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คำนำสำนักพิมพ์

  ที่ บ้าน ของ เด็ก   ๆ    เลี้ยง สัตว์ อะไร กัน บ้าง   

   คำ ตอบ ของ หลาย ต่อ หลาย คน จะ ต้อง แตก ต่าง กัน อย่าง แน่นอน   บาง คน เลี้ยง หมา 

บาง คน เลี้ยง แมว หรือ ไม่ ก็ อาจ จะ เลี้ยง หนู   กระต่าย   ปลา     นก   ฯลฯ     ไม่ แน่ ตอน นี้ อาจ มี  บาง คน 

กำลงั เลีย้ง สตัว ์ใหม ่ที ่ไม ่เหมอืน ใคร อยู ่กไ็ด ้    แต ่ถงึ จะ เลีย้ง สตัว ์อะไร กต็าม สิง่ ที ่เรา ตอ้งม ีเหมอืน 

กัน ทุก คน ก็ คือ   ความ รู้ ใน การ ดูแล สัตว์ เลี้ยง ของ เรา ให ้มี สุขภาพ ดี   จริง ไหม ล่ะ   

  แต ่ถา้ ใคร รูส้กึ วา่ ตวัเองยงั ม ีความ รู ้ไม ่เพยีง พอ ละ่ ก ็    ไม ่ตอ้ง กงัวล ไป หรอก  เพราะ หนงัสอื 

ดูแล สัตว์ เลี้ยง กัน อย่างไร นะ ที่ ถือ อยู่ ใน มือเล่ม นี้   สามารถ ไข คำถามเกี่ยว กับ เรื่อง สัตว์ เลี้ยง  

ที่ ทุก คน อยาก รู้ ไว้ อย่าง ละเอียด   เริ่ม ต้น ด้วย การ แนะนำ ชนิด พันธุ์  อุปนิสัย  ความ สามารถ  

พเิศษ การ เลอืก ซือ้     และการ เอาใจ ใส ่เลีย้ง ด ู    นอกจาก นี ้ยงั ม ีการ ประดษิฐ ์อปุกรณ ์นา่ รกั เพือ่ เปน็  

ของ เลน่ ให ้กบั พวก มนั ดว้ย  ซึง่ สตัว ์เลีย้ง ที ่พดู ถงึ นัน้เริม่ ตัง้ แต ่สตัว ์เลีย้ง ยอด นยิม     อยา่ง   หมา     แมว  

ไป จนถึง สัตว์ เลี้ยง ที่ คุ้น เคย   อย่างกระต่าย  หนู    นก   ปลา  เรื่อย ไป จนถึง สัตว์ ใหม่   ๆ    เช่น   ม้า   

เต่า   สัตว์เลื้อยคลาน  ที่ สามารถ นำ มา เลี้ยง เป็น เพื่อน เล่น เรา ได้ ด้วย เช่น เดียวกัน 

  สตัว ์เลีย้ง เหลา่ นี ้เปรยีบ เสมอืน เพือ่น ของ เรา   หาก เรา ดแูล เอาใจ ใส ่พวก เขา เปน็ อยา่ง ด ี 

พวก เขา ก็ จะ ตอบแทน เรา กลับ มา ด้วย ความ รัก  และ ดูแล เรา เป็น อย่าง ดี ด้วย เช่น กัน 

 

               นาน มี บุ๊ค ส์ พับ ลิเคชั่นส์   

   



     สุนัข.........................................................5 

     แมว.........................................39   

                                 สัตว์เลี้ยงชนิดอื่น..............69  

     สัตว์เลี้ยงชนิดใหม่.................109

                                 สัตว์เลี้ยงชนิดอื่น..............69                                   สัตว์เลี้ยงชนิดอื่น..............69  

     สุนัข.........................................................5      สุนัข.........................................................5 

สารบัญ



สุนัข



6

 สุนัข มา จาก ไหน 
สุนัข ทุกชนิดสืบสาย พันธุ์ มา จาก สุนัข ป่า และ เป็น สัตว์ เลี้ยง ชนิด แรก ของ มนุษย์ 

ตั้งแต่เมื่อ ประมาณ  15,000  ปี มา แล้ว  

สุนัข ทุก พันธุ์ ไม่ ว่าจะเป็นขนาด  

เล็ก หรือใหญ่  ที่เรารู้จัก ใน  

ปัจจุบันยัง คงมีสัญชาตญาณ

ของ สุนัข ป่าอยู่บ้าง

ในสมัยอียิปต์ โบราณ ได้มี การ 

เลี้ยง สุนัข แล้ว  และ อนู บิส 

เทพ เจ้า แห่ง ความ ตายที่ชาว 

อียิปต์นับถือ ก็ มี หัว เป็น หมา ใน   

ซึ่ง เป็น สัตว์ ที่ ดุร้าย แห่ง ทะเล 

ทราย มีหน้าที่ชำระ ศพ ด้วย 

เครื่อง หอม และ นำ วิญญาณ 

คน ตาย ไป สู่ โลกหลังความตาย
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สุนัข พันธุ์ ต่างๆ 
 มนุษย์ ค่อยๆ พัฒนา สุนัขสาย พันธุ์ ต่างๆ ทีละน้อย เพื่อ ใช้ ทำงาน ที่แตกต่าง กัน

เช่น   ล่า สัตว์  เฝ้า ยาม เป็นต้น

พันธุ์เซนต์เบอร์นาร์ด
อาจหนักได้ถึง100กิโลกรัม
เป็นสุนัขสายพันธุ์หนึ่งที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

พันธุ์ดัลเมเชียน
เป็นสุนัขขนาด
ปานกลาง
ใช้เฝ้ายาม
หรือล่าสัตว์

พันธุ์ชิวาวาเป็นสายพันธุ์ที่ตัวเล็กที่สุดในโลก
มันมีน้ำหนักเบากว่าแมวเสียอีก

 

ส่วนพันธุ์ อื่นๆ มี ขนาด แตก ต่าง กัน ไป อย่าง พันธุ์ บา ตาร์ดและ พันธุ์ คอร์ นิ โย ต่างก็ เป็น พันธุ์ ผสม 

ระหว่างสุนัข 2  พันธุ์ หรือ หลาย พันธุ์ รวม กัน   
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พันธุ์ที่รู้จัก กัน ดีคือเยอรมัน  เชพเพิร์ด สุนัข พันธุ์นี้ถูกเพาะพันธุ์ขึ้นมาเพื่อช่วยดูแล และนำฝูงแกะ 

เพราะพวกมันฉลาดและฝึกง่าย

พันธุ์มาลินัวขนเกรียน พันธุ์เลกเกอะนูอิสขนหยิก

 
พันธุ์แทร์วัวเรน
ขนยาวสีน้ำตาล 

พันธุ์กรูนเนินดาล
ขนยาวสีดำ

สุนัขต้อนแกะของ เบล เยียม มี ลักษณะสีขน 4 ชนิด พวกมันเป็นสุนัขที่ ชอบ ออก กำลัง มาก 

สุนัข ต้อนฝูงสัตว์
สุนัข พวกนี้ช่วยคนเลี้ยงสัตว์ดูแลและนำฝูงสัตว์ในฟาร์ม  

แต่ก่อนพวกมันป้องกันฝูงสัตว์จากหมาป่าด้วย
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พันธุ์แทร์วัวเรน
ขนยาวสีน้ำตาล 

พันธุ์ บอร์เดอร์   คอล ลี  เป็น สุนัข ที่ แข็งแรงและ 
เดินได้นุ่มนวล พวกมัน ชอบออก กำลัง กา ยมาก

สุนัข ขน ยาว สวยตัวนี้คือ  พันธุ์ คอล ลี  หรือ สุนัข 
ต้อนแกะของ สกอตแลนด์  มันน่า รัก  แต่ บาง ครั้ง 
ก็เห่า เสียง ดัง 

พันธุ์ บ ริอาด  หรือ สุนัข ต้อนฝูงสัตว์จากจังหวัดบรี 
ประเทศฝรั่งเศส  มี สัญชาตญาณของผู้คุ้มครอง 

พันธุ์พ ิเรเนียน เมาน์เทน ด็อก เป็นสุนัขที่ตัว ใหญ่  
และ อ่อนโยน   ใช้ต้อน ฝูง สัตว์ ในแถบเทือกเขา

แม้  ในยามที่สุนัขต้อนฝูงสัตว์จะ ไม่ ได้ ถูกนำไปใช้ดูแลฝูงสัตว์แล้ว   พวกมัน ก็ ยังคงมีสัญชาตญาณ
ของ ผู้ เฝ้ายาม อยู่เต็มเปี่ยม


