4.3.3 พันธุแพะ แบงออกเปน 2 กลุม คือ
ก. แพะเขตรอน เนื่องจากการเลี้ยงแพะในเขตรอนไมเนนการผลิตนม แตเนน
การผลิตเนื้อและเนนวัตถุประสงค 2 อยาง (Dual purpose) แพะเขตรอนจึงสามารถแบงไดเปน 4 กลุม
คือ แพะเนื้อ แพะกึ่งเนื้อกึ่งนม แพะเนื้อขนหรือหนัง และแพะนมเปนลําดับสุดทาย พันธุแพะในเขตรอน
เชน พันธุคัทจัง พันธุบัวรหรือบอร พันธุจัมนาปารี พันธุหมาโถว ฯลฯ
ข. แพะเขตอบอุน แพะเขตอบอุนมีเพียงกลุมเดียว คือ แพะนม เนื่องจากการ
เลี้ยงแพะในเขตอบอุนเนนการผลิตนมเปนหลัก แพะนมจากเขตอบอุนที่เรารูจัก ไดแก พันธุซาแนน
พันธุอัลไพน พันธุท็อกเกนเบิรก พันธุแองโกล-นูเบียน และพันธุอเมริกันลามันชา ฯลฯ
การเลี้ยงแพะเลี้ยงกันมากในพื้นที่ที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม หรือประเทศมุสลิม
เนื่องจากชาวมุสลิมชอบบริโภคนมและเนือ้ จากแพะมาก
ตัวอยางพันธุแพะมาตรฐานบางพันธุที่ควรรูจัก
1) พันธุพื้นเมืองของไทย เชน
- แพะดอย ไดแกแพะพื้นเมืองที่เลี้ยงกันบนพื้นที่สูงของภาคเหนือมี
ขนาดเล็ก น้ําหนักโตเต็มทีไ่ มเกิน 30 กิโลกรัม มีสีตาง ๆ ตั้งแต สีน้ําตาลแดง สีดํา โดยมากตามแนวสัน
หลัง ลําตัว แนวใตทองมักมีสีเขม หนาตรง หูตั้ง มีเขาทั้งตัวผูและตัวเมีย ตัวเมียใหลูกดก มักคลอดลูก
แฝด เตานมและหัวนมมีขนาดเล็ก ขาสั้น หากินเกง ทนสภาพแวดลอม (ลักษณและศุภนุช, 2548) (ภาพที่
3.14-3.15)

ภาพที่ 3.14 แสดงแพะเนื้อพันธุพื้นเมืองภาคเหนือ กลุมแพะดอย ทีภ่ ูชี้ฟา จังหวัดเชียงราย
ที่มา: บล็อกแกงดอทคอม (2552)

ภาพที่ 3.15 แสดงแพะเนื้อพันธุพื้นเมืองภาคเหนือ กลุมแพะดอย ทีภ่ ูชี้ฟา จังหวัดเชียงราย
ที่มา: บล็อกแกงดอทคอม (2552)

- แพะเมืองหรือแพะพืน้ ราบภาคเหนือ เปนแพะขนาดกลาง ระหวาง
แพะดอยกับแพะบังกาลา น้าํ หนักโตเต็มทีป่ ระมาณ 38-40 กิโลกรัม มีหลายสีเหมือนแพะดอยบางตัวมีจุด
ขาวสลับน้ําตาลหรือดําสูงกวาแพะดอย หูขนาดกลางคอนขางตูบ หนาตรง ลักษณะกลาง ๆ ระหวางแพะ
ดอยกับแพะบังกาลา เตานม หัวนมมีขนาดตางกันไดมาก บางตัวสามารถนํามารีดนมได แตสวนมากนิยม
นํามาเลี้ยงเปนแพะเนื้อ (บุญเสริม, 2546) (ภาพที่ 3.16-3.17)

ภาพที่ 3.16 แสดงแพะเนื้อพันธุพื้นเมืองภาคเหนือ กลุมแพะเมือง สวนสัตวเชียงใหม
ที่มา: เชียงใหมไทยเทรเวลดอทคอม (2555)

ภาพที่ 3.17 แสดงแพะเนื้อพันธุพื้นเมืองภาคเหนือ กลุมแพะเมือง สวนสัตวเชียงใหม
ที่มา: บล็อคแกงดอทคอม (2554)
- แพะบังกาลา เปนแพะที่เลี้ยงกันแถบภาคตะวันตก เชน กาญจนบุรี
ตาก และนครสวรรค เขาใจวามาจากประเทศอินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ เขาสูประเทศไทยผาน
ทางประเทศเมียนมาร มีรูปรางสูงใหญกวาแพะทางใต ตัวผูโตเต็มที่มนี ้ําหนักประมาณ 60-70 กก. ตัวเมีย
หนักประมาณ 35-40 กก. แพะกลุมนี้จะมีใบหูปรกยาวมากขายาว ผอมเกงกาง สังเกตมีขนยาวทีบ่ ั้นทาย
และเปนที่รูจกั กันทั่วไปในนาม "แพะพมา" หรือ "แพะหูยาว" บางตัวสามารถรีดนมได (วินยั , 2542)
(ภาพที่ 3.18-3.19)

ภาพที่ 3.18 แสดงแพะเนื้อพันธุพื้นเมืองภาคเหนือ กลุมแพะพมา จ. ตาก เพศผู
ที่มา: กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก สํานักพัฒนาพันธุสัตว (2551)

ภาพที่ 3.19 แสดงแพะเนื้อพันธุพื้นเมืองภาคเหนือ กลุมแพะพมา จ. กําแพงเพชร เพศเมีย
ที่มา: ไทยฟดดอทเน็ท (2553)

2) แพะพันธุบวั ร (Bour) หรือบอร (Boer) แพะบัวรกาํ เนิดในอัฟริกาใตกอน
ไดรับการปรับปรุงพันธุจะแบงเปน 3 พวก ๆ ที่พบทั่ว ๆ ไป มีขนาดปานกลาง ขนสั้น ขนสีขาวปนจุด
น้ําตาลแดง หรือมีสีน้ําตาลแดงแถบบริเวณหัวและคอ พวกที่มีขนยาว มีขนาดใหญกวาพวกแรก เปนหนุม
เปนสาวชากวา และพวกทีไ่ มมีเขาและมีสีตาง ๆ ลักษณะคอนไปทางแพะนม (บุญเสริม, 2546)
แพะบัวรที่ไดรับการปรับปรุงพันธุจะมีลกั ษณะเปนแพะเนื้อ โครงสรางใหญ ลําตัว
สีขาวเปนพื้น หัวและคอจะมีสีแดง หนาโคง ใบหูยาวปรก จมูกใหญ สวนใหญจะมีเขา แพะตัวผูม ี
น้ําหนัก 90 กก. ตัวเมีย 65 กก. ตัวผูที่ตอน สามารถทําน้ําหนักไดถึง 100 กก. เปอรเซ็นตซากอยู
ระหวาง 45-50 เปอรเซ็นต ใหนมดี ประมาณ 1.3–1.8 กก./ วัน ระยะเวลาใหนม 120 วันลูกดก 2-3
ตัว/ครอก นน.แรกเกิด 4 กก./ตัว แตแมมักมีน้ํานมไมพอเลี้ยงลูกแฝด อยูในที่อากาศกึ่งรอนและแหงไดดี
(เอกชัย, 2546) (ภาพที่ 3.20)

ภาพที่ 3.20 แสดงแพะเนื้อพันธุบอร เพศผู
ที่มา: สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว กรมปศุสัตว (ม.ป.ป.)
3) พันธุแ องโกล-นูเบียน (ANGLO-NUBIAN) เปนพันธุลูกผสมที่เกิดใหม ใน
ประเทศอังกฤษ จากแพะอียิปตพันธุซาไรบี (Zaraiby) กับแพะอินเดียพันธุจ ัมนาปารี (Jamnapari) และ
แพะพันธุทอกเกนเบอรก (Toggenburg) ของประเทศสวิสเซอรแลนด เพื่อใหไดแพะที่สามารถเติบโตไดดี
ในเขตรอน จึงเปนแพะทีป่ ระเทศตาง ๆ ในเขตรอนนิยมนําเขามาปรับปรุงสายพันธุแพะพื้นเมืองของตน
ปรากฏวาแมพนั ธุลูกผสมที่ไดใหลูกที่มีอัตราการตายต่ํากวาแพะพืน้ เมืองเนื่องจากแมแพะลูกผสมดงกลาว
ใหน้ํานมเพื่อการเลี้ยงลูกมากกวา และแมแพะลูกผสมยังมีอัตราการผสมติดสูงกวาแพะพื้นเมืองอีกดวย

เนื่องจากเปนลูกผสมหลายสายพันธุแพะพันธุนี้จึงมีหลายสี ตั้งแตดํา น้ําตาลเทา
แมกระทั่งสีขาว เปนแพะขนาดใหญ ลําตัวยาวและกวาง เมื่อโตเต็มวัย เพศผูหนักประมาณ 70 กิโลกรัม
เพศเมียหนักประมาณ 60 กิโลกรัม ความสูงที่หัวไหล 75-100 เซนติเมตร ใบหูยาวใหญและปรก
(Drooping ears) สันจมูกโคงงุมคลายจมูกชาวโรมัน (Roman nose or Convex chanfrin) ขนสั้นและ
ละเอียดเปนมัน จึงสามารถทนทานตออากาศรอนไดดี ปกติไมมีเขา แตบางรายอาจมีเขาขนาดเล็ก สั้น
เอนแนบติดกับหลังหัว ชวงขายาว ซึ่งเปนลักษณะที่จะชวยใหรีดนมงาย เพราะเตานมอยูสูงจากพื้นดิน
มาก (ภาพที่ 3.21)
ใหนมวันละ 1 กิโลกรัม ระยะการใหนม 300 วัน ผลผลิตน้ํานมรวม 300
กิโลกรัม/ปเทานั้น แมจะเปนแพะทีใ่ หนมนอย แตน้ํานมมีไขมันถึง 5 เปอรเซ็นต ซึ่งเทียบเทานมโคพันธุ
เจอรซี (Jersey cow) น้ําหนักแรกเกิดประมาณ 3.3 กิโลกรัม ใหลูกเฉลี่ย 1.62 ตัว/ครอก ในอินเดีย
1.91 ตัว/ครอก ในอียิปต

ภาพที่ 3.21 แสดงแพะกึ่งเนือ้ กึ่งนมพันธุแองโกล-นูเบียน เพศผู
ที่มา: HOLDBROOK HERD (2012)

4) พันธุจัมนาปารี (JAMNAPARI) ในประเทศอินโดนีเซียและฟลิปปนส เรียก
แพะพันธุนวี้ า เอตาวา (Etawah) มีแหลงกําเนิดอยูในประเทศอินเดีย เปนแพะที่ใหทั้งเนื้อและนม มีรูปราง
และขนาดใหญมาก โตเต็มวัย ตัวผูหนัก 80 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 50 กิโลกรัม ความสูงที่หัวไหล เพศผู
91-123 เซนติเมตรเพศเมีย 76-107 เซนติเมตร มีขาสั้นทั้งตัวผูและตัวเมีย ลักษณะเขาวนเปนเกลียวคลาย
กับหอย ใบหูปรกยาวประมาณ 30 เซนติเมตร หนาโคงนูน จมูกงุม มีหลายสี ทั้งขาว น้ําตาลหรือน้ําตาล
ออน (ภาพที่ 3.22)
ใหนมเฉลีย่ วันละ 1 กิโลกรัม ปริมาณน้ํานมเฉลี่ย 196-272 กิโลกรัม/ประยะ
การใหนม วัน น้ําหนักแรกเกิดของลูก 3.5-4 กิโลกรัม

ภาพที่ 3.32 แสดงแพะกึ่งเนือ้ กึ่งนมพันธุจมั นาปารี เพศเมีย
ที่มา: Dairy Goat Journal (2012)
5) พันธุซาแนน (SAANEN) ใหน้ํานมมากจนเรียกวา ราชินีแหงนม ถิ่นกําเนิด
อยูในสวิสเซอรแลนด มีสีขาว บางตัวอาจเปนสีครีมหรือเทา อาจมีติ่งที่ใตคอ (wattle) หรือไมก็ได ใบหู
สั้นตั้งตรง ชี้ไปขางหนา ใบหนามีลักษณะแบน
จํานวนลูกตอครอก 1.9 ตัว โตเต็มที่ตัวผูห นัก 70 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก
ประมาณ 50 กิโลกรัม ความสูงที่หัวไหลประมาณ 75-90 เซนติเมตร เตานมใหญ หัวนมมีรปู เรียวยาว
โดยทั่วไปจะใหน้ํานมเฉลี่ยวันละ 3 กิโลกรัม ระยะการใหนม 250 วัน ใหนมรวม 3,085 กิโลกรัม และ
อาจสูงกวานีเ้ มื่อเลี้ยงในเขตหนาว เปอรเซ็นตไขมันนม 3.3% แพะซาแนนไมทนรอน การเลี้ยงในเขตรอน
ควรปลอยแปลงในตอนเชาและเย็นเทานัน้ (ภาพที่ 3.33-3.34)

ภาพที่ 3.33 แสดงแพะนมพันธุซาแนน เพศผู
ที่มา: สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว กรมปศุสัตว (ม.ป.ป.)

ภาพที่ 3.34 แสดงแพะนมพันธุซาแนน เพศเมีย
ที่มา: สํานักพัฒนาพันธุสัตว กรมปศุสัตว (ม.ป.ป.)

6) พันธุแอลไพน (ALPINE) กําเนิดในประเทศสวิสเซอรแลนดและออสเตรีย
เปนแพะขนาดใหญ โตเต็มทีต่ ัวผูหนัก 65-80 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 50-60 กิโลกรัม ความสูงที่หัวไหล
75-80 เซนติเมตร
มีลักษณะสวยงาม ขนไมยาว มีหลายสี อาจเปนดํา น้ําตาลหรือสีขาว ที่นิยม
กันทั่วไปคือสีดํา มีลายขาวที่หนาและชวงขาใตเขาลงไป สวนหนาจะสูงกวาดานหลัง ลําคอยาวใบ
หนาและดั้งจมูกเรียบตรง ใบหูเล็ก ตั้ง อาจมีเขาหรือไมมีก็ได มีนิสยั เงียบสงบ ในสภาพอากาศรอน
ชื้น มักจะพบโพรงหนองเกิดขึ้นใตคอ หู และทองระหวางฤดูฝน (ภาพที่ 3.35-3.36)
ใหนมไดถึง 2,200 กิโลกรัม ตอระยะการใหนม 240 วัน เปอรเซ็นตไขมัน
นมเฉลี่ย 3.6% ผลผลิตนมเฉลี่ยประมาณวันละ 2.5 กิโลกรัม หรือสูงกวาเมื่อเลีย้ งในสภาพอากาศที่
เหมาะสม และอาจใหนมต่ํากวานีเ้ มื่อเลี้ยงในสภาพอากาศรอนชื้น เชนมาเลเซีย และภาคใตของไทยใหลูก
โดยเฉลี่ยครอกละ 1.9 ตัว (ถวัลย, 2542)

ภาพที่ 3.35 แสดงแพะนมพันธุแอลไพน เพศผู
ที่มา: สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว กรมปศุสัตว (ม.ป.ป.)

ภาพที่ 3.36 แสดงแพะนมพันธุแอลไพน เพศเมีย
ที่มา: BRITISH GOAT SOCIETY (n.d.)
7) พันธุทอกเกนเบอรก (TOGGENBURG) เปนพันธุท ี่เกาแกที่สุด กําเนิดใน
ประเทศสวิสเซอรแลนด สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี จึงมีการนําไปเลี้ยงกันทัว่ โลกแตกน็ อย
กวาพันธุดังกลาวขางตน
มีนิสัยนุมนวลไมตกใจงาย ขนสั้น ขนตัวผูจะยาวกวาตัวเมีย จะมีขนสีน้ํา
ตาลเขมหรือสีเทาแกมเหลืองและมีแถบสีนา้ํ ตาลออนหรือทางสีขาวเปนแนวยาวจากเหนือตาทั้งสอง
ขางลงไปบรรจบกันที่เหนือจมูก ที่ขอบใบหู โคนหางและจากเขาถึงขอเทาทั้ง 4 ขางจะมีสีขาว ใบหูจะสั้น
และตั้งชี้ไปขางหนา สวนใหญจะไมมเี ขาทั้งตัวผูและตัวเมีย คอเล็กบางและยาว มีติ่งที่ใตคอ (wattles)
(ภาพที่ 3.37-3.38)
ใหนมไมมากนัก สูงสุด 800 กิโลกรัม เฉลี่ยวันละ 2 กก. เปอรเซ็นตไขมัน
นม 3.4% ในระยะการใหนม 200 วัน ลูกมีน้ําหนักแรกเกิดประมาณ 3 กก. เฉลี่ยตอครอก 1.63 ตัว โต
เต็มที่ตัวผูหนัก 60 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 45 กิโลกรัม ความสูงหัวไหล 65-75 เซนติเมตร

ภาพที่ 3.37 แสดงแพะนมพันธุทอกเกนเบอรก เพศผู
ที่มา: สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว กรมปศุสัตว (ม.ป.ป.)

ภาพที่ 3.38 แสดงแพะนมพันธุทอกเกนเบอรก เพศเมีย
ที่มา: BBC (2006)

