ใบความรู้
เรื่อง การคัดเลือกพันธุ์สัตว์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

…………………………….
1. ลักษณะสัตว์ที่ควรเลือกมาเลี้ยง
(1) เป็ นพันธุ์สัตว์ที่เลือกได้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่จะเลี้ยง เช่น เลี้ยงไว้เพื่อใช้
งาน เลี้ยงไว้เพื่อเอาไข่ เลี้ยงเพื่อเอาเนื้อ ฯลฯ เราจะเลี้ยงเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตอ้ งเลือกสัตว์
ที่ตอบสนองต่อจุดประสงค์น้ นั
(2) เป็ นสัตว์ที่มีลกั ษณะตรงตามพันธุ์ เช่น ถ้าต้องการเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่ขายก็จะต้องเลือกไก่
พันธุ์ที่ไข่ดกและต้องเป็ นไก่ตวั ที่มีลกั ษณะของไก่ไข่ที่ดีอย่างแท้จริ ง เราก็จะได้ไก่ที่ไข่ดก
ตัวที่ดีตามต้องการ
(3) เลือกสัตว์ตวั ที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรค จะทาให้เราเลี้ยงดูสัตว์น้ นั ไม่ลาบาก แม้บาง
ครั้งเราจะเลี้ยงสัตว์พนั ธุ์ดี ลักษณะตรงตามพันธุ์แต่ถา้ เป็ นตัวที่อ่อนแอ เป็ นโรค ก็จะเกิด
ความล้มเหลวได้
(4) เลือกสัตว์พนั ธุ์ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพท้องถิ่นได้ดี เช่น สภาพบ้านเรามักจะมีอากาศร้อน เราก็ควรพิจารณาเลือกสัตว์พนั ธุ์
ที่เคยทนร้อนในบ้านเราได้มาก่อนเลี้ยง
(5) เป็ นสัตว์ที่อยูใ่ นความต้องการของตลาด การเลี้ยงสัตว์ที่มุ่งหวังจะใช้ประโยชน์จากผลผลิตเกิดกว่าในครัวเรื อนก็จะ ต้อง
พิจารณาว่าผูค้ นในท้องถิ่นนั้นมีความนิยมบริ โภคผลผลิตจากสัตว์ที่เราจะ เลี้ยงเพียงใด
2. ประเภทและชนิดของสัตว์เลี้ยง
2.1 ประเภทของสัตว์เลี้ยง เราสามารถจัดกลุ่มสัตว์เลี้ยงที่มีลกั ษณะการเลี้ยงดูคล้ายคลึงกัน ออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
(1) สัตว์เล็ก ได้แก่ แพะ แกะ สุ นขั สุ กร กระต่าย เป็ นต้น
(2) สัตว์ใหญ่ ได้แก่ ช้าง ม้า วัว ควาย เป็ นต้น
(3) สัตว์ปีก ได้แก่ นก ไก่ ไก่งวง เป็ ด ห่ าน เป็ นต้น
(4) สัตว์น้ า ได้แก่ ปลา กุง้ หอย เป็ นต้น
2.2 ชนิดของสัตว์เลี้ยง
(1) สัตว์พนั ธุ์พ้นื เมือง เป็ นสัตว์ที่คนเรานามาเลี้ยงจากสัตว์ป่า โดยไม่มีการคัดเลือก
พันธุ์หรื อผสมพันธุ์ให้ดีข้ ึน บางทีเรี ยกว่าสัตว์พนั ธุ์ทาง เช่น ไก่แจ้ สุ นขั ไทย
แมว เป็ นต้น
(2) สัตว์พนั ธุ์แท้ ได้แก่สัตว์ที่คนเราเลี้ยงไว้โดยมีการคัดพันธุ์ เลือกพันธุ์และผสม
พันธุ์ จนสัตว์น้ นั รู ปร่ าง ลักษณะตามที่คนเราต้องการ แม้ว่าจะนาไปผสมพันธุ์
กันเองอีก สัตว์น้ นั ก็จะยังรักษารู ปร่ างลักษณะคุณภาพเดิมของสัตว์พนั ธุ์แท้ไว้
เช่นไก่พนั ธุ์เล็กฮอร์น เป็ นต้น
(3) สัตว์พนั ธุ์ลูกผสม คือสัตว์ที่ได้รับการผสมพันธุ์กนั ระหว่างสัตว์พนั ธุ์เมืองกับสัตว์
พันธุ์แท้ หรื อนาสัตว์พนั ธุ์แท้ต่างพันธุ์มาผสมกัน จะได้สัตว์ที่มีลกั ษณะใหม่ที่ดี

กว่าเดิมขึ้น เช่น โคลูกผสมพันธุ์กาแพงแสง 1 เป็ นต้น
2.3 เปรี ยบเทียบลักษณะสัตว์พนั ธุ์แท้กบั สัตว์พนั ธุ์พ้นื เมือง
ลักษณะที่ดี ลักษณะที่ไม่ดี
สัตว์พนั ธุ์แท้ 1. รู ปร่ างสม่าเสมอ 2. น้ าหนักมาก ขนาดใหญ่ 3. กินจุ โตเร็ ว 1. เลี้ยงลูกไม่ค่อยเก่ง2. เลือกอาหาร3. ไม่ทนทาน
ต่อดินฟ้ าอากาศ4. กระดูกใหญ่
พันธุ์พ้นื เมือง 1. เลี้ยงลูกเก่ง 2. ทนทานต่อสภาพฟ้ าอากาศ 3. กระดูกเล็กมีส่วนที่เป็ นอาหาร มาก 1. ขนาดเล็ก โตช้า2.
รู ปร่ างไม่สม่าเสมอ3. ทาประโยชน์จากอาหารที่กินได้นอ้ ย
3. พันธุ์สัตว์ต่างๆ
3.1 พันธุ์ไก่ ที่นิยมเลี้ยงกันนั้นเราอาจแบ่งตามลักษณะการให้ผลผลิต หรื อการใช้ประโยชน์จากผลผลิต คือ
(1) ไก่พนั ธุ์ไข่ ได้แก่ เล็กฮอร์น ซูเปอร์ฮาร์โก้ ไฮไลน์ ฯลฯ
(2) ไก่พนั ธุ์เนื้อ ได้แก่ คอร์นิช อาร์เบอร์เอเคอร์ส ฯลฯ
(3) พันธุ์ก่ึงเนื้อกึ่งไข่ ได้แก่ โร้จ ไอร์แลนด์แดง บาร์พลีมทั ร้อค ฯลฯ
(4) ไก่พ้นื เมือง ได้แก่ ไก่ฟ้า ไก่อู ไก่ตะเภา ฯลฯ
3.2 พันธุ์สุกร
(1) พันธุ์ต่างประเทศ ส่ วนมากจะให้เนื้อมาก มีขนาดใหญ่ เช่นพันธุ์ลาร์ไวท์
แลนด์เรซ ดูร้อคเจอร์ซี่ แฮมเชียร์
(2) พันธุ์พ้นื เมือง โดยมากจะมีขนาดเล็ก ลาตัวสั้น เช่น หมูกระโดนไหหลา ฯลฯ
นอกจากนี้ยงั มีการเพาะเลี้ยงหมูป่าเป็ นการค้นเพื่อเอาเนื้อส่ งร้านอาหารซึ่งกรรม
วิธีในการเลี้ยงจะแตกต่างจากการเลี้ยงสุกรโดยทัว่ ไป
3.3 พันธุ์โค
(1) โคเนื้อ มีหลายพันธุ์ ที่นิยมเลี้ยงกันมากในภาคอีสานได้แก่โคพันธุ์อเมริ กนั บราห์
มัน และโคพันธุ์ฮินดูบราซิล (หรื ออินดูบราซิลก็เรี ยก) ซึ่งจะทนทานต่อสภาพ
ดินฟ้ าอากาศได้ดีกว่าพันธุ์ต่างประเทศอื่นๆ
ในปัจจุบนั นี้ได้มีการนาเอาโคลูกผสมมาเลี้ยงเป็ นโคขุนเอาเนื้อส่ งตลาด
จาหน่าย และยังมีการนาเอาโคพื้นเมืองที่โตได้ขนาดมาเลี้ยงขุนด้วยอาหารที่มี
คุณภาพให้อว้ นและนาส่ งตลาด ซึ่งในภาคกลางภาคตะวันออกจะมีการเลี้ยงโค
เนื้อลักษณะนี้กนั มาก
(2) โคนม เป็ นโคที่เลี้ยงเพื่อการรี ดนม ได้แก่พนั ธุ์ โฮลไสตน์ บราวน์ สวิส เรด
เดน เจอร์ซี่ ซาฮิวาล ฯลฯ ในปัจจุบนั มีการส่ งเสริ มให้เกษตรกรเลี้ยงมากขึ้น
(3) โคงานหรื อโคพื้นเมือง เดิมใช้โคพื้นเมืองไทย ซึ่งมีขนาดเล็กมาไถนาและลากเกวียน ต่อมานิยมใช้โคอินเดียพื้นเมืองที่มี
รู ปร่ างสูงโปร่ งขาวมาใช้งานแทน การเลี้ยงโคเพื่อการใช้งานนั้นโดยมากไม่มีการบารุ งพันธุ์ให้ดีเท่าที่ควร เพราะโคที่มี
ลักษณะดีจะถูกตอน เพื่อใช้เชื่อง สะดวกในการใช้งาน จึงแพร่ พนั ธุ์ได้ยาก โคงานในปัจจุบนั ปริ มาณลดลงมาก เพราะมีการ
ใช้เครื่ องจักรแทนแรงงานจากสัตว์มากขึ้น โคงานที่ใช้งานไม่ได้ดีแล้วจะถูกส่ งเข้าโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งจะได้เนื้อที่มีคุณภาพต่า
โคงานส่ วนหนึ่งจะนาไปขุนให้อว้ นดังกล่าวมาแล้วในข้อ (1)
3.4 พันธุ์กระบือ

(1) กระบือไทยหรื อกระบือปลัก เลี้ยงไว้ไถนา เทียมเกวียน มีสีเทาหรื อดาหรื อ
เผือก
(2) กระบือแม่น้ าตัวสี ดาเข้มกระบือไทย ได้แก่กระบือมูร่าห์ปัจจุบนั จานวนกระบือลดลง ซึ่งก็มีเหตุผลเช่นเดียวกันโคงาน
นัน่ เอง
3.5 พันธุ์เป็ ด ที่เลี้ยงในบ้านเรา มี 3 พวก คือ เป็ ดพื้นเมือง เป็ ดไข่ และเป็ ดเนื้อ
(1) เป็ ดพื้นเมือง ได้แก่เป็ ดปากน้ า เป็ ดนครปฐม จะเลี้ยงเอาไข่เมื่อหยุดให้ไข่ก็จะจาหน่ายเป็ นเป็ ดเนื้อต่อไป
(2) เป็ ดพันธุ์ไข่ ที่นิยมเลี้ยงคือพันธุ์กากีแคมเบล และพันธุ์อินเดียนรันเนอร์
(3) เป็ ดเนื้อ ได้แก่เป็ ดปักกิ่ง เป็ ดเชอรี่ วอลเลย์ และเป็ ดมัสโควี่ ซึ่งถ้าให้เป็ ดมัสโควี่ตวั ผูผ้ สมกับเป็ ดพื้นเมืองจะให้เป็ ด
ลูกผสมเรี ยกว่า เป็ ดปั๊วฉ่ายชาวบ้านนิยมเรี ยกว่าเป็ ดเทศ มีท้งั สี ขาวและสี ดา เลี้ยงไว้กินเนื้อ
3.6 พันธุ์ห่าน เมื่อเปรี ยบเทียบกับการเลี้ยงเป็ ดและการเลี้ยงไก่แล้ว จะเห็นชัดเจนว่าการเลี้ยง
ห่ านนั้นมีนอ้ ยมาก ทั้งนี่เพราะยังมีผนู้ ิยมบริ โภคจานวนน้อย อย่างไรก็ดียงั มีร้านอาหารบางแห่ งที่จาหน่ายอาหารที่ปรุ่ งจาก
ห่ านจาหน่ายแก่ ผูน้ ิยมดังกล่าวอยูบ่ า้ งห่ านที่พบเลี้ยงกันขณะนี้มี 2 พวก คือ พวกแรกเป็ นพวกที่มีสีขาว อีกพวกหนึ่งเป็ น
พวกที่มีสีเทาปนน้ าตาล แถบที่เลี้ยงห่ านกันมากได้แก่ จังหวัดนครปฐม สมุทรปราการเขตรอบนอกกรุ งเทพมหานคร
ชาวสวนนิยมเลี้ยงไว้เฝ้ าบ้านและเอาไว้ดูเล่น
3.7 พันธุ์กระต่าย
กระต่ายที่เลี้ยงในประเทศไทยเราได้มีหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์พนั ธุ์แคลิฟอร์เนียน พันธุ์ดทั ช์ พันธุ์ซินชินล่า
และพันธุ์พ้นื เมือง เป็ นต้น การเลี้ยงกระต่ายมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่เพื่อการเอาเนื้อไปจาหน่าย เพื่อเอาขนเพื่อ
เอาไว้ดูเล่น เป็ นต้น
3.8 พันธุ์แพะ
แพะที่เลี้ยงในบ้านเรานั้นมีจุดประสงค์เพื่อเอาเนื้อและเอานม มีหลายพันธุ์เช่น พันธุ์พ้นื เมือง พันธุ์มาเถา พันธุ์จมั ปานาวี
พันธุ์บวั พันธุ์พิเจียน ฯลฯ
3.9 สัตว์อื่นๆ
ยังมีสัตว์เลี้ยงอื่นๆ อีกมากมายที่บางชนิดก็สามารถเลี้ยงเป็ นอาชีพหรื อเป็ นการค้าได้ เช่น กับ สุ นขั ผึ้ง ช้าง ม้า ฯลฯ ซึ่ง
จะต้องพิจารณาว่าในท้องถิ่นของเรานั้นมีความเหมาะสมหรื อไม่ และหากจะเลี้ยงเพื่อจุดประสงค์ใด ต้องศึกษา
ลักษณะเฉพาะของต่างๆ ให้ละเอียดซึ่งแตกต่างกันไป

