4.4.6 การจัดการผสมพันธุ
การผสมพันธุ คือ การเพิ่มจํานวนประชากรสัตว การผสมพันธุที่มีการวางแผนและจัดการ
ที่ดียอมทําใหไดลูกที่มีคุณลักษณะพึงประสงค ประสิทธิภาพของการผสมพันธุที่ดีขึ้นอยูกับองคประกอบ
หลายประการ เชน การจัดการเลี้ยงดู อาหาร ความสมบูรณพันธุ การเปนสัด การตั้งทอง ฯลฯ
ก. ความสมบูรณพันธุ (PUBERTY)
แพะเริ่มเปนหนุมเปนสาว (Maturity) เมื่ออายุ 3-4 เดือน แตไมควรที่จะปลอย
ใหผสมพันธุ เพราะถาหากผสมพันธุเมื่ออายุยังนอยแพะจะแคระเเกร็น โดยเฉพาะในตัวเมีย อายุทคี่ วร
ผสมพันธุสําหรับแพะสาวคือ 8-10 เดือน หรือน้ําหนักประมาณ 20-25 กิโลกรัม แตถาเลี้ยงดูดีอาจเร็วขึ้นอีก
เล็กนอย แพะอาจมีลูกครั้งแรกเมื่อครบ 1 ป ได สําหรับแพะหนุมคือ 10 เดือน ขึ้นไป ดังนั้นในการจัดการ
ควรแยกแพะรุน อายุ 3-4 เดือน ออกจากฝูง และคัดตัวเมียแยกเลีย้ งตางหาก (เอกชัย, 2546)
องคประกอบที่มีบทบาทตอความสมบูรณพันธุ
1) สาเหตุทางพันธุกรรม พันธุกรรมของแพะแตละพันธุม ีความสําคัญตอ
ความสมบูรณพันธุ เชน การผสมติด การใหลูกแฝดและชวงระหวางครอก ความสมบูรณพันธุและผลผลิตจะ
เพิ่มขึ้นไปตามอายุ และน้ําหนักของแมพนั ธุ
2) สาเหตุทางสิ่งแวดลอม สภาพดินฟาอากาศ การเปลีย่ นแปลงของ
สิ่งแวดลอม มีบทบาทตอการสืบพันธุเชนเดียวกับการจัดการทัว่ ไป การจัดการดานการสืบพันธุ เชน การ
ควบคุมแพะเพศผูและเพศเมีย การตรวจการเปนสัด ระยะเวลาที่ใชตัวผูเขาคุมฝูงผสมพันธุ รวมทั้งการ
จัดการเรื่องโรคและพยาธิ ลวนมีความสําคัญตอความสมบูรณพันธุทั้งสิ้น
ข. การเปนสัด (OESTRUS, HEAT)
การเปนสัดหมายถึง ชวงเวลาที่ตัวเมียยอมใหตวั ผูผสมพันธุ ปกติแพะ-แกะมีระยะ
การเปนสัด (Oestrus period) 24-36 ชั่วโมง เฉลี่ยแลวจะนานประมาณ 30 ชั่วโมง ไขจะตก
(Ovulation) หลังจากเริ่มแสดงอาการเปนสัดประมาณ 30-36 ชั่วโมง ดังนั้นจังหวะที่เหมาะสมสําหรับ
ผสมพันธุจริง ๆ คือ หลังจากเริ่มแสดงอาการสัดไป 18-24 ชม. เนื่องจากเปนจังหวะที่ไขตก อยางไรก็
ตามถาเปนการเลี้ยงแบบปลอยพอพันธุคุมฝูง การผสมพันธุก็จะดําเนินไปเองตามธรรมชาติ พอพันธุสามารถ
ผสมไดตามอัธยาศัย คือ อาจผสมหลายครั้งก็ได
อาการของแมแพะเปนสัดมีลําดับขั้นตังตอไปนี้ (ภาพที่ 6.37-6.42)
1) กระวนกระวาย ไมอยูน งิ่ รองและวิ่งหาตัวผู ปสสาวะบอย
2) ขึ้นทับตัวอืน่ หรือยอมใหตัวอื่นขึ้นทับ
3) เลียซึ่งกันและกัน
4) อวัยวะเพศบวมแดง มีน้ําเมือกไหล
5) สูดดมซึ่งกันและกัน
6) กระดิกหางตลอดเวลา

7) เบื่ออาหารและน้ํานมลด

ภาพที่ 6.37 แสดงการเปนสัดขั้น ก. กระวนกระวาย ไมอยูนิ่ง รองและวิ่งหาตัวผู ปสสาวะบอย
ที่มา: Iranian Journal of Applied Animal Science (2012)

ภาพที่ 6.38 แสดงการเปนสัดขั้น ข. ขึ้นทับตัวอื่นหรือยอมใหตวั อื่นขึน้ ทับ
ที่มา: Iranian Journal of Applied Animal Science (2012)

ภาพที่ 6.39 แสดงการเปนสัดขั้น ค. เลียซึง่ กันและกัน
ที่มา: Iranian Journal of Applied Animal Science (2012)

ภาพที่ 6.40 แสดงการเปนสัดขั้น ง. อวัยวะเพศบวมแดง มีน้ําเมือกไหล
ที่มา: Iranian Journal of Applied Animal Science (2012)

ภาพที่ 6.41 แสดงการเปนสัดขั้น จ. สูดดมซึ่งกันและกัน
ที่มา: Iranian Journal of Applied Animal Science (2012)

ภาพที่ 6.42 แสดงการเปนสัดขั้น ฉ. กระดิกหางตลอดเวลา
ที่มา: Iranian Journal of Applied Animal Science (2012)

ค. วงรอบการเปนสัด (Oestrus cycle)
รอบการเปนสัด (Estrus cycle) ของแพะและแกะจะอยูใ นชวงประมาณ 17-21
วัน (ศิริชยั , 2531; ลักษณ และ ศุภนุช, 2548) เมื่อแมแพะไดรับการผสมพันธุและตั้งทองแลวจะไมเปนสัด
อีก และจะไมยอมใหตวั อื่นขึ้นทับจะวิ่งหนีหรือจะนอนหมอบเมื่อถูกทับ โดยทั่วไปแพะเปนสัดที่มีฤดูกาล
สําหรับผสมพันธุ แพะเอเชียเปนสัดฤดูทมี่ ีอากาศรอนชื้นและมีอาหารสมบูรณ แพะยุโรปจะเปนสัดเมื่อมี
อากาศเย็น ในชวงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน และใหลกู ระหวางเดือนกุมภาพันธุ- เมษายน ของปถัดไป
แตบางประเทศอาจผสมไดตลอดป การผสมเทียมจะชวยแกปญหาการไมยอมผสมพันธุนอกฤดูได ตารางที่
6.1
ตารางที่ 6.1 แสดงวงรอบการเปนสัดของสัตวชนิดตาง ๆ
ชนิดของสัตว
แพะ
แกะ
สุกร
โค
มา

วงรอบการเปนสัด
17–21 วัน
16–17 วัน
19–20 วัน
21–22 วัน
19–25 วัน

ระยะการเปนสัด
24 36 ชั่วโมง
32-40 ชั่วโมง
48-72 ชั่วโมง
18-19 ชั่วโมง
4-8 ชั่วโมง

ชวงเวลาตกไข
หลังการเปนสัด 20-30 ชั่วโมง
หลังการเปนสัด 30-36 ชั่วโมง
หลังการเปนสัด 35-15 ชั่วโมง
หลังการเปนสัด 35-45 ชั่วโมง
กอนหมดสัด 1-2 วัน

ที่มา: ลักษณ และ ศุภนุช ( 2548)
ง. การตั้งทอง (PREGNANCY,GESTATION PERIOD)
แพะตั้งทองนานประมาณ 147-155 วัน (เฉลี่ย 152 วัน) แพะหลังจากผสมติด
แลวจะมีนิสัยเงียบสงบ น้ํานมลดเปนอยูประมาณ 2-3 อาทิตย เมื่อตั้งทองได 2-3 เดือน รูปรางลักษณะจะ
เปลี่ยนไปอยางมองเห็นไดชดั ควรใหแมแพะไดออกกําลังกายบาง มิฉะนั้น จะทําใหคลอดยาก หลังจาก
คลอดลูกประมาณ 1-2 เดือน แมแพะจึงจะแสดงอาการเปนสัดอีกพรอมที่จะผสมพันธุได ดังนั้น หากเลี้ยงดู
แมแพะใหมีสุขภาพดี สมบูรณแข็งแรงแมแพะสามารถใหลูกไดปละ 2 ครั้ง
จ. การผสมพันธุแมแพะ
ถาการตรวจสอบการเปนสัดไมแนนอน ทั่ว ๆ ไปแลวชวงเวลาผสมที่เหมาะสม
คือ จะผสมหลังจากพบสัด 12 ชั่วโมง โดยประมาณ
อายุแมพนั ธุแพะ-แกะสําหรับการผสมครั้งแรก คือ 8-10 เดือน ซึ่งอวัยวะระบบ
สืบพันธุเจริญเต็มที่แลว สําหรับแพะ-แกะสาวแรกรุนควรไดรับการผสม 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 หางจาก
ครั้งแรกประมาณ 24 ชั่วโมง ในชวงแสดงอาการสัด จึงจะใหผลอยางมีประสิทธิภาพ หลังจากผสมแลว

สามารถปลอยเลี้ยงในฝูงตามปกติ ไมตองดูแลเปนพิเศษถาแสดงอาการเปนสัดภายใน 21 วันหลังผสม
แสดงวาผสมไมติดตองทําการผสมใหม และหากตองทําการผสมถึง 3 ครั้งแลวยังผสมไมติดก็ควรพิจารณา
คัดทิ้ง
ฉ. ปญหาที่พบในการผสมพันธุสัตว ในการผสมพันธุแพะ-แกะอาจพบปญหาตาง
ๆ ดังแสดงไวในตารางที่ 6.2
ตารางที่ 6.2 แสดงปญหาเกี่ยวกับการผสมพันธุ และขอแนะนําแนวทางแกไข
อาการ
1. เปนสัดปกติ
แตผสมไมติด

2. เปนสัดบอย
เกินไปหรือชวง
เปนสัดยาวเกินไป
3. แทงระยะ
ตั้งทองใกล
คลอด
4. แทงระยะแรก
ของการตั้งทอง
5. คลอดยาก

6. ตั้งทองหลอก

สาเหตุ
1. ความรูสึกทาง
เพศของตัวผูตา่ํ

ขอแนะนําแนวทางแกไข
1. ตรวจสอบน้ําเชื้อและเพิ่มจํานวนพอพันธุคมุ ฝูง
2. ตรวจดูกีบเทาของพอพันธุ
3. เพิ่มหญาสดและวิตามินเอ
4. ใหเกลือโดยละลายน้ําใหกนิ เสริมธาตุทองแดง
5. คัดแมพันธุทิ้ง
1. แมพันธุมีความ 1. ใหกนิ น้ําตลอดเวลา และใหหญาแหงทีไ่ มมีพืชตระกูล
สมบูรณพันธุต่ํา
ถั่ว
2. เนื้องอกที่รังไข 2. ใหแรธาตุและสารทองแดง
3. เพิ่มระยะการรีดนม ตรวจเนือ้ งอกและเอาออก
1. สารพิษจาก
1. ปรับปรุงดานการจัดการ
สารอาหาร
2. ลดอาหารในระยะตนของการตั้งทองและเพิ่มอาหารใน
2. การจัดการไมดี
3 อาทิตยสุดทาย
3. กอนคลอด ตรวจโรคแทง
1. พยาธิภายใน
1. ตรวจและถายพยาธิตามโปรแกรมอยางเครงครัด
2. ออนแอ ปวย
2. ใหอาหารสดและเพิ่มวิตามิน เอ
1. ลูกแพะมีขนาด 1. ลดอาหารในระยะแรกของการตั้งทอง และ เพิ่ม
ใหญ
อาหารในแปดอาทิตยสุดทายกอนคลอด
2. เสริมอาหารแรธาตุ
ไมทราบสาเหตุ

ที่มา: ดัดแปลงจาก ถวัล (2542)

ช. การใชงานพอแพะ
แพะตัวผูจะเริม่ ใชผสมพันธุเมื่ออายุประมาณ 10 เดือนขึ้นไป ขอพิจารณาการใช
พอพันธุ คือ พอแพะหนุมอายุไมถึง 1 ป ใชคุมฝูงไดประมาณ 10-20 ตัว หรือผสมพันธุสัปดาหละ 2
ครั้ง ใน 1 ป พอพันธุไมควรผสมแมพันธุเกิน 80-100 ตัว ปกติพอพันธุ 1 ตัว คุมฝูงแมพันธุ 25 ตัว
หรือนอยกวา โดยทั่วไปจะปลอยใหพอพันธุอยูกับแมพนั ธุตลอดเวลา ตัดปญหาไมตองทําทําบันทึกประวัติ
และการกําหนดวันคลอด ยกเวนจะจัดการใหเขมงวดขึน้ อาจตองกําหนดฤดูผสมพันธุ ตองการทําบันทึก
ประวัติที่เขมงวดควรแยกพอพันธุในเวลากลางคืน คอยปลอยรวมฝูงในตอนกลางวัน ทุก 2 ป ควร
หมุนเวียนพอแพะไปคุมฝูงอื่นเพื่อปองกันการเกิดเลือดชิด หรืออาจแลกเปลี่ยนพอแพะกันในหมูเ กษตรกร
การกําหนดฤดูผสมพันธุ จะชวยลดกลิ่นฉุนของเนื้อและนม เนื่องจากพอพันธุมี
กลิ่นตัวฉุนมากในฤดูผสมพันธุ
ขอปฏิบัติบางประการเกีย่ วกับการผสมพันธุ
1) ในการปรับปรุงพันธุมักใชแพะเพศเมียเปนพันธุพื้นเมืองที่ถูกคัดเลือก
ไวแลว พอพันธุเปนแพะพันธุแทเทานั้น ทางฟารมมีหนาที่เพียงจัดหาเฉพาะพอพันธุมาสับเปลี่ยนหมุนเวียน
เพียงอยางเดียว
2) ลูกเพศผูทไี่ มไดคัดไวทําพันธุ ควรตอนเมื่ออายุไมเกิน 2 เดือน
3) การผสมพันธุควรทําการผสมเปนฤดู เพื่อสะดวกในการจัดการ ปกติ
ควรผสมปละ 2 ครั้ง
4) ควรตรวจการเปนสัดอยางใกลชิด และผสมพันธุในชวงครึ่งหลังของ
การเปนสัด ใหผสม 2 ครั้ง เพื่อใหมีอัตราการผสมติดดีขึ้น แรธาตุ เชน ทองแดง โคบอลท ไอโอดีน และ
ฟอสฟอรัส มีความสําคัญตอความสมบูรณพันธุมาก
5) ควรแยกแมแพะทองแกเขาคอกคลอดกอนคลอด 1 อาทิตย และเมื่อ
คลอดแลวใหเลี้ยงขังไวในคอกคลอดตอไปอีกหนึ่งอาทิตยจึงปลอยลงแปลง
6) ไมควรนําพอผสมกับลูกตัวเมีย หรือลูกตัวผูผสมกับแม เพราะอาจะ
ทําใหลูกที่เกิดขึ้นตัวเล็กลง ไมสมบูรณ หรือแสดงลักษณะที่ไมดี เชน พิการ อัณฑะทองแดง ตาบอด ฯ
7) ควรสับเปลี่ยนหมุนเวียนพอพันธุตวั ใหมทุก 12 เดือน
8) ควรคัดแมพันธุที่ผสมไมติด จากการผสมมากกวา 2 ครั้ง ออกจากฝูง
9) ควรแยกเลีย้ งแมทองแก และแมเลีย้ งลูกไวในคอกตางหาก เพื่อกัน
อันตรายจากตัวอื่น

ซ. วิธีการผสมพันธุ
วิธีการผสมพันธุแพะ-แกะสามารถทําไดหลายวิธีดวยกัน ซึ่งพอสรุปไดดังนี้
1) การจูงผสม เปนการนําเพศผูเขาหาเพศเมีย หรือจะนําเพศเมียเขาหา
เพศผูก็ได
2) การปลอยคุมฝูง ปกติจะมีอัตราสวนระหวาง พอพันธุตอแมพันธุที่
นิยมปลอยคุมฝูงจะมีอัตราสวน ดังนี้ คือ พอหนุม (อายุนอยกวา 2 ป) 1 ตัว ตอแม 10-15 ตัว พอ
อายุ 2 ปขึ้นไป1 ตัว ตอแม 20-30 ตัว ภาพที่ 6.43

ภาพที่ 6.43 แสดงพฤติกรรมการสูดดมกลิ่นเพศเมียของพอแพะขณะคุมฝูง
ที่มา: บล็อกชุมทางแพะ (2550)
3) การผสมเทียม (Artificial insemination: AI) ในปจจุบันมีการผสม
เทียมแพะ-แกะเพิ่มมากขึน้ แตควรทําดวยผูเชี่ยวชาญจริง ๆ เทานั้น ขอดีของการผสมเทียมมีหลายประการ
ดวยกัน คือ สามารถเพิ่มจํานวนแพะ–แกะ ไดอยางรวดเร็ว สามารถควบคุมโรคเกี่ยวกับการสืบพันธุได
อยางแนนอน กําจัดปญหาพอพันธุและแมพันธุผสมกันเอง โดยขาดการควบคุม ลดคาใชจายในการดูแล
รักษาพอพันธุ เพิ่มอัตราการปรับปรุงพันธุกรรม เนื่องจากน้ําเชื้อที่ใชจะไดมาจากพอพันธุที่คัดเลือกจากพอ
พันธุที่มีคุณภาพและไดตรวจสอบแลว เพิ่มจํานวนแมพนั ธุที่พอพันธุสามารถผสมได เนื่องจากการหลั่งน้ํา
เชื่อ 1 ครั้ง สามารถนําไปผสมกับแมพันธุไ ดหลายตัว การใชกระบวนการเหนีย่ วนําใหแพะหรือแกะเปน

สัดพรอมกัน ทําใหผสมเทียมพรอมกัน ชวยใหการจัดการเลี้ยงดูไดพรอมกันเปนรุน ๆ เพื่อสนองความ
ตองการของตลาดไดอยางแนนอน
ฌ. ระบบการผสมพันธุแพะ-แกะ
ระบบการผสมพันธุที่ควรสนใจสําหรับแพะ-แกะมีอยูห ลายวิธี ขึ้นอยูก ับ
จุดประสงคของผูเลี้ยง ในประเทศแถบรอนชื้น คุณภาพทางพันธุกรรมของสัตวคอนขางต่ํา เนือ่ งจากไมมี
การวางแผนในการปรับปรุงพันธุ ปลอยใหสัตวเกิดการผสมเลือดชิด ฯลฯ (วินัย, 2542) ในยุคตน ๆ ของ
การเลี้ยงยังไมเนนอัตราการเจริญเติบโต เนนเพียงความทนทานตอสิ่งแวดลอม ซึ่งก็ไมไดเปนความผิดของผู
เลี้ยง ปจจุบันการผสมพันธุแพะ-แกะ ผูเลีย้ งจึงหันมาเนนการเพิ่มผลผลิต โดยการนําเขาพอแมสัตวพันธุดี
จากตางประเทศ ที่สามารถปรับตัวไดดกี ับสภาพภูมิอากาศและการเลี้ยงดูของไทยเขามา แทนการปรับปรุง
สัตวพันธุพื้นเมืองที่มีอยูเดิม และสรางพอแมพันธุเลือดผสมเพื่อทดแทนการนําเขา ระบบการผสมพันธุ
แพะ-แกะที่นยิ มทํากันในประเทศไทย มีดงั นี้
1) การผสมเพื่อยกระดับสายเลือด (grading up) เปนวิธีที่นิยมกันใน
ประเทศเขตรอนหลายประเทศ โดยการนําเขาสัตวพันธุด ีจากตางประเทศมาผสมกับสัตวพื้นเมืองในประเทศ
เชน การปรับปรุงพันธุแพะโดยการผสมเพื่อยกระดับสายเลือดของไทย เริ่มจากการรวบรวมแมพันธุ
พื้นเมือง คัดแตตวั ดี ๆ ไว ตามตองการ แลวจัดหาพอพันธุดี เชน ถาตองการสรางลูกผสมแพะนม นิยม
ใชพอพันธุยุโรป คือ พันธุซาแนน ลูกที่เกิดจะมีเลือดแพะซาแนนครึ่งหนึ่ง จะใหผลผลิตนมสูงกวาแพะ
พื้นเมือง แตสวนใหญเกษตรกรจะนิยมใหมีเลือดซาแนนไมต่ํากวา 75% ซึ่งสามารถทําไดโดยการนํา
ลูกผสม 50% เพศเมีย ดังกลาวไปผสมกับพอซาแนนพันธุแท ตัวเดิมหรือตัวใหม ก็จะไดลูกผสมที่มีเลือด
ซาแนน 75% คัดตัวดี ๆ ไวใชเปนพอพันธุหรือแมพันธุตอไป เปนตน ภาพประกอบที่ 6.44-6.46
2) การผสมขามตางพันธุ (cross breeding) หมายถึง การผสมขามของ
สัตวพันธุแท 2 พันธุ เพื่อใหไดผลผลิตสูงกวาคาเฉลี่ยของพอ แม หรือ เกิดผลดีที่เรียกวา ไฮบริด วิเกอร
(hybrid vigour) เชน การปรับปรุงพันธุแกะของเกษตรกรระดับฟารมในประเทศไทยจะใชวิธีผสมขาม โดย
ใชพอพันธุแทพันธุขนที่มีขนสั้น ทนรอน เชน พันธุเมอริโนหรือพอพันธุกึ่งเนื้อกึ่งนม เชน พันธุดอรเซ็ท
หรือแกะพันธุเนื้อ เชนพันธุค าทาดิน ดอรปเปอร หรือ ซานตาอิเนส ผสมขามกับแกะพันธุหางยาวที่คัดไว
อยางดีแลว เพือ่ ผลิตลูกผสมสอง-สามสายเลือด ที่มลี ักษณะทนทาน เลี้ยงงาย โตเร็ว (บวรศักดิ,์ 2537)
3) การผสมภายในสายพันธุห รือสายเลือด (line breeding) คือ การผสม
พันธุของพอพันธุลักษณะดีเดนกับสัตวในฝูง โดยยึดพอพันธุลักษณะดีเดนเปนหลัก เพื่อรักษาความสัมพันธ
ของสัตวในฝูงใหมีความใกลชิดกับบรรพบุรุษที่มีลักษณะดีเดน (สีกุน, 2554) ทั้งนี้มิไดมุงเนนทีจ่ ะเก็บรักษา
สายเลือดของบรรพบุรุษตัวหนึ่งตัวใด แตเปนไปเพื่อการบํารุงรักษาสัตวพันธุแทไว เชน การอนุรักษพนั ธุ
แทที่เปนพันธุพื้นเมืองของไทยซึ่งยังคงมีความสําคัญและจําเปนที่จะตองมีการอนุรักษไว หรือการสรางสัตว
พันธุแท ในแผนการสรางสัตวพันธุใหมทุกสายพันธุตองปดทายแผนการผสมพันธุดวยการผสมภายในสาย
พันธุหรือในสายเลือด เพื่อใหเกิดความนิ่ง

ภาพที่ 6.44 แสดงแผนผังการผสมพันธุแบบตาง ๆ
ที่มา: บุญเสริม (2546)

ภาพที่ 6.45 แสดงแพะพันธุผ สมพื้นเมืองกับพันธุซาแนนเลือด 75% ใชเปนพอพันธุ
ที่มา: ไทยฟดดอทเน็ท (2554)

ภาพที่ 6.46 แสดงแกะพันธุด อรเปอรผสมแกะพันธุหางยาว
ที่มา: ไทยฟดดอทเน็ท (2555)

