลักษณะดีทีจ่ะ 
ชวยทําใหการรีดนมงาย อีกทั้งไมเสี่ยงตอการเปนโรคเตานมอักเสบ   
 พันธุลาแมนซา (LaManchas)  
 แพะพันธุลาแมนซา (LaManchas) เปนแพะที่มีขนาดใหญ มีความสูงวัดจากไหล 
75-100 เซนติเมตร มีน้ําหนักตัวเฉลี่ยประมาณ 40-60 กิโลกรัม หัวมีลักษณะแบน ด้ังจมูก 
ลาดตรง ไมมีเครา ไมมีเขาและไมมีติ่งใตคอทั้งตัวผูและตวัเมีย เตานมมีขนาดใหญ สีลําตวัจะ 
มีสีขาวหรือหลายสี ใบหูมีลักษณะแปลกแตกตางจากพันธุอ่ืนๆทีบ่างตัวไมมีใบหูหรือถึงมีก็จะ 
คอนขางสั้นมาก ซึ่งลักษณะใบหูสั้นของแพะพันธุนี้เปนพันธุกรรมที่เกิดจากลักษณะการขมกัน 
แบบไมสมบูรณของยีน (Incomplete dominant)  
 แพะพันธุนี้มีขอดีที่ใหนมในปริมาณมากแตเปนแพะที่คอนขางตัวเตี้ย ขาสั้นอาจมี 
ผลทําใหเตานมจะคอนขางอยูไมหางจากพ้ืนนัก และทําใหไมสะดวกในการรีดนมทั้งการรีดนม 
ดวยมือและการรีดดวยเครือ่งรีดนม อีกทั้งยังมีความเสี่ยงตอการเปนโรคเตานมอักเสบอันเนื่อง 
มาจากเตานมสัมผัสพื้นที่มีการปนเปอนจากสิ่งสกปรกและเชื้อโรค รวมทั้งอาจเกิดการบาดเจ็บ 
จากการเหยียบหัวนมตวัเองเวลาลุกนั่งได 
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ภาพที่ 3.10 แพะพันธุแองโกลนูเบียน 
(ที่มา: http://www.bbc.co.uk/.../3_counties_goats_gallery.shtml ) 

 

 
 

ภาพที่ 3.11 แพะพันธุลาแมนชา 
(ที่มา: http://www.celticknotlm.com) 
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 พันธุทอกเก็นเบิรก (Toggenberg) 
 แพะพันธุทอกเก็นเบิรก (Toggenberg) มีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศสวิสเซอรแลนด 
เปนแพะนมพันธุที่มีรูปรางขนาดกลาง มีความสูงที่วดัจากหัวไหล 60-75 เซนติเมตร เพศผูมี 
น้ําหนักประมาณ 60 กิโลกรัม และเพศเมียหนักประมาณ 45 กิโลกรัม หัวมีลักษณะแบน 
ด้ังจมูกลาดตรง ไมมีเครา ไมมีเขาทั้งตัวผูและตัวเมีย มีติ่งใตคอ ขนสั้น มีสไีดหลากหลายสี 
ตั้งแตน้ําตาล นาตาลแก เทาแกมเหลือง มีสีขาวแซมที่ด้ังจมูก ขอบใบหู ปลายขาทั้ง 4 ขาง 
และหาง ใบหูมีลักษณะทีส่ั้นแตตั้งชันและชี้ไปขางหนา มีการใหลูกโดยเฉลี่ยครอกละ 1.6 ตัว 
ใหนมคอนขางมากเฉลี่ยวันละ 2 กิโลกรมั มีระยะการใหน้ํานม 200 วัน และผลติน้ํานมไดรวม 
เฉลี่ยตลอดระยะการใหนมประมาณ 600 กิโลกรัม  

้ํ

 แพะพันธุนี้มีขอดีที่สามารถปรับตวัเขากบัสภาพแวดลอมที่อาศัยอยูไดดี มีนิสัยดี 
สงบ นุมนวล ไมขี้ตกใจ ซึ่งเปนขอดีที่ทําใหมีคนนิยมเลี้ยงแพะพันธุนี้กันมาก แตก็ยังไมเปนที่ 
แพรหลายนักเมื่อเทียบกับแพะนมพันธุซาเนน และพันธุแองโกลนูเบียน 
 

 
 

ภาพที่ 3.12 แพะพันธุทอกเก็นเบิรก 
(ทีม่า: http://www.bbc.co.uk/herefordandworcester/content/im... ) 
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พันธุเหลาซาน (Loashan) 
แพะพันธุเหลาซาน มีถิ่นกําเนิดจากมณฑลซานตง ประเทศสาธารณรัฐประชาชน 

จีน โดยมีการผสมและพัฒนาสายพันธุมาจากแพะพันธุพ้ืนเมืองของมณฑลซานตง กับแพะนม 
พันธุซาเนน ซึ่งรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดมีการนําแพะพันธุเหลาซานนี้เขามา   
เพ่ือนอมเกลาถวายแดสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชนิีนาถ ในป พ.ศ. 2545 จากนั้นสมเด็จ 
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ไดโปรดเกลาพระราชทานใหแกกรมปศุสัตวดําเนินการนําแพะ 
พันธุเหลาซานไปศึกษาพฒันา และปรับปรุงพันธุแพะพันธุเหลาซานใหเพ่ิมจํานวนมากขึ้นเพ่ือ 
ที่จะสามารถนํามาสงเสริมใหแกเกษตรกรนําไปเลี้ยงตอไป 

ลักษณะประจําพันธุของแพะนมพันธุเหลาซานเปนแพะนมขนาดกลางถึงใหญโดย 
ตัวผูมีน้ําหนักตัวเม่ือโตเต็มที่ประมาณ 60-70 กิโลกรัม ตัวเมียประมาณ 45-50 กิโลกรัม 
มีความสูงเฉลีย่จากหัวไหลที่ประมาณ 65-80 เซนติเมตร ลําตัวมีสีขาว ใบหูสัน้ตั้งตรงและชีข้ึ้น 
หัวมีลักษณะแบน ด้ังจมูกลาดตรง เรียวยาว แนวสนัหลังตรงขนานไปกับพื้น แพะเหลาซาน 
อาจจะมีเขาหรือไมมีเขาก็ได แตสวนใหญจะไมมีเขา ดังนั้นการคัดเลือกพอพันธุก็ควรจะเลือก 
พอพันธุตัวทีมี่เขาเพราะสวนใหญแพะทีไ่มมีเขามักจะมีโอกาสเปนกระเทยคอนขางสูง 
 ลักษณะนิสัยทั่วไปของแพะพันธุนี้คอนขางราเริง กระฉับกระเฉง คลองตัว แสนรู 
มีความสามารถในการปนปายและกระโดดตามพื้นที่เนินเขาสูงๆต่ําๆไดดี แพะพันธุเหลาซานนี้ 
จะชอบอยูรวมกันเปนฝูง และชอบพืน้ที่อยูอาศัยทีแ่หงสะอาด ไมเปยกชื้นหรือมีน้ําขังสกปรก 
แตก็เปนแพะที่มีการปรับตวัไดดี หากินเกง และสามารถกินอาหารไดหลายชนิด ชอบกินหญา 
ใบไม กิ่งไมที่ออนๆ มความทนทานตอสภาพแวดลอมที่รอนชื้นได  รวมถึงมีความตานทานตอ 
โรคไดดีอีกดวย การใหผลผลิตของแพะก็เปนไปไดดีโดยสามารถใหน้ํานมเฉลี่ยที ่ 2 กิโลกรัม 
ตอวัน มีปริมาณน้ํานมตลอดระยะการใหนมนาน 8-10 เดือน เฉลีย่ที่ประมาณ 800 กิโลกรัม 
และมีปริมาณไขมันนมสูงถึง 4% แพะพันธุนี้มีความสมบูรณพันธุสูง มีการถายทอดลักษณะ 
ทางพันธุกรรมที่แนนอน นอกจากนี้แมแพะยังมีอัตราการใหลูกแฝดสองและแฝดสามสูง  

ี

แพะพื้นเมือง (Native goats) 
แพะพ้ืนเมือง (Native goats) เปนแพะที่มีขนาดเล็ก มีการเลี้ยงและขยายพันธุกัน 

อยางแพรหลายในแถบชนบทในเขตภาคใตของประเทศไทย โดยมากแพะพื้นเมืองที่มีอยูมีการ 
สันนิษฐานวาการนําแพะเขามาเลี้ยงนั้นไดมาจากสายพันธุแพะในประเทศอินเดีย และประเทศ 

มาเลเซีย ดวยเหตผุลของการเผยแผศาสนาและวัฒนธรรมการเลี้ยงแพะของประชาชนที่นับถือ 
ศาสนาอิสลาม การเลี้ยงแพะในเขตภาคใตของประเทศไทยนั้น มักจะเปนการเลี้ยงแบบปลอย 
ใหหากินไปตามพื้นที่รกราง เรือกสวนไรนา ทุงหญาสาธารณะ เขตสวนยาง หรือปาพรุ เปนตน 
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แพะพ้ืนเมืองเปนแพะที่มีขนาดตัวเล็ก ลักษณะของแพะมักจะคอนขางแปรผันมาก 
ทั้งในสวนของขนาด รูปราง และสีสันของลําตัวแพะ คือมีมากมายหลายสีตั้งแต สีเหลือง แดง 
น้ําตาลแดง น้ําตาลเขม ดํา หรืออาจมีลักษณะแบบสผีสม เชน ขาวน้ําตาล ขาวดํา น้ําตาลดํา  
อาจพบลําตัวแพะมีลายจุด หรือลายเปนวง เปนแตม หรือมีลายกระดางกระดํา มีการผสมสีกัน 
จนสีของลําตวัดูเปรอะไปทัง้ตัว เปนตน 

ลักษณะนิสยัแพะพื้นเมืองจะคอนขางราเริงและมีความอดทนสูงตอสภาพแวดลอม  
ที่ไมเหมาะสมหลายอยาง เชน สภาพอากาศรอน หรือความชื้นที่มีมากจากสภาพฝนตกชุกใน 
เขตภาคใตของไทย แพะพ้ืนเมืองมีขนาดเล็กจึงทําใหปราดเปรียว คลองตัวในการซอกแซกหา 
กินใบไมตามพุมไมและปนปายคลองแคลว เชื่อง ไมตื่นคน หากินเกง กินอาหารไดหลากหลาย 
ทั้งผลพลอยไดทางการเกษตร เศษพืชผกั หรือเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือน  แพะพ้ืนเมือง 
จะคอนขางเปนสัดเร็ว แตก็เลี้ยงลูกเกง สอนลูกใหหากินไดเร็ว ซึ่งถือเปนลักษณะเดนของ 
แพะพ้ืนเมืองนั่นเอง    

แพะลูกผสม (Mixed breed)  
แพะลูกผสม (Mixed breed) เปนลกูแพะที่เกิดจากการผสมพันธุของพอแมแพะ 

ตางพันธุซึ่งอาจเปนการผสมพันธุกันระหวางพันธุซาเนนกับพันธุแองโกลนูเบียน พันธุซาเนน 
กับพันธุพ้ืนเมือง หรือพันธุซาเนนกับพันธุบอร เปนตน  

การปรับปรุงพันธุใหไดลูกผสมระหวางสายพันธุแททั้งของแพะเน้ือและแพะนมเขาด
วยกันทําขึ้นเพ่ือจุดประสงคในแงของการใชประโยชนจากขอดี และลดขอดอยของสายพันธุที่ 
เปนพันธุแทแตละพันธุ ดังตัวอยางเชน การผสมพันธุระหวางแพะเนื้อกับแพะนมจะทําใหไดลูก 
ที่มีขนาดใหญใชเปนแพะเนือ้จะใหคุณภาพดีมีเน้ือมาก และยังเกิดลักษณะเดนของแพะนมที่ให 
นมมากทําใหมีน้ํานมเลี้ยงลกูไดดี และมีนมเพียงพอที่จะใชในการเลี้ยงดูลูกทีเ่กิดเปนลูกแฝด 
สองหรือแฝดสามในแตละครอก ชวยใหลูกที่เกิดมาไดกินนมมากเพียงพอ ทําใหลูกมีอัตราการ 
เจริญเติบโตทีดี่และรวดเรว็ และยังชวยใหลูกแพะมีสขุภาพสมบูรณ แข็งแรง อีกทั้งหากมีการ 
ผสมพันธุแพะสายพันธุแทกบัแพะพื้นเมือง ลูกผสมที่สามารถปรบัตวัเขากบัสภาพแวดลอมใน 
เขตรอนไดดี มีความทนตอโรคและแมลงที่มักพบไดในพ้ืนที่เขตรอนชื้น รวมถึงแพะยังจะมีการ 
เปนหนุมเปนสาวไดเร็วตามลักษณะเดนในเรื่องของระบบสืบพันธุทีมี่ในแพะพื้นเมือง สามารถ 
ชวยใหเกษตรกรไดผลผลติที่เปนตวัลูกแพะที่เพ่ิมจํานวนขึ้นในฝูงไดอยางรวดเร็วในระยะเวลา 
ไมนาน อีกทั้งแมแพะจะเลี้ยงลูกเกง มีการดูแลลูกไดดีทําใหลูกมีน้ําหนักตัวที่ดี เม่ือถึงชวง 
อายุหยานม 
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ภาพที่ 3.13 แพะพันธุเหลาซาน 
(ที่มา: กองบํารุงพันธุสัตว กรมปศุสัตว) 

 

 
 

ภาพที่ 3.14 แพะพ้ืนเมือง 
www.istrianet.org/.../emblems-goat/index.htm(ที่มา: http:// ) 
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ภาพที่ 3.15 แพะลูกผสมพนัธุแพะเนื้อ 

 

 
 

ภาพที่ 3.16 แพะลูกผสมพนัธุแพะนม 
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ภาพที่ 3.17 แพะลูกผสมทีมี่สีสันของลําตัวแพะหลากหลายส ี
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