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การตดัสินใจจะเลียงสุนขัสกัตวัในบา้นหลายคนอาจคิดวา่เป็นเรือง
ง่ายๆทีจะเลียง  ซึงทีจริงแลว้ค่อนขา้งเป็นเรืองใหญ่มาก  หากเราจะตอ้งพิจารณา
กนัอยา่งรอบคอบ  และพิจารณาถึงรายละเอียดกนัอยา่งจริงจงั ทงันีเพราะสุนขั
จะมีอายไุดถึ้ง 15 ปี  ลูกสุนขัอาจถูกนาํไปเลียงตามกระแสความนิยมใน
ขณะนนัๆ  เช่น การมีกระแสภาพยนตเ์รือง 101 และ 102 ดลัเมเชียล  หรือการ
นาํเอาสุนขัมาแสดงประกอบในโฆษณาสินคา้  บางครังลูกสุนขักอ็าจถูกนาํไป
เป็นของขวญัเนืองในโอกาส วนัเกิด   วนัเทศกาลสาํคญัๆอยา่งเช่นวนัขึนปีใหม่ 
ดงันนัสุนขัเป็นของขวญัทีสามารถสร้างความสุขและสร้างความสนุกอนัยงิใหญ่
ในกรณีทีสุนขัตวันนัเป็นเพือนทีซือสตัย ์  หากตรงกนัขา้มมนัอาจเป็นของขวญั
ทีสามารถสร้างความทุกขอ์ยา่งแสนสาหสักเ็ป็นได ้

ก่อนอืนสิงแรกทีตอ้งตอบใหไ้ดว้า่เราจะเลียงสุนขัเพือตอ้งการอะไร  
เช่น  เพือเป็นเพือนแกเ้หงาหรือ เลียงแทนลูกในรายทีครอบครัวนนัไม่สามารถมี
ลูกได ้  บางคนเลียงเพือเฝ้าบา้นหวงัเพียงใหเ้ห่าเตือนหากมีผูบุ้กรุกเขา้มาโดย
ไม่ไดรั้บเชิญ  หรือบางคนอาจหวงัใหจู่้โจมเลยโดยไม่จาํเป็นตอ้งใหเ้ห่าเตือนภยั
กไ็ด ้  บางคนกเ็ลียงสุนขัเพือเพาะลูกออกมาขายทาํกาํไรเป็นรายไดข้อง
ครอบครัวกมี็  หากคิดไดเ้แลว้กต็อ้งมาพิจารณาเลือกสุนขัตวัทีจะนาํมาเลียงวา่
สุนขัพนัธุ์ไหนตวัไหนจึงจะเหมาะสมกบัความตอ้งการของเรา 

 

การพจิารณาก่อนตัดสินใจเลยีงสุนัข  
 เมือเราคิดจะเลียงสุนขัควรมีหลกัในการพิจารณาเพือตดัสินใจก่อน 
ทงันีเพือใหเ้ราไดสุ้นขัทีตรงตามความตอ้งการและสามารถอยูร่่วมกบัเราดว้ยดี 
โดยมีประเดน็ในการพิจารณาดงัต่อไปนี 
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1. นิสัยใจคอของสุนัข   กรณีของสุนขัพนัธุ์แทล้กัษณะนิสยัค่อนขา้ง
แน่นอนต่างจากสุนขัพนัธุ์ผสมซึงจะบอกนิสยัไดย้าก  จึง
จาํเป็นตอ้งสงัเกตุจากแม่สุนขัและพิจารณาจากการแสดงออกของ
ลูกสุนขัตวันนัประกอบ อยา่งเช่นบางคนชอบนิสยัสุภาพเรียบร้อย
กค็วรเลือกสุนขัพนัธุ์ทีมีนิสยัเชือง ชอบอยูใ่กลชิ้ดเจา้ของและไม่
ชอบเห่าส่งเสียงดงัเช่นพนัธุ์ชิสุ ปักกิง ยอร์กไชร์ เทอร์เรียร์ โพ
เมอราเนียนเป็นตน้ 

2. ขนาดและนําหนักของสุนัข   สุนขัมีหลายสายพนัธุ์ใหเ้ลือกตงัแต่
พนัธุ์เลก็นาํหนกัตวัตงัแต่ 2 กิโลกรัม  จนถึงพนัธุ์ใหญ่ๆ นาํหนกั
ตวัประมาณ 50-60 กิโลกรัม   โดยทวัไปผูช้ายมกัชอบสุนขัพนัธุ์
ใหญ่  แต่ผูห้ญิงชอบพนัธุ์เลก็ๆ 

3. ชนิดและสีขน   ลกัษณะของขนมีชนิดขนสนั ขนยาว  และขนลวด  
ขนชนัเดียวหรือสองชนั สีของขนมีหลากหลายตามสายพนัธุ์ของ
สุนขัแต่ละตวั  หากเป็นสุนขัพนัธุ์แทก้ารเลือกสีขนกจ็าํเป็นทีตอ้ง
ใหถู้กตอ้งตามรูปแบบของสายพนัธุ์นนัๆ การเลียงดูและการดูแล
ขนในสุนขัพนัธุ์ขนสนัจะง่ายกวา่และมีค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ในสุนขั
พนัธุ์ขนยาว 

4. เพศผู้หรือเพศเมีย ลกัษณะรูปร่างโครงสร้างของสุนขัเพศผูจ้ะ
ใหญ่และมีความสวยงามมากกวา่สุนขัเพศเมีย แต่สุนขัเพศผูเ้มือ
ถึงวยัเจริญพนัธุ์มกัจะออกนอกบา้นเพือไปผสมพนัธุ์และบางครัง
จะไดรั้บบาดแผลจากการต่อสูเ้พือแยง่สุนขัเพศเมียกนั ส่วนสุนขั
เพศเมียสามารถขยายใหลู้กสุนขักบัเจา้ของได ้

5. ลูกสุนัขหรือสุนัขโต ลูกสุนขัจะอ่อนแอมากกวา่สุนขัโตจึง
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่ในเรืองอาหารและความเป็นอยูอ่ยา่ง
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ใกลชิ้ด แต่ขอ้ดีของการเลียงตงัแต่เป็นลูกสุนขัจะทาํให้
ความสมัพนัธ์ของสุนขักบัเจา้ของมีโอกาสทาํใหเ้กิดความสมัพนัธ์
ทีดีมากกวา่การนาํเอาสุนขัโตมาเลียง บางครังในรายทีเลียงสุนขั
เพือขยายพนัธุ์เพือการคา้อาจตดัสินใจเลือกเลียงสุนขัโต ทงันี
เพราะเป็นการลดความเสียงตายของลูกสุนขั ลดค่าใชจ่้ายและเวลา
ในการเลียงทาํใหไ้ดผ้ลผลิตเร็ว 

6. สถานททีใีช้สําหรับเลยีง   ควรมีพืนทีทีเหมาะสมกบัขนาดของตวั
สุนขัเพือใชเ้ดินและวิงออกกาํลงักายของสุนขั  ดงันนัสุนขัพนัธุ์
ใหญ่จึงตอ้งการพืนทีๆ มากกวา่สุนขัพนัธุ์เลก็ 

7. เวลาทมีีให้สําหรับสุนัข   ในเรืองของเวลาวา่งเพือทาํกิจกรรม
ร่วมกนัระหวา่งสุนขัและเจา้ของเป็นสิงทีสาํคญัมาก เพราะจะทาํ
ใหเ้จา้ของคุน้เคยและรู้นิสยัของสุนขัไดดี้  ขณะเดียวกนัสุนขัจะ
ยอมรับและใหค้วามไวว้างใจกบัเจา้ของเป็นอยา่งดีดว้ย 

8. ค่าใช้จ่ายต่างๆ   สาํหรับการเลียงสุนขัเริมตงัแต่ค่าอาหาร  อุปกรณ์
ของใชต่้างๆ สาํหรับในการดูแล  ค่าวคัซีน  รวมถึงค่า
รักษาพยาบาลยามเจบ็ป่วยดว้ย 

 
สรุปโดยรวมไดว้า่สุนขัพนัธุ์ใหญ่จะมีค่าใชจ่้ายสูงกวา่สุนขัพนัธุ์เลก็

และสุนขัพนัธุ์ขนยาวจะมีค่าใชจ่้ายสูงกวา่สุนขัพนัธุ์ขนสนั ดงันนัก่อนตดัสินใจ
จะเอาสุนขัเขา้มาเลียงในบา้น เราควรพิจารณาตามหวัขอ้ดงักล่าวและศึกษา
เรียนรู้สุนขัพนัธุ์ทีเราหมายตาอยา่งรอบคอบก่อน  จะไดมี้ความสุขและสนุกกบั
การเลียงสุนขัอยา่งแน่นอน 
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วธีิการเลอืกลูกสุนัข 
ควรเลอืกทไีหน? 
 โดยทวัไปทีสะดวกรวดเร็วสาํหรับบุคคลทวัไปมกัจะเป็นร้านจาํหน่าย
สุนขั ซึงเป็นทีๆ จะรวบรวมลูกสุนขัในพืนทีนนัๆ มาวางจาํหน่าย เปรียบเสมือน
เป็นตลาดนดัทีพบของผูเ้ลียงเพาะสุนขัรายยอ่ยกบัผูซื้อ  การเลือกสุนขัจาก
ร้านคา้อาจตอ้งเลือกร้านคา้ทีมีประวติัค่อนขา้งดีในการจดัการดูแลและการควบ 
คุมโรคติดต่อร้ายแรง  ทงันีเพราะเป็นสถานทีๆ มีการนาํลูกสุนขัจากทีต่าง ๆ มา
รวมกนัอยูใ่นที ๆ เดียวกนั  หากมีลูกสุนขัเพียงตวัสองตวัเป็นโรคติดต่ออยูอ่าจ
แพร่เชือสู่ลูกสุนขัตวัอืน ๆ ไดง่้ายขึนถา้ไม่มีการจดัการและการควบคุมโรคทีดี
พอ  ส่วนการเลือกลูกสุนขัจากคอกสุนขัหรือฟาร์มเพาะเลียงสุนขัโดยตรง
ปัญหาดงักล่าวขา้งตน้พอจะเชือไดว้า่ความเสียงจะนอ้ยลง  นอกจากนนัยงั
สามารถสงัเกตไดจ้ากแม่สุนขัดว้ยและลูกสุนขัส่วนใหญ่จะอารมณ์ดี และมี
สภาวะเครียดนอ้ยกวา่ทีถูกนาํไปจาํหน่ายในร้านคา้  ความเครียดดงักล่าวทีมกั
เกิดกบัลูกสุนขัมีสาเหตุจากการพรากจากแม่สุนขั และพีนอ้งในคอกเดียวกนั 
หรือจากสาเหตุการเปลียนแปลงเรืองสถานที อาหารและการเลียงดู  สาเหตุหนึง
หรือหลายสาเหตุทีร่วมกนัทาํใหเ้กิดความเครียดกบัลูกสุนขัจะส่งผลใหลู้กสุนขั
อ่อนแอ ไม่แขง็แรง และติดเชือโรค ทาํใหป่้วยไดง่้ายขึน  
 ขณะไปเลือกสุนขัควรสงัเกตสถานที ๆ ลูกสุนขัอาศยัอยูใ่นเรืองความ
สะอาด และร่องรอยของอุจจาระ ปัสสาวะ เป็นอยา่งไร ซึงหากเป็นร้านคา้มกัจะ
ไดรั้บการดูแลในเรืองเหล่านีค่อนขา้งดี และเกือบตลอดเวลา ทาํใหเ้รามีโอกาส
สงัเกตไดม้ากขึน  แต่ถา้เป็นคอกสุนขัหรือฟาร์มเพาะเลียงมกัจะดูแลเรืองเหล่านี
เป็นเวลา เช่น ทาํความสะอาดช่วงเชา้และช่วงเยน็  และหากไปโดยไม่มีการนดั
หมายล่วงหนา้จะทาํใหมี้โอกาสไดส้งัเกตสภาพทีเลียงลูกสุนขัมากยงิขึนดว้ย  
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โปรแกรมวคัซีนและการถ่ายพยาธิ 
 การนาํลูกสุนขัมาเลียงควรมีอายตุงัแต่เดือนครึงขึนไป  ทงันีเพราะลูก
สุนขัเริมเปลียนจากการดูดนมมาเป็นการกินอาหารไดดี้ ตงัแต่ระยะหนึงเดือน
ถึงเดือนครึง ระยะนีลูกสุนขัจะสามารถอยูกิ่นไดด้ว้ยตวัเองจึงเป็นระยะทีจะหยา่
นมไดแ้ลว้ และร่างกายมีความแขง็แรงเพียงพอต่อโรคภยัต่าง ๆ แต่ยงัตอ้งการ
การดูแลเป็นอยา่งดีเนืองจากอายนุอ้ยมาก  ดงันนันอกจากจะเลือกลูกสุนขัที
สมบูรณ์แขง็แรงแลว้ควรดูวา่ลูกสุนขัไดรั้บการถ่ายพยาธิในช่วงอาย ุ  1 เดือน 
ตอ้งไดรั้บการถ่ายพยาธิอยา่งนอ้ย 1 ครัง ส่วนวคัซีนทีลูกสุนขัสามารถรับการ
ฉีดวคัซีน คือวคัซีนโรคหลอดลมอกัเสบติดต่อ (Kennel Cough) ใหอ้าย ุ1 เดือน 
และวคัซีนโรคลาํไส้อกัเสบเมืออายเุดือนครึง ซึงในบางพืนทีอาจมีการระบาด
ของโรคหดัสุนขั กอ็าจฉีดวคัซีนโรคหดัสุนขัแทนโรคลาํไส้อกัเสบติดต่อในอายุ
หนึงเดือนครึงนี  ทงันีเพราะลูกสุนขัทีไดรั้บการถ่ายพยาธิและฉีดวคัซีนแลว้ 
ยอ่มจะมีอตัราเสียงต่อโรคพยาธิและโรคนนัๆนอ้ยกวา่ลูกสุนขัทีไม่เคยไดรั้บ
โปรแกรมใด ๆ เลย  นอกจากจะดูโปรแกรมในลูกสุนขัแลว้หากเป็นไปไดค้วรดู
โปรแกรมทงัการถ่ายพยาธิและวคัซีนป้องกนัโรคต่าง ๆ ในแม่สุนขัดว้ย ทงันี
เพราะแม่สุนขัทีมีการถ่ายพยาธิเป็นประจาํจะทาํใหลู้กสุนขัมีโอกาสเป็นพยาธิ
นอ้ยลงดว้ย  ส่วนวคัซีนทีแม่สุนขัไดรั้บจะมีโอกาสถ่ายทอดภูมิคุม้โรคต่าง ๆ สู่
ลูกสุนขัได ้ ซึงจะมีมากหรือนอ้ยทงันีขึนอยูก่บัระดบัภูมิคุม้โรคในตวัแม่สุนขั
เป็นสาํคญั  
 
พนัธ์ุแท้หรือพนัธ์ุผสม  
 กรณีลูกสุนขัพนัธุ์ผสมหรือลูกสุนขัทีมีพอ่สุนขัและแม่สุนขัต่างสาย
พนัธุ์กนั การกาํหนดลกัษณะของลูกสุนขัจึงเป็นเรืองยากทีจะทราบวา่เมือโต
เตม็ทีแลว้ลูกสุนจัตวันีจะมีลกัษณะอยา่งไร หากเรามีประสบการณ์ในการเลียง
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สุนขัหรือมีอาชีพทีเกียวขอ้งกบัสุนขัมานานเป็นหลายๆ ปี คงไม่ยากทีจะ
คาดคะเนลกัษณะของสุนขัตวันนัตงัแต่อายนุอ้ย ๆ ส่วนเรืองนิสยัใจคอยงิเป็น
เรืองยากขึนอีก  
 ส่วนลูกสุนขัพนัธุ์แทใ้นประเทศไทยปัจจุบนันีมีใหเ้ลือกประมาณ 60 
สายพนัธุ์ แต่ทีพอหามาเลียงไดง่้าย ๆ คงราวๆ 25 สายพนัธุ์ ลกัษณะพนัธุ์แท้
หมายถึงลกัษณะรูปร่างโครงสร้างทีแสดงออกในลูกเหมือนกบัลกัษณะของพอ่
แม่พนัธุ์ ซึงลกัษณะของสีขนจะมีโอกาสแตกต่างไปจากพอ่แม่ไดม้ากกวา่
ลกัษณะของรูปร่างโครงสร้าง  แต่บางพนัธุ์การถ่ายทอดลกัษณะของสีขนไม่มี
การเปลียนแปลงหรือมีโอกาสแตกต่างจากพอ่แม่พนัธุ์นอ้ยมาก ๆ เช่น เยอรมนั 
เชพเพิร์ด,  โอลด ์องลิช ซีพดอ็ก  เชตแลด ์ชีพดอ็ก,  ดชัชุนด,์   เชาวเ์ชาว,์  โกส
เดน รีทรีฟเวอร์,  ชิวาวา,  โพเมอราเนียน,  ปัก,  โดเบอร์แมน พินเชอร์,  มินิเจอร์ 
พินเชอร์,  รอตตไ์วเลอร์  เป็นตน้    ดงันนัการเลือกลูกสุนขัพนัธุ์แทจึ้งสามารถ
กาํหนดไดว้า่ลกัษณะรูปร่าง ขนาด และชนิดของขน เมือสุนขัโตเตม็ทีตรงตาม
ความตอ้งการหรือไม่  ส่วนรายละเอียดเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ทีตอ้งสงัเกตใหดี้ตรงตาม
ลกัษณะสายพนัธุ์นนั ๆ จาํเป็นตอ้งศึกษาลกัษณะพนัธุ์อยา่งละเอียด และหา
ประสบการณ์ในการสงัเกตดูเปรียบเทียบหลาย ๆ ตวั เพือสามารถบอกไดว้า่ตวั
ไหนสวยกวา่อยา่งไร  นอกจากนีนิสยัใจคอของสุนขัพนัธุ์แทใ้นแต่ละพนัธุ์
ค่อนขา้งคงที ซึงสามารถศึกษาไดง่้าย เช่น ดลัเมเชียล,  ลาบราดอร์,  รีทรีฟเวอร์,  
คอ็กเกอร์,  สเปเนียล  มีนิสยัซน ร่าเริง ส่วนสายพนัธุ์เยอรมนั เชพเพิร์ด,  คอลลี,  
เชตแลนด ์ ซีพดอ็ก,  บาสเซต ฮาวนด,์  โกลเดน รีทรีฟเวอร์,  ปักกิง,  โพเมอรา
เนียน  มีนิสยัสุภาพเรียบร้อย   และสายพนัธุ์เชาวเ์ชาว,์   บลูเทอร์เรียร์,  โดเบอร์
แมน พินเชอร์,  รอตตไ์วเลอร์  มีนิสยัค่อนขา้งดุร้าย เป็นตน้  นิสยัของสุนขั
ดงักล่าวสามารถเปลียนแปลงไดต้ามสภาพแวดลอ้มและการเลียงดูของเจา้ของ  
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สิงทคีวรสังเกตในการเลอืกลูกสุนัข 
 

1.  ลกัษณะตรงตามสายพนัธ์ุ 
              กรณีทีลูกสุนขัมีทะเบียนประวติั (Pedigreed)  อยา่งนอ้ยกพ็อเชือไดว้า่
พนัธุ์แทแ้น่ๆ แต่ลกัษณะของสีขน  (marking)  จะสวยตรงตามลกัษณะพนัธุ์
หรือไม่จาํเป็นตอ้งศึกษาใหล้ะเอียดและเขา้ใจก่อนตดัสินใจซือลูกสุนขั   ทงันี
เพราะไม่วา่จะเลือกตวัใดมาเลียง  เราตอ้งเสียเวลาดูแลเลียงและค่าใชจ่้ายในการ
เลียงดูเท่ากนั  ทีสาํคญันนัคือลูกสุนขัจะอยูก่บัเรานาน  10-15   ปี  กรณีสุนขั
พนัธุ์ใหญ่โดยทวัไปนอกจากจะเป็นลกัษณะของสีแลว้มกัจะเป็นในเรืองของ
โครงสร้างรูปร่างทีสมส่วนและใหญ่โตตามลกัษณะสายพนัธุ์ดว้ย 
 

2.  อารมณ์ และสุขภาพจิตทดี ี
         หากมีโอกาสเลือกลูกสุนขัจากคอกทีมีหลายๆ ตวัจะทาํใหส้ามารถ
สงัเกตเปรียบเทียบไดง่้ายกวา่มีนอ้ยตวั  ลูกสุนขัทีเหมาะสมในการพรากจากแม่
สุนขัควรมีอายตุงั แต่  6-12  สปัดาห์  ซึงระยะนีลูกสุนขัจะมีพฤติกรรมกิน นอน
และเล่น  ซึงการเล่นเป็นพฤติกรรมทีสาํคญัของสุนขัเพราะเป็นพฤติกรรมการ
เรียนรู้การจดัความสาํคญัของสุนขัในกลุ่มทีอยูร่วมกนั  การสงัเกตลูกสุนขัทีดีจึง
ควรมีลกัษณะดงันีคือ กินดี เล่นดีและทีสาํคญัคือการสนใจเรียนรู้สุนขัอืนหรือ
สตัวอื์นทีแปลกหนา้รวมถึงคนแปลกหนา้ดว้ย 
 

3.  สุขภาพร่างกายสมบูรณ์  
           ควรเลือกลูกสุนขัทีแขง็แรงสมบูรณ์ เมืออุม้ลูกสุนขัไวใ้นมือ ควร
สงัเกตไดถึ้งความอุ่นของตวัสุนขั  สะอาดและไม่ควรมีพยาธิภายนอกเช่น เห็บ 
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หมดั เหา  โดยเฉพาะบริเวณทีไม่มีขนทีโค่นหางและขาหนีบของทงัขาหนา้และ
ขาหลงั  นอกจากนียงัควรสงัเกตดงัต่อไปนี  

- เปรียบเทียบนาํหนกัตวักบัลูกสุนขัตวัอืนๆในคอกเดียวกนั ลูกสุนขัไม่
ควรอว้นหรือผอมเกินไป  

- ดูเหงือก สุขภาพทีดีสีเหงือกจะมีสีชมพ ู 
- ดูฟัน ควรเรียงเป็นระเบียบในแนวทีถูกตอ้ง และฟันบนและฟันล่างควร
สบกนั  

- ดูหู ใบหูและรูหูควรสะอาด สงัเกตกลินหู ปกติไม่ควรมีกลิน 
- ดูทอ้ง ลูกสุนขัปกติมีทอ้งขยายกลมเลก็นอ้ย ถา้มีขนาดทอ้งกลมใหญ่และ
ตึง มกัเกิดจากพยาธิในลาํไส้และแก๊สมาก  

- ดูตา ตาทงัสองขา้งควรมีสีเหมือนกนัและบริเวณเปลือกตาไม่ควรมีขีตา 
-  สงัเกตขา  ขณะยนืขาหนา้ควรตงัตรง  ขาทงัสีรับนาํหนกัตวัเท่าๆ กนั  
ขอ้ขาไม่ควรบวมใหญ่  ขณะเดินขาไม่แกวง่ไปมา โดยเฉพาะขาหลงั  

-  ดูจมูก ปกติสีดาํมีความชุ่มชืนเลก็นอ้ย  ไม่ควรมีลกัษณะแหง้และไม่ควร
มีนาํมูกทีรูจมูก 

-  ดูบริเวณใตโ้คนหาง ไม่ควรมีคราบอุจจาระเปรอะเปือน ซึงแสดงถึง
อาการทอ้งร่วง  
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รูปที 3.1 แสดงลกัษณะของฟันชนิดต่างๆ     
              1 :scissor ; 2 : overshot ;         
              3 :undershot ; 4 : level 


