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การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

 
……………………………. 
1. ลกัษณะสัตวท่ี์ควรเลือกมาเล้ียง 
(1) เป็นพนัธุ์สัตวท่ี์เลือกไดต้รงกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีจะเล้ียง เช่น เล้ียงไวเ้พ่ือใช ้
งาน เล้ียงไวเ้พ่ือเอาไข่ เล้ียงเพ่ือเอาเน้ือ ฯลฯ เราจะเล้ียงเพ่ือจุดประสงคใ์ดก็ตอ้งเลือกสัตว ์
ท่ีตอบสนองต่อจุดประสงคน์ั้น 
(2) เป็นสัตวท่ี์มีลกัษณะตรงตามพนัธุ์ เช่น ถา้ตอ้งการเล้ียงไก่เพ่ือเอาไข่ขายก็จะตอ้งเลือกไก่ 
พนัธุ์ท่ีไข่ดกและตอ้งเป็นไก่ตวัท่ีมีลกัษณะของไก่ไข่ท่ีดีอยา่งแทจ้ริง เราก็จะไดไ้ก่ท่ีไข่ดก  
ตวัท่ีดีตามตอ้งการ 
(3) เลือกสัตวต์วัท่ีแข็งแรง สมบรูณ์ ไม่มีโรค จะท าให้เราเล้ียงดูสัตวน์ั้นไม่ล าบาก แมบ้าง 
คร้ังเราจะเล้ียงสัตวพ์นัธุ์ดี ลกัษณะตรงตามพนัธุ์แต่ถา้เป็นตวัท่ีอ่อนแอ เป็นโรค ก็จะเกิด  
ความลม้เหลวได ้
(4) เลือกสัตวพ์นัธุ์ท่ีปรับตวัเขา้กบัสภาพทอ้งถ่ินไดดี้ เช่น สภาพบา้นเรามกัจะมีอากาศร้อน เราก็ควรพิจารณาเลือกสัตวพ์นัธุ์
ท่ีเคยทนร้อนในบา้นเราไดม้าก่อนเล้ียง 
(5) เป็นสัตวท่ี์อยูใ่นความตอ้งการของตลาด การเล้ียงสัตวท่ี์มุ่งหวงัจะใชป้ระโยชน์จากผลผลิตเกิดกว่าในครัวเรือนก็จะ ตอ้ง
พิจารณาว่าผูค้นในทอ้งถ่ินนั้นมีความนิยมบริโภคผลผลิตจากสัตวท่ี์เราจะ เล้ียงเพียงใด 
2. ประเภทและชนิดของสัตวเ์ล้ียง 
2.1 ประเภทของสัตวเ์ล้ียง เราสามารถจดักลุ่มสัตวเ์ล้ียงท่ีมีลกัษณะการเล้ียงดูคลา้ยคลึงกนั ออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 
(1) สัตวเ์ล็ก ไดแ้ก่ แพะ แกะ สุนขั สุกร กระต่าย เป็นตน้ 
(2) สัตวใ์หญ่ ไดแ้ก่ ชา้ง มา้ ววั ควาย เป็นตน้ 
(3) สัตวปี์ก ไดแ้ก่ นก ไก่ ไก่งวง เป็ด ห่าน เป็นตน้ 
(4) สัตวน์ ้ า ไดแ้ก่ ปลา กุง้ หอย เป็นตน้ 
2.2 ชนิดของสัตวเ์ล้ียง 
(1) สัตวพ์นัธุ์พ้ืนเมือง เป็นสัตวท่ี์คนเราน ามาเล้ียงจากสัตวป่์า โดยไม่มีการคดัเลือก  
พนัธุ์หรือผสมพนัธุ์ให้ดีข้ึน บางทีเรียกว่าสัตวพ์นัธุ์ทาง เช่น ไก่แจ ้สุนขัไทย  
แมว เป็นตน้ 
(2) สัตวพ์นัธุ์แท ้ไดแ้ก่สัตวท่ี์คนเราเล้ียงไวโ้ดยมีการคดัพนัธุ์ เลือกพนัธุ์และผสม 
พนัธุ์ จนสัตวน์ั้นรูปร่าง ลกัษณะตามท่ีคนเราตอ้งการ แมว้่าจะน าไปผสมพนัธุ์ 
กนัเองอีก สัตวน์ั้นก็จะยงัรักษารูปร่างลกัษณะคุณภาพเดิมของสัตวพ์นัธุ์แทไ้ว ้ 
เช่นไก่พนัธุ์เล็กฮอร์น เป็นตน้ 
(3) สัตวพ์นัธุ์ลูกผสม คือสัตวท่ี์ไดรั้บการผสมพนัธุ์กนัระหว่างสัตวพ์นัธุ์เมืองกบัสัตว ์
พนัธุ์แท ้หรือน าสัตวพ์นัธุ์แทต่้างพนัธุ์มาผสมกนั จะไดส้ัตวท่ี์มีลกัษณะใหม่ท่ีดี  



กว่าเดิมข้ึน เช่น โคลกูผสมพนัธุ์ก  าแพงแสง 1 เป็นตน้ 
2.3 เปรียบเทียบลกัษณะสัตวพ์นัธุ์แทก้บัสัตวพ์นัธุ์พ้ืนเมือง  

ลกัษณะท่ีดี ลกัษณะท่ีไม่ดี 
สัตวพ์นัธุ์แท ้1. รูปร่างสม ่าเสมอ 2. น ้าหนกัมาก ขนาดใหญ่ 3. กินจุ โตเร็ว 1. เล้ียงลกูไม่ค่อยเก่ง2. เลือกอาหาร3. ไม่ทนทาน
ต่อดินฟ้าอากาศ4. กระดูกใหญ่ 
พนัธุ์พ้ืนเมือง 1. เล้ียงลกูเก่ง 2. ทนทานต่อสภาพฟ้าอากาศ 3. กระดูกเล็กมีส่วนท่ีเป็นอาหาร มาก 1. ขนาดเล็ก โตชา้2. 
รูปร่างไม่สม ่าเสมอ3. ท าประโยชน์จากอาหารท่ีกินไดน้อ้ย 

3. พนัธุ์สัตวต่์างๆ 
3.1 พนัธุ์ไก่ ท่ีนิยมเล้ียงกนันั้นเราอาจแบ่งตามลกัษณะการให้ผลผลิต หรือการใชป้ระโยชน์จากผลผลิต คือ 
(1) ไก่พนัธุ์ไข่ ไดแ้ก่ เล็กฮอร์น ซูเปอร์ฮาร์โก ้ไฮไลน ์ฯลฯ 
(2) ไก่พนัธุ์เน้ือ ไดแ้ก่ คอร์นิช อาร์เบอร์เอเคอร์ส ฯลฯ 
(3) พนัธุ์ก่ึงเน้ือก่ึงไข่ ไดแ้ก่ โร้จ ไอร์แลนดแ์ดง บาร์พลีมทัร้อค ฯลฯ 
(4) ไก่พ้ืนเมือง ไดแ้ก่ ไก่ฟ้า ไก่อู ไก่ตะเภา ฯลฯ 
3.2 พนัธุ์สุกร 
(1) พนัธุ์ต่างประเทศ ส่วนมากจะให้เน้ือมาก มีขนาดใหญ่ เช่นพนัธุ์ลาร์ไวท ์ 
แลนดเ์รซ ดูร้อคเจอร์ซ่ี แฮมเชียร์ 
(2) พนัธุ์พ้ืนเมือง โดยมากจะมีขนาดเล็ก ล  าตวัสั้น เช่น หมกูระโดนไหหล า ฯลฯ  
นอกจากน้ียงัมีการเพาะเล้ียงหมปู่าเป็นการคน้เพ่ือเอาเน้ือส่งร้านอาหารซ่ึงกรรม 
วิธีในการเล้ียงจะแตกต่างจากการเล้ียงสุกรโดยทัว่ไป 
3.3 พนัธุ์โค 
(1) โคเน้ือ มีหลายพนัธุ์ ท่ีนิยมเล้ียงกนัมากในภาคอีสานไดแ้ก่โคพนัธุ์อเมริกนับราห์ 
มนั และโคพนัธุ์ฮินดูบราซิล (หรืออินดูบราซิลก็เรียก) ซ่ึงจะทนทานต่อสภาพ 
ดินฟ้าอากาศไดดี้กว่าพนัธุ์ต่างประเทศอ่ืนๆ 
ในปัจจุบนัน้ีไดมี้การน าเอาโคลูกผสมมาเล้ียงเป็นโคขุนเอาเน้ือส่งตลาด 
จ าหน่าย และยงัมีการน าเอาโคพ้ืนเมืองท่ีโตไดข้นาดมาเล้ียงขุนดว้ยอาหารท่ีมี 
คุณภาพให้อว้นและน าส่งตลาด ซ่ึงในภาคกลางภาคตะวนัออกจะมีการเล้ียงโค 
เน้ือลกัษณะน้ีกนัมาก 
(2) โคนม เป็นโคท่ีเล้ียงเพ่ือการรีดนม ไดแ้ก่พนัธุ์ โฮลไสตน์ บราวน์ สวิส เรด 
เดน เจอร์ซ่ี ซาฮิวาล ฯลฯ ในปัจจุบนัมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเล้ียงมากข้ึน 
(3) โคงานหรือโคพ้ืนเมือง เดิมใชโ้คพ้ืนเมืองไทย ซ่ึงมีขนาดเล็กมาไถนาและลากเกวียน ต่อมานิยมใชโ้คอินเดียพ้ืนเมืองท่ีมี
รูปร่างสูงโปร่งขาวมาใชง้านแทน การเล้ียงโคเพ่ือการใชง้านนั้นโดยมากไม่มีการบ ารุงพนัธุ์ให้ดีเท่าท่ีควร เพราะโคท่ีมี
ลกัษณะดีจะถูกตอน เพ่ือใชเ้ช่ือง สะดวกในการใชง้าน จึงแพร่พนัธุ์ไดย้าก โคงานในปัจจุบนัปริมาณลดลงมาก เพราะมีการ
ใชเ้คร่ืองจกัรแทนแรงงานจากสัตวม์ากข้ึน โคงานท่ีใชง้านไม่ไดดี้แลว้จะถูกส่งเขา้โรงฆ่าสัตว ์ซ่ึงจะไดเ้น้ือท่ีมีคุณภาพต ่า 
โคงานส่วนหน่ึงจะน าไปขุนให้อว้นดงักล่าวมาแลว้ในขอ้ (1) 
3.4 พนัธุ์กระบือ 



(1) กระบือไทยหรือกระบือปลกั เล้ียงไวไ้ถนา เทียมเกวยีน มีสีเทาหรือด าหรือ 
เผอืก 
(2) กระบือแม่น ้ าตวัสีด าเขม้กระบือไทย ไดแ้ก่กระบือมูร่าห์ปัจจุบนัจ านวนกระบือลดลง ซ่ึงก็มีเหตุผลเช่นเดียวกนัโคงาน
นัน่เอง 
3.5 พนัธุ์เป็ด ท่ีเล้ียงในบา้นเรา มี 3 พวก คือ เป็ดพ้ืนเมือง เป็ดไข่ และเป็ดเน้ือ 
(1) เป็ดพ้ืนเมือง ไดแ้ก่เป็ดปากน ้า เป็ดนครปฐม จะเล้ียงเอาไข่เม่ือหยดุให้ไข่ก็จะจ าหน่ายเป็นเป็ดเน้ือต่อไป 
(2) เป็ดพนัธุ์ไข่ ท่ีนิยมเล้ียงคือพนัธุ์กากีแคมเบล และพนัธุ์อินเดียนรันเนอร์ 
(3) เป็ดเน้ือ ไดแ้ก่เป็ดปักก่ิง เป็ดเชอร่ีวอลเลย ์และเป็ดมสัโควี ่ซ่ึงถา้ให้เป็ดมสัโควี่ตวัผูผ้สมกบัเป็ดพ้ืนเมืองจะให้เป็ด
ลูกผสมเรียกว่า เป็ดป๊ัวฉ่ายชาวบา้นนิยมเรียกว่าเป็ดเทศ มีทั้งสีขาวและสีด า เล้ียงไวกิ้นเน้ือ 
3.6 พนัธุ์ห่าน เม่ือเปรียบเทียบกบัการเล้ียงเป็ดและการเล้ียงไก่แลว้ จะเห็นชดัเจนว่าการเล้ียง 
ห่านนั้นมีนอ้ยมาก ทั้งน่ีเพราะยงัมีผูนิ้ยมบริโภคจ านวนนอ้ย อยา่งไรก็ดียงัมีร้านอาหารบางแห่งท่ีจ  าหน่ายอาหารท่ีปรุ่งจาก
ห่านจ าหน่ายแก่ ผูนิ้ยมดงักล่าวอยูบ่า้งห่านท่ีพบเล้ียงกนัขณะน้ีมี 2 พวก คือ พวกแรกเป็นพวกท่ีมีสีขาว อีกพวกหน่ึงเป็น
พวกท่ีมีสีเทาปนน ้าตาล แถบท่ีเล้ียงห่านกนัมากไดแ้ก่ จงัหวดันครปฐม สมุทรปราการเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
ชาวสวนนิยมเล้ียงไวเ้ฝ้าบา้นและเอาไวดู้เล่น 
3.7 พนัธุ์กระต่าย 
กระต่ายท่ีเล้ียงในประเทศไทยเราไดมี้หลายพนัธุ์ เช่น พนัธุ์นิวซีแลนดไ์วทพ์นัธุ์แคลิฟอร์เนียน พนัธุ์ดทัช ์พนัธุ์ซินชินล่า 
และพนัธุ์พ้ืนเมือง เป็นตน้ การเล้ียงกระต่ายมีจุดประสงคท่ี์แตกต่างกนัไป ตั้งแต่เพ่ือการเอาเน้ือไปจ าหน่าย เพ่ือเอาขนเพ่ือ
เอาไวดู้เล่น เป็นตน้ 
3.8 พนัธุ์แพะ 
แพะท่ีเล้ียงในบา้นเรานั้นมีจุดประสงคเ์พ่ือเอาเน้ือและเอานม มีหลายพนัธุ์เช่น พนัธุ์พ้ืนเมือง พนัธุ์มาเถา พนัธุ์จมัปานาวี 
พนัธุ์บวั พนัธุ์พิเจียน ฯลฯ 
3.9 สัตวอ่ื์นๆ 
ยงัมีสัตวเ์ล้ียงอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีบางชนิดก็สามารถเล้ียงเป็นอาชีพหรือเป็นการคา้ได ้เช่น กบั สุนขั ผึ้ง ชา้ง มา้ ฯลฯ ซ่ึง
จะตอ้งพิจารณาว่าในทอ้งถ่ินของเรานั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ และหากจะเล้ียงเพ่ือจุดประสงคใ์ด ตอ้งศึกษา
ลกัษณะเฉพาะของต่างๆ ใหล้ะเอียดซ่ึงแตกต่างกนัไป 

 


