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วตัถุประสงค์ของการเรียนบทที ่4 
 เพื่อให้นกัศึกษาไดท้ราบถึงความหมายของการเล้ียงสัตว ์วตัถุประสงค์ของการเล้ียงสัตว ์
ประเภทของสัตวใ์นประเทศไทย และอายขุยัของสัตว ์
 

สรุปบทเรียนบทที ่4 
ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัสัตวศาสตร์ 

 
 วิชาสัตวศาสตร์แบ่งยอ่ยออกไปหลายแขนง แต่ละแขนงมีขอบข่ายกวา้งขวางจนบางคร้ังก็
คาบเก่ียวกับแขนงอ่ืนๆ ฉะนั้นจึงไม่สามารถจะก าหนดขอบข่ายของแต่ละแขนงลงไปได้อย่าง
แน่นอนตายตวั บางกรณีอาจแบ่งเป็นแขนงยอ่ยๆ เพื่อการศึกษาสัตวเ์ฉพาะหมู่ใดหมู่หน่ึง เช่น กีฏ
วิทยา (Entomology) มีนวิทยา (Ichthyology) ในบางกรณีอาจจะแบ่งเป็นแขนงย่อยตาม
ปรากฏการณ์ของสัตว์ โดยไม่จ  ากัดเฉพาะสัตว์หรือส่ิงมีชีวิตชนิดใดชนิดหน่ึง เช่น สรีรวิทยา 
(Physiology) มิญชวิทยา (Histology) และกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม วิชา
สัตวศาสตร์นิยมแยกออกเป็นแขนงต่างๆ ดงัน้ี 

1. สัณฐานวิทยา (Morphology) เป็นวิชาท่ีศึกษารูปร่างลกัษณะและโครงสร้างของสัตวแ์ต่ละ
ชนิด สัณฐานวทิยายงัแบ่งยอ่ยออกไปอีกมาก เช่น  

 1.1 กายวภิาคศาสตร์ (Anatomy) ศึกษาโครงสร้างทั้งภายนอกและภายในทั้งหมด  
 1.2 มิญชวทิยา (Histology) เป็นวชิาท่ีศึกษาเก่ียวกบัเน้ือเยือ่ (Tissue) ต่างๆ  

 1.3 เซลล์วิทยา (Cytology) ศึกษาเก่ียวกบัเซลล์โดยทัว่ไปในดา้นโครงสร้าง รวมทั้ง
หนา้ท่ีออร์กาเนลล ์(Organelles) ดว้ย  
 2. สรีรวิทยา (Physiology) เป็นวิชาท่ีศึกษาหน้าท่ีของโครงสร้าง และกลไกการท างาน
ภายในร่างกายของสัตว ์ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในสัตวแ์ต่ละชนิด  
 3. คพัภวิทยา (Embryology) ศึกษาการเจริญ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างและรูปร่างของ
ร่างกาย ตั้งแต่เกิดการปฏิสนธิจนกระทัง่ออกจากไข่ หรือคลอดออกจากแม่  
 4. พนัธุศาสตร์ (Genetics) ศึกษากลไกการถ่ายทอดลกัษณะจากบรรพบุรุษไปยงัลูกหลาน 
รวมทั้งปัจจยัท่ีคอยควบคุมการถ่ายทอดลกัษณะต่างๆ ดว้ย  
 5. นิเวศวิทยา (Ecology) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสัตว์และพืช ในสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติท่ีอาศยัอยูร่่วมกนั  
 6. อนุกรมวิธาน (Taxonomy) เป็นวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัการจดัหมวดหมู่ของส่ิงมีชีวิตทั้ง
พืชและสัตว ์โดยจดัส่ิงมีชีวิตท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด ให้อยูเ่ป็น
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หมวดหมู่เดียวกนั นอกจากนั้นวิชาน้ียงัเก่ียวกบัการตั้งช่ือ (Nomenclature) เพื่อให้เขา้ใจตรงกนั 
ทัว่โลกดว้ย  
 7. วิวฒันาการ (Evolution) ศึกษาการเปล่ียนแปลงจากส่ิงมีชีวิตง่ายๆ มาเป็นส่ิงมีชีวิต 
ท่ีซบัซอ้น ซ่ึงตอ้งอาศยัเวลานานนบัร้อยหรือพนัลา้นปี  
 8. สัตวภูมิศาสตร์ (Zoogeography) ศึกษาการกระจายของสัตวต์ามส่วนต่างๆ ของโลก 
 9. โบราณชีวศาสตร์ (Paleontology) ศึกษาถึงสัตวท่ี์สูญพนัธ์ุไปแล้ว ตลอดจนศึกษาซาก
โบราณ (Fossil) ท่ีปรากฏอยูต่ามหิน  
 10. สัตวศาสตร์เฉพาะกลุ่ม ซ่ึงแยกออกเป็นสัตวช์นิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ เช่น  
  10.1 เฮลมินโทโลย ี(Helminthology) เป็นวชิาท่ีศึกษาถึงพวกหนอนพยาธิต่างๆ  
  10.2 วหิควทิยา (Ornithology) ศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบันก  
  10.3 มีนวทิยา (Ichthyology) ศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัปลา  
  10.4 กีฏวทิยา (Entomology) ศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัแมลง 
  10.5 สังขวทิยา (Malacology) ศึกษาเก่ียวกบัหอย (Mollusks) ชนิดต่างๆ  
  10.6 ปฐมสัตววทิยา (Protozoology) ศึกษาเก่ียวกบัสัตวเ์ซลลเ์ดียว 
  10.7 เฮอร์พิโทโลยี (Herpetology) เป็นวิชาท่ีศึกษาถึงสัตว์เล้ือยคลาน (Reptiles) 
รวมทั้งสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้า (Amphibians)  
 

ประวตัิการศึกษาสัตวศาสตร์ 
 มนุษย์ก่อนประวติัศาสตร์เร่ิมรู้จกัล่าสัตว์และต้องเรียนรู้ธรรมชาติ มนุษยโ์คร-มนัยอง  
(Cro-mangnon Man) ไดเ้ขียนส่ิงท่ีพบเห็นไวบ้นผนงัถ ้า เช่น ภาพสัตวช์นิดต่างๆ ภาพการเล้ียงสัตว ์ 
การเพาะปลูก รู้จกัใชย้าง่ายๆ รักษาเม่ือยามเจบ็ป่วย ท าใหมี้การเรียนรู้ถึงกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์
นอกจากนั้นการใชส้ัตวเ์ป็นอาหารก็น าไปสู่การเรียนรู้ถึงโครงสร้างของสัตวน์ั้นๆ ดว้ย  
 สัตวศาสตร์ท่ีเป็นแบบแผนเร่ิมในสมยักรีกโบราณ อริสโตเติล (Aris – totle : 382-322 
B.C.)  
ไดศึ้กษาและบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ ทางชีววิทยาและศึกษาเก่ียวกบัสัตว ์โดยการสังเกต มีการทดลอง
ผา่ตดัอวยัวะภายในของสัตวต่์างๆ ศึกษาการเจริญเติบโตของไก่ การผสมพนัธ์ุของปลาฉลามและผึ้ง 
ตลอดจนหน้าท่ีของอวยัวะของมนุษย์ และเป็นผูริ้เร่ิมจดัหมวดหมู่ของสัตว์โดยยึดรูปร่างและ
โครงสร้างเป็นหลัก ซ่ึงแบ่งสัตวอ์อกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ สัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดสีแดง 
(Enaima) เช่น สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม  วาฬ สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า สัตวเ์ล้ือยคลาน งู ปลา เป็นตน้ และ
สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัเลือดสีไม่แดง (Anaima) ไดแ้ก่ พวกหมึก ปู กุง้ หอย ปลาดาว แมลง เป็นตน้ 
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อยา่งไรก็ตาม หลกัฐานต่างๆ ท่ีอริสโตเติลบนัทึกไว ้และเก็บไวท่ี้พิพิธภณัฑ์อเล็กซานเดรียไดเ้ส่ือม
สูญหายไปเม่ือโรมนัเขา้ปกครอง (30 B.C.)  
 คลอเดียส กาเลน (Claudius Galen : 130 – 200 A.C.) ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกายวิภาค
ศาสตร์ของมนุษยแ์ละสัตวช์นิดอ่ืน โดยการผ่าตดัทดลองและไดเ้ขียนต าราบรรยายลกัษณะโครงสร้าง
โดยเฉพาะไดเ้ขียนภาพแสดงโครงกระดูกของคนไวเ้กือบสมบูรณ์ และคน้พบหนา้ท่ีของสมองและ
เส้นประสาท ตลอดจนไดส้าธิตใหเ้ห็นวา่เส้นเลือดแดงสามารถน าเลือดออกไปเล้ียงร่างกายได ้ 
 ภายหลงักาเลนประมาณ 1,000 ปี หรือศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงอยู่ในสมยักลาง (Middle Age)  
ถือไดว้า่เป็นยคุมืดทางสัตวศาสตร์ ยุคน้ีมีการศึกษาผลงานของกรีกและโรมนัโดยลอกเลียนแบบท า
ให้เกิดการผิดพลาด จนกระทัง่ศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงเป็นยุคลฟ้ืนฟู (Renaissance) โรเจอร์ เบคอน (Roger 
Bacon : 1214 – 1294) ซ่ึงสนใจทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและปรัชญา ลีโอนาร์โด ดา วินซี 
(Leonardo da Vinci : 1452 – 1519) มีความเช่ียวชาญทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพอๆ กบัการเป็น
นกัเขียนภาพ แอนเดรียส เวซาเลียส (Andreas Vesalius : 1514 – 1564) ชาวเบลเยยีม ศึกษากายวิภาค
ศาสตร์คนโดยการผา่ตดัและวาดรูปตามท่ีเห็นจนถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 วิลเลียม ฮาร์วี (William Harvey : 1579 – 1657) ชาวองักฤษไดศึ้กษาการท างานของหวัใจ
และทดลองให้เห็นวา่การหมุนเวียนของเลือดมีหวัใจท าหนา้ท่ีบีบเลือดออกไปเล้ียงทัว่ร่างกายตามเส้น
เลือดแดงและไหลกลบัเขา้สู่หวัใจทางเส้นเลือดด า ในขณะนั้นเช่ือกนัวา่ตบัท าหนา้ท่ีสร้างเลือกและ
ส่งไปเล้ียงทัว่ร่างกาย ยิ่งกว่านั้น ฮาร์วีได้ศึกษาการเตน้ของหัวใจ สามารถค านวณปริมาณของเลือด 
ท่ีผ่านหัวใจในหน่ึงนาทีหรือหน่ึงชั่วโมงได ้ฮาร์วีตั้งขอ้สังเกตว่าจะตอ้งมีเส้นเลือดเล็กๆ เช่ือมต่อ
ระหวา่งเส้นเลือดแดงกบัเส้นเลือดด าเขา้ดว้ยกนัจนครบวงจรของเลือด  
 ในศตวรรษท่ี 17 ไดมี้การประดิษฐก์ลอ้งจุลทรรศน์ ท าใหมี้การคน้พบส่ิงต่างๆ ในแนวใหม่ 
โรเบอร์ต ฮุค (Robert Hooke : 1635 – 1703) ชาวองักฤษน าไมค้อร์กมาส่องดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 
พบว่า มีลกัษณะเป็นห้องส่ีเหล่ียมและตั้งช่ือห้องเหล่านั้นว่า “เซลล์” แอนโทนี วอน ลาเวนฮ็อค 
(Antony Van Leeuwenhoek : 1632 – 1723) ชาวดทัช์ ไดป้ระดิษฐ์กลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยายสูง  
ซ่ึงน าไปสู่การคน้พบแบคทีเรีย สัตวเ์ซลล์เดียว ตลอดจนสเปอร์มของสัตวต่์างๆ ซ่ึงมองไม่เห็นดว้ย
ตาเปล่า ท าใหก้ารศึกษาทางชีววทิยาขยายกวา้งขวางยิง่ข้ึน  
 คาโรลสั ลินเนียส (Carolus Linnaeus : 1707 – 1778) ชาวสวีเดน ไดน้ าเอาระบบการจดั
หมวดหมู่ของสัตวแ์ละพืชสมยัใหม่มาใชเ้ป็นคนแรก เป็นผูเ้ร่ิมการเรียกช่ือวิทยาศาสตร์โดยใชภ้าษา
ละติน กฎเกณฑ์ต่างๆ ในสมยัของลินเนียสยงัคงน ามาใช้จนถึงปัจจุบนั หนงัสือดา้นอนุกรมวิธาน 
ท่ีมีช่ือเสียงของลินเนียส คือ “Systema Naturae” พิมพเ์ม่ือปี ค.ศ.1735 และพิมพซ์ ้ าถึง 12 คร้ัง แสดง
ใหเ้ห็นถึงความนิยมอยา่งแพร่หลาย  
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 ยอร์จ คาววัร์ (Georges Cuvire : 1769 – 1832) ชาวฝร่ังเศส เป็นผูริ้เร่ิมทางกายวิภาคเปรียบเทียบ
ของสัตวมี์กระดูกสันหลงัชนิดต่างๆ รวมทั้งศึกษาโครงสร้างจากซากโบราณ (fossil) ท่ีสูญพนัธ์ุไปแลว้ 
คาววัร์จึงมีช่ือเสียงทางดา้นโบราณชีวศาสตร์ (paleontology) ดว้ย  
 ส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในทางชีววิทยา คือ ทฤษฎีเซลล์ (cell theory) เร่ิมตั้งแต่ 
โรเบอร์ต ฮุค ท่ีน าไมค้อร์กมาส่องดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อย่างง่าย ต่อมา ปี ค.ศ. 1824 ดูโทรเกต 
(Rene’ Dutrochet : 1776 – 1847) ไดศึ้กษาเน้ือเยื่อของพืชและสัตว ์และสรุปวา่เน้ือเยื่อของพืชและ
สัตวป์ระกอบดว้ยเซลล์ซ่ึงเป็นหน่วยเล็กๆ ท่ีสุดในร่างกาย เซลล์เหล่าน้ีเช่ือมติดกนัดว้ยแรงเกาะกนั ดู
โทรเกตยอมรับวา่ การเจริญเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มจ านวนเซลล์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ รวมทั้งการเพิ่ม
ขนาดของเซลล์ดว้ย จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1838 – 1839 เอ็ม. เจ. ชไลเดน (M.J. Schleiden : 1804 – 1881)  
ที. ชวานน์ (T. Schwann) ชาวเยอรมนั ต่างก็ศึกษาเน้ือเยื่อของพืชและสัตวแ์ลว้สรุปวา่ เน้ือเยื่อของ
พืชและสัตวป์ระกอบดว้ยเซลล์ จึงไดร่้วมกนัตั้งทฤษฎีเซลล์ (cell theory) ข้ึน มีใจความส าคญัว่า 
“ส่ิงมีชีวติทั้งมวลประกอบดว้ยเซลลแ์ละผลิตภณัฑข์องเซลล”์  
 ศตวรรษท่ี 19 วิชาสัตวศาสตร์ ขยายตวัออกไปอยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
ชีววิทยาหลายแขนง เช่น เซลล์วิทยา คัพภวิทยา พันธุศาสตร์ วิวฒันาการ ชีวเคมี ชีวฟิสิกส์ 
นิเวศวทิยา เป็นตน้ การพบเทคนิคใหม่ๆ ทางเคมี ฟิสิกส์ ท าใหแ้ขนงสัตวศาสตร์เจริญข้ึนอยา่งรวดเร็ว มี
นกัวิทยาศาสตร์มากมายท่ีช่วยท าให้วิชาสัตวศาสตร์เจริญกา้วหน้าอย่างมาก เช่น เมนเดล (Gregor 
Mendel) เดอฟรีส์ (de Vries) และมอร์แกน (T.H. Morgan) ในสาขาพนัธุศาสตร์ ชาร์ล ดาร์วิน 
(Charles Darwin) ในสาขาวิวฒันาการ แฮร์ริสัน (Harrison) และสเปมานน์ (Spemann) มุลเลอร์ (H.J. 
Muller) ชาวอเมริกนั มีผลงานการคน้ควา้ทางพนัธุศาสตร์ โดยศึกษาต าแหน่งของยีนส์บนโครโมโซม 
คน้ควา้เก่ียวกบัธรรมชาติและสาเหตุของการผา่เหล่า ผลงานท่ีมีช่ือเสียงอยา่งยิ่งก็คือการพบวา่รังสี
เอกซ์และรังสีอ่ืนๆ บางชนิดเป็นตวัน าให้ยีนส์บนโครโมโซมเปล่ียนแปลง อนัเป็นสาเหตุท าให้เ กิด
การผา่เหล่า (Mutation) ฮานส์ เครบ (Hans Kreb) ไดท้  าวิจยัเก่ียวกบัการหายใจของเซลล์และเป็นผูพ้บ 
วฏัจกัรเครบส์ (Kreb’ s cycle) เป็นตน้ ในปัจจุบนัไดมี้การศึกษาคน้ควา้โดยวธีิทดลอง ใชว้ิธีการทาง
สถิติแกปั้ญหาและใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ เป็นผลใหว้ทิยาศาสตร์แขนงน้ีเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว  
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 การเกษตร หมายถึง การปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ เพื่อเป็นอาหารและส่ิงจ าเป็นในการ
ด ารงชีวติ โดยมีมนุษยมี์บทบาทส าคญัในการด าเนินกิจกรรม  
 

การจ าแนกสาขาต่างๆ ของการเกษตร  
 

 การเกษตร (Agriculture)   

    
สัตว์ (Animals)  พืช (Plants)  

1. สัตวใ์หญ่    
2. สัตวเ์ล็ก    
3. สัตวปี์ก ป่าไม ้(Forest)  พืชไร่ (Agronomy) พืชสวน (Horticulture) 
4. สัตวน์ ้า 1. ประเภทผลดัใบ 1. ธญัพืช  1. พืชกินผล 
5. สัตวอ่ื์นๆ  - ป่าเบญจพรรณ 2. พืชตระกูลถัว่ 2. พืชผกั 
 - ป่าแดง 3. พืชอาหารสัตว ์ 3. ไมด้อกไมป้ระดบั 
 2. ประเภทไม่ผลดัใบ 4. พืชเส้นใย 4. การตกแต่งสถานท่ี 
 - ป่าดงดิบช้ืน 5. พืชใชร้าก 5. สาขายอ่ย 
 - ป่าสนเขา     เป็นประโยชน์   - สถานเพาะช า 
 - ป่าโกงกาง 6. พืชใชห้วั   - การถนอมอาหาร 
 3. ประเภทอ่ืนๆ      เป็นประโยชน์   - พืชสมุนไพร 
 - ป่าชายหาด 7. พืชใหน้ ้าตาล   - การผลิตเมล็ด 
 - ป่าพรุ 8. พืชใหน้ ้ามนั   - การเล้ียงเน้ือเยือ่ 
  9. พืชใหน้ ้ายาง  
  10. พืชประเภทกระตุน้  
        ประสาท  
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 Livestock (n) animal kept or raised for use or pleasure; esp. farm animals kept for use 
and profit 
 
สัตว์ (Animals) 
 การเล้ียงสัตว ์หมายถึง การปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการเล้ียงดู การใหอ้าหาร การบ ารุงพนัธ์ุและการ
สุขาภิบาล เพื่อให้ผูเ้ล้ียงได้รับประโยชน์จากสัตว ์เช่น การใช้แรงงานและการใช้ผลผลิตต่างๆ  
การเล้ียงสัตวส์ามารถแยกได ้ดงัน้ี  

1. สัตวใ์หญ่ ไดแ้ก่ โค กระบือ มา้ ลา ฬ่อ  
2. สัตวเ์ล็ก ไดแ้ก่ แพะ แกะ สุกร กระต่าย 
3. สัตวปี์ก ไดแ้ก่ ไก่ เป็ด ห่าน นกต่างๆ  
4. สัตวน์ ้า ไดแ้ก่ กุง้ หอย ปลา 
5. สัตวอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ จระเข ้กบ ผึ้ง คร่ัง ไหม  

 
ความเป็นมาของการเลีย้งสัตว์ 
 สันนิษฐานวา่สมยัก่อนประมาณ 16,000 ปี มนุษยใ์นโลกยงัเป็นคนเถ่ือนยงัไม่ไดต้ั้งบา้นเรือน
เป็นท่ีอยู่อยา่งถาวร การท ามาหากินก็ยงัเก็บอาหารท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มาจนระยะหลงัไดมี้
การแสวงหาอาหาร โดยวิธีการเพาะปลูก ส่วนการเล้ียงสัตวไ์ดเ้ร่ิมตน้มาประมาณ 9,000 ปี มาน้ีเอง 
โดยการกกัสัตวไ์วใ้นท่ีขงั เพื่อไวแ้ทนการบริโภคแทนการไปล่า สัตวช์นิดใดท่ีเช่ืองก็ขายพนัธ์ุ
กลายเป็นสัตวเ์ล้ียงไป ส่วนสัตวท่ี์ไม่เช่ืองก็สูญพนัธ์ุไป 
 ในการเรียนวิชาน้ีจะขอกล่าวเฉพาะโคเน้ือ โคนม กระบือ (สัตวใ์หญ่), แพะ สุกร (สัตวเ์ล็ก),  
ไก่ เป็ด ห่าน (สัตวปี์ก) ซ่ึงผูบ้รรยายจะกล่าวถึงประเภทและพนัธ์ุสัตว ์ท่ีมีความส าคญัและเป็นสัตว์
เศรษฐกิจของประเทศไทยพอสังเขปเท่านั้น 
 ค าวา่ประเภทของสัตว ์หมายถึง การแบ่งแยกสัตวต์ามผลผลิตท่ีได ้เช่น แบ่งประเภทของไก่
ออกเป็น ไก่ไข่ ไก่เน้ือ แบ่งประเภทของโค ออกเป็น โคนม โคเน้ือ เป็นตน้ ส่วนค าว่า “พนัธ์ุ” นั้น 
หมายถึง กลุ่มสัตวท่ี์มีลกัษณะเหมือนกนัมากทางพนัธุกรรม เม่ือเราน าสัตวพ์วกน้ีมาผสมพนัธ์ุกนัเอง 
จะให้ลูกท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัพ่อแม่อย่างสม ่าเสมอ สัตวป์ระเภทเดียวกนั เช่น ไก่เน้ือ หรือโคเน้ือ 
ต่างก็จะมีพนัธ์ุต่างๆ ในแต่ละประเภทมากมายหลายพนัธ์ุ ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงในโอกาสต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการเลีย้งสัตว์ 
1. เพื่อใชเ้ป็นอาหาร เช่น เน้ือ นม ไข่ 
2. เพื่อใชเ้ป็นพาหนะ เช่น ววั ควาย มา้ ชา้ง  
3. เพื่อความเพลิดเพลิน เช่น นก หนู แมว สุนขั อิกวัน่า  
4. เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองประดบั เช่น กระต่าย จระเข ้งู 
5. เพื่อใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ เช่น สุนขัจูงคนตาบอด 

 
แนวทางในการผลติสัตว์เพ่ือการประกอบอาชีพ 
 

การเลีย้งสัตว์แบบดั้งเดิม     

      

 การเลีย้งสัตว์แบบใหม่ขนาดเลก็ 
เสริมในไร่นา, ฟาร์มขนาดเลก็ 

   

      

  การเลีย้งสัตว์แผนใหม่ 
ฟาร์มขนาดเลก็        ฟาร์มขนาดกลาง 

  

 

บริษัทหรือฟาร์มสัตว์ 
เป็นอุตสาหกรรมครบวงจร 
ผลติ        แปรรูป       จ าหน่าย 

  

สหกรณ์ผู้เลีย้งสัตว์ 
แบบครบวงจร 

 
 
ประเภทของสัตว์ในประเทศไทย  
 ได้กล่าวมาแล้วว่าประเภทของสัตว์ หมายถึง การแบ่งแยกสัตวต์ามผลิตผลท่ีได้ ดังนั้น  
ถา้เราจะจดัแบ่งสัตวท่ี์ถือวา่เป็นปศุสัตว ์ปศุสัตวก์็จะหมายถึง สัตวเ์ล้ียงในการเกษตรกรรม ยกเวน้
สัตวเ์ล้ียงเพื่อความสวยงามหรือการกีฬา สัตวเ์หล่าน้ี ไดแ้ก่ โค สุกร แพะ แกะ มา้ และไก่ ซ่ึงสัตว ์
แต่ละชนิดสามารถแบ่งแยกออกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี  
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1. โค โคท่ีเล้ียงกนัในปัจจุบนัน้ี สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท  
ก. โคเน้ือ (Beef Type) หมายถึง โคท่ีเล้ียงเพื่อใชเ้ป็นอาหารโดยเฉพาะ การผสมพนัธ์ุโคเน้ือ

ไดมุ้่งไปในทางท่ีใหโ้คเน้ือมีเน้ือมากและคุณภาพของเน้ือสูง โดยเฉพาะเน้ือส่วนท่ีดีจะมีจ านวนมาก 
เช่น เน้ือแถบตะโพกและตน้ขา และเน้ือบริเวณแนวหลงัท่ีเรียกวา่ เน้ือสัน เน่ืองจากโคเน้ือมีน ้ าหนกัมาก 
จึงจ าเป็นต้องมีทรงต ่าและล าตวัทั้งกวา้งทั้งลึก ฉะนั้น ลกัษณะโดยทัว่ไปของโคเน้ือจะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ไม่วา่จะมองทางทิศใด แนวหลงัและแนวพื้นทอ้งขนานกบัพื้นดิน ส่วนล าตวัหนาลึก
และยาว คอสั้นและหนา ส่วนหนา้ของล าตวัเน้ือเตม็และหนาแน่น ขาสั้นมัน่คง ล าตวัดูกลม เน้ือเต็ม
แผน่หลงักวา้งและเรียบ ส่วนทา้ยอวบเต็มและมองไม่เห็นร่องรอยสะโพกและกน้กบ การเคล่ือนไหวชา้
และอืดอาด 

ข. โคนม (Dairy Type) หมายถึง โคท่ีเล้ียงเพื่อรีดนมขาย เป็นโคท่ีมีรูปร่างลกัษณะแสดงการ
ให้นมมาก โคนมท่ีดีจะมีรูปร่างเป็นสามเหล่ียมแบบล่ิมและไม่อว้น ลกัษณะรูปร่างบอบบางในตอน
ดา้นหนา้ แต่ส่วนมากโคนมท่ีดีจะทอ้งและมีเตา้นม ซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่ววัธรรมดา แสดงถึงความจุของ
กระเพาะและเตา้นม 

ค. โคงาน (Draft Type) หมายถึง โคท่ีเล้ียงไวใ้ชง้าน มีรูปร่างลกัษณะทัว่ไปในทางท่ีส่งเสริม
ต่อการท างาน กล่าวคือ สามารถให้ก าลงัฉุดลากไดสู้ง มีความอดทนในการท างาน มีความวอ่งไวในการ
เคล่ือนท่ี รูปร่างเพรียว โคงานจะมีไขมนัน้อย มีกล้ามเน้ือมาก คุณภาพเน้ือจึงไม่ดี แต่เม่ือหยุด
ท างานแลว้อาจเปล่ียนอาหารเพื่อขนุไว ้ท าใหคุ้ณภาพเน้ือดีได ้ 

ง. โคเอนกประสงค์ (Multipurpose Type) หมายถึง โคท่ีเล้ียงไวเ้พื่อจุดประสงคต์ั้งแต่  
2 อยา่ง ข้ึนไป อาทิ โคเน้ือและงาน โคนมและเน้ือ เป็นตน้  

 
2. สุกร โดยทัว่ไปอาจแบ่งสุกรออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  

ก. สุกรมัน (Lard Type) หมายถึง สุกรท่ีมีส่วนท่ีให้มนัมาก รูปร่างอว้นเต้ีย ล าตวัสั้ น 
สะโพกเล็ก เจริญเติบโตชา้ ไดแ้ก่ สุกรพนัธ์ุพื้นเมืองของไทยและจีน ปัจจุบนัสุกรประเภทมนัไดห้ายไป
จากตลาดการคา้สุกร เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่นิยมบริโภคน ้ ามนัท่ีไดจ้ากสุกร และหนัมาบริโภคน ้ ามนั
ท่ีไดจ้ากพืชเป็นส่วนใหญ่  

ข. สุกรเบคอน (Bacon Type) หมายถึง ลกัษณะของสุกรประเภทน้ีเป็นสุกรขนาดใหญ่ 
ล าตวัยาว บาง ไหล่หนา หลงัและบริเวณสะเอวแคบ ปริมาณของเน้ือแดงมากกว่าพนัธ์ุเน้ือ และ
ปริมาณของมนัน้อยกว่าพนัธ์ุเน้ือ ดงันั้น ความหนาของมนัแข็งหรือมนัท่ีบริเวณสันหลงับางมาก 
สุกรพนัธ์ุชนิดน้ีในต่างประเทศนิยมใช้ท าผลิตภณัฑ์ชนิดหน่ึงเรียกว่าเบคอน เพราะเหตุว่าบริเวณ
เน้ือสามชั้นมีลายเส้นเน้ือหรือชั้นของเน้ือหนาหลายชั้น เหมาะแก่การท าเบคอน  
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ค. สุกรเน้ือ (Meat Type) หมายถึง สุกรท่ีมีเน้ือมาก มนันอ้ย สุกรประเภทน้ีเป็นสุกรท่ีมี
ล าตวัสั้ นกว่าประเภทเบคอน หัวไหล่และสะโพกกอ้นโตกว่า เปอร์เซ็นต์ของมนัมีมากกว่า ดงันั้น 
ความหนาของมนัแข็งหรือมนัท่ีบริเวณสันหลงัจะหนากว่าสุกรประเภทเบคอน สุกรประเภทเน้ือ
โดยมากเป็นสุกรประเภทมนัดั้งเดิมแต่ไดถู้กปรับปรุงใหม่ จนกระทัง่เป็นพนัธ์ุท่ีมีการเจริญเติบโต
ค่อนขา้งเร็ว ประสิทธิภาพในการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือดีพอสมควร มีลูกดกพอใช ้ 
 

3. แพะ แกะ เราอาจแบ่งแกะในโลกออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
ก. แกะขน คือ แกะท่ีเล้ียงเพื่อตดัเอาขนสัตวข์าย ไดแ้ก่ แกะหางยาว และแกะสะโพกออ้น 

แกะพวกน้ีส่วนใหญ่จะอยูใ่นเขตหนาวจดั เช่น พนัธ์ุเมอริโนร์ และพนัธ์ุแรมโบเลท ์
ข. แกะเน้ือ คือ แกะท่ีเล้ียงเพื่อขายเน้ือ ไดแ้ก่ แกะหางสั้น แกะหางออ้น เช่น พนัธ์ุแฮมเชียร์ 

และพนัธ์ุเซาทด์าวน์   
 

4. ม้า โดยทัว่ไปอาจแบ่งมา้ออกเป็นกวา้งๆ ได ้2 ประเภท คือ  
ก. ม้างาน 
ข. ม้าขับขี่เพ่ือความเพลดิเพลนิ เช่น มา้แข่ง มา้ขบัข่ี มา้สวยงาม  
 

5. ไก่ เราจ าแนกไก่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
ก. ไก่ไข่ คือ ไก่ท่ีเล้ียงไวส้ าหรับเอาไข่โดยเฉพาะ 
ข. ไก่เน้ือ คือ ไก่ท่ีเล้ียงไวใ้ชเ้น้ือเป็นอาหารโดยเฉพาะไก่ประเภทน้ีโตเร็วแต่ไข่นอ้ย  
 
ตามท่ีกล่าวมาแล้ว เป็นการแบ่งแยกประเภทของสัตว์ตามผลิตผลท่ีได้ โดยแยกสัตว์

ออกเป็นแต่ละชนิดๆ แต่สัตวช์นิดนั้นๆ แบ่งออกเป็นประเภทใดบา้ง ตามลกัษณะของผลผลิตท่ีได ้
ทีน้ีเราจะแบ่งประเภทของสัตว ์โดยพิจารณาถึงระบบเคร่ืองยอ่ยอาหารของสัตว ์เป็นการแบ่งโดยดูจาก
สรีระวทิยาการยอ่ยอาหาร ก็จะท าใหเ้ราแบ่งสัตวท่ี์มีทั้งหมดออกมาไดเ้ป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ  

ก. สัตว์กระเพาะเดี่ยว (Simple stomach) ไดแ้ก่ สุกร มา้ เป็ด ไก่ หนู คน ฯลฯ และสัตวพ์วกน้ี
ยงัแบ่งเป็นพวกสัตวกิ์นเน้ือ (carnivores) เช่น คน สุนขั สุกร กบัพวกกินพืช (herbivores) เช่น มา้ 
กระต่าย หนู ฯลฯ สัตวท่ี์กล่าวมาน้ีเป็นสัตวก์ระเพาะเด่ียวท่ีมีระบบกระเพาะท างานร่วมกบัซีกมั 
ในการยอ่ยอาหาร และยงัแบ่งเป็นพวกสัตวท่ี์กินทั้งพืชและสัตว ์(omnivorous)  

ข. สัตว์กระเพาะรวม (Compound stomach) สัตวพ์วกน้ีจะมีกระเพาะแบ่งเป็น 4 ส่วน 
และเป็นสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง (ruminants) ไดแ้ก่ ววั ควาย แพะ แกะ 
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การแบ่งสัตวอ์อกตามระบบการยอ่ยอาหารน้ี ก็เพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์ในการจดัอาหารสัตว์
ให้ถูกตอ้งตามธรรมชาติและอุปนิสัยการกินอาหารของสัตวแ์ต่ละชนิด ซ่ึงจะท าให้การเล้ียงสัตว์
ประสบความส าเร็จในท่ีสุด 
 
พนัธ์ุสัตว์ 
  พนัธ์ุสัตวใ์นโลกมากมายหลายชนิด แต่ละพนัธ์ุมีความเหมาะสมตามสภาพภูมิอากาศและ
ตามความตอ้งการผลิตผลของคนในทอ้งถ่ินนั้นๆ สัตวท่ี์มีความส าคญัมากทางเศรษฐกิจก็มกัจะมี
พนัธ์ุท่ีส าคญัมากมายหลายพนัธ์ุ เพราะนกัสัตวศาสตร์ใช้ระบบการปรับปรุงพนัธ์ุ สร้างพนัธ์ุใหม่ 
ใหต้รงตามความตอ้งการของผูผ้ลิต อน่ึง ในปัจจุบนัน้ีผูผ้ลิตสัตวต่์างก็มีความรู้ความสามารถในทาง
วชิาการกนัมากข้ึน จึงท าใหเ้กิดสัตวพ์นัธ์ุใหม่ๆ ข้ึนมามากมาย  
 พนัธ์ุโค 
  โคเป็นสัตวใ์นตระกูล Bovidae เป็นสัตวก์ระเพาะรวม มีกีบคู่ เขากลวง มีการเค้ียวอาหาร 
ท่ีเรียกวา่ เค้ียวเอ้ือง (การเค้ียวเอ้ือง คือ การขยอกอาหารท่ีกินเขา้ไปแลว้กลบัข้ึนมาเค้ียวอีกคร้ังหน่ึง) 
สัตวใ์นตระกูลน้ีเป็นสัตวท่ี์มีประโยชน์ต่อมนุษยม์ากท่ีสุด คือ ใหท้ั้งเน้ือ นม และใชเ้ป็นสัตวท์  างานดว้ย 
โค กระบือ ท่ีอยูใ่นตระกูลน้ี แบ่งออกเป็น 4 หมู่ คือ  

1. หมู่ Taurine ไดแ้ก่ โคยุโรป (Bos Taurus) โคอินเดีย (Bos indicus) โคหมู่น้ีเล้ียงกนัมาก
ท่ีสุดกวา่โคอ่ืน 

2. หมู่ Bibovine เป็นโคป่าท่ียงัหลงเหลืออยูใ่นเอเชียอีกเล็กนอ้ย เช่น กระทิง โคแดง คูปรี 
ฯลฯ  

3. หมู่ Bisontine ไดแ้ก่ จามรีของทิเบต ควายไบซนั (โคทุ่งของสหรัฐอเมริกา) 
4. หมู่ Bubaline ไดแ้ก่ กระบือทั้งหลาย เช่น กระบือไทย กระบือมูราห์  
โคชนิดต่างๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัน้ี ท่ีใชท้  าประโยชน์ต่อมนุษยใ์นแง่เศรษฐกิจ มีอยู ่3 ชนิด

เท่านั้น คือ โคยุโรป ซ่ึงอยูใ่นเขตหนาว ใช้ประโยชน์ในแง่ของเน้ือและนม โคอินเดีย เล้ียงกนัมาก
ในเอเชียและแอฟริกาบางส่วน ซ่ึงอยูใ่นเขตหนาว ใชป้ระโยชน์ส่วนมากในดา้นแรงงาน และมีบางพนัธ์ุ
ใชรี้ดนม แต่ไม่ดีนกั ส่วนกระบือมีมากในแถบเอเชียใช้เป็นแรงงานหลกัในการท านา กระบือบางพนัธ์ุ 
เช่น พนัธ์ุมูราห์ ซ่ึงเล้ียงมากในอินเดียและปากีสถานเล้ียงไวใ้ช้เป็นสัตวใ์ห้นม ซ่ึงรายละเอียด
เก่ียวกบัโคและกระบือทั้ง 3 ชนิด จะไดก้ล่าวโดยละเอียดต่อไป  
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โคยุโรป (Bos Taurus)  
 เป็นโคท่ีมีก าเนินในภาคกลางของทวีปยุโรป โคเผ่าน้ีชอบอยู่ในท่ีท่ีมีอากาศเย็นสบาย 

ได้รับการคดัเลือกบ ารุงพนัธ์ุมาเป็นเวลานานจนเป็นสัตว์ท่ีให้ผลผลิตสูง  และมีรูปร่างลกัษณะ
ค่อนขา้งคงท่ีตามลกัษณะของพนัธ์ุ โคพนัธ์ุท่ีให้เน้ือและนมมากๆ อยู่ในเผ่าโคยุโรปทั้งส้ิน เช่น  
โคพนัธ์ุโฮลสไตน์ พนัธ์ุบราวน์สวิส พนัธ์ุชอร์ฮอร์น พนัธ์ุเจอร์ซ่ีย ์ฯลฯ ขอ้บกพร่องของโคยุโรป 
คือ ส่วนใหญ่ไม่ทนทานต่ออากาศและการเล้ียงดูในประเทศร้อน โคยุโรปมีลกัษณะค่อนขา้งสม ่าเสมอ 
และมีการถ่ายทอดเลือกท่ีแน่นอน เพราะมีการผสมพนัธ์ุให้เลือกท่ีคงท่ีมานาน กล่าวกนัวา่โคยุโรป 
มีประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณโคท่ีมีทั้งหมดในโลก ลกัษณะรูปร่างและคุณสมบติัของโคยุโรป 
ท่ีเด่นชดัก็คือ ไม่มีโหนก หูมนและตั้ง หัวสั้ นและโต หนงัยึดติดขา้งแน่น เหนียงคอเล็ก หนงัหนา 
ขนเอนราบชิดผิวหนงั ขาสั้นเดินชา้ ซ่ีโครงกางจากล าตวัมาก สะโพกใหญ่ โคยุโรปจะโตเต็มวยัเม่ืออาย ุ
4 ปี ขอ้เสียอยา่งหน่ึงก็คือ โคยโุรปจะมีเห็บเกาะผวิหนงัไดง่้าย  

โคอนิเดีย (Bos inducus)  
 โคอินเดีย มีก าเนิดในประเทศอินเดียและปากีสถานเป็นส่วนใหญ่ โคพื้นเมืองของประเทศ

ต่างๆ ในเอเชียและแอฟริกา ก็จดัอยูใ่นเผา่โคอินเดียเหมือนกนั ลกัษณะท่ีแยกโคอินเดียออกจากโคยุโรป
ท่ีเห็นไดช้ดั คือ โหนก (hump) แต่อยา่งไรก็ตาม ปรากฏวา่โคอินเดียหลายพนัธ์ุไม่ปรากฏวา่มีโหนก
ชดัเจน โคอินเดียคุณสมบติัหนกัไปในทางใชง้าน มีบางพนัธ์ุใชส้ าหรับรีดนมโดยเฉพาะแต่ก็ให้นม
ไดไ้ม่สู้มากนกั คุณสมบติัพิเศษของโคอินเดีย คือ ทนทานต่ออากาศร้อนไดดี้ โคอินเดียท่ีมีช่ือเสียง
คือพนัธ์ุเรดซินดิและพนัธ์ุซาฮีวาล ลกัษณะรูปร่างและคุณสมบติัของโคอินเดียท่ีเด่นชดั คือ มีโหนก 
(โหนกของโคมี 2 ชนิด คือ โหนกหลงัและโหนกคอ โหนกหลงัเป็นโหนกเก็บไขมนั ส่วนโหนกคอ
เป็นโหนกกลา้มเน้ือ ใชใ้นการเคล่ือนไหวของขาหนา้) หูแหลมมากกวา่มนและห้อยตก หวัยาวและ
ค่อนขา้งแหลม หนงัหลวมมาก เหนียงคอขนาดใหญ่ หนงัค่อนขา้งบาง ขนมกัตั้งชนั ขายาว เดินเร็ว 
กระดูกซ่ีโครงไม่ค่อยกลาง สะโพกแคบ โตเต็มวยัช้าจนกว่าจะมีอายุ 5 ปีคร่ึง ขอ้ดีของโคอินเดีย
อยา่งหน่ึงคือ เห็บไม่ชอบเกาะ เพราะมีน ้าหนกัท่ีผวิหนงัขบัได ้ 

 พนัธ์ุโคท่ีมีคุณภาพดีทั้งโคเน้ือและโคนมท่ีมีอยูใ่นโลกขณะน้ี ส่วนใหญ่เป็นโคยุโรป ซ่ึงไม่ทน
ต่ออากาศร้อนของประเทศไทย การน าโคยโุรปเขา้มาในประเทศไทยจึงมุ่งหวงัท่ีจะน ามาผสมกบัโค
พนัธ์ุพื้นเมืองเพื่อให้ได้ลูกท่ีมีคุณสมบติัท่ีดีส าหรับเล้ียงในประเทศไทย ยงัไม่ปรากฏว่าโคพนัธ์ุ
ต่างประเทศพนัธ์ุแท ้เฉพาะสายพนัธ์ุโคยุโรปจะเล้ียงได้ดีในประเทศไทย พนัธ์ุโคท่ีจะกล่าวถึง
ต่อไปน้ี เป็นพนัธ์ุโคท่ีรู้จกักนัและมีช่ือเสียงทัว่โลก ซ่ึงมีทั้งโคยโุรปและโคอินเดีย  
 
 



61 
 

 พนัธ์ุโคนม  
  โคพันธ์ุโฮลสไตน์ (Holstein) เป็นโคท่ีมีตน้ก าเนิดในประเทศเนเธอร์แลนด์ โคพนัธ์ุน้ีเป็น
โคขนท่ีใหญ่ท่ีสุด และมีช่ือเสียงในการให้นมมากท่ีสุด แต่นมมีไขม้นัต ่าท่ีสุด (สถิติของโคพนัธ์ุน้ี 
ท่ีเล้ียงในประเทศมีอากาศหนาว ใหน้มปีละ 5,266 กิโลกรัม นมมีไขมนั 3.65%) ซ่ึงเหมาะต่อการใช้
บริโภคสด โคพนัธ์ุโฮลสไตน์ เติบโตเร็วมาก ตวัผูใ้ชเ้ล้ียงเป็นโคเน้ือไดดี้เกือบเท่าโคเน้ือแท ้มีสีด า
ตดักบัสีขาวชดัเจน จึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ โคพนัธ์ุขาวด า (Black and white) โดยปกติโคพนัธ์ุน้ี
ทนร้อนไม่ได ้แต่ประเทศอิสราเอลไดน้ าเอาโคพนัธ์ุน้ีไปปรับปรุงเสียใหม่เรียกช่ือวา่ อิสราเอลฟรีเซียน 
หรือ โฮลสไตน์ฟรีเซียน ซ่ึงกล่าวกนัวา่เป็นโคท่ีทนร้อนไดดี้และใหน้มมากดว้ย  
  โคพันธ์ุบราวน์สวิส (Brown Swiss) โคพนัธ์ุบราวน์สวิสเป็นโคท่ีมีก าเนิดในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ แต่เดิมโคพนัธ์ุน้ีเป็นโคท่ีให้ประโยชน์ไดท้ั้ง 3 ทาง คือ ใช้งาน ใช้รีดนม และใช้
เน้ือดว้ย ต่อมาโคพนัธ์ุน้ีไดถู้กส่งน าไปเล้ียงในสหรัฐอเมริกาและไดรั้บการบ ารุงคดัเลือกให้เป็นโคนม
โดยเฉพาะ ลกัษณะของโคพนัธ์ุบราวน์สวิสเป็นโคขนาดใหญ่ ตวัผูห้นกัถึง 800 – 900 กิโลกรัม  
ตวัเมียหนกั 500 – 600 กิโลกรัม มีสีเหลืองและน ้ าตาล โครงกระดูกใหญ่ ขาดูยาวเกง้กา้ง ลกัษณะ
โดยทัว่ไปไม่สู้จะเรียบสะอาดหมดจดนกั เฉล่ียการใหน้มประมาณ 4,695 กิโลกรัม ต่อปี นมมีไขมนั 
4% และน ้ านมสีขาวเหมาะท่ีจะใชบ้ริโภคสด ขอ้ท่ีน่าสนใจส าหรับโคพนัธ์ุน้ี คือ ความทนทานต่อ
อากาศร้อน ซ่ึงไดเ้ป็นท่ีรับรองกนัวา่โคพนัธ์ุบราวน์สวสิทนร้อนไดดี้กวา่โคพนัธ์ุอ่ืนๆ  
  โคพันธ์ุเรดเดน (Red Dane) โคพนัธ์ุเรดเดนเป็นโคท่ีมีก าเนิดในประเทศเดนมาร์ก เป็นโคท่ีมี
ขนใหญ่ ตวัผูห้นกัถึง 950 กิโลกรัม ตวัเมียหนกั 600 กิโลกรัม มีสีแดงเขม้ในลกัษณะแดงเลือดหมู 
อาจมีจุดขาวในบางแห่งของร่างกาย ผิวหนงัค่อนขา้งหลวม หวัค่อนขา้งยาว เขายื่นไปขา้งหนา้และ
โคง้ลง ลกัษณะของโคพนัธ์ุน้ีค่อนขา้งเจา้เน้ือ ฉะนั้น จึงให้เน้ือไดดี้พอๆ กบัการให้นม โคตวัเมียให้
นมเฉล่ียปีละ 4,500 กิโลกรัม และมีไขมนัในน ้ านม 4.2% ในแง่การเล้ียงดูในประเทศไทย ซ่ึงมี
อากาศร้อน การเล้ียงโคพนัธ์ุแทไ้ม่สู้จะไดผ้ลเพราะเหตุวา่มีการเจ็บป่วยมากกวา่โคอ่ืนๆ แต่ลูกผสม
ท่ีเกิดจากแม่พื้นเมืองไดดี้และใหน้มดีพอสมควร  
  โคพันธ์ุชอร์ตฮอร์นของออสเตรเลีย (Australian Illawarra Shorthorn = A.I.S.) โคนม
พนัธ์ุน้ีเป็นโคท่ีผสมข้ึนท่ีประเทศออสเตรเลีย โคมีเลือดโคหลายพนัธ์ุปะปนกัน แต่ใช้โคพนัธ์ุ 
ชอร์ตฮอร์นเป็นพนัธ์ุหลกั โคพนัธ์ุน้ีมีช่ือวา่หากินอยูใ่นทุ่งหญา้เก่ง ลกัษณะรูปร่างของโคพนัธ์ุ A.I.S 
น้ี มีสีแดงจดัทั้งตวั มีขนาดใหญ่ ตวัผูห้นกัประมาณ 800 กิโลกรัม และตวัเมียหนกั 600 กิโลกรัม ให้นม
ไดดี้ กล่าวคือ เฉล่ีย 4,500 กิโลกรัมต่อปี นมมีไขมนั 4% ปัจจุบนักรมปศุสัตวไ์ดส่้งเสริมให้มีการ
เล้ียงโคมพนัธ์ุน้ี โดยใชเ้ช้ือตวัผูผ้สมเทียมกบัโคพื้นเมืองของไทย  
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  โคพันธ์ุเจอร์ซ่ีย์ (Jersey) โคนมพนัธ์ุเจอร์ซ่ีย ์มีก าเนิดในเกาะเจอร์ซ่ีย ์ซ่ึงเป็นเกาะเล็กๆ อยูใ่น
ช่องแคบองักฤษ เป็นโคท่ีมีขนาดเล็กและให้นมน้อย น ้ านมของโคพนัธ์ุน้ีมีไขมนัมาก (5.26%)  
จึงเหมาะส าหรับเล้ียงเพื่อเอานมมาท าเนย มีสีตั้งแต่สีเหลืองจนเกือบขาว หรือสีน ้ าตาลจนเกือบด า  
มีรูปร่างบอบบาง แต่เตน้นมงามมาก ปกติถา้เล้ียงในประเทศท่ีมีอากาศหนาวจะให้นมปีละ 3,438 
กิโลกรม ขนาดโตเต็มท่ีตวัผูห้นกั 450 – 750 กิโลกรัม ตวัเมียหนกั 350 – 450 กิโลกรัม กล่าวกนัวา่
เป็นโคนมท่ีทนร้อนไดดี้ แต่พิสูจน์แลว้วา่ไม่สามารถทนต่ออากาศร้อนของประเทศไทยได ้ลูกผสม
ชัว่แรกระหวา่งโคพนัธ์ุเจอร์ซ่ียก์บัโคพื้นเมืองใหผ้ลดี สามารถให้น ้ านมไดป้ระมาณ 2,500 กิโลกรัม
ต่อระยะใหน้ม 10 เดือน 
  โคพันธ์ุเรดซินดิ (Red Sindhi) โคพนัธ์ุเรดซินดิ เป็นโคจากประเทศปากีสถาน นิยมเล้ียง
กนัมากในอินเดียและปากีสถาน ไดช่ื้อว่าเป็นโคนมท่ีทนทานต่ออากาศร้อนมากท่ีสุด และทนโรค
และแมลงไดดี้ มีขนาดเล็กวา่ยุโรป กล่าวคือ ตวัเมียหนกัประมาณ 350 กิโลกรัม ตวัผูห้นกั 450 กิโลกรัม 
รูปร่างโดยทัว่ไปของโคเรดซินดิ มีรูปแบบของโคอินเดียอยา่งชดัเจน มีสีแดงเขม้เกือบทั้งตวั บางตวั
มีสีแดงอ่อนจนเกือบเป็นสีเหลือง อาจมีจุดหรือด่างขาวท่ีเหนียงคอและหน้าผาก โคเรดซินดิ
สามารถใช้ท างานเบาๆ ได ้ตวัเมียให้นมเฉล่ียประมาณ 3,800 กิโลกรัม ต่อปี น ้ านมมีไขมนั 4.5%  
โคพนัธ์ุน้ีมีขอ้เสียท่ีตอ้งให้ลูกดูดนมก่อนจึงจะให้นม ถา้แยกลูกจากแม่โดยเด็ดขาด แม่โคอาจหยุด
ใหน้มเลย  
  โคพันธ์ุซาฮิวาล (Sahiwal) โคพนัธ์ุซาฮิวาล เป็นโคนมของอินเดียและปากีสถาน รูปร่าง
ของโคพนัธ์ุน้ีคลา้ยกบัพนัธ์ุเรดซินดิ แต่มีขนาดใหญ่กวา่ ตวัผูห้นกัประมาณ 550 กิโลกรัม ตวัเมีย
หนกั 400 – 500 กิโลกรัม แม่โคให้นมเฉล่ียปีละ 2,500 กิโลกรัม และมีไขมนันม 4.3% จดัวา่เป็นโคนม 
ท่ีดีท่ีสุดของปากีสถานและอินเดีย สามารถเล้ียงไดดี้ท่ีมีอากาศร้อน เช่น ประเทศไทย 
 โคยุโรปพนัธ์ุอ่ืนๆ ทีย่งัไม่เคยน าเข้ามาเลีย้งในประเทศไทย  
  โคพันธ์ุเกินซ่ีย์ (Guernsey) โคพนัธ์ุน้ีคลา้ยคลึงกบัพนัธ์ุเจอร์ซ่ีย ์แต่ขนาดใหญ่กวา่และให้นม
มากกวา่เล็กนอ้ย มีสีเหลืองแกมแดง และมีด่างหรือจุดขาวตามบริเวณขาและพูหาง  
  โคพันธ์ุแอร์ไซด์ (Ashier) เป็นโคนมของประเทศสก๊อตแลนด์ มีรูปร่างสวยงามมาก มีสีขาว
สลบัแดง มีเขาโคง้งอนงามมาก ใหน้มปีละ 4,100 กิโลกรัม นมมีไขมนั 4.12%  
  โคพนัธ์ุเน้ือ มีมากมายหลายพนัธ์ุทั้งโคยุโรปและโคอินเดีย โคเน้ือมีคุณภาพดีมกัจะเป็นโค
ยุโรป แต่เป็นโคท่ีไม่ทนต่ออากาศร้อนของประเทศไทย แต่กระนั้นก็มีผูพ้ยายามน าเขา้มาเล้ียง 
ในประเทศร้อนกนัอยูบ่่อยๆ เพราะโคเหล่าน้ีมีคุณสมบติัทางเน้ือดีมาก ส่วนใหญ่ใชใ้นการผสมเพื่อ
บ ารุงพนัธ์ุให้โคพื้นเมืองมีคุณภาพดีข้ึน มีโคบางพนัธ์ุเป็นโคพนัธ์ุใหม่ท่ีผสมข้ึนมาเพื่อจุดประสงค์
พิเศษ ส าหรับพนัธ์ุโคท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ี บางพนัธ์ุก็น ามาใชผ้สมกบัโคพื้นเมืองเพื่อปรับปรุงพนัธ์ุ
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พื้นเมืองใหดี้ข้ึน และบางพนัธ์ุก็เป็นพนัธ์ุท่ีเล้ียงไดดี้ในต่างประเทศ แต่ไม่สามารถเจริญเติบโตไดดี้
ในประเทศไทย  
  โคพันธ์ุบราห์มัน (American Brahman) โคพนัธ์ุบราห์มนั เป็นโคท่ีมีก าเนิดในสหรัฐอเมริกา 
โคพนัธ์ุน้ีดั้งเดิมก็คือ พนัธ์ุซีบูของอินเดียนัน่เอง โดยสหรัฐไดเ้อาโคพนัธ์ุซีบูท่ีไดรั้บการปรับปรุง 
ในสหรัฐผสมกบัโคพนัธ์ุซีบูท่ีบราซิลสั่งจากอินเดียไปเล้ียง (Indu Brazil) และมีโคพนัธ์ุอ่ืนๆ อีก
หลายพนัธ์ุ เช่น พนัธ์ุกีร์ (Gyr) ผสมจนไดพ้นัธ์ุอเมริกนับราห์มนัข้ึนมา และไดมี้การจดัตั้งสมาคมผู ้
ผสมโคพนัธ์ุบราห์มนั เม่ือปี พ.ศ.2467 โคพนัธ์ุบราห์มนัเป็นโคขนาดใหญ่ โคตวัผูโ้ตเต็มท่ีหนกั 
700 – 1,000 กิโลกรัม โคตวัเมียหนกั 450 – 590 กิโลกรัม มีสีแตกต่างกนัมากคือ มีสีขาว สีเทาอ่อนๆ 
สีแดง ส่วนมากนิยมเล้ียงพวกสีขาว และสีเทาปานกลาง ปัจจุบนัมีโคบราห์มนัอีกสายเลือดหน่ึงซ่ึงมี
สีแดง เรียกว่าบราห์มนัแดงมีก าเนิดเช้ือสายมาจากโคพนัธ์ุกีร์ (Gry) แต่ในดา้นคุณสมบติั โคบราห์มนั
ไม่ว่าจะเป็นสีขาว ด า หรือแดงก็ตามแทบจะไม่แตกต่างกนัเลย ลกัษณะรูปร่างโดยทัว่ไปของโค
พนัธ์ุบราห์มนั มีโหนกใหญ่ ล าตวัลึก มีมดักลา้มมาก หลงัค่อนขา้งยาว หูแหลมยาวและห้อยช้ีปลายลง 
โคพนัธ์ุน้ีไดถู้กน ามาเล้ียงในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 และไดมี้การสั่งโคพนัธ์ุน้ีจากสหรัฐอเมริกา
และออสเตรเลีย เขา้มาเล้ียงในประเทศไทยนบัเป็นสิบๆ คร้ัง จนถึงปัจจุบนัน้ีเกษตรกรของไทยนิยม
เล้ียงทั้งในลกัษณะพนัธ์ุแทแ้ละใช้ผสมกบัโคพื้นเมืองให้มีคุณสมบติัดีข้ึน ดว้ยคุณสมบติัอนัดีเด่น
ของโคพนัธ์ุน้ี จึงสามารถเล้ียงไดดี้ในประเทศไทย คือ ทนทานต่ออากาศร้อนและความช้ืนสูงไดดี้ 
ทนทานต่อโรคบางอยา่ง เช่น โรคตาฝ้ามวั (pink eyes) โรคเยีย่วแดง (red water fever) มีความอดทน
ต่อแมลงเกาะกินเลือดไดเ้ก่ง โดยเฉพาะพวกเหลือบ ร้ิน ยุง เพราะมนัสามารถกระดิกผิวหนงัเองได ้
ตลอดจนมีต่อมซีบั้ม (sebum) ส าหรับขบัน ้ ามนัมาไล่แมลงได ้คุณสมบติัท่ีดีอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การมีอายุ
ยาวนาน (โคพนัธ์ุบรามนัมีอายุเฉล่ีย 15 ปี) ให้ลูกสม ่าเสมอแมจ้ะอากาศร้อน เล้ียงลูกเก่ง คลอดลูกง่าย 
เดินเก่ง แข็งแรง ทรหด สามารถใช้งานไดดี้ไม่แพก้บัการเล้ียงไวกิ้นเน้ือ ปัจจุบนัโคพนัธ์ุอเมริกนั 
บราห์มนัมีอยูต่ามสถาบนับ ารุงพนัธ์ุสัตว ์และแพร่หลายไปในหมู่เกษตรกรทัว่ไป 
  โคพันธ์ุซานต้า เกอทรูตีส (Santa Gertrudis) โคพนัธ์ุน้ีมีรูปร่างใหญ่ รูปร่างสวย มีสีเลือดหมู 
ตวัผูโ้ตเตม็ท่ีหนกัประมาณ 817 – 1,134 กิโลกรัม ตวัเมียหนกัประมาณ 544 – 817 กิโลกรัม โคพนัธ์ุ
ซานตา้ เกอทรูดีส เป็นโคเน้ือพนัธ์ุใหม่ท่ีท าการผสมเพื่อเล้ียงในประเทศร้อนโดยเฉพาะ มีก าเนิดท่ี 
King Ranch ในรัฐเทกซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้โคพนัธ์ุบราห์มนัผสมกบัโคพนัธ์ุชอร์ตฮอร์น 
โดยมีสัดส่วนของโคบราห์มนั 3/8 และโคพนัธ์ุชอร์ตฮอร์น 5/8 แต่โคพนัธ์ุน้ีจะมีรูปร่างแตกต่างจาก
พนัธ์ุพอ่และพนัธ์ุแม่โคโดยส้ินเชิง กล่าวคือ โหนกเหลือเพียงเล็กนอ้ย แนวหลงัค่อนขา้งตรง ล าตวั
ลึกยาวและหนา ทรงค่อนขา้งต ่า หางสั้ น ปราดเปรียว ทนความร้อนไดดี้ ทนเห็บและแมลงต่างๆ ได้ดี 
เดินเก่ง ลูกโคเจริญเติบโตเร็ว หยา่นมเม่ืออายุ 6 เดือน น ้ าหนกัจะมากกวา่ 250 กิโลกรัม โคพนัธ์ุน้ี
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สามารถน ามาเล้ียงในเมืองไทยไดดี้กว่าโคเน้ือพนัธ์ุยุโรปอ่ืนๆ และไดมี้การสั่งโคพนัธ์ุน้ีมาเล้ียงท่ี
ฟาร์มโชคชยั ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ผลการเล้ียงดีพอสมควร แต่ยงัไม่ดีเท่าโคพนัธ์ุอเมริกนั 
บราห์มนั  
  โคพันธ์ุชาโรเลส์ (Charolais) โคพนัธ์ุน้ีมีก าเนิดในประเทศฝร่ังเศส เป็นโคขนาดใหญ่ 
รูปร่างก าย  าเตม็ไปดว้ยกลา้มเน้ือ โดยเฉพาะในบริเวณสีขา้งและบั้นทา้ย สีเป็นสีขาวทั้งตวั มีเขาสั้น
มีการเจริญเติบโตดีมาก กล่าวกนัว่าเดิมฝร่ังเศสใช้เป็นววังาน เพิ่งจะไดรั้บการปรับปรุงให้เป็นโคเน้ือ 
ท่ีช าแหละแลว้ พอ่โคโตเตม็ท่ีมีน ้าหนกัประมาณ 1,000 กิโลกรัม แม่โคหนกัประมาณ 700 กิโลกรัม 
จดัว่าเป็นโคเน้ือท่ีช าแหละแลว้มีเปอร์เซ็นต์ซากท่ีใช้บริโภคไดสู้งกว่าโคเน้ือพนัธ์ุอ่ืน ในประเทศไทย 
มีการสั่งโคพนัธ์ุน้ีเขา้มาผสมกบัโคพนัธ์ุพื้นเมือง และไดลู้กผสมท่ีเจริญเติบโตดีมาก ส่วนใหญ่แลว้
จะน าไปเล้ียงตามสถานีบ ารุงพนัธ์ุสัตว ์ของกรมปศุสัตว ์และท่ี กรป.กลาง อ าเภอพนมสารคาม 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้มีการเล้ียงโคพนัธ์ุชาโรเลส์ตวัผู ้เพื่อรีดน ้ าเช้ือมาผสมเทียมกบัแม่โคพนัธ์ุ
พื้นเมือง ซ่ึงใหลู้กไดดี้มาก 
  โคพนัธ์ุชอร์ตฮอร์น (Short horn) เป็นโคท่ีก าเนิดในประเทศองักฤษ โคพนัธ์ุน้ีมีสีแดงเขม้
บางตวัมีสีแดงกระขาว (roan) โคพนัธ์ุชอร์ตฮอร์นน้ีเป็นโคท่ีมีขนาดใหญ่มาก ตวัผูโ้ตเต็มท่ีหนกั 
900 – 1,000 กิโลกรัม ร่างกายเป็นรูปส่ีเหล่ียมตามลกัษณะโคเน้ือทัว่ไป ล าตวัลึก แนวหลงัตรง มีเขาสั้น 
หรืออาจจะมีการผสมจนไม่มีเขาในบางสายเลือด อุปนิสัยเช่ือง มีผูนิ้ยมเล้ียงกนัทัว่โลก แต่โคพนัธ์ุน้ี
เป็นโคเน้ือท่ีไม่ทนต่ออากาศร้อนจึงไม่นิยมเล้ียงท่ีประเทศไทย เพราะเล้ียงไม่ไดผ้ล 
  โคพันธ์ุเฮียร์ฟอร์ด (Hearford) โคพนัธ์ุน้ีมีก าเนิดในประเทศองักฤษเช่นเดียวกบัโคพนัธ์ุ
ชอร์ตฮอร์น ดั้งเดิมโคพนัธ์ุน้ีเคยใชเ้ป็นโคงาน แต่ไดถู้กปรับปรุงใหเ้ป็นโคเน้ือ รูปทรงทัว่ไปของโค
พนัธ์ุน้ี จดัวา่เป็นโคเน้ือท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด มีล าตวัสั้นและหนาแน่น ทรงต ่า ขาสั้น หลงักวา้ง ล าตวัใหญ่ 
มีสีแดงตลอดตวั ส่วนหน้าอกตลอดทอ้งเป็นสีขาว ส่วนปลายหางขาว เม่ือโตเต็มท่ีตวัผูห้นกัประมาณ 
800 กิโลกรัม และตวัเมียหนกัประมาณ 650 กิโลกรัม เปล่ียนอาหารเป็นเน้ือไดเ้ก่ง เติบโตเร็วและ
อว้นง่าย เป็นโคท่ีทนต่ออากาศหนาวไดดี้ ไม่เหมาะส าหรับน ามาเล้ียงในประเทศไทย  
  โคพันธ์ุอาเบอดีน แองกัส (Aberdeen Angus) โคพนัธ์ุน้ีเป็นโคท่ีมีก าเนิดในประเทศ
สกอตแลนด์ ไดรั้บการรับรองวา่เป็นโคพนัธ์ุแทเ้ม่ือปี พ.ศ. 2305 โคพนัธ์ุน้ีไม่มีเขาและมีสีด าทั้งตวั 
เป็นโคท่ีมีรูปร่างสวยงามมาก เน้ือมีคุณภาพเยี่ยมกวา่พนัธ์ุอ่ืนๆ โคตวัผูโ้ตเต็มท่ีหนกั 900 กิโลกรัม 
ตวัเมียหนกั 750 กิโลกรัม คุณสมบติัอ่ืนๆ คือ ไม่ทนอากาศร้อนและตกใจง่าย ไม่เหมาะท่ีจะน ามาเล้ียง
ในประเทศไทย 
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 โคพนัธ์ุพืน้เมืองไทย 
  โคพนัธ์ุพื้นเมืองไทย จดัอยูใ่นเผา่โคอินเดีย (Bos indicus) มีเล้ียงกนัอยูท่ ัว่ไปทุกภาค แต่มี
มากท่ีสุดคือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รองลงมาก็คือ ภาคกลาง เน่ืองจากยงัไม่มีการศึกษาลกัษณะ
ของโคไทยกนัอยา่งจริงจงั จึงยงัไม่สามารถทราบไดว้า่ โคไทยมีอยูก่ี่พนัธ์ุและแต่ละพนัธ์ุมีลกัษณะ
และคุณสมบติัอย่างไรบา้ง โดยทัว่ๆ ไป โคไทยจดัว่าเป็นโคขนาดเล็ก โคตวัผูโ้ตเต็มท่ีมีน ้ าหนัก
ประมาณ 300 – 350 กิโลกรัม และตวัเมียมีน ้ าหนกั 200 – 250 กิโลกรัม โคไทยมีรูปร่างกะทดัรัด 
โหนกไม่ใหญ่ ร่างกายแน่นหนาและค่อนขา้งจะเป็นส่ีเหล่ียมเม่ือมองดา้นขา้ง ถา้มองจากดา้นทา้ยจะ
เป็นรูปหกเหล่ียม สีของหนงัเป็นสีน ้ าตาลหรือสีเหลือง ตวัผูมี้สีเหลืองด า หรือสีด า โคไทยท่ีมีเลือด
ของโคอินเดียอยู่มาก จะมีขนาดใหญ่ข้ึน มีโหนกใหญ่กว่าโคไทยปกติ และมีสีด ามากข้ึน เช่น โคไทย 
ในภาคใต ้โคในภาคเหนือบางแห่งจะมีลกัษณะโคอินเดียอยูม่าก คือมีสีขาว รูปร่างสูงโปร่ง มีโหนก
ใหญ่กว่าโคไทยธรรมดา ทั้งน้ี เพราะไดรั้บเช้ือสายจากโคอินเดียท่ีน ามาจากประเทศพม่า โคไทย
เป็นโคท่ีเหมาะต่อการใช้ท างานมาก มีความอดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศไทยได้ดี  
มีความอดทนต่อการท างานนานๆ การเจริญเติบโตเต็มวยัใช้เวลานานถึง 5 ปี และจะคลอดลูกทอ้งแรก
เม่ืออายุประมาณ 3 – 31/2  ปี วิธีการเล้ียงโคในประเทศไทยท าให้เกิดผลเสียต่อการเล้ียงโคพื้นเมือง 
กล่าวคือ เกษตรกรมกัจะมีการตอนโคตวัผูท่ี้สมบูรณ์ เพื่อใช้ในการท างาน ส่วนโคตวัผูท่ี้มีคุณภาพต ่า 
ตวัเล็กไม่ปราดเปรียวมกัจะไม่ตอน เม่ือมีโครวมเล้ียงเป็นฝูงก็ปล่อยให้โคมีการผสมพนัธ์ุกนัเอง
ภายในฝูง ซ่ึงพ่อพนัธ์ุก็ได้แก่โคท่ีไม่ได้ตอนนั่นเอง ผลปรากฏก็คือ ลูกโคท่ีได้จึงขาดคุณภาพ 
นอกจากนั้น โคพื้นเมืองของไทยไม่มีการเล้ียงดูโดยให้อาหารพิเศษ นอกจากหญา้กบัฟาง เน้ือโค
พื้นเมืองโดยทัว่ไปไดจ้ากโคท่ีปลดจากการท างาน จึงเหนียวและแหง้ไม่เหมาะแก่การบริโภค  
 
 กระบือ (Buffaloes)  
  กระบือเป็นสัตวใ์นตระกูล Bovidae เช่นเดียวกบัโค แต่กระบือจดัอยู่ในหมู่ Bubaline 
กระบือท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัน้ี มีทั้งกระบือเล้ียงและกระบือป่า ซ่ึงอยู่กระจดักระจายกนัทัว่ทุกทวีป 
ยกเวน้ทวีปอเมริกา เราเล้ียงกระบือก็เพื่อประโยชน์ในการท างานให้ ให้เน้ือ หรือให้นมเท่านั้น 
กระบือเล้ียงมีช่ือทางวทิยาศาสตร์วา่ Bubalus bubalis แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

1. กระบือปลกัเอเชียตะวนัออก (Swamp Buffaloes of Southeast Asia)  
2. กระบือแม่น ้าของอินเดียและปากีสถาน (River Buffaloes of India and Pakistan)  
3. กระบือของประเทศเมดิเตอร์เรเนียน (Buffaloes of Mediteranian)  
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  กระบือปลกั (Swamp Buffaloes) เป็นกระบือท่ีเล้ียงกนัในประเทศไทย พม่า เขมร มาเลเซีย 
จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ สีทัว่ไปของกระบือปลักเป็นสีด าเทา คล้ายหินชนวน 
นอกจากน้ีอาจมีสีเผือก ซ่ึงไม่ใช่ลกัษณะอลัไบโน (albino) สีด่างขาวด า (มีในอินโดนีเซีย) ขนาดของ
กระบือปลกัแตกต่างกนัแลว้แต่พนัธ์ุ โดยมีน ้ าหนกัตั้งแต่ 400 – 600 กิโลกรัม กระบือปลกัเป็น
กระบือส าหรับใชง้านมากกวา่ท่ีจะเล้ียงไวใ้ชเ้น้ือบริโภค ลกัษณะเฉพาะของกระบือปลกัพอสรุปได้
ดงัน้ี มีเขายาว ส่วนใหญ่เขาโคง้งามเป็นรูปวงกลม ล าตวัสั้ น ทอ้งกาง หนา้ผากเรียบ หน้าสั้ น จมูกใหญ่ 
คอยาว ขาสั้น กีบเทา้ใหญ่ ใชท้  านาไดดี้ มีขนยาวเป็นรูปตวัวี (V) ท่ีใตค้างและหนา้อก ขอ้เทา้มีขน
ขาว ลูกอณัฑะเล็กติดกบัล าตวั ไม่มีรอยคอด ตวัเมียมีน ้ านมนอ้ย (1 – 2 ลิตรต่อวนั) ชอบแช่ปลกัโคลน 
และเม่ือใชเ้หล็กเผาประทบัตราจะไม่ติดทน 
  กระบือแม่น ้า (River Buffaloes) เป็นกระบือท่ีมีถ่ินก าเนิดอยู่ในประเทศอินเดียและ
ปากีสถาน แต่ในปัจจุบนัได้แพร่กระจายไปในหลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย กระบือ 
ในกลุ่มน้ีมีสีด าจดั มีเขางอนวนแบบเขาแกะและเป็นกระบือนมโคแท ้แบ่งเป็นพนัธ์ุต่างๆ ไดป้ระมาณ 
15 – 16 พนัธ์ุ มีลกัษณะเฉพาะดงัน้ี กีบเทา้เล็กไม่มีขนขาวส่วนใดของล าตวั ลูกอณัฑะใหญ่กว่า
กระบือปลกั ส่วนท่ีติดกบัล าตวัมีรอยคอด ตวัเมียน ้ านมมาก (8 – 16 ลิตรต่อวนั) ชอบแช่น ้ าท่ีไม่มีโคลน 
และเม่ือใชเ้หล็กเผาไฟประทบัตราบนหนงัจะติดเป็นแผลตลอดไป 
  กระบือทีเ่ลีย้งในประเทศไทย 
  กระบือไทย เป็นกระบือชนิดปลกั (Swamp Buffaloes) ตามปกติเกษตรกรจะเล้ียงไวใ้ช้ท  านา
และลากเกวยีน เล้ียงกนัรายละ 1 – 4 ตวั กระบือไทยเป็นสัตวท่ี์เล้ียงง่ายและเกษตรกรมกัไม่ค่อยพิถีพิถนั
ในการเล้ียงดู กล่าวคือ มกัจะสร้างคอกกลางแจง้ หรือใชใ้ตถุ้นบา้นเป็นคอก อาหารของกระบือก็มกัเป็น
หญา้หรือฟางขา้ว แทบจะไม่มีการใช้อาหารขน้เล้ียงกระบือเลย การผสมพนัธ์ุกระบือก็ปล่อยให้
เป็นไปตามธรรมชาติ โดยผูเ้ล้ียงไม่มีการควบคุม ดงันั้นลูกกระบือท่ีเกิดส่วนใหญ่จะไม่ทราบวา่เกิด
จากพ่อตวัไหน และการปล่อยให้มนัมีการผสมพนัธ์ุโดยปราศจากการควบคุม จึงท าให้ลูกท่ีไดข้าด
ประสิทธิภาพในการเจริญเติบโต เม่ือกระบือพอเร่ิมใช้งานไดแ้ลว้ เพื่อให้กระบือเช่ืองใช้งานไดดี้ 
มกัจะมีการตอนกระบือตวัปราดเปรียว โดยการทุบอณัฑะ จึงท าให้ขาดกระบือคุณลกัษณะท่ีดีท่ีจะใช้ท า
พนัธ์ุไปอย่างน่าเสียดาย จากการศึกษากระบือไทย พบว่า ปัจจุบนักระบือเพศเมียโตเต็มท่ีจะมี
น ้ าหนกัประมาณ 350 กิโลกรัม กระบือตวัผูจ้ะมีน ้ าหนกัตั้งแต่ 420 – 554 กิโลกรัม และมีอายุยืน 
โดยปกติถึง 20 ปี  
  กระบือพนัธ์ุมูราห์ (Murrah) เป็นกระบือชนิดกระบือแม่น ้ า (River Buffaloes) ประเทศไทย
เคยสั่งกระบือพนัธ์ุน้ีจากมาเลเซียมาเล้ียงท่ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เม่ือปี พ.ศ. 2500  
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 ม้าและพนัธ์ุม้า 
  มา้มีความผูกพนักบัมนุษยต์ั้งแต่สมยัโบราณ ก่อนท่ีมนุษยจ์ะน ามา้มาเป็นสัตวเ์ล้ียงมนุษย์
ไดใ้ชเ้น้ือมา้เป็นอาหาร ต่อจากนั้นมนุษยก์็ไดใ้ชม้า้เป็นพาหนะในการบรรทุกสัมภาระต่างๆ พร้อมดว้ย
ใชข้บัข่ีไปในตวั สงครามในสมยัก่อนท่ียงัไม่มีพาหนะท่ีมีประสิทธิภาพเท่าปัจจุบนัก็ใชม้า้เป็นพาหนะ
ในการขบัข่ี ในการบรรทุกยุโธปกรณ์เพื่อท าสงครามกนั หลงัจากโลกไดเ้จริญข้ึนไดมี้การผลิตพาหนะ
และอาวุธต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพข้ึน การใช้มา้เพื่อท าสงครามไดน้้อยลง อย่างไรก็ดี มา้ก็ยงัคงมี
ประโยชน์ในการรบ การปราบปราม โดยเฉพาะในทอ้งถ่ินทุรกนัดาร ซ่ึงพาหนะอ่ืนๆ เขา้ไปไม่ถึง 
ดงันั้นจุดประสงคข์องการเล้ียงมา้ในปัจจุบนัน้ีก็เพื่อการขบัข่ี เป็นพาหนะในทอ้งท่ีทุรกนัดารและใช้
เป็นมา้แข่งเป็นส่วนใหญ่  
  มา้อาจจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ตามขนาดโครงสร้างของร่างกายและประโยชน์ท่ีใช ้
ดงัน้ีคือ 
  1. ม้าลาก (Draf Hores) เป็นมา้ขนาดใหญ่ สูงตั้งแต่ 16 แฮนด์ข้ึนไป (1 แฮนด์เท่ากบั 4 น้ิว) 
ใช้ในการลากรถหนักและไถไร่ มา้ชนิดน้ีมีก าเนิดในยุโรป และขณะน้ีเกือบจะสูญพนัธ์ุอยู่แล้ว 
เพราะไม่มีทางใช้ประโยชน์ พนัธ์ุมา้เหล่าน้ี เช่น มา้เบลเยี่ยม (Belgium) มีถ่ินก าเนิดในเบลเยี่ยม  
มา้เพอเชอร์รอน (Percheron) ก าเนิดในฝร่ังเศส และมา้ซพัฟอลก์ (Suffolk) ก าเนิดในองักฤษ 
  2. ม้าขับขี่ (light Horse) เป็นมา้ขนาดกลาง มีขนาดสูงประมาณ 14 – 16 แฮนด์ มา้เหล่าน้ี
ประเปรียว มีฝีเทา้เร็ว พนัธ์ุมา้เหล่าน้ี ไดแ้ก่ มา้อาหรับ (Arabian) มา้แอพพาลูซ่า (Appaloosa) ก าเนิดใน
อเมริกา มา้โทโรเบรต (Thoroughbred) ก าเนิดในองักฤษ 
  3. ม้าเลก็ (Ponies) เป็นมา้ท่ีมีขนาดเล็กต ่ากวา่ 14 แฮนด์ รวมทั้งมา้ไทยและมา้แกลบพนัธ์ุ
ต่างๆ มา้น้ีเล้ียงไวข้บัข่ีหรือเป็นมา้แข็งก็ได ้พนัธ์ุมา้เหล่าน้ี เช่น อเมริกนัโปร่ี (American Pony)  
เชทแลนดโ์ปน่ี (Shetland Pony)  
 
 แพะและพนัธ์ุแพะ 
  แพะเป็นสัตว์ท่ีนิยมเล้ียงกันมากทั้งเขตร้อนและเขตหนาว ส่วนใหญ่เล้ียงไวเ้พื่อรีดนม  
ส่วนเน้ือหนงัเป็นผลพลอยได ้ปัจจุบนัพอจะแบ่งพนัธ์ุแพะออกได ้3 ประเภท  
  1. แพะพันธ์ุนม ส่วนมากมีขนาดเล็ก ปราดเปรียว ล าคอบางเล็ก ไม่ค่อยมีเน้ือ มีน ้ าหนกัมาก 
ตวัผูต้อนแล้วขุนเป็นแพะเน้ือได้ พนัธ์ุท่ีควรรู้จกัได้แก่ ซาเนน (Saanen) และทอกเกนเบอร์ก 
(Toggenburg) ก าเนินในสวิสเซอร์แลนด์ เฟรนซ์แอลไปน์ (French Alpine) ก าเนินในฝร่ังเศส ยมนาปารี 
(Junna Pari) ก าเนิดในอินเดีย 
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  2. แพะพันธ์ุเน้ือ แพะประเภทน้ีตวัโต มีเน้ือมาก ใช้เป็นอาหาร ให้นมน้อย เพียงพอ
ส าหรับลูกของมนัเท่านั้น พนัธ์ุท่ีควรรู้จกัมีดงัน้ีคือ กุทซิ (Cutchi) ก าเนิดในอินเดีย ซูดาน (Sudan) 
ก าเนิดในซูดาน แองโกล นูเปียน (Anglo Nubisn) ก าเนิดในองักฤษ และไพรีเนียน (Pyrenean) ก าเนิดใน
ยโุรป  
  3. แพะพันธ์ุขน ส่วนมากก าเนิดในบริเวณทอ้งถ่ินท่ีเป็นเทือกเขาหรือเป็นท่ีๆ มีอากาศ
หนาวจดั แพะพวกน้ีมีขนยาวอ่อน เหมาะในการใชท้  าเคร่ืองนุ่งห่ม พนัธ์ุท่ีควรรู้จกัไดแ้ก่ พนัธ์ุแองกอร่า 
(Angora) ก าเนิดในเตอร์กี และพนัธ์ุแคชเมียร์ (Cashmere) ก าเนินในอินเดีย  
 
 แกะและพนัธ์ุแกะ 
  แกะเล้ียงกนัมากในเมืองหนาว เพราะใช้ขนแกะเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม และใช้เน้ือเป็นอาหาร 
ในประเทศร้อนการเล้ียงแกะก็มีอยูบ่า้ง แต่ใชเ้น้ือเป็นอาหารเท่านั้น แกะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  1. แกะพนัธ์ุเน้ือ เล้ียงไวเ้พื่อใชเ้น้ือเป็นอาหาร เช่น พนัธ์ุอินเดียนลอไฮ (Indian Lohi) และ 
เนลเลอร์ร่ี (Nellore) ซ่ึงมีถ่ินก าเนิดในอินเดีย  
  2. แกะพันธ์ุขน เล้ียงไวเ้พื่อน าขนมาท าเป็นเคร่ืองนุ่มห่ม ในขณะเดียวกันก็สามารถ
เปล่ียนเป็นแกะพนัธ์ุเน้ือได้ ถ้าหากปริมาณการให้ขนต ่าลงไป แกะพนัธ์ุท่ีควรรู้จกัมีพนัธ์ุมาริโน 
(Marino) ซ่ึงมีถ่ินก าเนิดในสเปน และเล้ียงกันในประเทศยุโรปทุกประเทศ พนัธ์ุแรมโบเลห์ 
(Rambouillet) ก าเนิดในฝร่ังเศส  
 
 สุกรและพนัธ์ุสุกร  
  สุกรอยูใ่นตระกูลซูดิอิ (Suidae) ซ่ึงรวมสุกรเล้ียงและสุกรป่า สุกรเล้ียงในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับ
กนัโดยทัว่ไปวา่สืบมาจากสุกรป่ายโุรป ผสมกบัสุกรจีนและสุกรป่าของอิตาลี ซ่ึงเราสามารถแบ่งเผา่
ของสุกรออกเป็น 3 เผา่ ไดด้งัน้ี 
  1. สุกรป่ายุโรป (Sur Scrofa) พบในทวีปยุโรป แอฟริกา และเอเชีย สุกรเผา่น้ีมีอยูเ่กือบ
ทุกทวปียกเวน้ออสเตรเลียและอเมริกา สุกรป่าเป็นสัตว์ท่ีแข็งแรง ดุร้าย ให้ลูกดก และตา้นทานโรค
ต่างๆ ไดดี้ เน้ือมีแต่เน้ือแดง ไม่มีมนั แต่หนงัหนาหุม้ดว้ยขนแขง็  
  2. สุกรเอเชีย (Sur Indica) ไดแ้ก่ สุกรไหหล า สุกรไทย สุกรพื้นเมืองญ่ีปุ่น สุกรพวกน้ี 
มีขนาดเล็ก ขาสั้น หลงัมกัแอ่น มีไขมนัหนา ใหลู้กดก 
  3. สุกรนีอาโพลทินั (Sun Wadituaneus) เป็นสุกรสีด าเทาของประเทศอิตาลี ซ่ึงถูกน าเขา้
ไปในประเทศองักฤษราวๆ คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 เพื่อปรับปรุงสุกรองักฤษ เขา้ใจวา่สุกรเผา่น้ีมีเลือด
สุกรป่ายโุรป และสุกรเอเชียอยูไ่ม่นอ้ยเหมือนกนั  
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  ไดก้ล่าวมาแลว้วา่เราแบ่งสุกรออกเป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ คือ  
ก. สุกรประเภทมนั (Lerd Type)  
ข. สุกรประเภทเบคอน (Bacon Type) 
ค. สุกรประเภทเน้ือ (Meat Type) 

  ในท่ีน้ีจะไดก้ล่าวถึงพนัธ์ุสุกรท่ีรู้จกักนัดีในประเทศไทยเท่านั้น  
  สุกรพันธ์ุลาร์จไวท์ (Large White) สุกรพนัธ์ุน้ีมีถ่ินก าเนิดในประเทศองักฤษ มีช่ือเรียก 
ในองักฤษวา่ พนัธ์ุลาร์จไวท์ ไดถู้กน ามาเล้ียงในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2482 แต่น ามาเล้ียงกนั
อย่างจริงจงัเม่ือปี พ.ศ.2500 และแพร่หลายไปอย่างกวา้งขวาง เพราะสามารถปรับตวัเข้ากับ
สภาพแวดล้อมและอากาศในประเทศไทยได้ดีมาก สหรัฐอเมริกาได้น าสุกรพนัธ์ุลาร์จไวท์ไป
ปรับปรุงพนัธ์ุสายใหม่ โดยผสมกบัพนัธ์ุไลเคสเตอร์ แลว้เรียกช่ือใหม่วา่ พนัธ์ุยอร์คไชร์ สุกรพนัธ์ุ
ลาร์จไวท์น้ีเป็นสุกรประเภทเบคอน ลกัษณะโดยทัว่ไปเป็นสุกรขนาดใหญ่ หูตั้ง ล าตวัยาว แต่บางกว่า
พนัธ์ุเน้ือ ไหล่หนา หนงัและขนสีขาวตลอดล าตวั อาจมีจุดด าบา้งแต่ไม่ถือเป็นขอ้ต าหนิ มีเน้ือมาก
แต่มนัใตผ้ิวบาง ลาร์จไวทเ์ป็นสุกรท่ีเติบโตเร็ว สามารถเติบโตจนถึง 100 กิโลกรัม ในระยะเวลา
เพียง 5 – 6 เดือน เพิ่มน ้าหนกัหรือเติบโตไดว้นัละ 700 – 750 กรัม คุณภาพของซากดีมาก มีเน้ือมาก
มนันอ้ย และเน้ือสามชั้นเหมาะแก่การท าเบคอน จุดเด่นอีกประการหน่ึงก็คือ ตวัเมียมีลูกดก (10 – 
15 ตวั) เล้ียงลูกเก่งและมีน ้ านมมาก ตวัผูโ้ตเต็มท่ีหนกั 200 – 300 กิโลกรัม ตวัเมียโตเต็มท่ีหนกั 180 – 
220 กิโลกรัม เหมาะท่ีจะใชสุ้กรพนัธ์ุน้ีผสมพนัธ์ุขา้มระหวา่งพนัธ์ุ 
  สุกรพันธ์ุแลนด์เรซ (Landrace) สุกรพนัธ์ุน้ีมีถ่ินก าเนิดในประเทศเดนมาร์ก โดยในขั้นแรก 
มีการน าเอาสุกรพนัธ์ุลาร์จไวทผ์สมกบัสุกรพนัธ์ุพื้นเมืองของเดนมาร์กไดสุ้กรพนัธ์ุใหม่ช่ือ เดนนิส 
แลนดเ์รซ (Dennish Landrace) ซ่ึงทางรัฐบาลเดนมาร์กไดจ้ดทะเบียนรับรองการเป็นพนัธ์ุแท ้เม่ือปี 
พ.ศ. 2438 ต่อมาในปี พ.ศ.2477 ทางสหรัฐอเมริกาได้สั่งสุกรพนัธ์ุเดนนิสแลนด์เรซ เดนมาร์ก  
เพื่อใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุสุกรเท่านั้น หา้มไม่ใหน้ ามาผสมเพื่อจ าหน่ายพนัธ์ุแทแ้ก่ราษฎร จวบจน
ปี พ.ศ. 2493 ขอ้ตกลงน้ีจึงยกเลิกไป ต่อมาทางสหรัฐอเมริกาไดส้ั่งสุกรพนัธ์ุแลนด์เรซสายเลือดต่างๆ 
จากนอร์เวย ์ท่ีเรียกวา่ นอร์เวเยียนแลนด์เรซ จากสวีเดน เรียกวา่ สวีดิซแลนด์เรซ รวมทั้งแลนด์เรซ 
จากเดนมาร์กท่ีมีอยูเ่ดิมดว้ย เอามาปรับปรุงและสร้างพนัธ์ุใหม่ข้ึนมา และให้ช่ือวา่ “อเมริกนัแลนด์เรซ” 
สุกรพนัธ์ุแลนด์เรซเป็นสุกรท่ีมีคุณภาพซากดีมาก เหมาะท่ีจะท าเบคอน ลกัษณะของสุกรพนัธ์ุน้ี 
มีสีขาว อาจมีจุดด่างด าบา้งถือเป็นเร่ืองธรรมดา รูปร่างค่อนขา้งลึก (มีซ่ีโครง 16 – 17 คู่) สะโพก
ใหญ่เด่นชดั หลงัค่อนขา้งตรง ขาสั้นเต้ียกว่าพนัธ์ุลาร์จไวท์ หวัเล็กเรียวเรียงรับกบัคอ ไม่มีรอยย่น  
หูใหญ่ปรกลงขา้งหน้า ขอ้เทา้มกัอ่อนมีมนัน้อย และมนับริเวณสันหลงับาง เป็นพนัธ์ุท่ีให้ลูกดก
พอสมควร ประมาณ 9 – 12 ตวั เล้ียงลูกเก่งพอใช ้มีประสิทธิภาพในการใชอ้าหารเพื่อเปล่ียนเป็นเน้ือ 
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ดีมาก สุกรพนัธ์ุน้ีเป็นพนัธ์ุท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์น าเขา้มาเล้ียงในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 20 
ธนัวาคม พ.ศ.2506 และดว้ยลกัษณะท่ีดีหลายอยา่งของสุกรพนัธ์ุน้ี จึงไดมี้ผูใ้ชสุ้กรพนัธ์ุน้ีเป็นพ่อพนัธ์ุ
หรือแม่พนัธ์ุ สร้างสุกรพนัธ์ุใหม่ข้ึนมาอีกหลายพนัธ์ุ 
  สุกรพนัธ์ุดูร็อคเจอร์ซ่ี (Duroc Jersey) เป็นสุกรประเภทเน้ือ มีถ่ินก าเนิดในภาคตะวนัออก
ของคอร์นเบลท ์สหรัฐอเมริกา สุกรพนัธ์ุดูร็อคประกอบข้ึนจากสุกร 3 สายเลือดดว้ยกนั คือ ดูร็อค
เจอร์ซ่ีเรดของรัฐนิวเจอร์ซ่ีย ์เป็นสุกรสีแดง ขนาดใหญ่ แข็งแรง และมีลูกดก อีกสายหน่ึงเป็นสุกร
ดูร็อคของนิวยอร์ก ซ่ึงเป็นสุกรขนาดกลาง รูปร่างสันทดั มีลกัษณะและคุณสมบติัดีพอสมควร และ
สายเลือดท่ีสามเป็นสุกรดูร็อคท่ีมีเลือดสุกรพนัธ์ุเบอร์กเซียร์สีแดงจากรัฐคอนแนทติคทั สุกรพนัธ์ุ
ดูร็อคเจอร์ซ่ีไดรั้บการรับรองใหสุ้กรพนัธ์ุแทข้องสหรัฐอเมริกา เม่ือปี พ.ศ.2428 ปัจจุบนัสุกรพนัธ์ุน้ี
เป็นสุกรท่ีนิยมเล้ียงกนัมากท่ีสุดในอเมริกา สุกรพนัธ์ุดูร็อคเป็นสุกรขนาดใหญ่ มีรูปร่างหนาและลึก
ความยาวของล าตวัสั้ นกว่าสุกรสองพนัธ์ุท่ีกล่าวมาแลว้ สะโพกใหญ่โตเด่นชดั หลงัโคง้คลา้ยธนู 
หนา้ยาวปานกลาง หูปรกเล็กน้อย สีแดงเขม้ทั้งตวัหรือเป็นสีอิฐ บางตวัมีสีเจือจางหรือเกือบเป็นสีทอง 
ลกัษณะบางอย่างท่ีผูเ้ล้ียงไม่ชอบ คือ การมีจุดขาวหรือด าท่ีล าตวั ท่ีตวัและขา ขนหยิก มีขนสีแดง
อ่อนเกินไป และหูท่ีตั้ งตรง ส าหรับผลของการเล้ียงสุกรพนัธ์ุน้ีในประเทศไทย พบว่า มีความ
เหมาะสมกบัการเล้ียงดูในสภาพแวดลอ้มต่างๆ ดีมาก คุณภาพซากดี อตัราการเจริญเติบโตแบบ
ประสิทธิภาพของการใชอ้าหารหลงัจากการหย่านมแลว้ดีมาก สุกรตวัผูท่ี้มีอายุ 1 ปี จะมีน ้ าหนกั
ประมาณ 150 กิโลกรัม ตวัเมียจะหนกัประมาณ 110 – 120 กิโลกรัม ขอ้เสียของสุกรพนัธ์ุดูร็อคเจอร์ซ่ีท่ี
พบในประเทศไทยคือ ใหลู้กดกไม่มากนกั และเล้ียงลูกไม่เก่งเหมือนสุกรสองพนัธ์ุท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
  สุกรพันธ์ุแฮมเชียร์ (Hamshire) สุกรพนัธ์ุน้ีมีก าเนิดในสหรัฐอเมริกา กรมปศุสัตวเ์คยสั่ง
สุกรพนัธ์ุน้ีเขา้มาทดลองเล้ียงในประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ.2497 และไดห้ายสาบสูญไปจนกระทัง่มี
ผูน้  ามาเล้ียงอีกคร้ังหน่ึงในปี พ.ศ.2519 – 2520 บรรพบุรุษของสุกรพนัธ์ุแฮมเชียร์ คือ สุกรพนัธ์ุ 
เวสเส็กซ์แซ็ดเดิลแบ็ค (Wessex Saddle back) ซ่ึงอยูใ่นภาคใตข้องประเทศองักฤษ และไดถู้กปรับปรุง
และสร้างเป็นสุกรพนัธ์ุแทข้ึ้นท่ีมลรัฐเคนตัก๊ก้ีของสหรัฐอเมริกา และไดรั้บรองให้เป็นสุกรพนัธ์ุแท้
เม่ือปี พ.ศ.2436 ปัจจุบนัพนัธ์ุแฮมเชียร์เป็นพนัธ์ุท่ีไดรั้บความนิยมเล้ียงกนัมากในสหรัฐอเมริกา  
เป็นอนัดบัท่ีสองรองจากสุกรพนัธ์ุดูร็อค รูปร่างลกัษณะและคุณสมบติัโดยทัว่ไปของสุกรพนัธ์ุน้ี 
เป็นสุกรประเภทพนัธ์ุเน้ือเช่นเดียวกบัพนัธ์ุดูร็อค มีสีด าและมีคาดขาวเฉพาะบริเวณหวัไหล่จรดขาหนา้
ทั้งสองเท่านั้น จมูกยาว หวัค่อนขา้งเล็ก หูตั้ง ขนาดของล าตวัเล็กกวา่สุกรพนัธ์ุดูร็อค คุณสมบติัเด่น
อ่ืนๆ คือ ให้ลูกดกพอสมควร คุณภาพซากค่อนขา้งดี เหมาะท่ีจะใช้ผสมขา้มพนัธ์ุอ่ืนๆ เพื่อผลิต
ลูกผสม เช่น ผสมกบัพนัธ์ุแลนด์เรซ และลาร์จไวท์ คุณสมบติัพิเศษอีกอยา่งหน่ึงท่ีสุกรพนัธ์ุแฮมเชียร์
ดีเด่นกวา่สุกรพนัธ์ุอ่ืนก็คือ การใชแ้ปลงหญา้เป็นอาหารไดม้าก ท าใหเ้ปลืองอาหารเขม้ขน้นอ้ย 
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  สุกรพันธ์ุพื้นเมืองของไทย โดยทัว่ไปแลว้ สุกรพนัธ์ุพื้นเมืองของไทยมีอตัราการเจริญเติบโต
ชา้มาก ถา้เทียบกบัสุกรพนัธ์ุต่างประเทศ กล่าวคือ สุกรพนัธ์ุพื้นเมืองส่วนใหญ่มีอตัราการเจริญเติบโต
ค่อนขา้งต ่า ประมาณ 180 – 350 กรัมต่อวนั ประสิทธิภาพของการเปล่ียนแปลงอาหารเป็นเน้ือต ่ามาก 
ระหวา่ง 5 – 7 กิโลกรัม/1 กิโลกรัม คุณสมบติัท่ีดีเด่นของสุกรพนัธ์ุพื้นเมืองก็คือ กินอาหารง่ายและ
กินไม่เลือก ขอ้ดีอ่ืนๆ ท่ีควรกล่าวถึงก็คือ การมีลูกดก หาอาหารกินเองเก่ง และมีความทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมดีกว่าสุกรพนัธ์ุต่างประเทศ สุกรพนัธ์ุพื้นเมืองของไทยท่ีมีอยู่ในขณะน้ี ได้แก่  
พนัธ์ุไหหล า พนัธ์ุควาย พนัธ์ุราด พนัธ์ุพวง ฯลฯ ส าหรับพนัธ์ุท่ีน่าจะกล่าวถึงก็คือ พนัธ์ุไหหล า  
ซ่ึงเล้ียงกนัแพร่หลายกวา่พนัธ์ุอ่ืนๆ  
  สุกรพันธ์ุไหหล า เป็นสุกรพื้นเมืองท่ีมีขนาดโตกวา่พนัธ์ุอ่ืนๆ สุกรพนัธ์ุน้ีมกัพบในภาคกลาง
และภาคใตข้องประเทศไทย โดยเฉพาะยา่นท่ีชาวจีนอาศยัอยู ่ลกัษณะโดยทัว่ไปจะมีสีด าและสีขาว
ปะปนกนั โดยจะมีสีด าอยูท่ ัว่ล  าตวั ส่วนพื้นทองจะมีสีขาว หวัของสุกรพนัธ์ุน้ีจะดูงดงาม จมูกยาว
และแอ่นเล็กนอ้ย คางยอ้ย และไหล่ใหญ่ ล าตวัยาวปานกลาง สะโพกเล็ก ขาและขอ้เหนือกีบไม่ค่อย
แข็งแรง พ่อสุกรโตเต็มท่ีหนกั 100 – 125 กิโลกรัม น ้ าหนกัท่ีเหมาะจะส่งตลาดคือ 80 กิโลกรัม 
เพราะถ้าปล่อยให้โตกว่าน้ีจะมีมนัมากและเปลืองอาหาร คุณสมบติัท่ีดีเด่นอีกประการหน่ึงก็คือ 
กินเก่ง ลูกดก หาอาหารในท่ีสกปรกไดดี้  
  ในปัจจุบนัน้ี เร่ิมมีเอกชนรายใหญ่และบริษทัผูผ้ลิตพนัธ์ุสัตวแ์ละคา้อาหารสัตวใ์นประเทศ
หลายแห่ง ไดส้ั่งสุกรลูกผสมจากฟาร์มใหญ่ๆ ในต่างประเทศเขา้มาเล้ียงสุกรขุน หรือสั่งพ่อพนัธ์ุ 
แม่พนัธ์ุ ท่ีเป็นลูกผสมหรือต่างสายเลือดกันเข้ามาใช้ในการผลิตลูกสุกรข้ึนอีกทีหน่ึง แต่ยงัไม่
แพร่หลายหรือไดรั้บความนิยมอย่างการผลิตไก่ไข่ ทั้งน้ี เพราะการผลิตสุกรลูกผสมนั้นมีขั้นตอน 
ไม่ยุง่ยากเหมือนกบัการผสมพนัธ์ุไก่ซ่ึงตอ้งใชเ้ทคนิคสูง และเกษตรกรเองก็สามารถผสมพนัธ์ุสุกร
เองไดโ้ดยง่าย จึงไม่สมควรท่ีจะสั่งสุกรลูกผสมจากต่างประเทศมาเพื่อท าให้เสียดุลการคา้ของประเทศ
โดยใช่เหตุ  
  
 ไก่และพนัธ์ุไข่ 
  เช่ือกนัวา่มนุษยไ์ดน้ าไก่มาเป็นสัตวเ์ล้ียงไม่ต ่ากว่า 5,000 ปีมาแลว้ เพื่อใชเ้น้ือเป็นอาหาร
และเป็นสัตวเ์กมกีฬา ไก่เป็นสัตวท่ี์อยูใ่นแถบร้อนของเอเชีย มีอยูม่ากมายหลายพนัธ์ุ และไดก้ระจดั
กระจายเขา้ไปอยูใ่นแถบอาหรับ แอฟริกา และอินเดียตะวนัออก ไก่ในปัจจุบนัซ่ึงเล้ียงไวเ้ป็นไก่เน้ือ
และไก่ไข่นั้น เช่ือกนัวา่สืบเช้ือสายมาจากไก่ป่า 4 สปีซีส์ คือ 

1. ไก่ป่าสีแดง (Red jungle fowl) Gallus gellus  
2. ไก่ป่าสีลอน (Ceylon jungle fowl) G lafayetter 
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3. ไก่ป่าสีเทา (Grey jungle fowl) G sonnerati 
4. ไก่ป่าชะวา (Java jungle fowl) G varius 
เ น่ืองจากไก่ป่าหรือต้นตระกูลเดิมของไก่ปัจจุบันมีสีสันหลายอย่าง ประกอบกับ

ความกา้วหน้าในดา้นการผสมพนัธ์ุ จึงเป็นผลให้เกิดไก่พนัธ์ุใหม่ๆ ซ่ึงมีสีสันมากมายหลายชนิด  
ท่ีแตกต่างไปจากตระกูลเดิมของมนั ลกัษณะใหม่ๆ ท่ีปรากฏมีหลายอยา่ง เช่น การมีสีขาวบริสุทธ์ิ
ทั้งตวั มีจุกบนหวั มีเครา ลกัษณะหงอนไก่ก็มีหลายอยา่ง เช่น หงอนจกั หงอนแฉก และหงอนเมล็ดถัว่ 
หน้าแขง้มีขน หรือไข่เป็นฟ้า เป็นตน้ การท่ีไก่เกิดลกัษณะรูปร่างแตกต่างกนัไปตามทอ้งถ่ินต่างๆ 
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการผสมขา้มพนัธ์ุบา้ง การผสมเพื่อให้ได้ไก่ท่ีมีรูปร่างลกัษณะตามความ
ประสงค์ของผูผ้สม หรือตามความเหมาะสมของทอ้งถ่ินนั้นๆ กล่าวโดยสรุป เราสามารถแบ่งพนัธ์ุไก่
ออกเป็น 4 ประเภท คือ  

1. ไก่ประเภทไข่ เช่น ไก่พนัธ์ุเล็กฮอร์น 
2. ไก่ประเภทเน้ือ เช่น พนัธ์ุคอร์นิช 
3. ไก่ประเภทก่ึงเน้ือก่ึงไข่ เช่น ไก่พนัธ์ุโรดไอร์แลนดแ์ดง 
4. ไก่ประเภทสวยงาม เช่น ไก่แจ ้ไก่งวง 
แต่เดิมเรานิยมเล้ียงไก่พนัธ์ุแท ้เพราะตอ้งการสีสันและลกัษณะท่ีสม ่าเสมอกนัเป็นหลกั 

ต่อมาผลจากการศึกษาทางพนัธุศาสตร์ไดพ้ิสูจน์ให้เห็นว่าไก่ลูกผสม (Hybrid) ระหว่างพนัธ์ุหรือ
ระหว่างสายเลือดท่ีคดัไวโ้ดยเฉพาะนั้นดีกว่าไก่พนัธ์ุแท ้เพราะแข็งแรงทนทานและให้ผลท่ีดีกว่า 
ฉะนั้น ในการคดัเลือกพนัธ์ุไก่สมยัน้ีไม่ว่าจะทางไข่หรือเน้ือ ย่อมถือลกัษณะท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจ
เป็นส าคญั ผูเ้ล้ียงไก่แบบเป็นอุตสาหกรรมจึงหนัมาเล้ียงไก่ลูกผสมกนัมากข้ึน ส่ิงหน่ึงท่ีพอจะกล่าว
ได้ในท่ีน้ีคือ การเล้ียงไก่พนัธ์ุแท้จะได้ผลผลิตสูงเป็นรายตวั แต่การเล้ียงไก่ไฮบริดผลผลิตสูง 
เป็นส่วนรวมไม่ใช่เฉพาะตวั 
  ไก่พนัธ์ุแท้ทีนิ่ยมเลีย้งในประเทศไทย มีดังนี้ 

1. ไก่เล็กฮอร์นขาว (White leghon) ตน้ก าเนิดของไก่พนัธ์ุเล็กฮอร์นดั้งเดิมมาจาก
ประเทศอิตาลี แต่ไดมี้การปรับปรุงพนัธ์ุกนัไปมากมายในองักฤษ เดนมาร์ก อเมริกา ไก่เล็กฮอร์น
ไดรั้บการจดทะเบียนวา่เป็นไก่พนัธ์ุแทท่ี้สมบูรณ์อีกพนัธ์ุหน่ึง เม่ือปี ค.ศ.1874 ลกัษณะประจ าพนัธ์ุ
ของไก่พนัธ์ุน้ีคือ มีน ้ าหนกัตวัประมาณ 4.5 – 6 ปอนด์ สีของผิวหนงัสีเหลือง ขนขาว สีของแขง้เหลือง 
ไม่มีขนแขง้ หงอนมี 2 ชนิด คือ หงอนจกัและหงอนกุหลาบ ตุม้หูสีขาว ฟองไข่สีขาว ไก่เล็กฮอร์น
ขาวหงอนจกั เป็นไก่พนัธ์ุท่ีส าคญัท่ีสุดในแทบทุกประเทศ ไก่พนัธ์ุน้ีมีลกัษณะปราดเปรียว ชอบบิน
ใหไ้ข่เร็ว ฟองไข่มีขนาดเล็ก เปลือกไข่สีน ้าตาลอ่อน ไม่กกไข่ ลูกไก่ขนงอกและโตเร็ว การท่ีมีตวัเล็กจึง
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ใชอ้าหารประหยดั แต่กลายเป็นขอ้เสียถา้จะท าเป็นไก่เน้ือเม่ือหยุดไข่ไก่เล็กฮอร์นเร่ิมให้ไข่เม่ืออาย ุ
5 เดือน 

2. ไก่โรดไอร์แลนด์แดง (Rhode Island Red) ตน้ก าเนิดของไก่พนัธ์ุน้ีมีมากกวา่ 90 ปีแลว้ 
ท่ีเมืองนิวอิงแลนด์ (New England) ไก่โรดไอร์แลนด์เกิดจากการผสมพนัธ์ุระหว่างไก่ชนพนัธ์ุมาลาย ู
สีแดง (Red Malay Game) ไก่เล็กฮอร์น (Leghorn) และไก่พนัธ์ุพื้นเมืองของเอเชีย (Asiatic native) 
ลกัษณะประจ าพนัธ์ุจะมีน ้าหนกัตวัประมาณ 6.5 – 8.5 ปอนด์ สีของผิวหนงัทัว่ไปเหลือง สีของแขง้
เหลืองปนแดง ขนแขง้ไม่มี ลกัษณะของหงอนมี 2 แบบ คือ หงอนจกักบัหงอนกุหลาบ ตุม้หูสีแดง 
เปลือกไข่สีน ้ าตาล ไก่พนัธ์ุโรดไอร์แลนด์แดงเป็นไก่ก่ึงเน้ือก่ึงไข่ ได้รับความนิยมจากผูเ้ล้ียงใน
ประเทศไทย เพราะเหมาะสมกบัสภาพดินฟ้าอากาศของเมืองไทย ไข่ไก่โรดไอร์แลนด์แดงฟองโต 
น ้ าหนักดี สีสวย สีของเปลือกไข่เป็นสีน ้ าตาล ซ่ึงตลาดชอบ คุณสมบติัท่ีดีเด่นอีกอย่างหน่ึงของ
โรดไอร์แลนด์แดงคือ เป็นไก่ก่ึงเน้ือก่ึงไข่ ซ่ึงเม่ือไก่แก่หรืออตัราการไข่ลดลงมากๆ จะคดัขายเป็น
ไก่เน้ือก็ง่าย ทั้งน ้าหนกัตวัก็มากลายไดร้าคาสูง 

3. ไก่บาร์พลีมัธร็อค (Barred Plymouth Rock) เป็นไก่ก่ึงเน้ือก่ึงไข่ท่ีมีขนลายขาวสลบัด า 
ไก่พนัธ์ุไดรั้บการจดทะเบียนรับรองวา่เป็นไก่พนัธ์ุแทข้องสหรัฐอเมริกา เม่ือปี ค.ศ. 1874 ลกัษณะ
ประจ าพนัธ์ุของไก่พนัธ์ุพลีมธัร็อค คือมีน ้ าหนกัตวัประมาณ 7.5 – 9.5 ปอนด์ สีของหนงัสีแดงปน
เหลือง แขง้สีเหลือง ขนแขง้ไม่มี หงอนจกั ตุม้หูสีแดง เปลือกไข่สีน ้ าตาล ไก่พนัธ์ุน้ีเป็นท่ีนิยมมาก
ในสหรัฐอเมริกา เพราะให้ไข่ดก และให้เน้ือดี เติบโตเร็ว บางตระกูลใช้ในการผสมท าไก่กระทง
โดยเฉพาะ 

4. ไก่นิวแฮมเชียร์ (New Hamshires) เป็นไก่ท่ีไดรั้บการผสมพนัธ์ุมาเม่ือประมาณ 45 ปี
มาน้ีเอง โดยมากจากเช้ือสายไก่พนัธ์ุโรดไอร์แลนด์แดง ไก่พนัธ์ุแฮมเชียร์ไดรั้บการจดทะเบียนเป็น
ไก่พนัธ์ุแทข้องสหรัฐอเมริกา เม่ือปี ค.ศ. 1935 ลกัษณะประจ าพนัธ์ุของไก่พนัธ์ุน้ีคือมีน ้ าหนกัตวั
เม่ือโตเต็มท่ีประมาณ 6.5 – 8.0 ปอนด์ ผิวหนงัสีเหลือง เปลือกไข่สีน ้ าตาล สีของหนา้แขง้เหลือง 
ขนแขง้ไม่มี หงอนจกั ตูหู้สีแดง ขนสีแดง เหมือนไก่พนัธ์ุโรดไอร์แลนด์แต่จางกวา่ มีคุณสมบติัทาง
ใหไ้ข่เร็ว ขนงอกเร็ว และเติบโตเร็ว บางตระกูลใชเ้ป็นไก่กระทง  

5. ไก่คอร์นิช (Cornish) เป็นไก่ประเภทพนัธ์ุเน้ือ หน้าอกใหญ่ ใช้เป็นไก่ผสมข้ามพนัธ์ุ  
เพื่อผลิตไก่กระทงในปัจจุบนัเป็นส่วนใหญ่  

6.  ไก่พลีมัธร็อคขาว (White Plymouth Rock) เป็นไก่ท่ีเล้ียงไวเ้พื่อให้เน้ือโดยเฉพาะ 
เติบโตเร็วและน ้าหนกัมาก แต่ไข่ไม่ดก 
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ไดก้ล่าวมาแลว้วา่ การเล้ียงไก่เพื่อเป็นอุตสาหกรรมในปัจจุบนันั้น ไม่นิยมใชลู้กไก่พนัธ์ุแท้
เล้ียงกนัอีกต่อไป เน่ืองจากไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกิจ ฟาร์มไก่อาชีพทัว่ไปหันมานิยมใช้ไก่ลูกผสม 
เพราะใหผ้ลดีกวา่ไก่พนัธ์ุแท ้และจะมีช่ือเรียกต่างๆ กนั ตามช่ือฟาร์ม หรือช่ือผูเ้ป็นเจา้ของ อาทิ 
  ก. พันธ์ุไก่ไข่ ได้แก่ อาร์เบอร์เอเคอร์ บบัคอค ไฮไลน์ คิมเบอร์ โกโต ้ซุปเปอร์ฮาร์โก ้ 
เชเวอร์ ดีคาลบ์ ฯลฯ  
  ข. พนัธ์ุไก่เน้ือ ไดแ้ก่ อาร์เบอร์เอเคอร์ คอบป์ ฮบับาร์ด แวนเตรส พิลท ์ฯลฯ  
  ไก่สายพนัธ์ุต่างๆ เหล่าน้ีส่วนใหญ่อยูใ่นสหรัฐอเมริกา  
 
 เป็ดและพนัธ์ุเป็ด  
  พนัธ์ุเป็ด เป็ดมี 3 จ าพวกดว้ยกนัคือ 

1. จ าพวกพนัธ์ุไข่ (The egg class) ไดแ้ก่ เป็ดกากีแคมพเ์บลล ์เป็ดอินเดียนรันเนอร์ 
2. จ าพวกเน้ือ (The meat class) ไดแ้ก่ เป็ดมสัโคว ีเป็ดปักก่ิง ฯลฯ 
3. จ าพวกเป็ดสวยงาม (The ornamental class) ไดแ้ก่ เป็ดแมนดาริน เป็ดจุด เป็ดคอลล ์ 
ในท่ีน้ีจะไดก้ล่าวถึงเป็ดพนัธ์ุไข่และพนัธ์ุเน้ือเท่านั้น  
1. เป็ดกากีแคมพ์เบลล์ (Khaki Campbell) เป็นเป็ดไข่พนัธ์ุแทท่ี้สามารถให้ไข่ดกท่ีสุด 

เป็ดกากีแคมพเ์บลล์เป็นเป็ดท่ีมิสซิสแคมพเ์บลล์ ภริยานายแพทยผ์ูห้น่ึงในองักฤษ เป็นผูผ้สมพนัธ์ุ
เม่ือ 70 กว่าปีมาแลว้ โดยใช้เป็ดอินเดียนรันเนอร์ผสมกบัเป็ดพนัธ์ุรูแอง แลว้ผสมซ ้ าด้วยเป็ดป่า 
เพื่อใหมี้ความแขง็แรง ทนทาน เป็ดท่ีไดมี้ขนสีกากี จึงไดมี้การตั้งช่ือเป็ดพนัธ์ุน้ีเพื่อเป็ดอนุสรณ์แก่ผู ้
ผสม โดยช่ือวา่เป็ดกากีแคมพเ์บลล์ เป็ดกากีแคมพเ์บลล์ทั้งตวัผูแ้ละตวัเมียมีรูปร่างลกัษณะทัว่ๆ ไป
คือ หวัค่อนขา้งสูง คอยาวปานกลาง อกกลมไดข้นาด หลงัลาดเล็กน้อย ตากลมเด่นชดั หนา้เกล้ียง 
ตวัเมียมีขนสีกากี ขนท่ีหลงัและปีกสีกากีอ่อน ปากสีเขียวด า ขาและเทา้มีสีกากีเหมือนขนท่ีตวั น ้ าหนกั
โตเต็มท่ีประมาณ 4.5 ปอนด์ เป็ดกากีตวัผูมี้ขนท่ีหัว คอ ปลายหาง ปลายปีกสีเขียวแกมเหลืองแก่
หรือน ้ าตาลอ่อน หน้าอกและล าตวัสีกากี ปากสีเขียวแก่ ขาและเท้าสีส้ม น ้ าหนักตวัท่ีโตเต็มท่ี
ประมาณ 5 ปอนด ์ 

2. เป็ดพันธ์ุอินเดียนรันเนอร์ (Indian Runner) เป็นเป็ดท่ีถูกคดัเลือกท าพนัธ์ุจากเป็ด
พนัธ์ุพื้นเมืองของเบลเยี่ยมและฮอลแลนด์ เป็นเป็ดท่ีมีอตัราการไข่ท่ีดก มี 3 ชนิดด้วยกันคือ  
เป็ดอินเดียนรันเนอร์สีน ้ าตาลอ่อนและขาว (brown and white) เป็ดอินเดียนรันเนอร์สีขาว (white) 
เป็ดอินเดียนรันเนอร์สีลาย (penciled) เป็ดอินเดียนรันเนอร์ทุกชนิดเม่ือโตเต็มท่ีตวัผูจ้ะหนกั 4.5 ปอนด ์
ซ่ึงมีขนาดเล็กกวา่เป็ดเน้ือมาก เป็ดพนัธ์ุน้ีจะใหไ้ข่ฟองโต สีขาวใหญ่กวา่ไก่ 
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3. เป็ดพันธ์ุปักกิ่ง (Pekin) เป็นเป็ดพนัธ์ุเน้ือท่ีมีตน้ก าเนิดในประเทศจีน รูปร่างใหญ่โตมาก 
เม่ือโตเตม็ท่ีตวัเมียจะหนกัถึง 8 ปอนด ์ตวัผูห้นกัราว 9 ปอนด ์ล าตวักวา้ง ลึกหนา ขนสีขาวหรือครีม 
หนงัสีเหลือง ขาและเทา้สีหมากสุก จะงอยปากสีเหลือง รูปร่างสวยงามพอใช้ ไข่ดกพอประมาณ  
แต่ไม่ฟักไข่ มีคุณสมบติัท่ีดีคือ โตวยั  แต่ข้ีตกใจ ร้องเสียงดงั บินไม่ได ้เป็นเป็ดท่ีทนร้อนจดัและ
หนาวจดัไดดี้  

4. เป็ดพนัธ์ุมัสโคว ี(Muscovy) มีช่ือเรียกกนัในประเทศไทยวา่เป็ดเทศ มี 2 ชนิด คือ ชนิด
สีขาวและชนิดสีด า ถ่ินก าเนิดดั้งเดิมอยู่ในอเมริกาใต ้เป็นเป็ดลูกผสมท่ีได้จากการผสมขา้มพนัธ์ุ 
มกัจะเป็นหมนั ลกัษณะรูปร่างโดยทัว่ไป หนา้เป็นสีแดงจดั ผวิท่ีหนา้ขรุขระ มีหงอนท่ีหวั ล าตวัยาว
กวา้ง หนา้อกไม่ลึก เป็ดตวัผูต้วัใหญ่กวา่ตวัเมียไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 เท่าของเป็ดตวัเมีย เป็ดตวัผูโ้ตเต็มท่ี
จะหนกัถึง 10 ปอนด์ ตวัเมียโตเต็มท่ีหนกั 7 ปอนด์ ขอ้เสียของเป็ดพนัธ์ุน้ีคือ บินเก่งมาก เกษตรกร
ของไทยมกัจะเอาเป็ดพนัธ์ุมสัโควตีวัผูม้าผสมกบัเป็ดตวัเมียพนัธ์ุพื้นเมือง ซ่ึงจะให้ลูกผสมท่ีเรียกวา่ 
“เป็ดป้ัวไฉ่” เอาไวเ้ล้ียงกินเน้ือโดยเฉพาะ 

เป็ดพนัธ์ุพืน้เมือง 
เป็นพนัธ์ุพื้นเมืองท่ีเล้ียงกนัอยูต่ามท่ีต่างๆ ในประเทศไทย พอจะแยกออกไดเ้ป็น 2 พนัธ์ุ คือ  
1. เป็ดปากน า้ เป็นเป็ดพนัธ์ุไข่ ตวัเล็กกวา่เป็นพนัธ์ุนครปฐม ขนตวัสีด า อกสีขาว ปากด า 

เทา้ด า ไข่ไดดี้พอใชแ้ละไข่ไดเ้ร็ว ไข่ดกกวา่เป็ดนครปฐม แต่ให้ฟองท่ีเล็กกวา่ นิยมเล้ียงกนัในแถบ
จงัหวดัสมุทรปราการ ชลบุรี และตามจงัหวดัชายทะเลทัว่ไป เป็ดตวัผูจ้ะมีสีเดียวกบัเป็ดตวัเมีย 
แต่ขนท่ีหวัมีสีเขียวบรอนซ์  

2. เป็ดนครปฐม เป็นเป็ดไข่เช่นเดียวกบัเป็ดปากน ้ า ตวัใหญ่ อกกวา้ง ออกไข่ชา้ แต่ไข่ฟองโต 
ตวัเมียมีขนสีลายกาบออ้ย ตวัผูห้วัสีเขียว คอควัน่ขาว อกสีแดง ล าตวัสีเทาเหมือนเป็ดป่า ปากสีเทา 
เทา้สีส้ม นิยมเล้ียงกนัมากท่ีจงัหวดันครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี และจงัหวดัใกลเ้คียง เป็ดพนัธ์ุนครปฐม
เม่ือหยดุไข่แลว้ขายเป็นเน้ือเป็ดไดร้าคาดี เพราะตวัโตมีน ้าหนกัดี  
 
 พนัธ์ุห่าน 
 พนัธ์ุห่านท่ีเล้ียงในประเทศไทย ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นห่านพนัธ์ุจีน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
คือ  

1. ห่านสีขาว 
2. ห่านสีเทาหรือสีน ้าตาล 
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ห่านพนัธ์ุจีนท่ีเล้ียงในบา้นเรา จดัได้ว่าเป็นห่านขนาดเล็ก เม่ือเปรียบเทียบกับห่านของ
ต่างประเทศ ตวัผูเ้ม่ือโตเต็มท่ีแลว้จะมีน ้ าหนกัตวัเฉล่ียประมาณ 5.4 กิโลกรัม ส่วนตวัเมียจะหนกั
ประมาณ 4.5 กิโลกรัม เปรียบเทียบกบัห่านพนัธ์ุต่างประเทศ จะมีน ้าหนกัตวัเฉล่ีย 9 กิโลกรัม ในตวัเมีย  
 
 สุนัข (Dogs)  
  พันธ์ุสุนัข ไดแ้ก่ Afghan Hound, Akita inu, Alaskan Malamute, American Bulldog, 
American Cocker, Spaniel American Pit Bull Terrier, Basenji, Beagle, Boston Terrier, Boxer, 
Bull Terrier, Chihuahua, Chow Chow, Cocker Spaniel, Collie, Dachshund, Dalmatian, Doberman 
Pinscher, French Bulldog, German Shepherd, Golden Retriever, Maltese, Miniature Pinscher, 
Mixed – breed Dog, Old English Sheepdog, Papiyong, Pekingese, Pomeranian, Poodle, Pug, 
Rottweiler, Schnauzer, Shar Pei, Shetland Sheepdog, Shih – Tzu, Siberian Husky, Spitz, St. Bernard, 
Thai Bangkaew, Thai Ridgeback, Westie Terrier, Yorkshire Terrier 
 
 แมว (Cats)  
 พนัธ์ุแมว แบ่งไดด้งัน้ี 

1. แมวขนยาวแท้และกึง่ขนยาว 
- อเมริกนับอ็บเทล (American Bobtail) 
- เอเซียนก่ึงขนยาว (Asian Semi-longhair or Tiffanie) 
- บาลินีส (Balinese) 
- เบอร์แมน (Birman) 
- บริติชขนยาว (British Longhair) 
- ชานทิลลี (Chantilly or Tiffany) 
- หิมาลายนั (Himalayan) 
- จาวานีส (Javanese) 
- เมนคูน (Maine Coon) 
- เนบีลงั (Nebelung) 
- นอร์เวเจียนฟอเรสต ์(Norwegian Forest) 
- โอเรียนทลัขนยาว (Oriental Longhair) 
- เปอร์เซียน (Persian) 
- แร็กดอลล ์และ รากามฟัฟิน (Ragdoll and Ragamuffin) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_(%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7)
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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- ไซบีเรียน (Siberian) 
- เทอร์คิชแวน (Turkish Van) 
- เทอร์คิชแองโกรา (Turkish Angora) 
- ยอร์กช็อกโกแลต (York Chocolate) 

2. แมวขนส้ันแท้ 
- อะบิสซิเนียน (Abyssinian) 
- อเมริกนัขนสั้น (American Shorthair) 
- ออสเตรเลียนมิสต ์(Australian Mist or Spotted Mist) 
- บอมเบย ์(Bombay) 
- บริติชขนสั้น (British Shorthair) 
- เบอร์มีส (Burmese) 
- เบอร์มิลลา (Burmilla) 
- แคลิฟอร์เนียสแปงเกิลด ์(California Spangled) 
- ชาร์ตรู (Chartreux) 
- คลัเลอร์พอยตข์นสั้น (Colorpoint Shorthair) 
- อียปิเทียนมวั (Egyptian Mau) 
- ยโูรเปียนขนสั้น (European Shorthair) 
- เอกโซติก (Exotic) 
- ฮาวานาบราวน์ (Havana Brown) 
- โคราช (Korat) 
- ออ็กซิแคต (Ocicat) 
- โอเรียนทลัขนสั้น (Oriental Shorthair) 
- รัสเซียนบลู (Russian Blue) 
- สยามีส หรือ วเิชียรมาศ (Traditional Siamese or Applehead Siamese) 
- สิงหปุระ (Singapura) 
- สโนวชู์ (Snowshoe) 
- โซโกเก (Sokoke) 
- โซมาลี (Somali) 
- ตองกินีส (Tonkinese) 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%8C_(%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7)
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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  3. แมวทีเ่กดิจากการดัดแปลงพนัธุกรรม  
- อเมริกนับอ็บเทล (American Bobtail) 
- อเมริกนัเคิร์ล (American Curl) 
- อเมริกนัไวร์แฮร์ (American Wirehair) 
- คอร์นิชเรกซ์ (Cornish Rex) 
- ซิมริก (Cymric) 
- ดีวอนเรกซ์ (Devon Rex) 
- เยอรมนัเรกซ์ (German Rex) 
- แจแพนีสบอ็บเทล (Japanese Bobtail) 
- ลาเปิร์ม (LaPerm) 
- แมงซ์ (Manx) 
- มึนชกิน (Munchkin) 
- โอโจสแอซูเลส (Ojos Azules) 
- เพเทอร์บลัด ์(Peterbald) 
- พิกซีบอ็บ (Pixie-bob) 
- เซลเกิร์กเรกซ์ (Selkirk Rex) 
- สกอตติชโฟลด ์(Scottish Fold) 
- สฟิงซ์ (Sphynx)  

 4. แมวทีเ่กดิจากการผสมข้ามสายพนัธ์ุ 
- เบงกอล (Bengal) 
- ชอซี (Chausie) 
- ชีโต (Cheetoh) 
- ซาวนันา (Savannah) 
- เซเรนเจตี (Serengeti) 
- ทอยเกอร์ (Toyger) 

 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C_(%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7)
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5_(%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2_(%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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หนู (Rats)  
พนัธ์ุหนู ไดแ้ก่ 

1. หนูตะเภา 
2. Gasby 
3. Hamster 
4. พีรูเวยีน 

 
 อกีวัน่า (Iguana)  
  ช่ือวทิยาศาสตร์ Common Iguana 
  วงศ ์  Iguanidae  
 
อายุครรภ์ อายุขัย (สัตว์) 

ชนิดสัตว์ ระยะตั้งครรภ์ (วัน) ชนิดสัตว์ อายุยืน (ปี) 
แมว 63 เต่าใหญ่ 190 
ววั 280 เต่าเล็ก 138 
หมา 61 ชา้ง 84 
ชา้ง 360 หอยนางรมน ้าจืด 80 
หนู 25 – 29 นกฮูก 68 
มา้ 330 นกอินทรี 55 
หมู 112 – 115 นกเพลิแกน 51 

กระต่าย 30 มา้ 50 
แกะ 150 ลาตวัผู ้ 46 

กระรอก 44 ลิงบาบูน 45 
ไบซนั 270 – 285 หมีขั้วโลก 41 
ลิงบาบู 180 ลิงชิมแปนซี 31 
หมีด า 210 คางคก 36 

ลิงชิมแปนซี 226 ลิงกอริล่า 33 
กวาง (หางขาว) 210 ชะนี 31 
ปลาโลมา 270 หมีกริซล่ี 31 
หมาจ้ิงจอก 49 – 55 ปลาโลมา 30 
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ชนิดสัตว์ ระยะตั้งครรภ์ (วัน) ชนิดสัตว์ อายุยืน (ปี) 
ยรีาฟ 420 – 450  สิงโต 30 

ลิงกอลิล่า 255 ยรีาฟ 28 
หมี 480 – 570  สิงโตทะเล 28 
จิงโจ ้ 38 – 39  หมีด า 24 
สิงโต 180 อูฐ 25 
มิ้งค ์ 48 – 51  เสือ 25 
นาก 285 – 375  มา้ลาย 25 

แรคคูน 63 แมว 23 
สกัง๊ค ์ 46 หมา 22 
เสือ 100 – 108 สิงโตภูเขา 20 

หมาป่า 60 – 62  ววัตวัเมีย 20 
จามรี 258  กวางมูส 20 
มา้ลาย 330 – 390  งูหางกระด่ิง 20 

  แกะ 20 
  บีเวอร์ 19 
  แพะ 17 
  กบตวัโต 16 
  เสือชีตาห์ 16 
  จิงโจ ้ 16 
  กวางพรองฮอร์น 15 
  ไก่ 15 
  หมาป่าไคออท 14 
  กระต่าย 14 
  หมู 10 

 


