วิชาหลักการเลี้ยงสัตว (2501-1005)
ตัวอยางขอสอบ
1. ความสําคัญของการเลี้ยงสัตวดานใดนับวันจะมีความสําคัญนอยลง
1. เพือ่ ใชแรงงาน
2. เพือ่ เปนอาหาร
3. เพื่อเปนรายไดในครอบครัว
4. เพือ่ ความเพลิดเพลินและเปนเพือ่ น
5. เพื่อแขงกีฬา
. 2. การเลี้ยงสัตวกอใหเกิดอุตสาหกรรมลูกโซหมายความวาอยางไร
1. มีการขยายฟารมเลี้ยงสัตวมากขึ้น
2. มีการเลี้ยงสัตวหลายชนิดในฟารมเดียวกัน
3. มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงสัตวเกิดขึ้นตามมา
4. มีการทําอุตสาหกรรมในฟารมสัตว
5 มีการแปรรูปผลิตภัณฑในฟารม
3. การเลี้ยงสัตวชวยแกปญหาสังคมไดอยางไร
1. ใชสัตวชวยงานในไรนา
2. ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ
3. นําพื้นที่ที่มีอยูมาใชประโยชน
4. เปนอาชีพหนึ่งที่ชวยใหประชาชนมีงานทํา
5 เปนสินคาสงออก

4. ขอใดแสดงวา นายดํา มีสีสด กําลังแสวงหาความชํานาญและทักษะในการเลี้ยงสัตว
1. นายดํา มีสีสด ไปฝกงานในสถานประกอบการอื่นๆ อยูเสมอ
2. นายดํา มีสีสด อานหนังสือที่หองสมุดทุกวัน
3. นายดํา มีสีสด ฟงขาวการเกษตรจากวิทยุทุกวัน
4. นายดํา มีสีสด ดูทีวีขาวเกษตรกรทุกวัน
5. นายดํา มีสีสด ศึกษาดูงานฟารมอื่นๆ แลวนํามาปรับปรุงฟารม
5. ทาทายัง เปนนักรอง นักแสดง ตองการจะเลี้ยงสัตวเธอตองมีคุณสมบัติอะไรสําคัญที่สุด ที่จะทําใหประสบ
ผลสําเร็จ
1. มีเงินทุนมาก
2. มีแหลงสินเชื่อ
3. มีใจรักสัตว
4. มีความรูจบปริญญาตรีเกษตร
5 มีผูจัดการดี
6. ปญหาที่สําคัญที่สุดสําหรับการเลี้ยงสัตวของเกษตรกร คือปญหาขอใด
1. เรือ่ งโรคระบาด
2. เรื่องพันธุสัตว
3. เรื่องการตลาดจําหนายสัตว
4. เรือ่ งอาหารสัตว
5. เรื่องแรงงานเลี้ยงสัตว
7 หลักการเริ่มตนเลี้ยงสัตวใหประสบความสําเร็จควรปฎิบัติอยางไร
1. ศึกษาสภาพการตลาดในอดีต ปจจุบันและอนาคต

2. เริ่มตนเลี้ยงจากปริมาณมากเพื่อใหไดกําไรมาก
3. เริ่มตนเลี้ยงดวยสัตวพันธุที่มีราคาแพง
4. ปฏิบัติตามตําราการเลี้ยงสัตวอยางเดียวไมจําเปนตองไปศึกษาจากที่ใด
5. เลี้ยงดวยอาหารที่ดีที่สุด
8. ผลิตภัณฑของสัตวที่สงเปน สินคาออก มีมูลคามากที่สุด
1. ไขผง
2. เนื้อกระปอง
3. ไกสดแชแข็ง
4.

ผลิตภัณฑเนื้อไก

5 เครื่องหนัง
9. ในระบบอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวเชิงธุรกิจ ผูผลิตตนน้ํา หมายถึงขอใด
1. นายดํา ซื้อลูกโคเนื้อเพศผูมาขุนขาย
2. นางแดง ผลิตแหนมและกุนเชียงขาย
3. นายมา เลี้ยงไกเนื้อสงบริษัทซีพี
4. นายสี เปนพอคาวัว
5. นายมี รับจางผสมเทียมสุกร
10 .ไกที่มีความทนทานตอโรค หากินเกง โตชา ไขไมดก ชอบฟกไข คือขอใด
1. ไกพันธุโรด ไอรแลนดแดง

2. ไกพันธุฮารโก

3. ไกพันธุเหลืองหางขาว

4. ไกพันธุเลกฮอรนขาว

5. ไกพันธุรอสวัน

11. ถานักเรียนตองการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการสงออกควรเลี้ยงพันธุใด
1. บาร พลีมัธ รอค

2. โรด ไอรแลนด แดง

3. คอรป

4. พื้นเมือง

5. ฮารโก
12. ถาตองการเลี้ยงไกไขเปนธุรกิจควรเลี้ยงไกพันธุอะไร
1. พันธุซี

2. พันธุฮับบารด

3. พันธุเ บตง

4. พันธุเหลืองหางขาว

5. ไกพันธุ ซี.พี.บราวน
. 13. สุกรที่มีลักษณะขนและหนังสีขาว ใบหูตั้ง ใหลูกดก มีการเจริญเติบโตดี คือขอใด
1. ลารจไวท

2. แลนดเรซ

3. ดูรอค

4. เพียเทรน

5. แฮมเชียร
. 14. สุกรที่นิยมนํามาทําเปนสายพอพันธุเพื่อผลิตเปนสุกรขุน
1. ดูร็อค

2. ลารจไวท

3. แลนดเรซ

4. เหมยซาน

5. แฮมเชียร
15. สุกรลูกผสม 2 สายพันธุ นํามาเปนแมพันธุ เกิดจากพันธุอะไรผสมกัน
1. ดูรอค กับ แลนดเรซ

2. ลารจไวท กับ แลนดเรซ

3. ดูรอค กับ ลารจไวท

4. ดูรอค กับ เพียเทรน

5. เหมยซาน กับ เบิรกเชียร

. 16. สุกรลูกผสม 4 สายพันธุ เพื่อเลี้ยงเปนสุกรขุน คือขอใด
1. ลูกผสมลารจไวท กับ แลนดเรซ เปนสายแมพันธุ
ลูกผสม ดูรอค กับ เพียเทรน เปนสายพอพันธุ
2. ลูกผสมดูรอด กับ แลนดเรซ เปนสายแมพันธุ
ลูกผสม ลารจไวท กับ เพียเทรน เปนสายพอพันธุ
3 ลูกผสมลารจไวท กับ แฮมเชียร เปนสายแมพันธุ
ลูกผสมดูรอค กับ แลนดเรซ เปนสายพอพันธุ
4. ลูกผสมลารจไวท กับ แลนดเรซ เปนสายแมพันธุ
ลูกผสมดูรอค กับ แฮมเชียร เปนสายพอพันธุ
5. ลูกผสมลารจไวท กับ แฮมเชียร เปนสายพอพันธุ
ลูกผสมดูรอค กับ แลนดเรซ เปนสายแมพันธุ

17. โคที่มีสีขาวหรือเทา มีตระโหนกสูง มัดกลามเนื้อมาก เหนียงคอหยอนยาน เปนโคพันธุเนื้อที่นิยมเลี้ยง
มากที่สุดในประเทศไทย คือโคพันธุใด
1. โฮลสไตนฟรีเชียน

2. อเมริกันบราหมัน

3. ชารโรเลส

4. เรดเดน

5. ฮินดูบราซิล
18. ถาตองการเลี้ยงโคนมเพื่อจุดประสงคทําผลิตภัณฑเนย ควรเลี้ยงโคพันธุใด
1. โฮลสไตนฟรีเชียน
3. ชารโรเลส
5. เจอรซี่

2. อเมริกันบราหมัน
4. เรดเดน

19. ลูกผสมที่เกิดจากโคพันธุพื้นเมือง พันธุอเมริกันบราหมันและพันธุชารโรเลส คือโคพันธุใด
1. ตาก

2. กบินทรบุรี

3. ขาวลําพูน

4. กําแพงแสน

5. โคราช
20. บริเวณที่จะใชทําฟารมเลี้ยงสัตวควรเปนสถานที่อยางไร
1. เปนที่ดอน น้ําไมทวม
2. อยูในแหลงชุมชน เชน เขตเทศบาล เพื่อสะดวกตอการจําหนายผลผลิต
3. ตองอยูในพื้นที่ที่มีน้ําประปาสงไปถึง
4. เปนฟารมเกาที่เขาเคยเลี้ยงสัตวมากอนจะดีมากเพราะมีโรงเรือนและอุปกรณลงทุนนอย
5. ตองอยูใ กลตลาดและชุมชนเพื่อประหยัดการขนสงและการติดตอประสานงาน
21. การวางแผนผังฟารมสุกร ขอใดกลาวถูกตอง
1. ทางเขาฟารมมี 2 ทางเพือ่ สะดวกในการเขาออกฟารม
2. โรงเรือนเก็บอุปกรณและเครื่องทุนแรงควรอยูดานทายฟารมเพราะปองการสูญหาย
3. คอกสุกรขุนควรอยูหนาฟารมเพราะสะดวกในการขนยายและจําหนาย
4. คอกสุกรพันธุควรอยูดานหนาฟารมเพราะสะดวกในการดูแล
5 โรงเรือนแตละหลังควรอยูหางกันไมเกิน 20 เมตร เพราะสะดวกในการปฏิบตั งิ าน
22. กอนจะสรางฟารมเลี้ยงสุกรและไกเนื้อระบบฟารมปด จะตองดําเนินการอยางไร
1. จะตองทําการประชาพิจารณผานการอนุญาตจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอน
2. ทําพันธะสัญญากับบริษัทเอกชนที่รวมมือกันกอน
3. ตองผานมาตรฐานฟารมกอน

4. ตองมีระบบฆาเชื้อกอนเขาฟารม
5. ตองมีนายสัตวแพทยควบคุมฟารม
23. ถาตองการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการสงออกควรสรางโรงเรือนแบบใด
1. โรงเรือนจั่วสองชั้น

2. โรงเรือนเพิงหมาแหงน

3. โรงเรือนหนาจั่ว

4. โรงเรือนเปด

5. โรงเรือนปด(อีแวป)
24.โรงเรือนเลี้ยงสัตวควรมีลักษณะอยางไร
1. หลังคาแบบหนาจั่วสองชั้น เพราะทําใหการระบายอากาศดี
2. ปลูกสรางโรงเรือนในแนวเหนือ – ใต
3. พื้นคอกขัดมันเรียบ คอกไมแฉะ
4. หลังคามุงดวยสังกะสี เพราะหาซื้อไดงายและทน
5. สรางดวยวัสดุอยางดี ราคาแพง เพราะใชไดทนคุมทุน
25 ขอใดสําคัญที่สุดในการเลือกทําเลที่ตั้งฟารมเลี้ยงสัตว
1. อยูใกลฟารมอื่นที่เลี้ยงสัตวชนิดเดียวกัน
2. ใกลกบั แหลงชุมชนเพือ่ ความสะดวก เชน ติดโรงพยาบาล ตลาด
3. เปนที่ดอน น้ําทวมไมถึง
4. มีสภาพภูมอิ ากาศดีมลี มโกรกตลอดเวลา
5 .มีทางเขาออกฟารมยากเพือ่ ปองกันการระบาดของโรคติดตอ

26. การสังเกตวาอุณหภูมิในวงกกพอเหมาะ ลูกไกจะอยูในสภาพอยางไร
1. นอนสุมกันมุมใดมุมหนึ่งของวงกก
2. นอนรวมกันชิดขอบวงกกไมเขาใกลเครื่องกก
3. นอนกระจายทั่ววงกก
4. นอนสุมกันใตเครื่องกก
5. นอนสุมกันเปนกลุม ๆ นอกเครื่องกก
27.การแขวนถังอาหารไกใหญควรแขวนระดับใด
1. ระดับหลังไก

2. ระดับคอ (ระหวางหลังไกกับหัวไก)

3. สูงกวาพื้นเล็กนอย

4. ระดับอกไก

5 . วางบนพื้น
28 ขอใดกลาวถูกตองที่สุด
1. อาหารขน หมายถึงอาหารที่มีเยื่อใยนอยกวา 18 % ลงมา
2. อาหารหยาบ หมายถึงอาหารที่มีโปรตีนตั้งแต 16 % ขึ้นไป
3. อาหารเสริมโปรตีน หมายถึงอาหารที่มีโภชนะครบถวนสําหรับสัตว
4. อาหารผสมสําเร็จ หมายถึงอาหารที่มีโภชนะอื่นๆ ครบยกเวนพลังงาน
5. สารเสริมอาหาร หมายถึงอาหารที่เติมลงไปเพื่อเพิ่มโปรตีน
29 โภชนะอะไรที่เปนสวนประกอบหลักในอาหารพืชสด
1. น้ํา

2. โปรตีน

3. ไขมัน

3. คารโบไฮเดรท

5. แรธาตุ – ไวตามิน

30 โภชนะใดที่ใหพลังงานสูงที่สุด
1. คารโบไฮเดรท

2. โปรตีน

3. ไขมัน

4. แรธาตุ – ไวตามิน

5. น้ํา
31.วัตถุดิบประเภทพลังงานทั้งหมด คือขอใด
1. ปลายขาว รําละเอียด มันเสน ขาวโพดบด
2. กากถั่วเหลือง กากน้ําตาล กากงา กากเมล็ดทานตะวัน
3. ปลาปน เกลือแกง กระดูกปน เปลือกไขปน
4. ใบกระถินแหง ใบมันปน รําสกัดน้ํามัน หญาแหง
5. กากมันแหง กากวุนเสน กากเตาหูแหง กากเบียรแหง
32. ขอใดเรียงลําดับอวัยวะในระบบยอยอาหารถูกตอง
1. ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญ ไสตง่ิ ทวารหนัก
2. ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ไสตง่ิ ลําไสใหญ ทวารหนัก
3. ปาก หลอดอาหาร กระเพาะบด กระเพาะพัก กระเพาะแท ลําไสเล็ก ลําไสใหญ
ไสติ่ง ทวารหนัก
4. ปาก หลอดอาหาร กระเพาะแท กระเพาะบด กระเพาะพัก ลําไสเล็ก ลําไสใหญ ไสตง่ิ ทวาร
หนัก
5 ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ไสติ่ง ลําไสเล็ก ลําไสใหญ ทวารหนัก

33. ขอใดกลาวถูกตอง
1. สัตวกระเพาะเดีย่ วมีกระเพาะเดียว สัตวกระเพาะรวมมี 3 กระเพาะ คือ กระเพาะพัก กระเพาะบด
กระเพาะแท
2. สัตวกระเพาะเดีย่ วมีกระเพาะเดียว สัตวกระเพาะรวมมี 4 กระเพาะ คือ กระเพาะพัก กระเพาะ
บด กระเพาะหมัก กระเพาะแท
3. สัตวกระเพาะเดีย่ วมีกระเพาะเดียว สัตวกระเพาะรวมมี 4 กระเพาะ คือ กระเพาะผาขีร้ ว้ิ กระเพาะ
รังผึง้ กระเพาะสามสิบกลีบ และกระเพาะแท
4. สัตวกระเพาะเดีย่ วมีกระเพาะเดียว สัตวกระเพาะรวมมี 4 กระเพาะ คือ กระเพาะผาขี้ริ้ว
กระเพาะรังผึง้ กระเพาะหมัก และกระเพาะแท
5. สัตวกระเพาะเดีย่ วมีกระเพาะเดียว สัตวกระเพาะรวมมี 4 กระเพาะ คือ กระเพาะผาขี้ริ้ว
กระเพาะรังผึง้ กระเพาะยีส่ บิ กลีบ และกระเพาะแท
34. ขอใดคืออาหารสําหรับสัตวกระเพาะเดี่ยวทั้งหมด
1. ปลายขาว กากสับปะรด เกลือ กากถั่วเหลือง
2. ขาวโพดบด รําละเอียด มันบด ปลาปน
3. หัวอาหารสุกร หญาแหง ปลายขาว รําละเอียด
4. อาหารอัดเม็ดไกกระทง ไดแคลเชีย่ มฟอสเฟต มันอัดเม็ด กากขาวมอลท
5 กากน้ําตาล ปลายขาว กากสับปะรด กากถั่วเหลือง

35. การผสมอาหารดวยเครื่องผสมแบบถังตั้ง จะเทวัตถุดิบอาหารลงในบอใสวัตถุดิบกอน – หลัง อยางไร
1. เทอาหารปริมาณมากที่สุดลงไปกอน อาหารปริมาณนอยเททีหลังตามลําดับ
2. เทอาหารปริมาณนอยที่สุดลงไปกอน เทอาหารปริมาณมากทีหลังตามลําดับ
3. เทสลับชนิดกันไป จนกวาจะหมด
4 เทอยางไรก็ไดตามสะดวก
5. เทอาหารลักษณะฟามกอนอาหารที่ลักษณะเนื้อแนน
36.ขอใดเปนอาหารหยาบทั้งหมด
1. ฟางขาว หญาขน หญาเนเปยร
2. กากถั่วเหลือง กากฝาย กากน้ําตาล
3. ขาวโพดหมัก หญาหมัก มันเสน
4. กากวุนเสน กากเบียร หญาแหง
5. ใบกระถินแหง ฝกกามปู เปลือกขาวโพด
37. ถาตองการเสริมระดับโปรตีนในสูตรอาหารใหสูงขึ้นควรใชวัตถุดิบในขอใด
1. ปลาปน กากถั่วเหลือง
2. มันเสน กากน้ําตาล
3. ปลายขาว รําละเอียด
4. กากถั่วเขียว กากเบียรแหง
5. กากงา กากปาลม

38. เหตุการณใดผิดปกติ
1. ไกไขเปลือกจะแข็งทันทีที่แมไกวางไข
2. แมไกวางไขตอนกลางวัน
3. แมไกจะวางไขที่เปลือกออนกอนสักพักเปลือกจะแข็ง
4. แมไกใหไขวันละ 1 ฟอง
5 แมไกฟกไขนาน 21 วัน
39. ขอใดสําคัญที่สุดสําหรับการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการสงออก
1. เลี้ยงไกบนบอปลาเพื่อเพิ่มรายได
2. ใหอาหารที่มีคุณภาพดีอยางเต็มที่
3. ใหน้ําดื่มผสมยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง
4. เลี้ยงในโรงเรือนปด (อีแวป)
5. เลี้ยงไกในโรงเรือนแบบจั่วสองชั้น
40. ขอใดถูกตอง
1. งดอาหารกอนจับไก 24 ชัว่ โมง
2. งดอาหารกอนจับไก 10 - 12 ชัว่ โมง
3. ไมตองงดอาหารจนกวาจะถึงเวลาจับไก
4. งดอาหารกอนจับไก 4 – 6 ชัว่ โมง
5 งดน้ํากอนถึงเวลาจับ 12 ชัว่ โมง

41. สุกรพอ – แมพันธุ จะเริ่มผสมพันธุไดเมื่ออายุเทาไร
1. 16 เดือน

2. 20 เดือน

3. 8 เดือน

4 . 6 เดือน

5. 24 เดือน
42. แมสุกรเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2554 แตไมไดรับการผสมพันธุ แมสุกรจะกลับมาเปนสัดอีกเมื่อใด
1. 17 ม.ค. 54

2. 23 ม.ค. 54

3. 28 ม.ค. 54

4.

30 ม.ค. 54

5 . 4 ก.พ 54
43. . ถาลูกสุกร ไมไดรับนมน้ําเหลือง ลูกสุกรจะมีอาการอยางไร
1. ฟนงอกเร็ว แข็งแรง ไมผุงาย
2. แมสุกรจะเปนสัดเร็วขึ้น
3. มีอาการทองเดิน แคระแกร็น
4. กินอาหารเกง
5. หยานมเร็ว
44. การเลี้ยงสุกรขุน จะขายเมื่อน้ําหนักเทาไร
1. 60 กิโลกรัม

2. 100 กิโลกรัม

3. 150 กิโลกรัม

4. 180 กิโลกรัม

5. 220 กิโลกรัม
45. แมโคผสมพันธุ วันที่ 5 มีนาคม 2554 กําหนดคลอดเมือ่ ใด
1. 10 กันยายน 2554

2. 15 ตุลาคม 2554

3. 25 พฤศจิกายน 2554

4. 15 ธันวาคม 2554

5. 25 มกราคม 2554
46. โคที่ใหน้ํานมมาก ควรมีลักษณะอยางไร
1. มีเตานมใหญ อวน

2. กินเกง เตานมใหญ

3. อวน สวาปเต็ม

4. มีเตานมใหญ เจากระดูก ขนเปนมัน

5. มีเตานมใหญ อวน ขนเปนมัน

47 โคผสมพันธุวันที่ 9 เมษายน 2554 ถาผสมไมติดรอบการเปนสัดครั้งตอไปเมื่อใด
1. 22 เมษายน 2554

2. 25 เมษายน 2554

3. 20 เมษายน 2554

4. 30 เมษายน 2554

5. 30 พฤษภาคม 2554
48. แมโคนม จะสามารถใหน้ํานมไดเมื่อไร
1. เมื่อเริ่มเปนสัด

2. เมื่อตั้งทอง

3. เมื่อเริ่มเปนโคสาว

4. หลังคลอดลูก

5 เมื่อไดรับการผสม
. 49. การหยุดพักรีดนมกอนคลอด 2 เดือน จุดประสงคเพือ่ อะไร
1. เพือ่ ใหมีเวลาพักคอก

2. เพื่อใหน้ํานมที่จะรีดไดในครั้งตอไปมีคุณภาพดี

3. เพื่อใหลูกโคหลังคลอดเจริญเติบโตเร็ว

4. เพื่อใหเจาของไดมีเวลาพักผอน

5 เพื่อใหมีเวลาซอมแซมระบบเซลลการกลั่นสรางน้ํานม

50. ขอใดที่ ไมจัด อยูในประเภทของเสียในฟารมเลี้ยงสัตวที่ตองกําจัด
1. สารเคมี

2. เศษหญา เศษอาหาร สิ่งปฏิกูลตางๆ

3. น้ําลางคอก

4. มูลสัตว

5. กระสอบบรรจุอาหาร
51. ขอใดกลาว ถูกตองที่สุด
1. การเคลื่อนยายสัตวใหนายสัตวแพทยประจําฟารมเปนผูอนุญาต
2. การเคลื่อนยายสัตวนอกเขตปลอดโรคใหปศุสัตวอําเภอเปนผูอนุญาต
3. การทําวัคซีนเปนการรักษาโรคที่เหมาะสม
4. วิธีการรักษาโรคสําคัญกวาการสุขาภิบาล
5. หลังจากการทําวัคซีนภูมิคุมกันจะเกิดขึ้นทันที

