
 
 

 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ของแพะเนื้อมาพอสังเขป 
 

1. สายพันธุ์ของแพะเนื้อที่นิยมเลี้ยงกันในเขตประเทศไทยมีกี่ชนิดอะไรบ้าง    
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ............................................................... 
     2. แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล(Black Bengal) มีถ่ินก าเนิดอยู่ในประเทศอะไรและมีลักษณะเด่นอย่างไร
................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
     3. ปัจจุบันประเทศไทยนิยมเลี้ยงแพะพันธุ์อะไร เพราะเหตุใด
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
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ใบงำน  
สำยพันธุ์ของแพะเนื้อ 

 



ใบงำน 
อำหำรส ำหรับกำรเลี้ยงแพะเนื้อ 

  

 
 
 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับอาหารส าหรับการเลี้ยงแพะเนื้อมาพอสังเขป 
 

1.จ าแนกตามส่วนประกอบหลักทางโภชนาการออกได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ............................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. .................................. 

 2.อาหารหยาบ (Roughage) คืออะไร และมีกี่ประเภท 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................. .................................. 

................................................................................ ............................................................................... 

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................................. .................. 
 3.อาหารข้น (Concentrate) คืออะไร และมีกี่ประเภท 

.............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................ 

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................................................ ... 

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................. .................................. 
 

 

 

 

 

         



  
 
 

 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นในแพะ มาพอสังเขป 
 

1. โรคพยาธิในแพะมีอาการอย่างไร และมีวิธีการรักษาอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ............................................................... 
...................................................... 

2. โรคเกี่ยวกับแพะชนิดใดเป็นได้ยากมากและไม่สามารถสังเกตได้ จะรู้ผลว่าเป็นโรคนี้ได้จากผล 
ของการตรวจเลือดเท่านั้น สามารถติดต่อถึงคนได้ และมีวิธีการรักษาอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 
.................................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... .......................................................... 

3. นักเรียนคิดว่าเกษตรกรที่เลี้ยงแพะท าการศึกษาโรคที่เกี่ยวข้องกับแพะ มีประโยชน์หรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................ 

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................................................ ... 

............................................................................................................................. .................................. 
 

 

 

 

 

 
 

ใบงำน  
โรคทั่วไปเกี่ยวกับแพะ และวิธีกำรป้องกันโรค 

 
 



 
 

 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากเลี้ยงแพะ มาพอสังเขป 
 

1. ให้นักเรียนบอกผลผลิตจากแพะมา 2 อย่าง พร้อมอธิบายมาพอสังเขป 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
.............................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
. 

2. นักเรียนคิดว่าการเลี้ยงแพะมีประโยชน์หรือไม่ เพราะเหตุใด 
.................................................................................................................................... ............................ 
...................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................................................... ............................ 
..................................................................................................... .......................................................... 
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ใบงำน  
ประโยชน์ของกำรเลี้ยงแพะ 

 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 
เรื่อง กำรเลี้ยงแพะเนื้อ 

 

 

 

 

 

 

 
1.ข้อใดไม่ใช่สายพันธุ์แพะเนื้อที่นิยมเลี้ยงกันในเขตประเทศไทย 

         ก.พันธุ์บอร์ 
         ข.พันธุ์แองโกร่า 
         ค.พันธุ์แบล็คเบงกอล 
         ง.พันธุ์บาร์บาโดส 

2. ข้อใดคือเหตุผลที่การเลี้ยงแพะค่อนข้างแพร่หลายในกลุ่มเกษตรกร  
         ก.เพราะเป็นระบบการเลี้ยงที่ง่ายต่อการจัดการเลี้ยงดูเอาใจใส่ 
         ข.เพราะมีตลาดขายส่งที่ใหญ่ 
         ค.เพราะเป็นสัตว์ที่นิยมรับประทานในประเทศไทย 
        ง.เพราะให้ผลตอบแทนเป็นขนเพื่อจ าหน่าย 

3. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีในการเลี้ยงเป็นแพะเนื้อพันธุ์บอร์ (Boer) 
        ก.มีขนาดใหญ่ 
       ข.ให้เนื้อมาก 
        ค.เป็นแพะที่มีขนยาว 
        ง.หนังจะมีคุณภาพดี 

4.ข้อใดคือข้อดีเด่นในเรื่องของการเลี้ยงเป็นแพะเนื้อพันธุ์แบล็คเบงกอล (Black Bengal) 
        ก.เป็นแพะเนื้อที่มีขนาดกลาง หนังจะมีคุณภาพดี ใช้ท ากระเป๋า เครื่องหนังได้ดี 
        ข.เป็นแพะเนื้อที่ให้หนังที่นิ่มมีคุณภาพดีเลิศและมีมูลค่าสูงใช้ท ากระเป๋า เครื่องหนังได้ดี 
        ค.เป็นแพะเนื้อเพราะมีขนาดใหญ่ ให้เนื้อมาก หนังจะมีคุณภาพดี 
        ง.เป็นแพะเนื้อที่มีขนฟูหนานุ่ม เส้นยาว เลี้ยงง่ายให้คุณภาพเนื้อดี มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตอบค าถามจากตัวเลือกที่ก าหนดให้ให้ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 

 

 



 
5.ข้อใดคือลักษณะที่ส าคัญของแพะพันธุ์แคชเมียร์ (Cashmere) 

        ก.ขนยาวเป็นมันละเอียดมีสีขาว 
       ข.มีสีด าสนิทตลอดล าตัว 
        ค.มีลักษณะรูปรางขนาดเล็ก 
      ง.ลักษณะสีล าตัวเป็นสีขาวมีสีน้ าตาลแดง 

6.แพะมีระบบทางเดินอาหารประกอบด้วยแบบใด 
        ก.เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ 
        ข.เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 
        ค.สัตว์ที่มีกระเพาะเดียว 
        ง.การวิวัฒนาการของต่อมน้ าลายคู่หนึ่งไปเป็นต่อมพิษ 

7.ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกระเพาะ 4 ส่วนของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
        ก.กระเพาะจริง (Abomasum) 
        ข.กระเพาะรูเมน (Rumen) 
        ค.กระเพาะส่วนต้น (cardiac) 
        ง.กระเพาะรังผึ้ง (Reticulum) 

8.ข้อใดคืออาหารหลักของแพะในการให้สารอาหารแก่ร่างกาย 
       ก.อาหารหยาบ 
       ข.อาหารข้น 
       ค.ใบกระถินป่น 
       ง.ร าละเอียด 

9.ข้อใดคือความส าคัญของอาหาร 
       ก.เพื่อการด ารงชีพ 
       ข.เพื่อการสืบพันธุ์ 
       ค.เพื่อการเจริญเติบโตและการสะสมไขมัน 
       ง.ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 

10.ข้อใดไม่ใช่วัตถุดิบประเภทอาหารหยาบ 
  ก.หญ้าแพงโกล่า 
  ข.หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 
  ค.กระถิน 
  ง.ร าละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 



 
11.พยาธิที่พบในตัวแพะส่วนใหญ่จะเป็นพยาธิชนิดใด 

  ก.พยาธิตัวกลม 
  ข.พยาธิเส้นด้าย 
  ค.พยาธิตืดหมู 
  ง.พยาธิตัวตึด 

12.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะอาการโรคพยาธิในแพะ 
  ก.ท าให้แพะไม่เจริญอาหาร 
  ข.ท าให้แพะท้องร่วง 
  ค.ท าให้แพะมีอาการซึมมีน้ าลายไหลยืดไม่กินอาหาร 
  ง.ท าให้น้ าหนักลดสุขภาพของแพะไม่สมบูรณ์ 

13.ข้อใดคือสาเหตุของการเกิดโรคไข้นม 
  ก.สาเหตุเกิดจากการสัมผัสปัสสาวะของหนู 
  ข.สาเหตุเกิดมาจากมีแคลเซียมในเลือดต่ ากว่าปกติเพราะถูกใช้ไปในการสร้างน้ านม 
  ค.สาเหตุเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารหรือน้ าที่ปนเปื้อนอุจจาระของสัตว์ 
  ง.สาเหตุเกิดมาจากกินหญ้าอ่อนมากเกินไปหรือกินอาหารข้นที่มีโปรตีนสูงเกินจ านวน  

  3%ของน้ าหนักตัว 
14.ข้อดเป็นวิธีป้องกันโรคแท้งติดต่อในแพะ 

  ก.ก าจัดท าความสะอาดพ้ืนที่แพะอยู่ให้สะอาด 
  ข.ให้ทายาสีม่วง หรือเจนเชียนไวโอเลต วันละ1 ครั้ง 
  ค.การเจาะท้องเอาแก๊สในท้องและพยายามกระตุ้นให้แพะลุกขึ้นเดิน 
  ง.ให้ท าลายแพะที่เป็นโรคนี้และตรวจโรคประจ าปีทั้งแพะที่มีอยู่ และแพะที่ได้มาใหม่ 

15.ข้อใดไม่ใช่วิธีป้องกันการเกิดโรคพยาธิในแพะ 
  ก.ถ่ายพยาธิเป็นประจ าตามโปรแกรม คือ ทุก 4 - 6 สัปดาห์ 
  ข.ไม่ควรขาดการให้อาหารข้นและแร่ธาตุให้แพะเลียกิน 
  ค.ให้ก าจัดหรือท าร้ายตัวกึ่งหรือตัวน าพยาธิ  

ง.ใช้แปลงหญ้าแบบเป็นแปลงหญ้าระบบหมุนเวียนโดยแบ่งเป็นแปลงย่อยๆ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
16.ข้อใดคือผลผลิตที่ได้จากแพะ 

  ก.ครีม (Cream) 
  ข.นม 
  ค.เนื้อ 
  ง.ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 

17.ข้อใดไม่คุณสมบัติที่เด่นของคุณค่าทางอาหารในน้ านมแพะ 
  ก.ย่อยได้ง่าย 
  ข.มีเม็ดไขมันขนาดเล็ก ไขมันกระจายตัวดี 
  ค.ร่างกายสามารถดูดซึมน าไปใช้ประโยชน์ได้ดี 
  ง.มีวิตามินดีที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบ 

18.ข้อใดคือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนมแพะ 
  ก.โยเกิร์ต 
  ข.รองเท้า 
  ค.กระเป๋า 
  ง.เครื่องนุ่งห่ม 

19.ข้อใดคือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากหนังแพะ 
  ก.กระเป๋า 
  ข.บลูชีส 
  ค.ไอศกรีม 
  ง.ครีม 

20.แพะสามารถจับขายได้ตั้งแต่อายุเท่าใด 
  ก.อายุ 1–2 เดือน 
  ข.อายุ 2–3 เดือน 
  ค.อายุ 4–5 เดือน 
  ง.อายุ 5–6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



     

 
 
 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ................... ครั้งที่ .............. 
ชื่อ................................................................................................................. เลขท่ี ................ ชั้น ........... 
โรงเรียน..................................................................... กลุ่มโรงเรียน ........................................................... 

 
  1.กำรอ่ำนออกเสียง 
 

ค ำชี้แจง   ทดสอบการอ่านของนักเรียน โดยให้นักเรียนอ่านคนละ 5 นาที (หมดเวลาให้หยุด) 
ครูให้อ่านเฉพาะค าท่ีก าหนด 25 ค า ๆ ละ 1 คะแนน (อ่านถูกต้องให้ 1 คะแนน อ่านไม่ถูกต้องให้ 0 คะแนน)  
 

ก ำหนด 25 ค ำ ๆ ละ 1 คะแนน (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) คะแนนที่ได ้
แพะ อาหาร ป้องกัน เกษตรกร ประโยชน์  

 
………………… 

คะแนน 

เติบโต โภชนาการ พยาธิ ไขมัน โยเกิร์ต 
สายพันธุ์ วิตามิน วัคซีน ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ 
ลักษณะ ด ารงชีพ วิธีการ แคลอรี่ แปรรูป 
เศรษฐกิจ กล้ามเนื้อ สัปดาห์ ไอศกรีม อาการ 

 
  2. กำรจับใจควำมส ำคัญเรื่องท่ีอ่ำน 
 

ค ำชี้แจง ครูตั้งค าถามให้นักเรียนตอบค าถามปากเปล่า คนละ 1 – 2 ข้อ และบันทึกผลการตอบค าถาม 
ตลอดจนให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการอ่านต่อไป และมอบหมายให้นักเรียนค้นหาค าตอบให้
ครบทุกค าถาม 

 
 
 

 
บันทึกผลกำรตอบค ำถำมและข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
.............................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................  
.......................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................ 
 
 
 
 
 
 

ค ำถำมกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 
1. สายพันธ์ของแพะเนื้อ     2. อาหารส าหรับการเลี้ยงแพะเนื้อ 
3. โรคทั่วไปเก่ียวกับแพะ และวิธีการการป้องกันโรค  4. ประโยชน์ของการเลี้ยงแพะ 

แบบบันทึกควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนภำษำไทย 



 
 

 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ................... ครั้งที่ .............. 

ชื่อ................................................................................................................. เลขท่ี ................ ชั้น ........... 
โรงเรียน..................................................................... กลุ่มโรงเรียน ..... ...................................................... 

 
  1. กำรอ่ำนออกเสียง 
 

ค ำชี้แจง ทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษของเรียน 
ครูให้อ่านเฉพาะค าท่ีก าหนด 10 ค า ๆ ละ 1 คะแนน (อ่านถูกต้องให้ 1 คะแนน อ่านไม่ถูกต้องให้ 0 คะแนน)  

 

ค ำที่ ค ำศัพท ์ คะแนนที่ได ้
1. Benefit       

 
 
 
 

........................................
คะแนน 

2. Fa rmer   
3. Goat   
4. Grass 
5. Ice cream  
6. Nutrition 
7. Product 
8. Spec ies  
9. Vitamin 
10. Week 

 
บันทึกผลกำรตอบค ำถำมและข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
.............................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ 

https://www.engdict.com/vocab/?q=tradition
https://www.engdict.com/vocab/?q=ancient


 
 

 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ................... ครั้งที่ .............. 

ชื่อ................................................................................................................. เลขท่ี ................ ชั้น ........... 
โรงเรียน................................................................. .... กลุ่มโรงเรียน ...........................................................  
 
ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนเติมค าตอบให้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดเลข 

1. นิภาเลี้ยงแพะไว้ จ านวน 300 ตัว ได้แพะเพ่ิมมาอีก จ านวน 250 ตัว รวมแล้วนิภามีแพะทั้งหมดกี่ตัว? 
ตอบ.......................................................................................................................... .............................. 

2. การ์ตูนขายแพะได้เงินมา 13,625 บาท พ่อให้เงินเพ่ิมอีก 1,570 บาท การ์ตูนจะมีเงินทั้งหมดก่ีบาท? 
ตอบ.......................................................................................................................... .............................. 
 

3. ฟาร์มแพะแห่งหนึ่งมีแพะ 1,255 ตัว เกษตรอ าเภอให้มาเพ่ิมอีก 895 ตัว ฟาร์มแพะจะมีแพะท้ังหมด 
กี่ตัว ? 
ตอบ.......................................................................................................................... .............................. 
 

4. โน้ตมีเนื้อแพะ 150 กิโลกรัม แบ่งให้แม่ท าอาหาร 35 กิโลกรัม โน้ตจะเหลือเนื้อแพะกี่กิโลกรัม? 
ตอบ.......................................................................................................................... .............................. 
 

5. บอสมีน้ านมแพะ 3,000 ลิตร ขายไป 1,374 ลิตร บอสจะเหลือน้ านมแพะกี่กิลิตร? 
ตอบ.......................................................................................................................... .............................. 
 



 

 
 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ................... ครั้งที่ .............. 
ชื่อ................................................................................................................. เลขท่ี ................ ชั้น ........... 

โรงเรียน................................................................. .... กลุ่มโรงเรียน ...........................................................  
 
ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนเติมค าตอบให้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดเลข (ต่อ) 

6. 6. ฟาร์มแพะมีแพะ 4,574  ตัว แบ่งขายให้แม่ค้าไป 1,325 ตัว ฟาร์มแพะจะเหลือแพะกี่ตัว? 
ตอบ.......................................................................................................................... .............................. 
 

7. แพะ จ านวน 150 ตัว จะมีขาท้ังหมดกี่ขา? 
ตอบ.......................................................................................................................... .............................. 
 

8. เอิร์ธเลี้ยงแพะไว้ 280 ตัว แต่ละตัวสามารถออกลูกได้ 3 ตัว เอิร์ธจะมีแพะทั้งหมดก่ีตัว? 
ตอบ.......................................................................................................................... .............................. 
 

9. แม่ค้ามีเนื้อแพะ 300 กิโลกรัม น ามาแบ่งใส่ถุงแพ็คละ 500 กรัม แล้วขายแพ็คละ 200 บาท  
   แม่ค้าจะได้เนื้อแพะทั้งหมดกี่แพ็คและขายได้เงินกี่บาท? 
ตอบ.......................................................................................................................... .............................. 
 

10. ฟาร์มโชคชัยมีรายได้จากการเลี้ยงแพะปีละ 360,000 บาท แบ่งฝากธนาคาร4 แห่งเท่า ๆ กัน   
     ฟาร์มโชคชัยจะมีเงินฝากในธนาคารแห่งละกี่บาท? 
ตอบ.......................................................................................................................... .............................. 
 


