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แผนปรับปรุงพันธุแพะ แกะ กวาง
แผนปรับปรุงพันธุแพะ
แผนวิจัยและพัฒนาพันธุแพะเนื้อ/แพะนม/แพะพื้นเมือง ประกอบดวย 9 แผนงาน ดังนี้

วิจัยและพัฒนาแพะพันธุแท
เพื่อรักษาสายพันธุใหมีใหผลผลิตและคุณภาพสูงในเชิงพาณิชย
1.แพะเนื้อพันธุแท ไดแก แพะพันธุบอร และแองโกลนูเบียน
2.แพะนมพันธุแท ไดแกแพะพันธุซาเนน

แพะเนื้อ บอร

แองโกลนูเบียน

แพะนม ซาเนน

ตาราง 5 คุณสมบัติของแพะที่จะพัฒนาพันธุ
สายพันธุ

บอร

แพะเนื้อ
นูเบียน

แพะนม

ระยะดําเนินการ

ทุกป

ทุกป

2551-60

ทุกป

2551-60

1. จํานวนลูกเกิด (ตัว/แม/ป)

1.5

1.5

1.5

270

240

2. จํานวนลูกหยานม (ตัว/แม/ป)

1.35

1.35

1.35

1.8

1.6

3. ระยะหางระหวางครอก (วัน)

240

240

220

1.6

1.4

- แรกเกิด

2.2

2.0

2.2

2.0

2.2

- หยานม (3 เดือน)

15

14

15

14

15

- อายุ 6 เดือน

22

20

22

22

22

- อายุ 9 เดือน

30

28

30

28

27

50

50

50

-

-

กปศ.1

ซาเนน

กปศ.2

สมรรถภาพการผลิต

4. น้ําหนักตัว (กก.)

5. เปอรเซ็นตซาก (%)
6. ปริมาณน้ํานม
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บอร

แพะเนื้อ
นูเบียน

กปศ.1

ซาเนน

กปศ.2

- ระยะการรีดนม

-

-

-

190

150

- ผลผลิตนม

-

-

-

380

250

สายพันธุ

แพะนม

ตาราง 6 สมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเนื้อพันธุแท ณ ปจจุบัน
น้ําหนักตัว (กก.)
แรกเกิด
3 เดือน
6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

บอร

3.08

14.42

23.07

28.85

35.23

แองโกลนูเบียน

3.05

14.71

23.13

27.15

33.70

ปจจุบัน แพะพัน ธุซาเนน และลูกผสมซาเนนxพื้นเมือง ใหผลผลิตน้ํานม เทากับ 318.34 และ 129.59
กก. ตอระยะเวลาการรีดนม 263.87 และ 164.69 วัน ตามลําดับ
ตาราง 7 องคประกอบน้ํานมแพะมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกับเกณฑมาตรฐานน้ํานมแพะทั่วไป
ผลวิเคราะห (%) เกณฑมาตรฐาน (%)
เปอรเซ็นตไขมันนม

3.709

3.7

เปอรเซ็นตโปรตีน

3.262

3.3

เปอรเซ็นตแลคโตส

4.175

4.7

เปอรเซ็นตวัตถุแข็งไมรวมไขมัน

8.137

8.7

เปอรเซ็นตวัตถุแข็งในน้ํานมรวม

11.88

12.5

วิจัยสรางแพะสายพันธุกรมปศุสัตว
ที่ใหผลผลิตดี เหมาะสมกับเกษตรกรรายยอย
1. แพะเนื้อสายพันธุ กปศ.1 เปนแพะลูกผสม 50% บอร x พื้นเมือง หรือ นูเบียน x พื้นเมือง
2. แพะนมสายพันธุ กปศ.2 เปนแพะลูกผสม 50% ซาเนน x พื้นเมือง
การสรางสายพันธุแพะขึ้นมาอาจใชระยะเวลานาน 8-10 ป (2551-2560) เพื่อใหพันธุกรรมนิ่ง
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ตาราง 8 น้ําหนักแพะเนื้อลูกผสม 2 สาย (กก.) ณ ปจจุบัน
ลักษณะที่ศึกษา

น้ําหนักเมื่ออายุ

สายพันธุ

แรกเกิด

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

ผู

2.63

17.05

23.97

28.73

เมีย

2.50

13.20

22.66

24.37

ผู

2.90

13.05

18.33

22.42

เมีย

2.25

11.31

15.69

19.92

50 % บอร-พื้นเมือง
50 % แองโกลนูเบียน-พื้นเมือง

วิจัยและพัฒนาแพะพันธุพื้นเมือง
เพื่อรักษาพันธุกรรมใหมีคุณภาพ และใชประโยชนอย างยั่งยืน ไดแก แพะพันธุพื้นเมืองไทยภาคใต และแพะ
พันธุพื้นเมืองไทยภาคเหนือ
ตาราง 9 คุณสมบัติของแพะพื้นเมืองที่จะพัฒนาพันธุ
สมรรถภาพการผลิต
แพะพื้นเมืองภาคใต

แพะพื้นเมืองภาคเหนือ

1. ระยะหางระหวางครอก (วัน)

220

230

2. จํานวนลูกเกิด (ตัว/แม/ป)

2.0

1.8

3. จํานวนลูกหยานม (ตัว/แม/ป)

1.8

1.6

- แรกเกิด

1.0

1.5

- หยานม (3 เดือน)

8

11

- อายุ 6 เดือน

12

16

- อายุ 9 เดือน

16

22

45

45

4. น้ําหนักตัว (กก.)

5. เปอรเซ็นตซาก (%)
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ตาราง 10 ลักษณะการเจริญเติบโตของแพะพื้นเมืองภาคใต ณ ปจจุบัน
ลักษณะ

ผู

เมีย

2.33 (3)

1.94 (34)

น้ําหนัก เมื่ออายุ 3 เดือน (กิโลกรัม)

10.33

9.3

น้ําหนัก เมื่ออายุ 6 เดือน (กิโลกรัม)

17.1

13.03

น้ําหนัก เมื่ออายุ 9 เดือน (กิโลกรัม)

21.07

17.5

น้ําหนัก เมื่ออายุ 12 เดือน (กิโลกรัม)

25.3

21.6

น้ําหนักแรกเกิด (กิโลกรัม)

โครงการสรางและพัฒนาฟารมเครือขายปรับปรุงพันธุแพะกรมปศุสัตว
เพื่อใหเกษตรกรมีสวนรวมในการปรับปรุงพันธุและกระจายแพะพันธุกรรมดีสูฟารมของเกษตรกรตอไป
โดยกรมปศุสัตวจะทําการรับรองพันธุแพะของฟารมเครือขาย เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวสัตว ปจจุบันมี
ฟารมเครือขายกรมปศุสัตว 22 ฟารม คาดวาจํานวนลูกที่ผลิตไดจากพอพันธุกรมปศุสัตว 650 ตัว/ป
สนับสนุนการพัฒนาแพะพันธุดีในงานโครงการตามพระราชดําริ
ผลิ ตและขยายพัน ธุดีเ พื่อ สนับสนุนใหกับ โครงการฟารมตั วอยาง เพื่อเปน ฟารมต นแบบในการเลี้ย ง
เชิ งพาณิช ย สามารถเพิ่ มผลผลิตและคุณภาพ ปจ จุบัน ศูนยวิจัยฯ ยะลา และสถานีฯ เทพา มีแ มแพะนม
พันธุซาเนน 300 แม ผลิตลูกแพะสนับสนุนใหกับฟารมตัวอยางตางๆ ปละ 400-450 ตัว
สรางเครือขายงานวิจัยและพัฒนาการผลิตแพะรวมกับหนวยงานอื่น
โดยวิจัยสรางพันธุแพะเนื้อพันธุไทยในภาคใตเชิงพาณิชย รวมกับ สวก. ปจจุบัน ไดฝูงตนพันธุเปนแพะ
เนื้อลูกผสมสามสายเลือด (50% บอร x 25% นูเบียน x 25% พื้นเมือง) ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว ใหผลผลิตเนื้อ
สูงมีคุณภาพตามมาตรฐาน เหมาะสมกับสภาพแวดลอมภาคใต
โปรแกรมฐานขอมูลแพะ (Thai Goat Database)
จัดทําระบบฐานข อมูลกลาง รวบรวมและวิเคราะหขอมูลการปรับปรุง พัน ธุแพะเพื่อ ใช ประโยชนการ
คัดเลื อก โดยอาศัยดัช นีคัดเลือกพอพัน ธุ (sire index) และแม พัน ธุ (dam index) เพื่ อใหมี ลักษณะการ
เจริญเติบ โต ลักษณะซากที่ดีแ ละมีลักษณะลูกดก จะทําใหมีการปรั บปรุงพันธุสัตว มีประสิทธิภาพ ถู กตอ ง
รวดเร็ว และเกิดความคุม คา ในการพัฒนาพันธุ โครงการเริ่ม ดํา เนินการในป 2552 และอยูระหวางพั ฒนา
โปรแกรมการจัดเก็บขอมูล ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
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โครงการพัฒนาตลาดนัดปศุสัตว
ศูนย วิจั ยฯ ยะลา ได จั ดทํ าโครงการตลาดนั ดร วมกั บ ศู นย อํ านวยการบริ หารจั งหวั ดชายแดนภายใต
(ศอบต.) เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรและผูซื้อมีตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนแพะอยางชัดเจน ใหเกิดตลาดนัดซื้อขาย
แลกเปลี่ยนปศุสัตวอยางถาวรตอไปในอนาคต สงเสริมการเลี้ยงแพะ และเกษตรกรมีรายไดจากการเลี้ยงแพะ จัดให
มีทุ กเดือน เริ่มเดือนกันยายน 2551 ปจจุบันจั ดใหมีทุกสัปดาห และสถานีฯ เทพา จัดทุกเดือน เริ่มดําเนินการใน
เดือนพฤษภาคม 2552
โครงการพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ
พัฒ นาองคความรู ดานวิจัยปรับปรุงพั นธุ และผลิต พัน ธุแ พะ โดยการจั ดประชุ มสั มมนาและฝ กอบรม
ไดแก การจั ดประชุ ม วิช าการ การประชุ ม เจ าหนาที่ผู ควบคุ ม การเลี้ ยงแพะ การฝกอบรมสถิตินักวิจั ย
การฝกอบรมพันธุศาสตร การฝกอบรมการจัดเก็บขอมูลโปรแกรม Thai Goat Access การฝกอบรมกรรมการ
ตัดสินประกวดแพะ การฝกอบรมการผสมเทียมและการยายฝากตัวออนแพะ การจัดทําเอกสารคูมือการอบรม
ตา งๆ และการจัดทํา website เผยแพรประชาสัม พันธ องคก ร องคค วามรู เทคโนโลยีการผลิตแพะใหแก
เกษตรกร นักวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป รวมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ นําความรูใหม
มาพัฒ นาประยุกตใชหรือต อยอด เพื่อการบริ หารจั ดการใหเ ขม แข็ง และเพิ่ มพู นสมรรถนะบุคลากร เพื่อ เป น
ศูนยกลาง ภูมิปญญาดานการผลิตแพะใหไดมาตรฐาน/ภูมิปญญาทองถิ่น

ผลที่คาดวาจะไดรับจากแผนการปรับปรุงพันธุแพะ
จากแมพันธุแพะเนื้อกรมปศุสัตว 700 ตัว ผลิตลูกแพะเพศผู 280 ตัวตอป ถายทอดพันธุกรรมลงไปใน
ระบบการผลิตแพะ ใชผสมกับแมแพะเกษตรกร 5,600 ตัว ผลิตลูก 8,400 ตัว ทําใหสัดสวนแพะพันธุเนื้อของ
กรมปศุสัตวกระจายอยูในธุรกิจการเลี้ยงแพะเนื้อ 4.7 % สามารถสรางมูลคาเพิ่มจากการจําหนายพันธุแพะที่
ผลิตไดไมต่ํากวา 1,000 บาทตอตัว (แพะทั่วไปราคา 2,500 บาท แพะพันธุที่ปรับปรุงโดยกรมปศุสัตวราคา
3,500 บาท) คิดเปนมูลคาเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 8.4 ลานบาทตอป
แมพันธุแพะนมกรมปศุสัตว 600 ตัว ผลิตลูกแพะเพศผู 255 ตัวตอป ถายทอดพันธุกรรมในระบบการ
ผลิตแพะ ใชผสมกับแมแพะเกษตรกร 2,550 ตัว ผลิตลูก 3,825 ตัว ทําใหสัดสวนแพะนมกรมปศุสัตวกระจาย
ในธุรกิจ 19.61 % สามารถสรางมูลคาเพิ่มจากการจําหนายพันธุแพะไม ต่ํากวา 2,000 บาทตอ ตัว (แพะนม
ทั่วไปราคา 5,000 บาท แพะที่ปรับปรุงโดยกรมปศุสัตวราคา 7,000 บาท) คิดเปนมูลคาเพิ่มขึ้นปละ 7,650,000
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บาท และมูล คาการผลิ ตน้ํ านมแพะเพิ่ มขึ้น 65 กิ โลกรัม ตอตัว ตอป คิดเปนมูล คา 3,978,000 บาท (แม พัน ธุ
1,530 ตัว ราคาน้ํานม 40 บาท/กก. ระยะรีดนม 225 วัน น้ํานมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.3 กก./วัน)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
- ไดพันธุที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย ทดแทนการนําเขา
- การกระจายแพะพันธุดีสูเกษตรกรอยางเพียงพอ สงเสริมใหปริมาณแพะเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป
- ปรับปรุงลักษณะที่สงผลกําไรภายใตระบบการผลิตของเกษตรกรทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นยึดเปนอาชีพ
ที่มั่นคง
- ผลิตภัณฑเนื้อ/นมที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะปลอดภัยตอผูบริโภค
- สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ธุรกิจการทองเที่ยวและรีสอรท
- มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีและมีคุณภาพ สามารถสงออกขายตางประเทศ

ปญหา อุปสรรค
1) งบประมาณดานวัสดุการเกษตรที่ไ ดรั บจํ ากัด ทําใหสัตวไ ดรับโภชนะอาหารไมเ พี ยงพอกั บความ
ตองการนําไปสรางการเจริญเติบโตและการสรางผลผลิตเนื้อหรือผลผลิตน้ํานม
2) ขาดอัตรากําลังลูกจาง คนงานเลี้ยงสัตว ทดแทนกับอัตราลูกจางที่เกษียณไปในแตละป
3) ขาดคอกสัตวทดลอง คอกสําหรับการจัดฝูงผสมพันธุ
4) ขาดการสนับสนุนทุนฝกอบรม ดูงานตางประเทศ เพื่อนํามาใชพัฒนาดานปรับปรุงพันธุ การจัดการ
ตาราง 11 เปาหมายการผลิตแพะป 2554
แมพันธุ (ตัว)

ผลิตลูก (ตัว)

อัตราลูกเกิด (ตัว/ป)

แพะนม

500

690

1.5

แพะเนื้อ

600

600

1.5

แพะพื้นเมือง

200

400

2.0

รวม

1,500

1,690

1.56
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แผนการปรับปรุงพันธุแกะ
แผนวิจัยและพัฒนาพันธุแกะเนื้อ/แกะขน/แกะพื้นเมือง

วิจัยและพัฒนาแกะพันธุแท
เพื่อรักษาสายพันธุใหมีใหผลผลิตและคุณภาพสูงในเชิงพาณิชย
1.แกะเนื้อพันธุแท ไดแก แกะพันธุคาทาดีน ซานตาอิเนส ดอรเปอร และบารบาดอส แบลคเบลลี
2. แกะขนพันธุแท ไดแก แกะพันธุคอรริเดล และบอนด

แกะเนื้อ คาทาดีน

ซานตา อิเนส

บารบาดอส แบลคเบลลี

แกะขน คอรริเดล

เปรียบเทียบการใหผลผลิตขนของแกะขนพันธุแท (กก./ป)
แม
พอ

บอนด

คอรริเดล

บอนด

4.23±0.17

3.74±1.78

คอรริเดล

3.84±0.17

3.55±0.13

ดอรเปอร

บอนด
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วิจัยสรางแกะสายพันธุกรมปศุสัตว
ที่ใหผลผลิตดี เหมาะสมกับเกษตรกรรายยอย
1.แกะเนื้อสายพันธุ กปศ.1 เปนแกะลูกผสมดอรเปอร หรือซานตา อิเนส มีระดับสายเลือดพื้นเมือง 50 %
2. แกะขนสายพันธุ กปศ.2 เปนแกะลูกผสมบอนด หรือคอรริเดล มีระดับสายเลือดพื้นเมือง 50 %
ตาราง 12 น้ําหนักหยานมของแกะลูกผสม 50 เปอรเซ็นต (กก.)
พันธุ
ผู

เมีย

เฉลี่ย

ดอรเปอร-พื้นเมือง

17.64+0.46

17.32+0.51

17.48+0.36

บารบาโดส-พื้นเมือง

16.87+1.01

16.32+0.97

16.60+0.71

ซานตา อินเนส-พื้นเมือง

16.83+0.45

15.88+0.47

16.35+0.33

คาทาดิน-พื้นเมือง

16.06+0.42

15.49+0.45

15.78+0.32

วิจัยและพัฒนาแกะพันธุพื้นเมือง
เพื่อรักษาพันธุกรรมใหมีคุณภาพ และใชประโยชนอยางยั่งยืน
แกะพื้นเมืองไทยพันธุหางยาว อายุ 1 ป
มีน้ําหนักตัว

23.8+1.8 กก.

ความยาวลําตัว

49.0+1.4 ซม.

ความสูงที่หัวไหล

69.4+2.2 ซม.

ความยาวรอบอก

59.5+1.2 ซม.

โครงการสรางและพัฒนาฟารมเครือขายปรับปรุงพันธุแกะกรมปศุสัตว
เพื่อให เกษตรกรมีสวนรวมในการปรั บปรุ งพั นธุและกระจายแกะที่มีพั นธุกรรมดีสูฟารมของเกษตรกร
ตอไป โดยกรมปศุสัตวจะทําการรับรองพันธุแกะของฟารมเครือขาย เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวสัตว
สนับสนุนการพัฒนาแกะขนพันธุดีในงานโครงการตามพระราชดําริ
ผลิตและขยายแกะขนพันธุ ดีเพื่อสนับสนุนใหกับโครงการฟารมตัวอยางจังหวัดแมฮอ งสอน เชียงใหม
และเชียงราย เพื่อเปนฟารมตนแบบในการเลี้ยงเชิงพาณิชย สามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพขนแกะ
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สรางเครือขายงานวิจัยและพัฒนาการผลิตแกะรวมกับหนวยงานอื่น
ได แ ก โครงการวิ จั ย พั ฒ นาพั น ธุ แ กะขนให ผ ลผลิ ต และคุ ณ ภาพขนเพิ่ ม ขึ้ น

ร ว มกั บ สํ า นั ก งาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
โปรแกรมจัดการฐานขอมูลแกะ (Thai Sheep Database)
เปนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการปรุงพันธุ แกะเพื่อ ใชประโยชนการคัด เลื อกและปรับปรุ งพั นธุ
การเชื่ อมโยงการใช ทรัพยากรตา งๆที่มีอ ยู เพื่อ การพั ฒนาพันธุ แกะของประเทศใหมีประสิทธิ ภาพ โดยใช
โปรแกรมการจัดเก็บขอมูลแกะ เพื่อนํามาวิเคราะหคุณคาการผสมพันธุตอไป

สถานที่ดําเนินการ

1. ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครราชสีมา

แพะ
เนื้อ นม พื้นเมือง


2. ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวหนองกวาง



หนวยงงานกองบํารุงพันธุสัตว

แกะ
กวาง
เนื้อ ขน พื้นเมือง


3. ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตาก



4. ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวยะลา



5. ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี



6. สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวชัยภูมิ








7. สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวนครสวรรค



8. สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวแมฮองสอน



9. สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวเทพา



10. สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวกระบี่



11. สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวตรัง



12. สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวปตตานี
13. สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวสุพรรณบุรี
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แผนการปรับปรุงพันธุกวาง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหไดกวางที่มีพันธุกรรมดีสําหรับฟารมเกษตรกรใชเปนพอแมพันธุในการผลิตและขยายพันธุ
เพิ่มศักยภาพในการผลิตกวาง น้ําหนักตัวและน้ําหนักเขากวางออนเพิ่มขึ้น
2. ทดแทนการนําเขาสัตวพันธุและผลิตภัณฑเขากวางออนจากตางประเทศ
3. ศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑหนังและเนื้อกวาง

การวิจัยพันธุกวาง ที่ ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวหนองกวาง
กวางพันธุแท

กวางพันธุรูซา กวางฟอลโล และกวางแดง

กวางพันธุดี

กวางลูกผสมกวางมา-รูซา ระดับสายเลือด 50%

กวางรูซา

กวางลูกผสมกวางมา-รูซา

ผลวิจัยเขาออนของกวางรูซา
อายุกวาง

กอนอบ

หลังอบ

น้ําหนักแหง

(ป)

(กรัม)

(กรัม)

(%)

2

355.64

162.28

45.63

3

495.0

185.75

37.53

4

690.18

267.41

38.74

5

805.67

291.67

36.20

6

958.28

363.73

37.91

กวางฟอลโล
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ผลวิจัยลักษณะซากของกวางรูซา (อายุ 2 ป)
น้ําหนักกอนฆา

56.12 กก.

เปอรเซ็นตซากอุน

62.11 %

เปอรเซ็นตซากเย็น

58.36 %

เปอรเซ็นตเนื้อแดง

78.44 %

เปอรเซ็นตกระดูก

20.27 %

เปอรเซ็นตไขมัน

1.29 %

เปอรเซ็นตหนัง

8.22 %
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แผนปรับปรุงพันธุแพะ
ป 2552-2556
ประชากรแพะของประเทศไทยมีจํานวน 444,744 ตัว การเลี้ยงสว นใหญเ ปนแบบฟารมรายยอยเลี้ยง
เปน อาชี พ เสริ ม มี เ กษตรกรผู เ ลี้ ยงแพะ 38,653 ราย (กรมปศุสั ตว , 2550) เกษตรกรยัง ขาดแพะพั นธุ ดี
ใชใ นการปรับปรุ งพันธุ มีการนําเขามูลคา 20.88 ลานบาท เปนแพะใชทําพันธุจํานวน 1,165 ตัว มูลคา 9.43
ลานบาท จากประเทศจีน พมา และลาว และขนแพะ 5.37 ตัน มูลคา 11.45 ลานบาท
การเลี้ ยงแพะเนื้อ นิ ยมใช พันธุบอร แองโกลนูเบียน และพื้นเมื อง ผสมขามพั นธุ กัน เพื่ อผลิตเปน
แพะลู กผสม โตเร็ว ตั วใหญ มีน้ํ าหนัก 25-30 กก. เลี้ยงสง ตลาดเมื่ ออายุ 8-10 เดือน เปอร เซ็ นต เนื้ อแดงสูง
รอยละ 50 ของน้ําหนักมี ชี วิต แม แ พะให ลู กหยานม 1.5 ตัว/ป การเลี้ ยงแพะนม นิย มใช พั นธุ ซ าเนน
และลูกผสมซาเนน-พื้นเมือง ใหผลผลิตน้ํานม 250-400 ลิตร ตอระยะการใหนม 150-200 วัน ตามลําดับ
กรมปศุสัตวไดนําเขาแพะพันธุตางๆ จากประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต มาตั้งแต
ป 2527 และได ดํ า เนิ น การโครงการวิ จั ย ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ แ พะเนื้ อ แพะนม มาจนถึ ง ป จ จุ บั น โดยวิ จั ย และ
พัฒ นาพัน ธุเพื่ อใหไ ดแ พะพัน ธุที่มี ลัก ษณะดีเดน ทั้ง ดา นการสืบพั นธุ และลักษณะสํา คัญทางเศรษฐกิจ ไดแ ก
อัตราการเจริญเติบโตสูง ขนาดรูปรางใหญขึ้น อายุที่ตลาดเร็ว ใหผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาพันธุแพะของกรมปศุสัตวตอไป ไดแก
1) วิจัยและพัฒนาพันธุแพะเนื้อพันธุแท และการสรางแพะเนื้อสายพันธุกรมปศุสัตว
2) วิจัยและพัฒนาพันธุแพะนมพันธุแท และการสรางแพะนมสายพันธุกรมปศุสัตว
3) การรักษาพันธุกรรมของแพะพันธุพื้นเมืองอยางตอเนื่อง
4) การสรางฟารมเครือขายปรับปรุงพันธุและกระจายพันธุแพะกรมปศุสัตว
5) การสนับสนุนโครงการตามพระราชดําริ
6) การสรางเครือขายงานวิจัยและพัฒนาการผลิตแพะรวมกับหนวยงานอื่น
7) การพัฒนาศูนยขอมูลปรับปรุงพันธุแพะ
ผลที่ ไดจากการพัฒนาพันธุแพะของกรมปศุสัตว ทําใหสัดสวนแพะพันธุของกรมปศุสัตว กระจายอยู
ในธุรกิจการเลี้ยงแพะเนื้อ 4.7 % และแพะนม 19.61 % คิดเปนมูลคาเพิ่มขึ้นจากเดิมรวมปละ 20 ลานบาท

กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
- ไดพันธุที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย ทดแทนการนําเขา
- ผลิตพันธุแพะเนื้อ-แพะนมที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะปลอดภัยตอผูบริโภค
- กระจายแพะเนื้อ-แพะนมพันธุดีสูเกษตรกรอยางเพียงพอ สงเสริมใหปริมาณแพะเพิ่มขึ้นในรอยละ 5
ตอป
- ปรับปรุงลักษณะที่สงผลกําไรภายใตระบบการผลิตของเกษตรกรทําใหมีรายไดเพิ่ มขึ้นยึดเปนอาชีพ
ที่มั่นคง
- สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ธุรกิจการทองเที่ยวและรีสอรท
- มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีและมีคุณภาพ สามารถสงออกขายตางประเทศ
หลักการและเหตุผล
1. การผลิตแพะของประเทศไทย
ประชากรแพะของประเทศไทยมี จํ านวน 444,744 ตัว การเลี้ ย งส ว นใหญ เ ป นแบบฟาร ม รายยอ ย
เลี้ยงเปนอาชีพเสริม มีเกษตรกรผูเลี้ยงแพะ 38,653 ราย (กรมปศุสัตว, 2550) การผลิตแพะ เกษตรกรยังขาด
แพะพั นธุ ดีใชใ นการปรับปรุง พัน ธุ มีการนําเขามู ลคา 20.88 ลานบาท เปนแพะใชทํ าพั นธุ จํา นวน 1,165 ตัว
มู ล ค า 9.43 ล า นบาท จากประเทศจี น พม า และลาว และขนแพะ 5.37 ตั น มู ล คา 11.45 ล านบาท
แตมีการสงออกขนแพะจํานวน 1,675 กิโลกรัม มูลคา 522,910 บาท
เกษตรกรสวนใหญเลี้ยงแพะเนื้อจํานวน 304,200 ตัว (รอยละ 90) และแพะนมจํานวน 34,155 ตัว
(รอยละ 10) ประมาณการวาในแพะเนื้อจะเปนเพศผูและเพศเมียอยางละเทากัน 152,100 ตัว (รอยละ 50)
โดยคิดเปนแมพันธุแพะเนื้อประมาณ 50,000 ตัว (รอยละ 30) ในแพะนมเปนเพศผูและเพศเมียอยางละเทากัน
17,078 ตัว (รอยละ 50) โดยคิดเปนแมพันธุแพะนม ประมาณ 4,270 ตัว (รอยละ 25)
ระบบการเลี้ยงแพะในประเทศไทยจําแนกเปน
1) เกษตรกรรายยอ ย เดิม การผลิ ตแพะสว นใหญ อยู ในภาคใต โดยชาวไทยมุ สลิ มเลี้ย งเพื่อ บริ โภค
ภายในครัวเรื อนและใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาครอบครั วละ1-3 ตัว วิ ธีการเลี้ยงสวนใหญจะไลตอ น
แทะเล็มพืชอาหารสัตวในที่สาธารณะเพื่อทําใหตนทุนคาอาหารต่ํา พันธุที่ใชเลี้ยงจึงตองเลี้ยงงาย ทนทาน
2) ฟารม ขนาดกลาง เนื่องจากความตองการบริโภคมีม ากขึ้น จึงมี เกษตรกรรายยอยนอกเหนือจาก
ชาวไทยมุสลิมดัง กลาวนิยมเลี้ยงแพะกันมากขึ้น เลี้ยงฟารมละ 5-20 ตัว วิ ธีการเลี้ยงส วนหนึ่งจะไลตอ น
กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว
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แทะเล็ม พืชอาหารสัตวในที่ส าธารณะ นอกจากการเลี้ยงแพะนมที่ตอ งเสริมอาหารขนบา งเพื่ อใหเพียงพอ
ตอการผลิตนม
3)

ฟาร ม ธุ ร กิ จ เอกชน ป จ จุ บั น ได มี ฟ าร ม เอกชนเลี้ ย งแพะกัน มากขึ้ น ทั้ ง แพะเนื้ อ และแพะนม

ฟารมในระบบนี้สวนใหญจะเลี้ยงในพื้นที่ของตนเอง มีการเลี้ยงดูที่ดี สามารถเลี้ยงพันธุดีที่ใหผลผลิตสูงขึ้นได
2. การปรับปรุงพันธุแพะของกรมปศุสัตว
พันธุแพะที่เกษตรกรรายยอ ยเลี้ยงสวนใหญเปนพันธุพื้นเมืองขนาดเล็ก โตเต็ม ที่น้ําหนั ก 25 - 40 กก.
แต ก็ มี ข อ ดี ไ ด แ ก เลี้ ย งง า ย ทนทานต อ โรคและพยาธิ ดี ก ว า พั น ธุ จ ากต า งประเทศ และให ลู ก ทุ ก ฤดู ก าล
เหมาะกับการเลี้ยงของเกษตรกรรายยอยที่ไมตอ งดูแ ลเอาใจใสมากนัก เนื่องจากแพะพื้นเมืองมีขนาดเล็ ก
กรมปศุสัตว จึง ได เริ่มพั ฒนาพัน ธุแ พะตั้ง แต พ.ศ. 2520 เปน ตนมา มีก ารนํา เข าแพะเนื้อพัน ธุแ องโกลนู เบียน
มาปรับปรุง แพะพื้น เมื องใหมีข นาดใหญขึ้น และในป 2527 นําแพะนมพัน ธุซ าเนนเข ามาปรับปรุงพั นธุ แพะ
ใหมีผลผลิตน้ํานมเพิ่มขึ้น
3. สภาพปญหา
แพะพื้นเมืองที่มี อยู มีขนาดเล็ก ผลิตเนื้อไดน อย จํานวนแพะที่มีพันธุกรรมดี มีการเจริญเติบโตเร็ว
คุณภาพซากดี และใหผลผลิตสูง ยังมีไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร และยังขาดระบบการกระจาย
แพะพั นธุ ดีไปสูเกษตรกรที่มีประสิทธิภ าพ ประกอบกับเกษตรกรผูเ ลี้ยงแพะสวนมากในขณะนี้ ยัง ขาดความรู
ดานการปรับปรุงพันธุ และการรักษาแหลงพันธุกรรมที่ดีใหใชประโยชนไดในระยะยาว
4. โอกาสและแนวทางการพัฒนาพันธุแพะของกรมปศุสัตว
การผลิ ตเนื้อ สั ต วข องประเทศยัง ไม เ พี ย งพอต อความต องการบริโภค เนื่ องจากจํ านวนประชากร
ของประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให ค วามต อ งการบริ โ ภคเนื้ อ สั ต ว แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากสั ต ว เ พิ่ ม มากขึ้ น
และอั ต ราการบริโ ภคเนื้ อสั ตว และผลิ ตภั ณ ฑจ ากสั ตว ข องประชากรไทยยัง ต่ํา มาก การพั ฒ นาประเทศ
ที่มี ผลใหป ระชากรมีรายได สูงขึ้ น ทํา ใหค วามตอ งการบริ โภคเนื้อสั ตว มีสูง ขึ้น ประกอบกับนโยบายส งเสริม
การท อ งเที่ ย วของรั ฐ บาล ทํ า ให จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วชาวมุ ส ลิ ม ที่ นิ ย มบริ โ ภคเนื้ อ แพะมี ม ากขึ้ น ดั ง นั้ น
โอกาสที่จะขยายการผลิตแพะเพื่อตอบสนองความตอ งการจึง มีมากขึ้น ในดา นการสงออก ความตอ งการ
ของประเทศมาเลเซี ย ยั ง มี สู ง มาก ทํ า ให ร าคาแพะสู ง และหายาก เนื่ อ งจากป ญ หาโครงสร า งทางธุ ร กิ จ
และการตลาดทํ าใหมีการสงออกอย างเปน ทางการมีนอยมาก หากทํ าการพัฒนาการเลี้ยงแพะเพิ่มมากขึ้น
และแกไขปญหาการตลาดได จะสามารถชวยแกไขปญหาความมั่นคงในพื้นที่เหลานี้ไดอีกทางหนึ่ง
กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว

แผนปรับปรุงพันธุแพะ 274
นอกจากนี้ผูบริโภคสวนหนึ่งมีความเชื่อกันวานมแพะมีคุณภาพดีกวานมโค เนื่องจากเม็ดไขมันนมแพะ
มี ข นาดเล็ ก ใกล เ คี ย ง กั บน้ํ า นมมนุ ษ ย ร า ง กา ยดู ด ซึ ม ไ ด ง าย คุ ณ สม บั ติ ดั ง กล า วสามารถใ ช
ในการสงเสริม การตลาดได การปรั บปรุงแพะนมพันธุ แทที่ใหผลผลิ ตสู งและขยายพันธุสูฟารม ธุรกิจเอกชน
และฟารมขนาดกลางที่มีความสามารถในการจัดการเลี้ยงดี จึงมีฟารมธุรกิจเอกชนเลี้ยงแพะนมเพิ่มมากขึ้น
การอนุรักษ แพะพื้น เมื อง ที่ มีค วามทนทานเลี้ ยงง าย เพื่อการใชประโยชน อยางยั่ งยืน แพะพื้น เมือ ง
มี ข อ ดี ที่ ส ามารถผสมพั น ธุ ไ ด ต ลอดป แ ละให ลู ก แฝดสู ง นํ า มาใช เ ป น แม พื้ น ฐานในการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ
เพื่อสรางแพะพันธุใหมโดยใชแพะพันธุตางประเทศผสมกับพื้นเมืองใหมีความทนทาน และมีผลผลิตสูงขึ้น
แพะจากการปรับปรุ ง พั นธุ ของกรมปศุสั ตว จะนําไปเลี้ ยงเปนฝู ง ขยายแพะพั น ธุ ดี โดยเกษตรกร
ฟารมเครือขายกอนแลวจึงจําหนายไปใหเกษตรกรทั่วไป
แพะเนื้อ พอ 90 แม 900

ฝูง

ลูกแพะเนื้อ 900 ตัว

แพะนม พอ 60 แม 600*

ปรับปรุงพันธุ

ลูกแพะนม 540 ตัว

ฟารมเครือขาย
ขยายพันธุ
เกษตรกรทั่วไป

ภาพที่ 51 โครงสรางระบบการปรับปรุงพันธุและการขยายพันธุแพะกรมปศุสัตว
วัตถุประสงค
1. วิจัยและพัฒนาแพะพันธุเนื้อ
1.1 แพะเนื้อพันธุแทจํานวน 2 พันธุ ไดแก แพะพันธุบอร และพันธุแองโกลนูเบียน
1.2 แพะเนื้อสายพันธุกรมปศุสัตว ไดแ ก แพะพันธุกปศ.1 เปนแพะลูกผสมบอร หรือ แพะลูกผสมแองโกลนูเบียน ระดับเลือด 50%
2. วิจัยและพัฒนาแพะพันธุนม
2.1 แพะนมพันธุแท ไดแก พันธุซาเนน
2.2 แพะนมสายพันธุกรมปศุสัตว ไดแก แพะพันธุกปศ.2 เปนแพะลูกผสมซาเนนระดับเลือด 50%
3. อนุรักษพันธุแพะพื้นเมืองเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
3.1 แพะพื้นเมืองสายพันธุภาคใต
3.2 แพะพื้นเมืองสายพันธุภาคเหนือ
กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว
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4. การสรางฟารมเครือขายปรับปรุงพันธุและกระจายพันธุแพะกรมปศุสัตว
สรางและพัฒนาฟารมเครือขาย ปรับ ปรุง พันธุแพะกรมปศุสัตว ซึ่งฟารมเครือขายจะสามารถผลิต
ลูกแพะพันธุดี เพื่อกระจายพันธุกรรมสูฟารมแพะของเกษตรกรตอไป
5. สนับสนุนโครงการตามพระราชดําริ
ผลิ ต และขยายแพะพั น ธุ ดี เพื่ อ สนั บ สนุน ใหกั บ โครงการฟาร ม ตั ว อย า ง และโครงการส ง เสริ ม
การเลี้ยงแพะตามพระราชดําริ เพื่อเปนฟารมตนแบบในการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย สามารถเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
และแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต
6. วิจัย และพั ฒนาการผลิต แพะร วมกับหนว ยงานอื่น ไดแ ก โครงการวิ จัย พัฒ นาแพะเนื้ อพั นธุ ไทย
ในภาคใตเชิ งพาณิชย รว มกับ สํานัก งานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) เพื่อสรางพันธุแพะเนื้ อ
พั น ธุ ไ ทยในภาคใต ที่ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตเร็ ว ให ผ ลผลิ ต เนื้ อ สู ง มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานเป น ที่ พึ ง พอใจ
ของผูบริโภค และศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมของแพะเนื้อพันธุไทยของลักษณะที่สําคัญไดแก การใหลูกแฝด
และความตานทานพยาธิ
7. โปรแกรมจัด การฐานข อมู ลแพะ (Thai Goat Database) เพื่อ ทํา หนา ที่เ ปน หน วยงานกลาง
ในการรวบรวมและวิ เ คราะห ข อ มู ล การปรุ ง พั น ธุ แ พะ เพื่ อ ใช ป ระโยชน ก ารคั ด เลื อ กและปรั บ ปรุ ง พั น ธุ
การเชื่อมโยงการใชทรัพยากรตางๆที่มีอยู เพื่อการพัฒนาพันธุแพะของประเทศใหมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2552-2556 (5 ป)
สถานที่ดําเนินการวิจัยและพัฒนาพันธุแพะ
แพะพื้นเมือง

แพะพันธุเนื้อ

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตาก

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวหนองกวาง

แพะพันธุนม
ศูนยวิจัยฯ นครราชสีมา

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวยะลา ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวยะลา

สถานีวิจัยฯ ปตตานี

สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวตรัง

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี

ศูนยวิจัยฯ ยะลา**

สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวกระบี่

สถานีวิจัยฯ เทพา**

สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวชัยภูมิ
สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวเทพา
สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวสุพรรณบุรี *
กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว
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* เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2552
** เลี้ยงแพะของโครงการฟารมตัวอยางฯ

วิธีการดําเนินงาน
แผนงานที่ 1 : วิจัยและพัฒนาแพะเนื้อ
1) วิจัยและพัฒนาแพะพันธุบอร
แพะเนื้อพัน ธุบอร มีถิ่นกําเนิดประเทศแอฟริ กาใต นําเข าเมื่อป 2539 มีลั กษณะประจํา พัน ธุ ตัวขาว
หัวสีน้ําตาลแดง ใบหูยาวปรก และขอดีไดแก ขนาดรูปรางใหญ โตเร็ว ทนทานสภาพแหงแลง ใหซากดี
2) วิจัยและพัฒนาแพะพันธุแองโกลนูเบียน
แ พ ะ เ นื้ อ พั น ธุ แ อ ง โ ก ล นู เ บี ย น พั ฒ น า พั น ธุ จ า ก ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ นํ า เ ข า เ มื่ อ ป 2520
มีลั กษณะประจํ าพั นธุ ใบหูย าวปรก จมู กงุ ม ขนาดรูป รางสู งใหญ และข อดีไดแก เปนพั นธุ กึ่ง เนื้ อนม น้ํานมม
เปอรเซ็นตไขมันสูงที่สุด สามารถทนสภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้นไดดี
3) สรางแพะเนื้อสายพันธุกรมปศุสัตว
เปนการสรางพัน ธุแพะเนื้อสายพันธุ กรมปศุสัตว ไดแก กปศ.1 เปนแพะลูกผสมบอรระดับสายเลือด
50% ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว ทนทานตอสภาพแวดลอมของประเทศ ใหผลผลิตเนื้อสูงมีคุณภาพตามมาตรฐาน
1. วัตถุประสงคของการปรับปรุงพันธุ (breeding objective)
เพื่ อพั ฒนาพั นธุ แท ที่มี อยู และสร างพัน ธุแ พะเนื้ อพั นธุไ ทยที่มี การเจริ ญเติบ โตเร็ ว ให ผลผลิ ตเนื้อ สูง
และมีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพแวดลอมตางๆ ของประเทศ
2. เกณฑการคัดเลือก (selection criteria)
ลักษณะที่ใชคัดเลือก (selection traits) ไดแก
พัฒนาแพะเนื้อ

แพะบอร

แพะแองโกลนูเบียน

แพะพันธุกปศ.1

สมรรถภาพการใหผลผลิต
1. น้ําหนักตัว
- แรกเกิด

ไมนอยกวา 2.2 กก.

ไมนอยกวา 2.0 กก.

ไมนอยกวา 2.2 กก.

- หยานม (3 เดือน)

ไมนอยกวา 15 กก.

ไมนอยกวา 14 กก.

ไมนอยกวา 15 กก.

- อายุ 6 เดือน

ไมนอยกวา 22 กก.

ไมนอยกวา 20 กก.

ไมนอยกวา 22 กก.
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พัฒนาแพะเนื้อ

แพะบอร

แพะแองโกลนูเบียน

แพะพันธุกปศ.1

- อายุ 9 เดือน

ไมนอยกวา 30 กก.

ไมนอยกวา 28 กก.

ไมนอยกวา 30 กก.

2. เปอรเซ็นตซาก

ไมนอยกวา 50%

ไมนอยกวา 50%

ไมนอยกวา 50%

1. ระยะหางระหวางครอก 240 วัน

240 วัน

220 วัน

2. จํานวนลูกเกิด/ป

1.5 ตัว/แม/ป

1.5 ตัว/แม/ป

1.5 ตัว/แม/ป

3. จํานวนลูกหยานม/ป

1.35 ตัว/แม/ป

1.35 ตัว/แม/ป

1.35 ตัว/แม/ป

สมรรถภาพการสืบพันธุ

3. การจัดการและการคัดเลือก
3.1 การผสมพันธุ
ใชการผสมจริง โดยการปลอยใหพอพั นธุคุมฝูงแม พันธุตลอดฤดูผ สมพัน ธุ อัตราพอพัน ธุ 1 ตัว ตอ
แมพันธุ 10 ตัว เพื่อปองกันการเกิดปญหาอัตราเลื อดชิด (inbreeding) โดยกําหนดแผนการผสมพัน ธุให มี
อัตราเลือดชิดไมเกิน 12.5 % อายุที่ใชผสมพันธุ
อายุสัตวที่เริ่มใชผสม

อายุการใชงาน

อายุเมื่อคัดออก

พอพันธุ

12 เดือน

2 ป

3 ป

แมพันธุ

9 เดือน

4 ป (6 ครอก)

5 ป

โครงสรางอายุของฝูงแพะพันธุเนื้อ
จํานวนแพะในแตละอายุ (ตัว)

ชวงหางชั่วอายุ

1 ป

2 ป

3 ป

4 ป

5 ป

รวม

(ป)

พอพันธุ

22

20

18

-

-

60

1.968

แมพันธุ

176

168

160

152

144

800

2.898

เฉลี่ย
2.433

ก) การสรางแพะเนื้อพันธุแท โดยการผสมแบบยกระดับสายพันธุ (upgrading)
ในการเพิ่ ม จํ า นวนฝู ง แพะพั น ธุ แ ท ข องหน ว ยงานให ม ากขึ้ น จะใช พ อ พั น ธุ ต า งประเทศ
ผสมกั บแม พื้ นเมื อ ง (เป นแม พื้ น ฐาน) ได เ ปน แพะลู ก ผสมระดั บ สายเลื อ ด 50

%

ต างประเทศ (F1)

และใช พ อ พั น ธุ แ ท ตั ว ใหม ผ สมกั บ แม ลู ก ผสม (F1) ผสมพั น ธุ แ บบยกระดั บ สายพั น ธุ ต อ ไปจนถึ ง F4
ระดับเลือด 93.75% จัดเปนแพะพันธุแท จึงใชคัดเลือกปรับปรุงพันธุรวมกับพันธุแ ท ดังแผนภาพที่ 52 และ
ภาพที่ 53
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พอพันธุบอร (B1)
พอพันธุบอร (B2)
พอพันธุบอร (B3)
พอพันธุบอร (B4)

×

×

×

×

แมพันธุพื้นเมือง (N)

แมลูกผสม (50B50N)

แมลูกผสม (75B25N)

แมลูกผสม (87.5B12.5N)

F1
F2
F3

แพะบอรพันธุแท <= ลูกผสม (93.75B6.25N)

F4

ภาพที่ 52 การสรางแพะบอรพันธุแท
พอพันธุนูเบียน (A1)
พอพันธุนูเบียน (A2)
พอพันธุนูเบียน (A3)

พอพันธุนูเบียน (A4)

×

×

×

×

แมพันธุพื้นเมือง (N)

แมลูกผสม (50A50N)

แมลูกผสม (75A25N)

แมลูกผสม (87.5A12.5N)

แพะนูเบียนพันธุแท <= ลูกผสม (93.75A6.25N)

F1
F2

F3

F4

ภาพที่ 53 การสรางแพะแองโกลนูเบียนพันธุแท
ข) การสรางแพะเนื้อสายพันธุกรมปศุสัตว (กปศ.1)
แพะเนื้อสายพัน ธุกปศ.1 เปน การผสมพัน ธุแ พะลู กผสม 50 % เพื่อ รักษาระดับสายเลือ ด
เดีย วกัน (inter se mating) โดยเกิดจากการคัดเลือกแพะเพศผูและเพศเมียมาผสมกั นภายในรุน ทดสอบ
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ความแปรปรวนแตละรุน จนถึงรุนที่ 5 หากมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสม่ําเสมอจึงสรุปเปนพันธุแท
ดังแผนภาพที่ 54
พอลูกผสม (50B50N) G1
ลูกผสม (50B50N) G2 ×

×

แมลูกผสม (50B50N) G1

ลูกผสม (50B50N) G2

ลูกผสม (50B50N) G3 × ลูกผสม (50B50N) G3
ลูกผสม (50B50N) G4 × ลูกผสม (50B50N) G4
แพะเนื้อพันธุแท (50B50N) G5
ภาพที่ 54 การสรางแพะเนื้อสายพันธุ กปศ.1
ในแตละรุนจะคัดเลือกทําพันธุ พอ 18 ตัว แม 90 ตัว เพื่อผสมพันธุภายในชั่วรุนเดียวกัน
3.2 การทดสอบสมรรถภาพการผลิต
ทดสอบสมรรถภาพการเจริ ญ เติ บ โตของแพะ โดยการเก็ บ บั น ทึ ก ข อ มู ล น้ํ า หนั ก ตั ว เมื่ อ แรกเกิ ด
อายุ 3, 6 และ 9 เดือน ลักษณะคุณภาพซากเมื่อ อายุ 9 เดือน และความสมบูรณพันธุ ไดแกจํานวนลูกเกิด
จํานวนลูกหยานม อายุเมื่อใหลูกตัวแรก ชวงหางการใหลูก โดยใชโปรแกรม Thai Goat Database
3.3 การคัดเลือกพอแมพันธุทดแทน
ทํา การคั ดเลือ กพอแมพันธุท ดแทน โดยใชดัช นีการคั ดเลือก (selection index) ซึ่งประกอบด วย
ลั ก ษณะต า งๆ ที่ ผ า นการประเมิ น ค า การผสมพั น ธุ ข องลั ก ษณะทางเศรษฐกิ จ ต า งๆ ด ว ยวิ ธี

BLUP

(Best Linear Unbiased Prediction) พิจ ารณาความสามารถการถายทอดทางพันธุกรรมจะเปนวิธี ที่ดีที่สุด
คือพิจารณาจากคาประมาณคุณคาการผสมพันธุ (Estimated Breeding Value, EBVs) ของแพะแตละตัว
วิธีการคัดเลือกตามภาพที่ โดยมีวิธีการดังนี้
1) พอเพื่อใหเกิดพอพันธุ (sires to breed sires : SS) คัดลักษณะการเจริญเติบโต คุณภาพซาก
2) พอเพื่อใหเกิดแมพันธุ (sires to breed dams : SD) คัดลักษณะการเจริญเติบโต คุณภาพซาก
3) แมเพื่อใหเกิดพอพันธุ (dams to breed sires : DS) คัดลักษณะการเจริญเติบโต การใหลูกดก
กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว
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4) แมเพื่อใหเกิดแมพันธุ (dams to breed dams : DD) คัดลักษณะการเจริญเติบโต การใหลูกดก

พอของพอ

พอของแม

SS

DS

แมของพอ

แมของแม

SD

พอหนุมเพื่อ
นําไปทดสอบลูก

DD

รุนลูกที่จะใช
ทดแทนแม

สรางดัชนีการคัดเลือก Selection Index (I) สําหรับการคัดเลือกพันธุ โดยมีสมการ ดังนี้
I(dam line) =

a1EBVw3 + a2EBVw6 + a3EBVw9 + a4EBVLS

I(sire line) =

a1EBVw3 + a2EBVw6 + a3EBVw9 + a5EBVLD

โดยที่ a1

=

economic weight สําหรับน้ําหนักตัวเมื่ออายุ 3 เดือน

a2

=

economic weight สําหรับน้ําหนักตัวเมื่ออายุ 6 เดือน

a3

=

economic weight สําหรับน้ําหนักตัวเมื่ออายุ 9 เดือน

a4

=

economic weight สําหรับลักษณะขนาดครอก

a5

=

economic weight สําหรับลักษณะความลึกสัน (loin depth)

EBVw3 =

คุณคาการผสมพันธุของน้ําหนักตัวเมื่ออายุ 3 เดือน

EBVw6 =

คุณคาการผสมพันธุของน้ําหนักตัวเมื่ออายุ 6 เดือน

EBVw9 =

คุณคาการผสมพันธุของน้ําหนักตัวเมื่ออายุ 9 เดือน

EBVLS =

คุณคาการผสมพันธุของขนาดครอก

EBVLD =

คุณคาการผสมพันธุของความลึกสัน

นําดัชนีการคัดเลือกไปใช ในฝูงเพื่อคัดเลือกปรับปรุงพันธุแพะที่มีการประมาณคาการผสมพันธุแลว
ความกาวหนาทางพั นธุกรรม (genetic progress) ซึ่งเปนผลจากการคัดเลือกของลักษณะน้ําหนั ก
เมื่ออายุ 9 เดือน
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1) ความแปรปรวน (variation : p) ของลักษณะที่ทําการคัดเลือก
2) ความเขมขนในการคัดเลือก (selection intensity : i )
3) ความแม นยํ าในการคั ดเลือก (accuracy of selection) ขึ้นอยูกั บค าอัต ราพันธุ กรรม (h2)
ของลักษณะที่คัดเลือก และแหลงที่มาของบันทึกที่ใชคัดเลือก
- ความแมนยําในการคัดเลือกจากบันทึกของตัวเอง = h หรือ  h2
- ความแมนยําในการคัดเลือกของการทดสอบลูก =  n/(n+a)
เมื่อ a = (5- h2) / h2 และ n = จํานวน (effective number) ลูกที่ทดสอบ
ความกาวหนา/ป (Ryr ) = {( i m + if ) / (Lm + Lf)} x h2 x p
= {(2.017+0.812) / (0.0556 + 0.4912)} x 0.4 x 3.5 = 0.8143 กก./ป
ฝูงแพะเนื้อยอดเยี่ยมของกรมปศุสัตว
เทคโนโลยีการผลิต
บอร, นูเบียน
พอแพะน้ําเชื้อแชแข็ง
แมแพะพันธุกรรมดี
(กบส, สทป)

แมพันธุพื้นฐานในการ
สรางพันธุใหม

การอนุรักษและพัฒนา
แพะพันธุพื้นเมือง
ภาคใตและภาคเหนือ

กบส, สทป, ปศจ, เกษตกร
ฟารมเครือขาย
กบส, ปศจ, เกษตกร

ลูกแพะเพศผูพันธุกรรมดี
ถายทอดเทคโนโลยี
และการวิจัยอื่นๆ

เกษตกรทั่วไป
(ปศจ กบส เกษตรกร)

ภาพที่ 55 การกระจายพันธุกรรมแพะกรมปศุสัตว

แผนงานที่ 2 : วิจัยและพัฒนาพันธุแพะนม
1) ปรับปรุงและพัฒนาแพะพันธุซาเนน
แพะนมพั นธุ ซ าเนน มีถิ่นกําเนิดประเทศสวิส เซอรแลนด นําเขาเมื่ อป 2527

มี ลักษณะ

ประจําพันธุ สีขาวทั้งตัว ใบหูเล็กตั้ง และขอดีไดแก ใหผลผลิตน้ํานมสูง
2) สรางแพะนมสายพันธุกรมปศุสัตว
เปนการสรางพั นธุ แพะนมสายพั นธุ กรมปศุ สั ตว ไดแก กปศ.2 เปนแพะลู กผสมซาเนน
สายเลือด 50% ที่สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของประเทศ ใหผลผลิตน้ํานมดี
กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว

แผนปรับปรุงพันธุแพะ 282
1. วัตถุประสงคของการปรับปรุงพันธุ
ลั ก ษณะวั ต ถุ ป ระสงค ได แ ก ให มี ป ริ ม าณน้ํ า นมและคุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น ต น ทุ น การผลิ ต ลดลง
ไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ภายใตสภาพแวดลอมการเลี้ยงของเกษตรกรแบบเปนการคา
2. เกณฑการคัดเลือก
ลักษณะที่ใชคัดเลือก ไดแก
สมรรถภาพการใหผลผลิต

แพะซาเนน

แพะพันธุกปศ.2

1. น้ําหนักตัว
- แรกเกิด

ไมนอยกวา 2.0 กก.

ไมนอยกวา 2.2 กก.

- หยานม

ไมนอยกวา 14 กก.

ไมนอยกวา 15 กก.

- อายุ 6 เดือน

ไมนอยกวา 22 กก.

ไมนอยกวา 22 กก.

- อายุ 9 เดือน

ไมนอยกวา 28 กก.

ไมนอยกวา 27 กก.

- ระยะการรีดนม

ไมนอยกวา 190 วัน

ไมนอยกวา 135 วัน

- ผลผลิตนม

ไมนอยกวา 380 กก.

ไมนอยกวา 185 กก.

1. ระยะหางระหวางครอก

270 วัน

240 วัน

2. จํานวนลูกเกิด/ป

1.8 ตัว/แม/ป

1.6 ตัว/แม/ป

3. จํานวนลูกหยานม/ป

1.6 ตัว/แม/ป

1.4 ตัว/แม/ป

2. ปริมาณน้ํานม

สมรรถภาพการสืบพันธุ

3. การจัดการและการคัดเลือก
3.1 การผสมพันธุ
ใชการผสมจริง โดยการปลอยใหพอพันธุคุมฝูงแม พันธุตลอดฤดูผ สมพัน ธุ อัตราพอพัน ธุ 1 ตัว ตอ
แมพันธุ 5-10 ตัว เพื่อปองกันการเกิดปญหาอัตราเลือดชิด
อายุสัตวที่เริ่มใชผสม

อายุการใชงาน

อายุเมื่อคัดออก

พอพันธุ

12 เดือน

2 ป

3 ป

แมพันธุ

9 เดือน

4 ป (5 ครอก)

5 ป

กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว

แผนปรับปรุงพันธุแพะ 283
การคั ด เลื อ กและผสมพั น ธุ เ พื่ อ สร า งฝู ง แพะนมพั น ธุ แ ท และสร า งแพะนมสายพั น ธุ ก รมปศุ สั ต ว
ทํานองเดียวกับการสรางฝูงแพะเนื้อ
3.2 การทดสอบสมรรถภาพการผลิต
ทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ โดยการเก็บบันทึกขอมูล น้ําหนักตัว การใหผลผลิตน้ํานม
และความสมบูรณพันธุ โดยใชโปรแกรม Thai Goat Database
3.3 การคัดเลือกพอแมพันธุทดแทน
ทํ า การคั ด เลื อ กพ อ แม พั น ธุ ท ดแทน โดยใช ดั ช นี ก ารคั ด เลื อ ก ประกอบด ว ยลั ก ษณะต า งๆ ที่ ผ า น
การประเมินคาการผสมพันธุของลักษณะทางเศรษฐกิจตางๆ ดวยวิธี BLUP

แผนงานที่ 3 : การอนุรักษพันธุกรรมแพะพื้นเมืองเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
แพะพื้นเมืองไทยมี 2 สายพันธุ ไดแก
1) แพะพื้ น เมื อ งสายพั น ธุ ภ าคใต เป น แพะที่ เ ลี้ ย งมากในภาคใต มี ลั ก ษณะประจํ า พั น ธุ ได แ ก
มี รู ป ร า งขนาดเล็ ก ใบหู เ ล็ ก ตั้ ง และสามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ สภาพแวดล อ มได ดี ทนทานต อ โรคพยาธิ
มีความสมบูรณพันธุและอัตราการใหลูกแฝดสูง รวมทั้งเปนที่ตองการของผูบริโภคในทองถิ่น
2)

แพะพื้น เมือ งภาคเหนื อ เปน แพะที่มี ถิ่น กํา เนิด ในประเทศอิ นเดีย และบัง คลาเทศ โดยนําเขา

มาทางประเทศสหภาพพม า เลี้ ย งกั น มากในแถบพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และภาคกลาง ลั ก ษณะประจํ า พั น ธุ
มีรูปรางขนาดกลาง ใบหูยาวปรก สามารถผสมพันธุไดตลอดทั้งป
1. วัตถุประสงคของการอนุรักษ
อนุ รักษพันธุกรรมที่มี ลักษณะดีเ ดน และมีความหลากหลายทางชีวภาพของแพะพื้ นเมือง
แตละสายพัน ธุ และพัฒ นาลักษณะที่สําคัญ ทางเศรษฐกิจ เพื่ อการใช ประโยชน อย างยั่งยื น รวมทั้ง ใชเ ปน
แม พื้ น ฐานในการสร า งแพะสายพั น ธุ ก รมปศุ สั ต ว ที่ ค งลั ก ษณะการปรั บ ตั ว เข า กั บ สภาพแวดล อ มได ดี
มีความทนทานตอโรคพยาธิ และมีความสมบูรณพันธุสูง
2. เกณฑการคัดเลือก(selection criteria)
การอนุรักษไมควรมีการคัดเลือกมาก ลักษณะที่ใชคัดเลือก (selection traits) ไดแก
สมรรถภาพการใหผลผลิต

แพะพันธุพื้นเมืองภาคใต

แพะพันธุพื้นเมืองภาคเหนือ

1. น้ําหนักตัว
- แรกเกิด

ไมนอยกวา 1.0 กก.

ไมนอยกวา 1.5 กก.

กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว

แผนปรับปรุงพันธุแพะ 284
สมรรถภาพการใหผลผลิต

แพะพันธุพื้นเมืองภาคใต

แพะพันธุพื้นเมืองภาคเหนือ

- หยานม (3 เดือน)

ไมนอยกวา 8 กก.

ไมนอยกวา 11 กก.

- อายุ 6 เดือน

ไมนอยกวา 12 กก.

ไมนอยกวา 16 กก.

- อายุ 9 เดือน

ไมนอยกวา 16 กก.

ไมนอยกวา 22 กก.

2. เปอรเซ็นตซาก

ไมนอยกวา 45%

ไมนอยกวา 45%

1. ระยะหางระหวางครอก

220 วัน

230 วัน

2. จํานวนลูกเกิด/ป

2.0 ตัว/แม/ป

1.8 ตัว/แม/ป

3. จํานวนลูกหยานม/ป

1.8 ตัว/แม/ป

1.6 ตัว/แม/ป

สมรรถภาพการสืบพันธุ

3. การจัดการและการคัดเลือก
3.1 การผสมพันธุ
ใชการผสมจริง อัตราสวนพอพันธุ 1 ตัว ตอแมพันธุ 10 ตัว
3.2 การทดสอบสมรรถภาพการผลิต
ทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะ โดยการเก็บบันทึกขอมูล น้ําหนักตัว ผลผลิตเนื้อ
และความสมบู ร ณ พั น ธุ ไ ด แ ก จํ า นวนลู ก เกิ ด จํ า นวนลู ก หย า นม ช ว งห า งการให ลู ก โดยใช โ ปรแกรม
Thai Goat Database
3.3 การคัดเลือกพอแมพันธุทดแทน
ทํา การคั ดเลื อ กพ อแม พั นธุ ทดแทน โดยใช ดั ช นี การคั ดเลื อ ก ประกอบดว ยลั กษณะตา งๆ
ที่ผานการประเมินคาการผสมพันธุของลักษณะทางเศรษฐกิจตางๆ ดวยวิธี BLUP

แผนงานที่ 4 : การสรางและพัฒนาฟารมเครือขายปรับปรุงพันธุแพะกรมปศุสัตว
เนื่ อ งจากเกษตรกรมี ค วามสนใจในการเลี้ ย งแพะและมี ค วามต อ งการแพะพั น ธุ ดี เ พิ่ ม มากขึ้ น
แตก รมปศุสัตว ยัง มีขอจํากัด ในการผลิ ตไมเ พียงพอกับ ความตองการของเกษตรกร ดัง นั้น กองบํารุ งพันธุ สัตว
ไดใ หศูน ยวิจัยฯ และสถานีฯ จัดตั้ งฟารมเครื อข ายปรั บปรุง พันธุ เพื่อนํ าแพะพันธุดีข องกรมปศุ สัตว ไปผลิ ต
และกระจายพั น ธุ ไ ปสู เ กษตรกรได เ พิ่ ม มากขึ้ น ทั้ ง ยั ง เป น การอํ า นวยความสะดวกแก เ กษตรกรรายย อ ย
ใหสามารถซื้อแพะพันธุดีจากฟารมเครือขายดังกลาวที่มีอยูในทองถิ่น

กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว

แผนปรับปรุงพันธุแพะ 285
1. วัตถุประสงคการสรางฟารมเครือขาย
สรางและพัฒนาฟารมเครื อข ายปรั บปรุงพันธุ แพะกรมปศุ สัตว เพื่อใหเกษตรกรมี สวนรวม
ในการปรับปรุงพันธุและกระจายแพะพันธุดีตอไป
2. เปาหมายการสรางฟารมเครือขาย
ศูนยวิจัยฯ และสถานีฯ จัดตั้งฟารมเครือขายขึ้นใหม ปละไมนอยกวา 1 ฟารมเครือขาย
3. วิธีดําเนินการ
3.1 การคัดเลือกฟารมเครือขาย : โดยศูนยวิจัยฯ/สถานีฯ/สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
- เกษตรกรที่มีความตองการเปนฟารมเครือ ขายปรับปรุง พันธุแ ละกระจายพันธุแ พะ
กรมปศุสั ตว จะตองมีการบันทึ กขอ มูล ทํา หมายเลขประจําตัวสัตว พันธุประวัติ ไดแก หมายเลขตัวสั ตว พัน ธุ
เบอรพอ วัน ที่ผสมพัน ธุ วันที่ค ลอดลู ก เพศลู ก น้ําหนัก เมื่ อแรกเกิ ด 3 เดือน และอายุ 6 เดือ น เจา ของฟาร ม
จะตองรวบรวมขอมูลแพะสงใหที่ศูนย/สถานี เดือนละครั้ง เจาหนาที่จะประมวลผล และสงผลกลับคืนใหฟารม
เพื่อนําขอมูลไปใชในการคัดเลือกปรับปรุงพันธุแพะของฟารมตอไป
3.2 การรับรองพันธุฟารมเครือขาย : โดยกรมปศุสัตว/กองบํารุงพันธุสัตว
- ฟาร ม เครื อ ข า ยที่ ต อ งการใบรั บ รองพั น ธุ ศู น ย วิ จั ย ฯ/สถานี ฯ จะส ง เจ า หน า ที่
ไปทํ า การตรวจสอบ หากแพะอยู ใ นเกณฑ ที่ กํ า หนดตามแนวพั น ธุ จึ ง จะออกใบรั บ รองพั น ธุ ป ระวั ติ ใ ห
ซึ่งจะเปนการสรางมูลคาตัวสัตวเพิ่มใหกับแพะตัวที่ผานการรับรอง แตทั้งนี้จะตองจําหนายในราคาที่เหมาะสม

แผนงานที่ 5 : สนับสนุนโครงการตามพระราชดําริ
ผลิ ต และขยายแพะพั น ธุ ดี เ พื่ อ สนั บ สนุ น ให กั บ โครงการฟาร ม ตั ว อย า งเพื่ อ เป น ฟาร ม ต น แบบ
ในการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย สามารถเพิ่มผลผลิตคุณภาพและแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต
สถานที่ดําเนินการ โครงการฟารมตัวอยาง ตามพระราชดําริ
โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ

โครงการฟารมตัวอยาง บานบอหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ศูนยวิจัยฯ หนองกวาง

โครงการฟารมตัวอยาง จ.อางทอง

ศูนยวิจัยฯ นครราชสีมา

โครงการสงเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต ตามพระราชดําริ

ศูนยวิจัยฯ ยะลา

โครงการสงเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต ตามพระราชดําริ

สถานีวิจัยฯ เทพา

โครงการฟารมตัวอยาง อ.ปานะเระ อ.แมลาน อ.หนองจิก จ.ปตตานี

สถานีวิจัยฯ ปตตานี

กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว

แผนปรับปรุงพันธุแพะ 286

แผนงานที่ 6 : สรางเครือขายงานวิจัยและพัฒนาการผลิตแพะรวมกับหนวยงานอื่น
โครงการวิ จั ยพั ฒ นาแพะเนื้อ พั นธุ ไ ทยในภาคใต เ ชิ ง พาณิ ช ย ร วมกั บ สํ านั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย การเกษตร (องคการมหาชน) ใหทุนวิจัยอุดหนุน 13,651,724 บาท (ระยะดําเนินการเฟสแรกป 2548-2551)
วัตถุ ประสงค เพื่อสรางพัน ธุแพะเนื้อพันธุ ไทยที่มีการเจริญเติบโตเร็ ว ทนทานต อสภาพแวดลอมของประเทศ
ใหผ ลผลิ ตเนื้อสู ง มี คุณ ภาพตามมาตรฐานและเปน ที่พึ ง พอใจของผู บริ โภค โดยการผสมขามพั น ธุ แพะ 3
สายเลือด โดยปแรกใชแพะพอพันธุแองโกลนูเบีย นผสมกับแม แพะพื้ นเมือง ไดแพะลู กผสม 50%แองโกลนูเบียน - 50%พื้นเมือง เปนแมพันธุ นํามาผสมกับพอพันธุบอร ไดแพะลูกผสม 50%บอร - 25%แองโกลนูเบียน
- 25%พื้นเมือง เปนฝูงตนพันธุ คัดเลือกทดสอบพันธุเพื่อนํามาผสมกันในแตละรุน และทดสอบความแปรปรวน
ในแตละรุนจนมีการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสม่ําเสมอจึงถือเปนพันธุแท ดังแผนภาพที่ 56
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พอพันธุแองโกลนูเบียน (A) 20 ตัว
พอพันธุบอร (B) 20 ตัว

×

×

แมพันธุพื้นเมือง (N) 200 ตัว

แมแพะลูกผสมสองสายเลือด (AN) 100 ตัว

แพะลูกผสมสามสายเลือด (B.AN) G0

คัดเลือกพันธุ และผสมพันธุภายในรุนเดียวกัน
แพะลูกผสมสามสายเลือด (B.AN) G1
คัดเลือกพันธุ และผสมพันธุภายในรุน เดียวกัน
แพะลูกผสมสามสายเลือด (B.AN) G2
คัดเลือกพันธุ และผสมพันธุภายในรุนเดียวกัน
ทดสอบความแปรปรวนภายในรุน
แพะเนื้อพันธุไทยในภาคใต G4- G5
ภาพที่ 56 การสรางแพะเนื้อพันธุไทยในภาคใต
สถานที่ดําเนินการ
โครงการ
1) โครงการวิจัยพัฒนาแพะเนื้อพันธุไทยในภาคใตเชิงพาณิชย

หนวยงานรับผิดชอบ
ศูนยวิจัยฯ ยะลา

อยูระหวางดําเนินการตอเฟสสอง (ป 2552-2556)

สถานีวิจัยฯ เทพา

รายละเอียดโครงการ http:/www.dld.go.th/thaimeatgoat/

สถานีวิจัยฯ ตรัง

2) โครงการวิจัยและพัฒนาแพะเนื้อสุพรรณบุรี

สถานีวิจัยฯ สุพรรณบุรี

(อยูระหวางขอสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสุพรรณบุรี)
3) โครงการพัฒนาตลาดนัดแพะ รวมกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัด

ศูนยวิจัยฯ ยะลา

ไดรับทุนสนับสนุนจาก ศอบต.
กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว
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แผนงานที่ 7 : การใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูลแพะ (Thai Gaot Database)
ความสําคัญและที่มาของโครงการ
การปรับปรุงพันธุแพะในปจจุบัน กองบํารุงพันธุสัตว ไดอาศัยวิชาการทางดานพันธุศาสตรเชิงปริมาณ
พั น ธุ ศ าสตร ร ะดั บ โมเลกุ ล สถิ ติ ป ระยุ ก ต ชั้ น สู ง เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร และสารสนเทศ มาช ว ยพั ฒ นา
แผนการปรับปรุงพันธุแพะของกรมปศุสัตวและเกษตรกรฟารมเครือขายจึงจะประสบความสําเร็จ
สํ าหรับประเทศที่มี ความกาวหนาทางการปรับปรุง พั นธุ จ ะมี แผนและเปาหมายการปรับปรุง พั น ธุ
ที่ ชั ด เจน

มี บุ ค ลากรที่ เ ข า ใจในแผนและวิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง พั น ธุ เ ป น อย า งดี นอกจากนี้ ยั ง ใช เ ทคโนโลยี

ทางคอมพิวเตอรที่กาวหนา มาชวยในการปรับปรุงพันธุ ซึ่งทําใหสามารถใชขอมูลขาวสารดานพันธุกรรมมาใช
ในการวางแผนและปรั บปรุง แผนการปรั บปรุง พั นธุ ไ ด อย า งเปน ระบบ แทนการใช รู ป รา งลั กษณะปรากฏ
ภายนอกมาใช ใ นการตัด สิ น ใจในการคัด เลื อ กพั นธุ

เพื่ อ ทํา หน าที่ เ ป นหน วยงานกลาง ในการรวบรวม

และวิ เ คราะห ข อ มู ล การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ แ พะ กํ า หนดกรอบนโยบาย วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน การเชื่ อ มโยง
การใชทรัพยากรตางๆที่มีอยู เพื่อการปรับปรุงพันธุแพะของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนแหลงรวมขอมูลการปรับปรุงพันธุแพะของประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2) เพื่อทําหนาที่วิเคราะหประเมินคุณคาทางพันธุกรรมของแพะ รวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน
3) เพื่ อทําหนาที่เผยแพรข อมูลสารสนเทศทางวิช าการ เพื่อใชประโยชนการคัดเลือกและปรับปรุง
พันธุ
4) เพื่อเปนศูนยกลางในการเผยแพรขอมูลและบทความทางวิชาการดานการปรับปรุงพันธุแพะ
5) เพื่อทําหนาในการพิจารณาออกใบรับรองพันธุประวัติแพะ
หลักการและเหตุผล
สมรรถภาพการผลิ ตของแพะสามารถปรั บปรุง ได โดยการคัด แพะพอแมพั นธุที่ มีพัน ธุกรรม
ดีย อดเยี่ยมจากฝูง การคัด เลือกพั นธุ แพะจึ งควรคัด เลือกจากคุณ คา ทางพั นธุ กรรมของสัตว ความแม นยํา
ในการประมาณคาพันธุกรรมจึงมีความสําคัญ อยา งยิ่ง เพราะการคัดเลือกที่มี ความแมนยํามากจะส งผลใหมี
ความก า วหน า มากขึ้ น ด ว ย ป จ จุ บั น มี โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร เ ฉพาะมากมาย สํ า หรั บ การประเมิ น
คุณคา พัน ธุกรรมของสัตว โปรแกรมจะทําการประเมิน คุณคา โดยการรวมเอาขอ มูล จากลักษณะปรากฏของ
ตั ว สั ต ว เ อง กั บ ลั ก ษณะปรากฏที่ วั ด ได จ ากเครื อ ญาติ ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง หมดมาทํ า การประเมิ น จึ ง ทํ า ให
ผลการประเมิ นคุณ คาการประเมิ นมี ความถูก ตองแม น ยําสู ง หลั ง จากนั้ นจะรวมเอาคุณ ค าการผสมพั น ธุ
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จากหลายๆ ลักษณะที่มี ความสําคัญ ทางเศรษฐกิจรวมไวเปนคาเดีย ว เพื่อเปนดัชนีการคัดเลือก การคัดเลือก
จากลําดับของสัตวที่เรียงลํ าดับตามดัชนีก ารคัดเลือก จะทํ าใหสัตวในรุนตอๆ ไปมีการปรับปรุงและพัฒ นาที่ดี
ยิ่งขึ้น
นอกจากการคั ด เลื อ กพั น ธุ โ ดยอาศั ย ดั ช นี คั ด เลื อ กจะทํ า ให มี ก ารปรั บ ปรุ ง พั น ธุ สั ต ว
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นแล ว จํานวนสัตวที่นํามาใชเ ปน พื้ นฐานในการวิเ คราะห ก็ มีความสําคัญ การมี สัตว
เขามารวมวิเคราะหมากขึ้น จะทําใหมีความเขม ขนตอการคัดเลื อกมากขึ้น และสงผลใหมีความกาวหนา
ในการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ เ ร็ ว ขึ้ นด ว ย จํ า นวนสั ต ว ที่ เ ข า ร ว มวิ เ คราะห จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ได โดยการรวบรวมเครื อ ข า ย
การปรั บ ปรุง พั นธุ แ พะ ทั้ ง จากภาคเอกชนและภาครั ฐ บาลร ว มกัน ยิ่ง เพิ่ ม ขนาดเครือ ข า ยได ม ากเทา ไหร
ความก า วหน า จากการปรั บ ปรุ ง พั นธุ แ พะของประเทศทั้ ง ระบบก็ จ ะมี ค วามก า วหน า ขึ้ นมากเท า นั้ น ทั้ ง นี้
ภายในเครื อ ข า ยการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ แ พะจํ า เป น จะต อ งมี ก ารใช พั น ธุ ก รรมร ว มกั น จากการใช พ อ ร ว มกั น
(linked

sire)

โดยการผสมเที ย มหรื อ การแลกเปลี่ ย นพ อ แม พั น ธุ กั น ระหว า งฟาร ม ภายในเครื อ ข า ย

เมื่อมีการเชื่อมโยงการใชพันธุ กรรมระหวางฟาร มมากขึ้น จะทําใหการเปรียบเทียบคุณคาพันธุกรรมของสัตว
ระหวางฟารม (Across-herd genetic evaluation system) มี ความถูกตอ งแมน ยํามากขึ้น ประชากรแพะ
จากหลายๆ ฟารมภายใตเครือขายเปรีย บเสมือนประชากรเดียวกัน จํานวนสัตวที่ ถูกคัดเลือกมีมากขึ้ น การ
คัดเลือกมีความเขมขนมากขึ้น การใชพันธุกรรมแพะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีการดําเนินการ
1. จัดทําฐานขอมูลแพะเพื่อรองรับขอมูลแพะที่จะมาเขารวมกับโครงการ
2. สํารวจและกําหนดคุณสมบัติของฟารมเครือขาย
3. กําหนดเงื่อนไขการเปนสมาชิกและรับสมัครฟารมเครือขายเอกชนเขารวมโครงการ
4.

กํ า หนดรูป แบบการใช พั น ธุ สั ตว ร วมกั น เพื่ อ ให มี ค วามเชื่ อ มโยงทางพั นธุ ก รรมระหว างสั ต ว

ในศูนยฯ/สถานีฯ ดวยกัน และฟารมเครือขายระหวางฟารมเอกชนดวยกัน
5. จั ด ทํ า มาตรฐานคู มื อ การปฏิ บั ติ ก ารเลี้ ย งและการทดสอบแพะในฟาร ม ของรั ฐ และเอกชน
ใหส อดคล อ งกัน กําหนดมาตรฐานรูป แบบการจดบันทึ กขอ มู ล การผลิ ต และการสื บพั นธุ และพั นธุ ป ระวั ติ
กําหนดมาตรฐานรหัสบันทึกประจําตัวสัตว รหัสฟารมและรหัสพันธุ
6. กําหนดระยะเวลา และวิธีการถ ายโอน เชื่ อมโยงข อมูล ระหวางหนวยงานของรัฐ และฟารมเอกชน
และศูนยขอมูลการปรับปรุงพันธุแพะ เปนศูนยกลางการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อการปรับปรุงพันธุ
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7. ศูนยขอมู ลฯ ดําเนินการประมาณคุ ณคาการผสมพั นธุ โดยใชเ ทคโนโลยี BLUP และรายงานผล
คุ ณ ค า การผสมพั น ธุ (EBVs) และดั ช นี ก ารคั ด เลื อ ก ให ฟ าร ม เครื อ ข า ยและลงข อ มู ล บนอิ น เตอร เ น็ ต
เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการคั ด เลื อ กพั น ธุ แ ละให คํ า แนะนํ า การจั ด คู ผ สมพั น ธุ โ ดยใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร
เพื่อใหไดแพะในรุนตอไปมีความกาวหนาทางพันธุกรรมมากที่สุดและมีอัตราการผสมเลือดชิดนอยที่สุด
8. พิจารณาออกใบรับรองพันธุประวัติแพะเมื่อมีการรองขอ
9. ดําเนินการประชุมผูที่เกี่ยวของ ปละครั้งเพื่อติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงระบบการทํางาน
10. ดําเนินการประชาสัมพันธและขยายจํานวนฟารมเอกชนเครือขาย ใหเพิ่มมากขึ้น
ฟารมเกษตรกรเครือขาย

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว

สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว

กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก
กองบํารุงพันธุสัตว กรมปศุสัตว
ศูนยขอมูลการปรับปรุงพันธุแพะ

ฟารมเกษตรกรเครือขาย

การสงขอมูล สมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุและพันธุประวัติแพะ
การสงผลการวิเคราะห คา EBVs และคาดัชนีการคัดเลือก
ภาพที่ 57 แผนการดําเนินงานศูนยขอมูลการปรับปรุงพันธุแพะ
การคัดเลือกพันธุ แพะใหมี สมรรถภาพการผลิตที่ดี อาศัยเทคนิคการคัดเลือกโดยใช ดัชนีการคัดเลือก
โดยการรวมเอาคุณ คา การผสมพั นธุ จากหลายๆ ลักษณะที่ มีความสํ าคัญ ทางเศรษฐกิ จรวมไว เปน คา เดีย ว
เพื่อเปนดัชนีการคัดเลือกนั้น มีวิธีการ ดังนี้
1) สํารวจสภาวะการตลาดและการผลิตแพะ แรงงาน และตนทุนคาใชจายตอหนวยการผลิต
2) จําแนกประเภทของตลาดตามคุณสมบัติเฉพาะของแพะที่ตลาดตองการ
3) จําแนกลักษณะทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอตลาดผูบริโภคตางๆ
4) คํ านวณหาคา economic weight ของทุกลัก ษณะที่ใช เปน เกณฑ การคั ดเลือก โดยใชแบบหุ น
profit function และหาคาอนุพันธของ profit function
5) สรางดัชนีการคัดเลือก Index (I) สําหรับการคัดเลือกพันธุแพะ

กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว
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อุปกรณ
การเก็บบันทึกขอมูล ใชโปรแกรม Thai Goat Database*
การวิเคราะหพันธุกรรม ใชโปรแกรม ASReml
ผูรวมดําเนินการ
กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว กรมปศุสัตว เปนหนวยงานวิเคราะหขอมูล
ศูนยวิจัย และบํารุ งพั นธุ สัตว / สถานีวิจัยทดสอบพัน ธุสั ตว / ฟารม เกษตรกรเครื อขายเก็บบันทึก
ขอมูล
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
- ลดการนําเขาแพะพอแมพันธุ
- มีการกระจายแพะพันธุดีลงสูเกษตรกรอยางเพียงพอและทั่วถึง
- พันธุกรรมแพะของประเทศไทยไดรับการพัฒนาปรับปรุงอยางรวดเร็ว
- การซื้ อขายแพะในอนาคตจะกําหนดราคาตามคุณ คา การผสมพันธุ และดั ชนีก ารคัด เลือกเปน
หลัก
หนวยงานรับผิดชอบ
กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว กรมปศุสัตว breeding5@dld.go.th
งบประมาณดําเนินการ
รายละเอียดงบประมาณ

2552

2553

2554

2555

2556

1. วิจัยและพัฒนาพันธุแพะเนื้อ

5,858,100

7,594,800

6,231,600

6,471,600

6,724,400

2. วิจัยและพัฒนาพันธุแพะนม

3,471,800

3,609,500

3,753,900

3,905,800

4,065,300

3. การรักษาพันธุกรรมแพะพื้นเมือง 1,366,400

1,414,300

1,464,500

1,517,100

1,572,400

4. การกระจายพันธุ ฟารมเครือขาย

1,294,700

1,294,700

1,294,700

1,294,700

รวมทั้งหมด

1,294,700

11,991,000 13,913,300 12,744,700 13,189,200 13,656,800

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลการวิจัยและพัฒนาพันธุแพะเนื้อ
จากแมพั นธุแพะเนื้อที่ กรมปศุสัตวไดพัฒนาขึ้น จํานวน 700 ตัว จะทําใหสามารถถ ายทอด
พัน ธุก รรมลงไปในระบบการผลิต แพะ โดยการใช พอ พันธุ จํา นวน 280 ตัว ตอ ป สามารถใชผ สมกับแมพั นธุ
กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว
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จํานวน 5,600 ตัว (คิดเปน 4.78% ของจํานวนแมแพะเนื้อทั้งประเทศ 117,000 ตัว: ขอมูลป 2549 ) และผลิต
ลูกได 8,400 ตัว ตอป สามารถสรางมู ลค าเพิ่ม จากการจําหนายแพะที่ผ ลิต ได ไมต่ํ ากวา 1,000 บาทตอตั ว
(แพะทั่วไปราคา 2,500 บาท แพะพั นธุ ที่ปรั บปรุง โดยกรมปศุสั ตวราคา 3,500 บาท) ในแตล ะปคิดเป น
มูลคาเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 8,400,000 บาท
ผลการวิจัยและพัฒนาพันธุแพะนม
จากแมพั นธุ แพะนมที่กรมปศุสัตวไ ดพั ฒนาขึ้น จํา นวน 600 ตัว จะทํ าใหส ามารถถายทอด
พันธุกรรมลงไปในระบบการผลิตแพะนมของประเทศ โดยการใชพอพันธุจํานวน 255 ตัวตอป สามารถใชผสม
กับแมพันธุจํานวน 2,550 ตัว (คิดเปน 19.61% ของจํานวนแพะนมทั้งประเทศ 13,000 ตัว: ขอมูลป 2549 )
และผลิตลูก ได 3,825 ตัวตอป สามารถสรางมู ลคาเพิ่ม จากการจํา หนายแพะ ไม ต่ํากว า 2,000 บาทตอตั ว
(แพะนมทั่วไปราคา 5,000 แพะที่ปรับปรุงโดยกรมปศุสัตวราคา 7,000 บาท) คิดเปนมูลคาเพิ่มขึ้นไมนอยกวา
7,650,000 บาทตอ ป สามารถเพิ่ม มูล คา จากการผลิตนมแพะที่เ พิ่มขึ้นจากการใชพั นธุกรรมแพะนมของ
กรมปศุสัตว จํานวน 65 กิโลกรัมตอตัวตอป คิดเปนมูลคา 3,978,000 บาท (แมพันธุ 1,530 ตัว ราคาน้ํานม 40
บาทตอ กก. ระยะรีดนม 225 วันตอป น้ํานมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.3 กก. ตอวัน)
ผลกระทบ (impacts)
1. ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถนํ า เข า พั น ธุ แ พะจากต า งประเทศได ธุ ร กิ จ การผลิ ต แพะในประเทศ
จะยังมีแพะคุณภาพดีใชผลิตไดอยู
2. นั ก วิ ช าการจะมี ป ระสบการด า นการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ แ พะที่ จ ะสนั บ สนุ น ฟาร ม เอกชน
ในการปรับปรุงพันธุแพะใชเอง โดยไมตองนําเขาจากตางประเทศ หรือนําเขาในกรณีที่จําเปนเทานั้น
รายละเอียดงบประมาณ
งบประมาณแผนงานที่ 1 : การปรับปรุงพันธุแพะเนื้อ (พอพันธุ 60 ตัว แมพันธุ 800 ตัว)
รายละเอียดงบประมาณ

2552

2553

ปงบประมาณ
2554

2555

2556

รวมทั้งหมด

5,858,100 7,594,800 6,231,600 6,471,600 6,724,400

1. งบบุคลากร

1,725,900 1,734,500 1,821,200 1,912,300 2,008,000

คาพนักงานราชการ

1,725,900 1,734,500 1,821,200 1,912,300 2,008,000

2. งบดําเนินการ

4,132,200 4,160,300 4,410,400 4,559,300 4,716,400

2.1 คาตอบแทน

240,000

240,000

240,000

กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว
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240,000
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2552

2553

ปงบประมาณ
2554

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

916,300

808,800

921,100

925,600

930,400

คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก พาหนะ

360,000

360,000

360,000

360,000

360,000

คาซอมแซมสิ่งปลูกสราง

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

คาจางเหมาบริการ

120,000

12,000

120,000

120,000

120,000

คาใชจายสัมมนาและฝกอบรม

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

คาสมทบกองทุนประกันสงคม

86,300

86,800

91,100

95,600

100,400

รายละเอียดงบประมาณ
คาอาหารทําการนอกเวลา
2.2 คาใชสอย

2.3 คาวัสดุ

2555

2556

2,975,900 3,111,500 3,249,300 3,393,700 3,546,000

วัสดุสํานักงาน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

วัสดุกอสราง

120,000

126,000

132,000

138,000

145,000

วัสดุวิทยาศาสตร

299,200

319,200

335,200

352,000

369,600

วัสดุคอมพิวเตอร

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

วัสดุการเกษตร

2,206,700 2,316,300 2,432,100 2,553,700 2,681,400

3. งบลงทุน

1,700,000

คาครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง

1,700,000

โรงเรือนแพะขนาด 10x23 เมตร

1,000,000

โรงเรือนลูกแพะ 6x18 เมตร

700,000

งบประมาณกิจกรรมที่ 2 : การปรับปรุงพันธุแพะนม (พอพันธุ 40 ตัว แมพันธุ 600 ตัว)
2552

2553

ปงบประมาณ
2554

รวมทั้งหมด

3,471,800

3,609,500

3,753,900

3,905,800

4,065,300

1. งบบุคลากร

751,700

789,300

828,700

870,200

913,700

751,700

789,300

828,700

870,200

913,700

2,720,100

2,820,200

2,925,200

3,035,600

3,151,600

รายละเอียดงบประมาณ

คาพนักงานราชการ
2. งบดําเนินการ

กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว
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2552

2553

ปงบประมาณ
2554

72,000

72,000

72,000

72,000

72,000

72,000

72,000

72,000

72,000

72,000

443,600

445,500

447,400

449,500

451,700

คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก พาหนะ

176,000

176,000

176,000

176,000

176,000

คาซอมแซมสิ่งปลูกสราง

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

คาจางเหมาบริการ

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

คาใชจายสัมมนาและฝกอบรม

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

คาสมทบกองทุนประกันสงคม

37,600

39,500

41,400

43,500

45,700

2,204,500

2,302,700

2,405,800

2,514,100

2,627,900

วัสดุสํานักงาน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

วัสดุกอสราง

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

วัสดุวิทยาศาสตร

232,200

243,800

256,000

268,800

282,300

วัสดุคอมพิวเตอร

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

วัสดุการเกษตร

1,732,300

1,818,900

1,909,800

2,005,300

2,105,600

รายละเอียดงบประมาณ
2.1 คาตอบแทน
คาอาหารทําการนอกเวลา
2.2 คาใชสอย

2.3 คาวัสดุ

2555

2556

3. งบลงทุน
งบประมาณแผนงานที่ 3 : การรักษาพันธุกรรมแพะพื้นเมือง (พอพันธุ 20 ตัว แมพันธุ 200 ตัว)
2552

2553

ปงบประมาณ
2554

รวมทั้งหมด

1,366,400

1,414,300

1,464,500

1,517,100

1,572,400

1. งบบุคลากร

264,600

277,900

291,800

306,400

321,700

264,600

277,900

291,800

306,400

321,700

2. งบดําเนินการ

1,101,800

1,136,400

1,172,700

1,210,700

1,250,700

2.1 คาตอบแทน

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

รายละเอียดงบประมาณ

คาพนักงานราชการ

คาอาหารทําการนอกเวลา

กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว
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2552

2553

ปงบประมาณ
2554

266,400

267,800

269,200

270,600

272,200

คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก พาหนะ

135,000

135,000

135,000

135,000

135,000

คาซอมแซมสิ่งปลูกสราง

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

คาจางเหมาบริการ

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

คาใชจายสัมมนาและฝกอบรม

13,200

13,900

14,600

15,300

16,100

คาสมทบกองทุนประกันสงคม

13,200

13,900

14,600

15,300

16,100

799,400

832,600

867,500

904,100

942,500

วัสดุสํานักงาน

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

วัสดุกอสราง

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

วัสดุวิทยาศาสตร

78,200

82,100

86,200

90,500

95,000

วัสดุคอมพิวเตอร

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

วัสดุการเกษตร

586,200

615,500

646,300

678,600

712,500

รายละเอียดงบประมาณ
2.2 คาใชสอย

2.3 คาวัสดุ

2555

2556

3. งบลงทุน
งบประมาณกิจกรรมที่ 4 : การกระจายพันธุ ฟารมเครือขาย
รายละเอียดงบประมาณ
รวมทั้งหมด

2552

งบประมาณ
2553
2554

2555

2556

1,294,700

1,294,700 1,294,700 1,294,700 1,294,700

2. งบดําเนินการ

1,294,700

1,294,700 1,294,700 1,294,700 1,294,700

2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

1,294,700

1,294,700 1,294,700 1,294,700 1,294,700

1. งบบุคคลากร

2.1.1 คาตอบแทน
2.1.2 คาใชสอย

1,199,700 1,199,700 1,199,700 1,199,700 1,199,700

- คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก ยานพาหนะ

995,700

995,700

995,700

995,700

995,700

- คาซอมแซมยานพาหนะ

204,000

204,000

204,000

204,000

204,000

กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว
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2552

งบประมาณ
2553
2554

2555

2556

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

- วัสดุสํานักงาน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

- วัสดุเชื้อเพลิง ฯ

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

- วัสดุคอมพิวเตอร

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

รายละเอียดงบประมาณ
2.1.3 คาวัสดุ

2.2 คาสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
การติดตามงานฟารมเครือขาย
1. สวนกลาง 3 คน ไป 50 วัน
2. หนวยงาน 12 แหง ๆ ละ 2 คน ไป 8 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน
3. คาซอมแซมยานพาหนะ 12 แหงๆ ละ 10,000 บาท
เปาหมายการผลิตพันธุแพะ ปงบประมาณ 2554
ที่

หนวยงาน

พอพันธุ แมพันธุ ขนาดอื่น ผลิตลูก รวม ทดสอบ

1 สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวสุพรรณบุรี

4

50

-

65

119

-

2 สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวชัยภูมิ

8

50

60

65

183

40

3 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครราชสีมา

4

60

80

78

222

30

4 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตาก

8

100

40

130

278

40

5 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวหนองกวาง

3

50

80

65

198

20

6 สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวกระบี่

8

50

80

65

203

40

7 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี

10

65

80

84

239

50

8 สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวตรัง

13

115

73

150

351

50

9 สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวปตตานี

18

250

170

325

763

100

10 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวยะลา

33

320

235

416

1,004

150

11 สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวเทพา

17

190

164

247

618

100

126

1,300

1,062

1,690 4,178

620

รวม
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มาตรฐานตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตแพะ
ผู ค วบคุ ม การผลิ ต ควรจะต อ งทํ า ให ไ ด ต ามเป า หมายการผลิ ต แพะที่ ว างไว ทั้ ง นี้ จ ะมี ตั ว ชี้ วั ด
ทั้งดานคุณภาพและตัวชี้วัดดานปริมาณ ดังนี้
แมพันธุ
- แมพั นธุ จะตอ งทํ าการคั ดเลือกแพะสาวทดแทนที่มี ลักษณะดีเ ดน ที่สุด ของฝูง โดยพิจารณาจาก
ขอมูล ประวัติการใหลูกแฝด ใหน้ําหนักลูกหยานมสู ง และใชแ มพั นธุ อายุไ มเกิน 5 ป (ใหลู กจํา นวน 6 ครอก)
นอกจากนี้แมพันธุที่ใชจะตองผสมติดทุกครั้งที่เขารับการผสมพันธุ
- จะตองมีอัตราการตายไมเกิน....5.....%
- อายุเมื่อใหลูกตัวแรก ....425....วัน (อายุเมื่อผสมพันธุ 9 เดือน น้ําหนักตัวไมนอยกวา 30 กก.)
- ชวงหางการใหลูก ....210.... วัน (ผสมหลังจากคลอดลูกไมเกิน 60 วัน)
- จํานวนลูกเกิด

- จํานวนลูกหยานม

แพะเนื้อ ไมนอยกวา 2.0 ตัว/แม/ป

แพะนม ไมนอยกวา 1.8 ตัว/แม/ป

แพะนม ไมนอยกวา 1.8 ตัว/แม/ป

แพะนม ไมนอยกวา 1.6 ตัว/แม/ป

พอพันธุ
- พอพันธุที่ใชจะตองมีอายุไมเกิน....4-5.....ป
- จะตองมีอัตราการตายไมเกิน....... 2 ……%
- จะตองใชงานไมเกิน........3.......ป
ลูกแพะ
- จะตองมีอัตราการตายนอยกวา 10 %ของฝูง
- น้ําหนักเมื่อหยานมเฉลี่ย 15 กิโลกรัม
- น้ําหนักที่อายุ 1 ป เฉลี่ย 30 กิโลกรัม
- อัตราการเจริญเติบโตระยะกินนมเฉลี่ยไมนอยกวา 120 กรัม/วัน
แพะรุน
- อัตราการตายนอยกวา.......10.....%
- น้ําหนักเมื่ออายุ 6 เดือน เฉลี่ย.....20.....กิโลกรัม
- อัตราการเจริญเติบโตระยะทดสอบเฉลี่ยไมนอยกวา.....50.....กรัม/วัน
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แพะสาวทดแทน
- จะตองเขารับการผสมพันธุเมื่ออายุประมาณ 9 เดือน หรือน้ําหนักไมนอยกวา 25-30 กิโลกรัม
- ตองมีแพะสาวทดแทนฝูงแมพันธุเดิมในแตละปไมนอยกวา 20% ของเปาหมายแมพันธุทั้งหมด
แผนการจัดการฟารม
การคัดแพะ เมื่อหยานมอายุ 3 เดือน และอายุ 6 เดือน
- เบื้องตนใหดําเนินการคัดแพะตามลักษณะบกพรองภายนอกที่ส ามารถสังเกตเห็ นได เช น อัณฑะ
ทองแดง แคระแกรน พิการ ขาไมสมบูรณ หัวนมเกิน ฯลฯ ออกจากฝูง
- ใหพิจารณาจากลักษณะการเจริญเติบ โต วิเคราะหหาค า EBV ของแตละตัว โดยพิจารณาแพะที่มี
คา EBV สูง ในอันดับแรกจะถูกนํ าไปรี ดเก็บน้ําเชื้อ หรือไว ที่ศูนยวิจัยฯ สวนแพะที่ มีคา EBV อั นดับรองลงมา
จะถูกใชเปนพอพันธุคุมฝูงในฟารมเครือขายของกรมปศุสัตว
การคัดแมออกจากฝูงผสมพันธุ

- แมอายุมากกวา 2 ปที่ไมเคยใหลูกและไมตั้งทองใหทําการคัดออก
- แมที่ไมใหลูกมานานกวา 1 ปและไมตั้งทองใหทําการคัดออก (มีระยะหางการใหลูกเกิน 1 ป)
- แมอายุมากกวา 5 ป ใหพิจารณาคา EBV และชวงหางการใหลูกมาประกอบในการคัดออก
การจัดฝูงผสมพันธุ

ในแตละฝูงผสมพันธุไมควรมีแมเกิน 30 แม

- แมสาว ที่มีอายุ 8 เดือนขึ้นไปเขาฝูงผสมพันธุ
- แมพันธุอื่นๆ ที่ไมทองใหทําการจัดเขาฝูงผสมพันธุทั้งหมด
หลักเกณฑในการจัดฝูงผสมพันธุแพะ

การจับคูผสมพันธุที่เหมาะสม มีขั้นตอน ดังนี้
1) ใชขอมูลตัวสัตวจากโปรแกรม Thai Goat Database ดึงขอมูลเก็บลงใน Excel นามสกุล .prn
เพื่อวิเคราะหหาคา EBV ของแตละตัว ขอมูลที่ใชไดแก
เบอรตัว เพศ เบอรพอ เบอรแม วันเกิด ลําดับครอก สายพันธุ น้ําหนักแรกเกิด, หยานม, 6 ด., 9 ด.
2) การวิเคราะหหาคา EBV โดยใชโปรแกรม ASReml
โดยแปลงขอมูลจาก Excel จํานวน 2 ไฟล คือ Data file และ Pedigree file
ผล จะไดคา EBV ของแตละตัว
3) การหา % Inbreeding ของสัตวแตละตัว โดยใชโปรแกรม SAS วิเคราะห
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4) จับคูผสมพันธุ โดยใหพอและแมที่มีคา EBV สูงสุด โดยใชโปรแกรม Matvec1.1a
ภายใตเงื่อนไข %Inbreed ไมเกิน 10% และอัตราสวนพอ:แม 1:20
5) ระบุหมายเลขพอ/แมในฝูง ที่จะนํามาใชผสมพันธุในทั้งหมด
6) ผลที่ได คือคูผสมพันธุที่เหมาะสมที่ถายทอดลักษณะตองการไปยังลูกและตัดปญหา inbreed

กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว

แผนปรับปรุงพันธุแกะ 300

แผนปรับปรุงพันธุแกะ
ประเทศไทยมี แกะ 50,779 ตั ว เกษตรกรเลี้ ย งแกะ 7,784 ราย การเลี้ ย งส วนใหญ เ ป นแบบฟาร ม
รายยอยและเลี้ยงเปนอาชีพเสริม การผลิตแกะเกษตรกรยัง ขาดแกะพันธุดี ใช ในการปรับปรุงพันธุ ในป 2548
มีการนําเขาหนังและขนแกะ คิดเปนมูลคา 2,600 ลานบาท รวมทั้งเนื้อแกะ 780 ตัน มูลคา 71.53 ลานบาท
การเลี้ยงแกะเนื้อจะใชพันธุไดแก พันธุคาทาดีน ซานตาอิเนส ดอรเปอร และบารบาดอส และพื้นเมือง
ผสมขามพันธุกัน เพื่อผลิตลูก แกะขุนสง ตลาด ที่ น้ําหนักมีชี วิต 25-30 กก. จะใช ระยะเวลาเลี้ ยง 8-10 เดือน
เปอรเซ็นตเนื้อแดงเทียบกับน้ํ าหนักมีชี วิต 50 % แมแกะใหลูกหยา นม 1.1 ตัว/ป การเลี้ยงแกะขนจะใช พัน ธุ
ไดแก พันธุคอรริเดล และบอนด ใหผลผลิตน้ําหนักขนแกะ 3-5 กิโลกรัม/ป
กรมปศุ สั ต ว ไ ดนํ า เข า แกะเนื้ อ พั น ธุ ดั ง กล าวจากประเทศสหรั ฐ อเมริ กา และแอฟริก าใต ม าตั้ ง แต
พ.ศ.2539 และได ดํ า เนิ น การการวิ จั ย ตามโครงการวิ จั ย ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ แ กะเนื้ อ และแกะขนจาก
ประเทศออสเตรเลีย มาจนถึงปจจุบัน โดยพัฒนาและปรับปรุงพันธุใหเปนแกะพันธุแทอยางตอเนื่อง เพื่อใหได
แกะพั นธุ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล อม มีลั กษณะดีเดนทั้ง ในดา นการสื บพันธุและลั กษณะทางเศรษฐกิจ
ที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง อายุที่มีน้ําหนักสงตลาดเร็ว
แนวทางการพัฒนาพันธุแกะของกรมปศุสัตวตอไป ไดแก
1) การรักษาพันธุกรรมของแกะพันธุพื้นเมืองไทยหางยาว
2) การปรับปรุงพันธุแกะเนื้อและแกะขน
3) การสรางฟารมเครือขายเพื่อขยายพันธุแกะ
ผลที่ไ ดจ ากการพั ฒ นาพั นธุ แกะของกรมปศุ สั ตว เพื่ อ ตอบสนองตอความต องการแกะพั นธุ ดีของ
เกษตรกร และใหสามารถลดการนําเขาเนื้อและขนแกะในอนาคต
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หลักการและเหตุผล
การเลี้ ย งแกะในประเทศไทยยั ง มี จํ า นวนไม ม าก เนื่ อ งจากความต อ งการของผู บ ริ โ ภคมี จํ า กั ด
เฉพาะกลุ ม และยัง ขาดพั น ธุ แ กะที่มี พั นธุ กรรมดี มี การเจริ ญ เติ บโตเร็ ว คุณ ภาพซากดี และใหผ ลผลิ ต สู ง
เพื่ อเป นแรงผลั ก ดัน ในการผลิ ต เนื้อ แกะคุณ ภาพส ง ตลาดผู บ ริโ ภคระดั บ สู ง เกษตรกรส ว นมากในขณะนี้
ยัง เปน เกษตรกรรายยอยซึ่งเลี้ยงแกะรายละ 1-3 ตัว และฟารมขนาดเล็กซึ่ง เลี้ยงแกะฟารมละ 5-20 ตัว
ยั ง ขาดความรู ด า นการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ และการรั ก ษาแหล ง พั น ธุ ก รรมที่ ดี ใ ห ใ ช ป ระโยชน ไ ด ใ นระยะยาว
แผนงานวิ จั ย และพั ฒ นาพั น ธุ แ กะของกรมปศุ สั ต ว จึ ง มุ ง เน น ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต แกะ
และถายทอดพันธุกรรมที่ดีไปสูเกษตรกรผูเลี้ยงแกะขุนคุณภาพ
ประชากรแกะทั้ ง ประเทศในป 2548 มี จํ านวน 50,779 ตั ว เกษตรกรส วนใหญ เ ลี้ ย งแกะเนื้ อ
จํานวน 50,000 ตัว (รอยละ 99) และแกะขนจํานวน 500 ตัว (รอยละ 1) ในจํานวนแกะเนื้อจะเปนเพศผู
และเพศเมียอย างละเทากั น 25,000 ตัว (รอยละ 50) โดยคิด เป นแมพันธุ แกะเนื้ อประมาณ 7,500 ตัว
(รอยละ 30) ขณะที่กรมปศุสัตวมีเปาหมายการผลิตแกะเนื้อ แมพันธุ จํานวน 200 ตัว ผลิตลูกแกะไดจํานวน
ปละ 200 ตัว (เพศผู 100 ตัว เพศเมีย 100 ตัว) ซึ่งจะเก็บทดแทนพันธุ (พอพันธุรอยละ 10 แมพันธุรอยละ 20)
จําหนายพันธุ 120 ตัว (รอยละ 60) จําหนายคัดออก 40 ตัว (รอยละ 20) และอัตราการตายไมเกินรอยละ 10
กรมปศุสั ตว ได นําเขาแกะเนื้อ จากประเทศสหรั ฐอเมริ กา และแอฟริกาใตม าตั้ งแต พ.ศ.2539 ได แก
พั น ธุ ค าทาดี น ซานตาอิ เ นส ดอร เ ปอร และบาร บ าดอส โดยปรั บ ปรุ ง เป น แกะพั น ธุ แ ท และผสมข า มกั บ
พันธุ พื้นเมืองเพื่อ ใหไ ดแกะพัน ธุที่เ หมาะสมกับสภาพแวดลอม มี ลักษณะทางเศรษฐกิจที่ดี ไดแก มีอัตราการเจริญเติบโตสูง สามารถขุนสงตลาดที่น้ําหนัก 25-30 กก. ใชเวลาเลี้ยง 8-10 เดือน เปอรเซ็นตซาก 50 %
การปรับปรุงพันธุแกะขน ในโครงการพัฒนาตามพระราชดําริจังหวัดแมฮองสอน ป พ.ศ. 2541 – 2544
ได นํ า แกะพั น ธุ บ อนด แ ละคอร ริ เ ดลเข า มาปรั บ ปรุ ง พั น ธุ แ กะ ทั้ ง ในด า นคุ ณ ภาพและปริ ม าณของขนได
โดยแกะพั น ธุ แ ท ทั้ ง สองสามารถเลี้ ย งได ใ นสภาพภู มิ อ ากาศและสภาพแวดล อ มของจั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน
และเมื่อนํามาผสมขามสายพันธุ พบวาสามารถใหขนที่ยังคงคุณภาพดี และยังเหมาะกับสภาพการเลี้ยงดูใน
โครงการฟารมตัวอยางในพื้ นที่จัง หวัดเชียงใหม และเชี ยงราย จึงสมควรที่จ ะดําเนินการพั ฒนาสายพัน ธุแ ท
ใหไดฝูง แกะขนยอดเยี่ ยม เพื่อการผลิตแกะขนพัน ธุดีเ ผยแพรสูเกษตรกรที่ มีความตองการเลี้ยงแกะเพื่อผลิต
ขนแกะสํ าหรับ แปรรู ป ในผลิต ภัณ ฑทางด านศิล ปาชีพ เป นการเพิ่ มมู ลค าของวั ตถุ ดิบ ทางการเกษตรใหเ ปน
สินคาสําเร็จรูปที่มีชองทางเพิ่มรายได

กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว

แผนปรับปรุงพันธุแกะ 302
การพั ฒ นาพั น ธุ ต องมี การอนุรั กษ แกะพื้ นเมื องที่มี ความทนทานเลี้ ยงง า ยไวส วนหนึ่ง เพื่ อ การใช
ประโยชน ใ นอนาคตที่ อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงระบบการผลิ ต แกะที่ จํ า เป น ต อ งใช ข อ ดี ข องแกะพื้ น เมื อ ง
และปรับปรุง พันธุ เพื่ อสรางแกะพันธุใหม โดยใชแกะพั นธุ ตางประเทศผสมกับพื้ นเมื องใหมี ความทนทาน
เลี้ ยงง ายและมี ผลผลิ ตสู งขึ้ น สํา หรั บเกษตรกรรายย อยที่มีก ารจัด การเลี้ย งดู ดีขึ้ น ปรั บปรุง พัน ธุแ กะพัน ธุแ ท
ที่ใ หผลผลิตสู งจากตา งประเทศและขยายพันธุสูฟารมธุ รกิจเอกชนและฟารมขนาดกลางที่มีความสามารถ
ในการจัดการเลี้ยงดูดี
แกะที่ ไดจากการปรับปรุง พัน ธุข องกรมปศุสัตว จะนําไปเลี้ยงเปน ฝูง ขยายแกะพัน ธุดี โดยเกษตรกร
ฟารมเครือขาย กอนแลวจึงจําหนายไปใหเกษตรกรทั่วไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหไดแกะพันธุ เ นื้อและแกะพั นธุ ขนที่มี พั นธุ กรรมดี ใช เ ปน พ อแม พั นธุตนแบบที่ จ ะกระจาย
พันธุกรรมดี ในการผลิตและขยายพันธุสูเกษตรกร
2. เพื่อใหไดพอแมพันธุดี มีระดับสายเลือดที่เหมาะสม สําหรับฟารมเกษตรกรขนาดเล็กในการเลี้ยง
แกะโดยใชพอลูกผสมสองสาย ผลิตแกะเนื้อขุนสงตลาด
3. สนับสนุนฟารมเครือขายปรับปรุงพันธุและกระจายพันธุแกะกรมปศุสัตว เพื่อเปนตัวแทนในการรับ
ตนพันธุจากกรมปศุสัตว นําไปเลี้ยงปรับปรุงพันธุและขยายพันธุสูเกษตรกรตอไป
4. อนุรักษพันธุแกะพื้นเมืองเพื่อพัฒนาพันธุใหมีคุณภาพและจัดสรรการใชประโยชนอยางยั่งยืน

เปาหมาย
ผลิ ต แกะเนื้ อ ที่ มี พั น ธุ ก รรมดี ป ล ะไม น อ ยกว า 200

ตั ว (เพศผู 100

ตั ว เพศเมี ย 100

ตั ว )

สามารถกระจายพันธุสู ฟารมแกะเครื อข าย ผลิตลู กแกะพันธุดีป ละไมนอยกวา 2,000 ตัว เพื่ อขยายพันธุ
สูฟารมแกะของเกษตรกรที่เลี้ยงแมพันธุ 10,000 ตัว
เพิ่มศักยภาพในการผลิตแกะเนื้อ น้ําหนักเมื่ออายุ 9 เดือน จาก 25.5 กก. เปน 28 กก. ภายใน 5 ป
ทําใหเกษตรกรมีรายไดมูลคาเพิ่มขึ้นปละ 40 บาท/ตัว
1) การปรับปรุงพันธุแกะพันธุเนื้อ ผลิตแกะเนื้อที่มีพันธุกรรมดี ปละแมพันธุ 150 ตัว ผลิตลูกแกะ
ปละไมนอยกวา 165 ตัว
2) การปรับปรุงพันธุแกะพันธุขน ผลิตแกะขนที่มีพันธุกรรมดี ปละแมพันธุ 100 ตัว ผลิตลูกแกะ
ปละไมนอยกวา 110 ตัว เพิ่มศักยภาพในน้ําหนักขน ที่ตัดตอตัว/ป จาก 3.5 ก.ก. เปน 4.0 ก.ก.
กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว

แผนปรับปรุงพันธุแกะ 303
3) การอนุรักษพันธุแกะพื้นเมือง เลี้ยงแกะพื้นเมืองไทยหางยาว เพื่ออนุรักษพันธุ ปละแมพันธุ 50 ตัว
ผลิตลูกแกะปละ 55 ตัว
4) การกระจายแกะพั นธุดี สนับสนุนฟารม เครื อขายปรับปรุง พัน ธุและกระจายพันธุ แกะเนื้ อ/แกะขน
ซึ่ ง ฟารม เครือขายจะสามารถผลิ ตลู กแกะพั นธุ ดีปล ะไม นอยกวา 2,000 ตัว เพื่ อขยายพั นธุ สู ฟ ารม แกะ
ของเกษตรกรทั่วไปที่สนใจเลี้ยงแกะ
ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2550-54 (5 ป)
สถานที่ดําเนินการ
แกะพันธุพื้นเมือง

แกะพันธุเนื้อ

สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวเทพา

สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวเทพา

แกะพันธุขน
สถานีวิจัยฯ แมฮองสอน

สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวชัยภูมิ
สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวนครสวรรค

วิธีการดําเนินงาน
1. วัตถุประสงคของการปรับปรุงพันธุ (breeding objective)
ปรับปรุงพันธุกรรมแกะพันธุเนื้อ ใหมีน้ําหนักสงตลาดเพิ่มขึ้น ระยะเวลาขุนสั้นลง ตนทุนการผลิต
ลดลง ไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ภายใตสภาพแวดลอมการเลี้ยงของเกษตรกร
2. พันธุและโครงสรางของพันธุ
ฝูงพันธุแกะยอดเยี่ยม (elite herd) ที่กรมปศุสัตวปรับปรุงพันธุ ประกอบดวย
แกะพันธุแท

แกะพันธุคาทาดีน ดอรเปอร บารบาดอส และซานตา อิเนส

แกะลูกผสม

แกะลูกผสมพันธุตางประเทศ-พื้นเมือง ระดับสายเลือด 50-75%

แกะพันธุพื้นเมือง

แกะพันธุหางยาว พื้นเมืองของประเทศไทย

แกะจากการปรับปรุ งพั นธุ ของกรมปศุสั ตว จะนําไปเลี้ยงเปน ฝู งขยายแกะพันธุดีโดยเกษตรกร
ฟารมเครือขาย กอนแลวจึงจําหนายไปใหเกษตรกรที่เลี้ยงเปนการคา (commercial herd)

กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว

แผนปรับปรุงพันธุแกะ 304

200 แม

แกะพันธุแท

ฝูงยอดเยี่ยม

แกะลูกผสม

แกะเนื้อ

ฝูงขยายพันธุ 2,000 แม

สถานีฯ
สถานี / ฟารมเครือขาย

ฝูงการคา 10,000 แม / แกะขุน 25,000 ตัว

เกษตรกรทั่วไป

กิจกรรมที่ 1 : การปรับปรุงพันธุแกะเนื้อ
1. วัตถุประสงคของการปรับปรุงพันธุ (breeding objective)
ปรับปรุงพันธุกรรมแกะพันธุเนื้อ ใหมีน้ําหนักสงตลาดเพิ่มขึ้น ระยะเวลาขุนสั้นลง ตนทุนการผลิต
ลดลง ไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ภายใตสภาพแวดลอมการเลี้ยงของเกษตรกร
2. พันธุและโครงสรางของพันธุ
ฝูงพันธุแกะยอดเยี่ยม (elite herd) ที่กรมปศุสัตวปรับปรุงพันธุ ประกอบดวย
- แกะพันธุแท ไดแก แกะพันธุคาทาดีน ดอรเปอร ซานตาอิเนส และบารบาดอส
- แกะลูกผสม ไดแก แกะลูกผสมพันธุตางประเทศ-พื้นเมือง ระดับสายเลือด 50%
แกะจากการปรับปรุ งพั นธุ ของกรมปศุสั ตว จะนําไปเลี้ยงเปน ฝู งขยายแกะพันธุดีโดยเกษตรกร
ฟารมเครือขาย กอนแลวจึงจําหนายไปใหเกษตรกรที่เลี้ยงเปนการคา (commercial herd)
3. เกณฑการคัดเลือก (selection criteria)
แกะพันธุแท

แกะลูกผสม

สมรรถภาพการใหผลผลิต
1. น้ําหนักตัว
- แรกเกิด

ไมนอยกวา 2.7 กก.

ไมนอยกวา 2.5 กก.

- หยานม

ไมนอยกวา 18 กก.

ไมนอยกวา 16 กก.

- อายุ 6 เดือน

ไมนอยกวา 24 กก.

ไมนอยกวา 22 กก.

- อายุ 9 เดือน

ไมนอยกวา 28 กก.

ไมนอยกวา 26 กก.

2. เปอรเซ็นตซาก

ไมนอยกวา 50%

ไมนอยกวา 45%

กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว

แผนปรับปรุงพันธุแกะ 305
สมรรถภาพการสืบพันธุ
1. ระยะหางระหวางครอก

310 วัน

300 วัน

2. จํานวนลูกเกิด/ป

1.0 ตัว/แม/ป

1.0 ตัว/แม/ป

3. จํานวนลูกหยานม/ป

0.9 ตัว/แม/ป

0.9 ตัว/แม/ป

กิจกรรมที่ 2 : การรักษาพันธุกรรมแกะพื้นเมือง
วัตถุประสงคเ พื่ อรักษาพั นธุ กรรมแกะพื้ นเมื องไทยหางยาว มี ลั กษณะประจํ าพั นธุ และขอดีไ ดแ ก
มีรูปรางขนาดกลาง ใบหูปรก สามารถผสมพันธุตลอดป
ลักษณะที่ใชคัดเลือก (selection traits) ไดแก
แกะพันธุพื้นเมือง

สมรรถภาพการใหผลผลิต

(ไทยหางยาว)

1. น้ําหนักตัว
- แรกเกิด

ไมนอยกวา 1.5 กก.

- หยานม (3 เดือน)

ไมนอยกวา 12 กก.

- อายุ 6 เดือน

ไมนอยกวา 16 กก.

- อายุ 9 เดือน

ไมนอยกวา 22 กก.

2. เปอรเซ็นตซาก

ไมนอยกวา 45 %

สมรรถภาพการสืบพันธุ
1. ระยะหางระหวางครอก

300 วัน

2. จํานวนลูกเกิด/ป

1.2 ตัว/แม/ป

3. จํานวนลูกหยานม/ป

1.1 ตัว/แม/ป

กิจกรรมที่ 3 : การปรับปรุงพันธุแกะขน
1. วัตถุประสงคของการปรับปรุงพันธุ (breeding objective)
ปรั บปรุงพันธุกรรมแกะพันธุขน ใหมี น้ําหนักขนเพิ่ม ขึ้น คุ ณภาพขนดีขึ้ น ด าน fiber diameter
และ Staple strength
2. พันธุและโครงสรางของพันธุ โดยในฝูงแกะยอดเยี่ยม (elite herd) ที่เลี้ยงภายในสถานีประกอบดวย
กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว

แผนปรับปรุงพันธุแกะ 306
1) แกะพันธุ บอนด ประกอบดวยแมพันธ 90 แม และพอ พันธุ 10 ตัว โดยผสมในสายตระกูล
(line breeding) ใชพอพันธุ 10 line (ใชพอพันธุ มากเนื่องจากพอพันธุแกะขนที่เลี้ยงในประเทศยังมีนอยมาก
และเพื่อหลีกเลี่ยง Inbreeding ในอนาคต)
ลูกแกะพั นธุบอนดที่เกิดในแตละป จะเก็ บทดแทนเพศเมีย 20 % เพศผู 10 % สวนที่เหลื อจะ
กระจายพันธุสูฟารมตัวอยางตามพระราชดําริตอไป
2) แกะพันธุคอรริเดล แมพันธุ 60 แม และพอพันธุ 6 ตัว โดยจะผสมการผสมในสายตระกูล
(line breeding) ใชพอพันธุ 6 line (ใชพอพันธุ มากเนื่องจากพอพันธุแกะขนที่เลี้ ยงในประเทศยังมีนอยมาก
และเพื่อหลีกเลี่ยง Inbreeding ในอนาคต)
ลูกแกะพั นธุ คอรริเดล ที่เกิด ในแตละป จะเก็บทดแทนเพศเมีย 20 % เพศผู 10 % สวนที่เหลือจะ
กระจายพันธุสูฟารมตัวอยางตามพระราชดําริตอไป
3. เกณฑการคัดเลือก (selection criteria)
ไดแก ลักษณะที่วัดจากตัวสัตวและเมื่อใชคัดเลือกแลวจะสนองวัตถุประสงคของแผนปรับปรุงพันธุ
ได เปรียบเทียบกับเปนเครื่องมือที่จะทําใหสนองวัตถุประสงคได สรางดัชนีการคัดเลือก (selection index)
สมรรถภาพการใหผลผลิต

แกะพันธุแท

1. น้ําหนักตัว
- แรกเกิด

ไมนอยกวา 3.0 กก.

- หยานม

ไมนอยกวา 18 กก.

- อายุ 6 เดือน

ไมนอยกวา 22 กก.

- อายุ 9 เดือน

ไมนอยกวา 30 กก.

2. น้ําหนักขน

ไมนอยกวา 4.5 กก./ป

สมรรถภาพการสืบพันธุ
1. ระยะหางระหวางครอก

310 วัน

2. จํานวนลูกเกิด/แม/ป

1.0 ตัว/แม/ป

3. จํานวนลูกหยานม/แม/ป

0.9 ตัว/แม/ป
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3. ลักษณะที่ใชในการปรับปรุงพันธุ
ลักษณะ
อัตราพันธุกรรม

ลักษณะ

อัตราพันธุกรรม

ชวงหางการใหลูก

5 – 10 %

น้ําหนักอายุ 1 ป

40 %

จํานวนลูกเกิด

15 %

ความสามารถแมในการเลี้ยงลูก 40 %

น้ําหนักหยานม

20 – 30 %

น้ําหนักซาก

45 - 50 %

น้ําหนักแรกเกิด

30 – 40 %

น้ําหนักโตเต็มที่

65 %

4. ระบบการผสมพันธุ (mating system)
แกะพันธุแท
ผสมในเครือญาติ
แกะลูกผสม

ผสมขามสายพันธุ

การผสมในเครือญาติ (close breeding)

การผสมขาม (outbreeding)

การผสมในสายสัมพันธ (inbreeding)

การผสมขามพันธุ (crossbreeding)

การผสมในสายตระกูล (line breeding)

การผสมยกระดับสายเลือด 93.75 % (F4)

5. แหลงที่มาของบันทึกสถิติที่ใชในการคัดเลือกพันธุ (type of selection)
1) บันทึกของตัวสัตวเอง (individual selection) และทดสอบสมรรถภาพ (performance testing)
2) บันทึกของบรรพบุรุษ (pedigree selection) เชน พอ แม ปูยา ตายาย เปนตน
3) บันทึกของครอบครัวหรือสายตระกูล (family selection) จําแนกเปน
- บันทึกของลูก (progeny test)
- บันทึกของพี่นอง (sib test)
6. วิธีการผสมพันธุ
ผสมแบบฝูง (pen mating)

โดยการปลอยใหพ อพั นธุ คุม ฝูง แม พันธุตลอดฤดูผ สมพันธุ

จํานวนพอพันธุ 1 ตัว ตอ แมพันธุ 10 ตัว
7. แผนการผสมพันธุ
7.1 จํานวนแกะในแตละฝูง จะมีแผนการผสมพันธุเพื่อปองกันการเกิดปญหาอัตราเลือดชิด
(inbreeding) โดยกําหนดแผนการผสมพันธุใหมีอัตราเลือดชิดไมเกิน 12.5 %

กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว
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แกะพันธุแท

แกะลูกผสม

แกะพื้นเมือง

รวม

ซานตาอิเนส

คาทาดีน

ดอรเปอร

พอพันธุ

4

4

4

6

2

20

แมพันธุ

20

20

20

120

20

200

7.2 ความกาวหนาทางพันธุกรรม (genetic progress) ของลักษณะน้ําหนักเมื่ออายุ 9 เดือน
1) ความแปรปรวน (variation : p) ของลักษณะที่ทําการคัดเลือก = 2.5
2) ความเขมขนในการคัดเลือก (selection intensity : i ) พอพันธุ = 1.87, แมพันธุ = 0.812
3) ความแมน ยําในการคัดเลือ ก (accuracy of selection) ขึ้นอยู กับค าอัต ราพั นธุก รรม (h2)
ของลักษณะที่คัดเลือก และแหลงที่มาของบันทึกที่ใชคัดเลือก
4) ชวงอายุขัย (generation interval)
อายุสัตวที่เริ่มใชผสม

อายุการใชงาน

ชวงหางของแตละรุน

พอพันธุ

18 เดือน

2 ป

3 ป 6 เดือน

แมพันธุ

9 เดือน

4 ป (5 ครอก)

5 ป

ความกาวหนาในการปรับปรุงพันธุแกะน้ําหนักเมื่ออายุ 9 เดือน
ความกาวหนา/ป (Ryr ) = {( i m + if ) / (Lm + Lf)} x h2 x p
= {(1.87+0.812) / (0.0779 + 0.4912)} x 0.4 x 3.5
= 0.772 กก./ป
โครงสรางอายุของฝูงแกะเนื้อพันธุดี
จํานวนแกะในแตละอายุ (ตัว)

ชวงหางชั่วอายุ

1 ป

2 ป

3 ป

4 ป

5 ป

รวม

(ป)

พอพันธุ

7

7

6

-

-

20

1.966

แมพันธุ

44

42

40

38

36

200

2.898

กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว
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แผนการผสมพันธุแกะเนื้อ
แผน 1

แผน 2

แผน 3

จํานวนพอแกะในแตละฝูง (ตัว)

1

1

1

จํานวนแมแกะในแตละฝูง (ตัว)

5

20

10

จํานวนพอแกะที่ใชทั้งหมด (ตัว)

12

6

2

คอกผสมพันธุที่ตองใช (คอก)

3

6

2

จํานวนแมแกะที่ใชทั้งหมด (ตัว)

60

120

20

จํานวนลูกแกะตอพอ 1 พอ (ตัว)

5

20

10

จํานวนลูกแกะตอแม 1 แม (ตัว)

1

1

1

จํานวนลูกแกะเกิดตลอดป*

60

120

20

*อัตราการเกิดลูกแกะ 1.0 ตัว/แม/ป
8. เกณฑการคัดเลือก (selection criteria)
แกะเนื้อ
แกะพันธุแท
สมรรถภาพการใหผลผลิต

แกะพันธุดี

แกะพันธุพื้นเมือง

1. น้ําหนักตัว
- แรกเกิด

ไมนอยกวา 2.7 กก.

ไมนอยกวา 2.5 กก.

ไมนอยกวา 2.0 กก.

- หยานม

ไมนอยกวา 18 กก.

ไมนอยกวา 17 กก.

ไมนอยกวา 15 กก.

- อายุ 6 เดือน

ไมนอยกวา 24 กก.

ไมนอยกวา 22 กก.

ไมนอยกวา 20 กก.

- อายุ 9 เดือน

ไมนอยกวา 28 กก.

ไมนอยกวา 26 กก.

ไมนอยกวา 24 กก.

2. เปอรเซ็นตซาก

ไมนอยกวา 50%

ไมนอยกวา 45%

ไมนอยกวา 40%

1. ระยะหางระหวางครอก

240 วัน

230 วัน

210 วัน

2. จํานวนลูกเกิด/ป

1.0 ตัว/แม/ป

1.0 ตัว/แม/ป

1.0 ตัว/แม/ป

3. จํานวนลูกหยานม/ป

0.9 ตัว/แม/ป

0.9 ตัว/แม/ป

0.9 ตัว/แม/ป

สมรรถภาพการสืบพันธุ
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9. วิธีการคัดเลือก
แกะที่ตองคัดเลือกคือ
1) พอเพื่อใหเกิดพอพันธุ (sires to breed sires : SS)
2) พอเพื่อใหเกิดแมพันธุ (sires to breed dams : SD)
3) แมเพื่อใหเกิดพอพันธุ (dams to breed sires : DS)
4) แมเพื่อใหเกิดแมพันธุ (dams to breed dams : DD)
การคัดเลือกในการทดสอบลูก ดังภาพ
พอของพอ

พอของแม

SS

DS

แมของพอ

แมของแม

SD

พอหนุมเพื่อ
นําไปทดสอบลูก

DD

รุนลูกที่จะใช
ทดแทนแม

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองบํา รุง พั น ธุ สั ตว กรมปศุสั ตว ใช โปรแกรม Herd Magic รวบรวมขอมู ล แล วนํา มาวิเ คราะห
ข อ มู ล ทาง พั น ธุ ก รรม โดยประเมิ น ค า การผสมพั น ธุ ข อง ลั ก ษณะทางเศรษฐกิ จ ต า ง ๆ ด ว ยวิ ธี
BLUP Animal Model การพิ จ ารณาความสามารถการถายทอดทางพันธุ กรรมจะเปน วิธีที่ดีที่สุ ดคือ
พิจารณาจากคาประมาณคุณคาการผสมพันธุ (Estimated Breeding Value, EBVs) ของแกะแตละตัว
ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ทําใหเกษตรกรมีอาชีพและสามารถยึดอาชีพการเลี้ยงแกะเนื้อเปนอาชีพที่มั่นคง
- ผลิตแกะที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะปลอดภัยตอผูบริโภค
- จะไดพันธุแกะที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย ทดแทนการนําเขา และสงออกตางประเทศ
- รองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และตลาดเนื้อแกะคุณภาพ

กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว

แผนปรับปรุงพันธุสัตวปก 311

แผนปรับปรุงพันธุกวาง
หลักการและเหตุผล
การเลี้ ยงกวางเพื่ อผลทางเศรษฐกิจ ในประเทศไทยไดเ ริ่ม ตนในป

2538 โดยสหกรณ กวาง-

แห งประเทศไทย จํา กัด นํ าเข ากวางพั นธุ รูซา จากต างประเทศเขา มาเลี้ย ง จํา หน ายพั นธุ เขากวางอ อน ฯลฯ
ส ว นการดํ า เนิ น การและการพั ฒ นาในด า นอื่ น ๆ เช น การตลาด การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละการแปรรู ป
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตางๆ ยังขาดการดูแลอยางจริงจัง จําเปนที่ภาครัฐจะตองดําเนินการในดานตางๆ
ที่ จ ะเป น ป จ จั ย เกื้ อ หนุ น ต อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมกวางอย า งเป น รู ป ธรรม รวมถึ ง การสนั บ สนุ น และ
ความร ว มมื อ จากหน ว ยงานต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย งข อ งอย า งจริ ง จั ง แม ว า จะมี ก ารประกาศนิ ร โทษกรรมแก
ผูที่ครอบครองสัตวปาที่ ผิดกฎหมาย เมื่ อวันที่ 9 กันยายน 2546 ทําใหเกิดกระแสการรับรูของสาธารณชน
เกี่ย วกั บศั กยภาพในเชิ ง พาณิ ช ยข องกวางมากขึ้ น แต การเลี้ ย งกวางป า หรื อกวางม า (Sambar Deer)
ที่มี ขนาดใหญ กวากวางรูซา และเป นที่ตอ งการสูง มีไม เพี ยงพอกั บความตองการของเกษตรกร กรมปศุสั ตว
จึ ง ได ทํ า การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ก วางที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพแวดล อ มของประเทศ และให ผ ลผลิ ต สู ง
โดยผสมขามพันธุระหวางกวางมากับกวางรูซา โดยมีเปาหมายการผลิตกวางทั้งหมด แมพันธุจํานวน 200 ตัว
ผลิตลูกกวางไดจํานวนปละ 180 ตัว (เพศผู 90 ตัว เพศเมีย 90 ตัว) ซึ่งจะเก็บทดแทนพันธุ (พอพันธุรอยละ 10
แมพันธุรอยละ 20) จําหนายพันธุรอยละ 60 จําหนายคัดออกรอยละ 20 และอัตราการตายไมเกินรอยละ 10

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหไดกวางที่มีพันธุกรรมดีสําหรับฟารมเกษตรกรใชเปนพอแมพันธุในการผลิตและขยายพันธุ
2. สนับสนุนฟารมเครือขายปรับปรุงพันธุและกระจายพันธุกวางกรมปศุสัตว เพื่อเปนตัวแทนในการรับ
ตนพันธุจากกรมปศุสัตว นําไปเลี้ยงปรับปรุงพันธุและขยายพันธุสูเกษตรกรตอไป
3. ลดการนําเขาสัตวพันธุและผลิตภัณฑสัตวจากตางประเทศ

เปาหมาย
ผลิตกวางที่มีพันธุกรรมดีปละไมนอยกวา 180 ตัว (เพศผู 90 ตัว เพศเมีย 90 ตัว) สามารถกระจาย
พันธุสูฟารมกวางเพิ่มจํานวนการผลิตลูกกวางพันธุดี

กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว
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สถานที่ดําเนินการ
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวหนองกวาง จังหวัดราชบุรี

วิธีการดําเนินงาน
1. วัตถุประสงคของการปรับปรุงพันธุ (breeding objective)
ปรับปรุงพันธุกรรมกวาง ใหมีน้ําหนักสงตลาดเพิ่มขึ้น ระยะเวลาขุนสั้นลง ไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
ภายใตสภาพแวดลอมการเลี้ยงของเกษตรกร
2. พันธุและโครงสรางของพันธุ
ฝูงพันธุกวางที่กรมปศุสัตวปรับปรุงพันธุ ประกอบดวยกวางรูซาพันธุแทและกวางลูกผสมกวางมา รูซา ระดับสายเลือด 50%
กวางที่ ไ ด จ ากการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ข องกรมปศุ สั ต ว เกษตรกรจะนํ า ไปเลี้ ย งเป น ฝู ง ขยายพั น ธุ ดี
แลวจําหนายไปใหเกษตรกรทั่วไปฝูงการคาเลี้ยงขุนขายเนื้อหรือตัดเขากวางออน
กวางพันธุแท/กวางพันธุดี

200 แม
ฝูงยอดเยี่ยม
ฝูงขยายพันธุ 2,000 แม

กวางพันธุแท/กวางพันธุดี
กวางขุน/ตัดเขาออน

ศูนยฯ

ฟารมเครือขาย/ขยายพันธุ

ฝูงการคา 8,000 แม / กวาง/เขาออน/ขุน

เกษตรกรทั่วไป

วิธีการผสมพันธุ
โดยการปลอยใหพอพันธุคุมฝูงแมพันธุตลอดฤดูผสมพันธุ จํานวนพอพันธุ 1 ตัว ตอ แมพันธุ 5-15 ตัว
เกณฑการคัดเลือก (selection criteria)
สมรรถภาพการใหผลผลิต

กวางรูซาพันธุแท

ลูกผสมกวางมา-รูซา

1. น้ําหนักตัว
- แรกเกิด

ไมนอยกวา 4.5 กก.
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ไมนอยกวา 6.5 กก.

แผนปรับปรุงพันธุสัตวปก 313
- หยานม (4 เดือน)

ไมนอยกวา 25 กก.

ไมนอยกวา 35 กก.

- อายุ 1 ป

ไมนอยกวา 35 กก.

ไมนอยกวา 50 กก.

- อายุ 18 เดือน

ไมนอยกวา 50 กก.

ไมนอยกวา 65 กก.

- อายุ 2 ป

ไมนอยกวา 0.3 กก.

ไมนอยกวา 0.4 กก.

- อายุ 3 ป

ไมนอยกวา 0.4 กก.

ไมนอยกวา 0.5 กก.

ไมนอยกวา 65%

ไมนอยกวา 65%

1. ระยะหางระหวางครอก

360 วัน

360 วัน

2. จํานวนลูกเกิด/ป

0.9 ตัว/แม/ป

0.9 ตัว/แม/ป

3. จํานวนลูกหยานม/ป

0.8 ตัว/แม/ป

0.8 ตัว/แม/ป

2. น้ําหนักเขากวางออน (น.น.แหง)

3. เปอรเซ็นตซาก
สมรรถภาพการสืบพันธุ

การคัดเลือก
ใช โ ปรแกรม Access เก็ บ บั น ทึ ก ข อ มู ล แล ว นํ า มาวิ เ คราะห ข อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรม โดยประเมิ น
คุณ คา การผสมพันธุของลักษณะทางเศรษฐกิจตางๆ ดว ยวิธี BLUP Animal Model การพิจ ารณา
ความสามารถการถายทอดทางพันธุกรรมจะเป นวิธีที่ดีที่สุดคือพิจารณาจากคาประมาณคุณคาการผสมพันธุ
ของกวางแตละตัว

ผลที่คาดวาจะไดรับ
- เพิ่มจํานวนกวางและคุณภาพของสัตวในฝูงปรับปรุงพันธุ
- ทําใหเกษตรกรมีอาชีพและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกวางเปนอาชีพหลักเพื่อสรางรายไดใหแกเกษตรกร
- จะไดพันธุกวางที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย ทดแทนการนําเขา และสงออกตางประเทศ
หนวยงานรับผิดชอบ
กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวเล็ก กองบํารุงพันธุสัตว กรมปศุสัตว โทร 0 2653 4453
breeding5@dld.go.th
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