
  

 

  

 

1. การเลี้ยงหมูในสมัยก่อนเป็นอย่างไร  

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

........................................................ ............................................................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

2. ในปัจจุบัน การเลี้ยงหมูมีการพัฒนาไปอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................................................................... ..... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

................................................................................................................................................ .................................... 

 3. หมูสายพันธุ์ไหนที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย  

.............................................................................................................................................................................. ...... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

.......................................................................... ..........................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

ใบงาน 

เรียนรู้เร่ืองหมูๆ 

ชื่อ ............................................................................................................... ชั้น ................... เลขท่ี ................ 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา และตอบค าถามมาโดยสังเขป 



  

 

  

 

1. การผสมพันธุ์หมู มีกี่วิธี แต่ละวิธีต่างกันอย่างไร  

............................................................................................................................. ....................................................... 

........................................................................... .........................................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

......................................................................................................................................................................... ........... 

2. เพราะเหตุใดจึงควรตัดฟัน และหางของลูกหมู 

............................................................................ ........................................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

........................................................................... .........................................................................................................  

 3. การสร้างโรงเรือนสุกร ควรค านึงถึงสิ่งใดบ้าง  

............................................................................................................................. ....................................................... 

........................................................................... .........................................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
การเลี้ยง การผสมพันธุ์ และโรงเรือน 

ชื่อ ............................................................................................................... ชั้น ................... เลขท่ี ................ 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา และตอบค าถามมาโดยสังเขป 



  

 

ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับโรคและการรักษาโรคติดต่อในหมู มาพอสังเขป 
 

1.โรค คือ  
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................... 
 
2.ง บอกสำเหตุขอ เชีืแอโรคท้่ท ำให้เกิดโรคในสุกร ม้อะไรบ้ำ  
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................... ................................................
................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................ ..........................................................................................  
 
3.เชีืแอโรคงะจพร่งำกสุกรป่วยตัวหนึ่ ไปยั อ้กตัวหนึ่ ได้โดยทำ ใดบ้ำ  
................................................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ..................................... 
...................................................................................... ..............................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ..................................... 
 
4.นักเร้ยนคิดว่ำเกษตรกรท้่เล้แย สุกร ท ำกำรศึกษำโรคท้่เก้่ยวข้อ กับสุกร ม้ประโยชีน์หรือไม่ เพรำะเหตุใด 
............................................................................................................................. .......................................................
.............................................................................................................................................................................. ......
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 
 
 

ใบ ำน 
ฐำนท้ ่3 โรคจละกำรดูจลรักษำ 

 

https://forms.gle/Ha3D1bVTckVez5wF6 



  

 

1. คนไทยในสมัยก่อนมีการเลี้ยงหมูแบบใด 

ก. เลี้ยงแบบโรงเรือนระบบเปิด 

ข. เลี้ยงแบบโรงเรือนระบบปิด 

ค. เลี้ยงแบบหลังบ้าน 

ง. เลี้ยงเพ่ือขายเนื้อ 

2. ภาคใดของประเทศไทย ที่มีการเลี้ยงหมูมากที่สุด 

ก. ภาคเหนือ 

ข. ภาคกลาง 

ค. ภาคอีสาน 

ง. ภาคใต้ 

3. หมูมีก่ีประเภท 

ก. 2 ประเภท 

ข. 3 ประเภท 

ค. 4 ประเภท 

ง. 5 ประเภท 

4. หมูประเภทเนื้อ มีลักษณะอย่างไร 

ก. ล าตัวยาว มีส่วนไหล และสะโพกอวบ 

ข. ล าตัวหนาและสั้น สะโพกเล็ก มีมันมาก 

ค. ล าตัวขนาดใหญ่ ผอม และค่อนข้างยาว 

ง. ถูกทุกข้อ 

5. หมูสายพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์พ้ืนเมือง 

ก. พันธุ์แลนด์เรซ พันธุ์ลาร์จไวต์ 

ข. พันธุ์ราด พันธุ์พวง พันธุ์เหมยซาน 

ค. พันธุ์เบอร์กเชียร์ พันธุ์ไหหล า พันธุ์ลาร์จไวต์ 

ง. พันธุ์ราด พันธุ์พวง พันธุ์ไหหล า 

 

 

 

6. หมูสายพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์ต่างประเทศที่นิยมเลี้ยงใน

ประเทศไทย 

ก. พันธุ์แลนด์เรซ พันธุ์ลาร์จไวต์ 

ข. พันธุ์ราด พันธุ์พวง พันธุ์เหมยซาน 

ค. พันธุ์เบอร์กเชียร์ พันธุ์ไหหล า พันธุ์ลาร์จไวต์ 

ง. พันธุ์ราด พันธุ์พวง พันธุ์ไหหล า 

7. หมูสายพันธุ์ไหนนิยมน ามาท าแม่พันธุ์ 

ก. พันธุ์ไหหล า 

ข. พันธุ์พวง  

ค. พันธุ์ดูรอคเจอร์ซี่ 

ง. พันธุ์ลาร์จไวต์ 

8. หมูสายพันธุ์ไหนนิยมน ามาท าพ่อพันธุ์ 

ก. พันธุ์ไหหล า 

ข. พันธุ์พวง  

ค. พันธุ์ดูรอคเจอร์ซี่ 

ง. พันธุ์ลาร์จไวต์ 

9. พ่อพันธุ์หมู สามารถใช้ผสมพันธุ์ได้กี่ปี 

ก. 1 – 2 ปี 

ข. 2 – 3 ปี 

ค. 3 – 4 ปี  

ง. 4 – 5 ปี 

10. การผสมพันธุ์วิธีใด ที่ได้ลูกหมูมากท่ีสุด 

ก. ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ 

ข. ผสมแบบตัดต่อพันธุกรรม 

ค. ผสมพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 

ง. ผสมเทียม 

แบบทดสอบ ก่อน – หลังเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เรื่อง การเลี้ยงหมู 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 



11. ข้อใดบอกวิธีการเตรียมคลอดหมู ได้ถูกต้อง 

ก. ท าความสะอาดคอก ถ่ายพยาธิแม่หมู  

ท าความสะอาดแม่หมู  

ข. ให้น้ าและอาหาร เตรียมวัสดุรองพ้ืน 

ส าหรับลูกหม ู

ค. เตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาล 

ง. ถูกทุกข้อ 

12. หมูช่วงวัยใด ที่พบว่าสูญเสียลูกหมูมากที่สุด 

ก. วัยแรกเกิด 

ข. วัยหย่านม 

ค. วัยเจริญพันธุ์ 

ง. วัยชรา 

13. โรงเรือนระบบใดที่สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ 

ก. โรงเรือนระบบเปิด 

ข. โรงเรือนระบบปิด 

ค. โรงเรือนหลังบ้าน 

ง. โรงเรือนอุตสาหกรรม 

14. วิธีป้องกัน ก าจัดกลิ่น และของเสียจากฟาร์มหมู 

วิธีใด ที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ในฟาร์มได้ 

ก. การใช้จุลินทรีย์ 

ข. บ่อเกรอะ 

ค. บ่อบ าบัดน้ าเสีย 

ง. บ่อไบโอแก็ส 

15. ข้อใดกล่าวถึง “โรค” ได้ถูกต้อง 
ก.   เชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายสัตว์ 
ข.   การเจ็บป่วยของสัตว์ 
ค.   อาการเจ็บคอ ปวดหัว ตัวร้อน 
ง.   สภาวะของรางกายสัตวที่ไมท าหนาที่ตามปกติ 

16. การที่อวัยวะของรางกายไมท างานเพราะเชื้อโรค
กระจายไปทั่วรางกาย ซึ่งเราเรียกสภาวะนี้ 
วาอะไร 
ก. สภาวะอาหารเป็นพิษ 
ข. สภาวะลมพิษ 
ค. สภาวะโลหิตเปนพิษ 
ง. สภาวะโลหิตจาง 

 17. ข้อใดไม่ใช่ การดูแลรักษาและการชวยสุกรปวย 
ก. ใหสุกรปวยอยใูนคอกท่ีสะอาด 
ข. ใหอาหารที่มีคุณคาของโปรตีนสูง 
ค. ใชยารักษาท่ีตรงกับโรค 
ง. ให้สุกรป่วยงดอาหาร และงดน้ า 

18. เชื้อโรคจะแพรจากสุกรปวยตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง
ได ยกเว้น ข้อใด 
ก. ตา 
ข. เลือด 
ค. ปาก 
ง. จมูก 

19. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโรคสุกรที่พบไดใน 
ฟารมเลี้ยงสุกรของประเทศไทย 
ก. โรคระบาด  
ข. โรคไม่ระบาด 
ค. โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ 
ง. ถูกทั้ง ก และ ข 

20. โรคที่ไมสามารถแพรจากสุกรปวยตัวหนึ่งไปยังสุกร
ตัวอ่ืนๆ หรือเปนโรคเฉพาะตัว เรียกว่าอะไร 
ก. โรคติดต่อ 
ข. โรคไม่ติดต่อ 
ค. โรคระบาด 
ง. โรคไม่ระบาด 



  

 
 

ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าท่ีก าหนดให้ (อ่านถูกต้องให้ค าละ 1 คะแนน) 
 

ชื่อ-สกุล........................................................................................................................ชั้ น.............เลขที่........... 

ข้อ ค ำ 
อ่ำนถูก  
อ่ำนผิด  

ข้อ ค ำ 
อ่ำนถูก  
อ่ำนผิด  

1 สุกร  13 โรคอหิวาต  

2 โลหิต  14 เหมยซาน  

3 ไวรัส  15 โรคพิษสุนัขบาเทียม  

4 สภาวะ  16 ดูร็อก  

5 กรรมพันธุ์  17 แฮมเซียร์  

6 แบคทีเรีย  18 โรคซัลโมแนลโลซีส  

7 บาดทะยัก  19 ไวตามิน  

8 ไหหล า  20 พยาธิ  

9 โปรโตซัว  21 อาเจียน  

10 อุจจาระ  22 สไปโรซีด  

11 ยาสังเคราะห์  23 โพรงจมูก  

12 ยาปฏิชีวนะ  24 อวัยวะ  

   25 เบคอน  

 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ................................................... 
(.........................................................) 

ผู้ประเมิน 

เกณฑ์ประเมนิกำรอ่ำน 
คิดเป็นร้อยละ อ่านได้(ค า) ระดับ 

ร้อยละ 80 ขึแนไป 16-20 ดีมาก 
ร้อยละ 70 ขึแนไป 14-15 ด ี
ร้อยละ 60 ขึแนไป 12-13 พอใช้ 
ต่ ำกว่ำร้อยละ 59  0-11 ควรปรับปรุง 

ระดับกำรอ่ำน 
 มำก  

ด้  
พอใชี้  

ควรปรับปรุ   

 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 



 
  

 
 

ค ำชี้แจง   นักเรียนอ่านเรื่องที่ก าหนดให้แล้วสรุปใจความส าคัญให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน) 
 

ชื่อ-สกุล........................................................................................................................ชั้ น.............เลขที่........... 

 

 

 

วิธ้สรุปใงควำมส ำคัญ 
 

ใคร   = ....................................................................………………………………………………………………………… 

ท ำอะไร = ...............................................................…………………………………………………………………..………… 

เมื่อไร  = ...................................................................…………………………………………………………………………  

อย่ำ ไร  = .................................................................………………………………………………………………..………… 

ผลเป็นอย่ำ ไร = .......................................................………………………………………………………………..………… 

 
 

ใงควำมส ำคัญขอ เรื่อ  คือ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โรคสุกรที่พบไดในฟารมเลี้ยงสุกรของประเทศไทยนั้น มีทั้งโรคระบาด (คือโรคที่สามารถแพรจากสุกรปวยตัวหนึ่งไป
ยังสุกรตัวอ่ืนไดอยางรวดเร็ว) และโรคไมระบาด (คือโรคที่ไมสามารถแพรจากสุกรปวยตัวหนึ่งไปยังสุกรตัวอ่ืนๆ 
หรือเปนโรคเฉพาะตัว) 



 
 

ค ำชี้แจง   ให้นักเร้ยนอ่ำนออกเส้ย ค ำท้่ก ำหนดให้ (อ่ำนถูกต้อ ให้ค ำละ 1 คะจนน) 
ชื่อ-สกุล...........................................................................................ชั้น.............เลขที่....... .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับกำรอ่ำน 
ด้มำก  

ด้  
พอใชี้  

ควรปรับปรุ   
 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

ข้อ ค ำศัพท ์ ควำมหมำย อ่ำนถูก  
อ่ำนผิด  

1 pig หมู  
2 blood เลือด  
3 virus ไวรัส  
4 bacteria เชื้อแบคทีเรีย  
5 vitamin ไวตามิน  
6 pork เนื้อหมู  
7 parasite พยาธิ  
8 Pork belly เนื้อสามชั้น  
9 Pork sirloin เนื้อสันนอก  
10 bacon เบคอน  

เกณฑ์ประเมินกำรอ่ำน 
คิดเป็นร้อยละ อ่านได้(ค า) ระดับ 

ร้อยละ 80 ขึแนไป 6-10 ดีมาก 
ร้อยละ 70 ขึแนไป 4-5 ด ี
ร้อยละ 60 ขึแนไป 2-3 พอใช้ 
ต่ ำกว่ำร้อยละ 59  0-1 ควรปรับปรุง 

บันทึกกำรอ่ำน
(ภำษำอั กฤษ)  

 

ลงชื่อ................................................... 
(.........................................................) 

ผู้ประเมิน 
 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานค 

 



จบบบันทึกกำรคิดค ำนวณ  

ค ำชี้แจง   ให้นักเร้ยนหำค ำตอบให้ถูกต้อ  (ถูกต้อ ให้ข้อละ 1 คะจนน) 
ชีื่อ-สกุล................................................................................................ชีัแน.............เลขท่้........... 

1.ลุงส ารวยซื้อพันธุ์หมู 25,350 บาท ซื้ออาหารหมู 7,890 บาท จ่ายค่าจ้างคนงาน 23,500 บาท ลุงส ารวยลงทุน
เป็นเงินทั้งหมดเท่าไร 
ตอบ............................................................................................................................. ....บาท 
2.พ่อมีเงินอยู่ 12,100 บาท บริจาคให้กองทุนการเลี้ยงสุกร 3,500 บาท บริจาคเข้ามูลนิธิหมู 4,700 บาท พ่อจะ
เหลือเงินเท่าไร 
ตอบ............................................................................................................................. .....บาท 
3.แม่หมูราคา 5,765 บาท ลูกหมูราคา 1,200 บาท แม่มีเงินอยู่ 6,500 บาท ถ้าแม่ต้องการซื้อของทั้งสองอย่าง แม่
ยังขาดเงินอีกเท่าไร 
ตอบ............................................................................................................................. ......บาท 
4.ปู่ลงทุนซื้อลูกหมูและลูกหมามาขายเป็นเงิน 2,250 บาท ขายลูกหมูได้เงิน 1,735 บาท ขายลูกหมาได้เงิน 1,590 
บาท ปู่จะได้ก าไรเท่าไร 
ตอบ............................................................................................................................. .......บาท 
5.โรงงานผลิตยาแห่งหนึ่งผลิตอาหารหมูได้วันละ 287,000 กระสอบ ผลิตอาหารหมาได้มากกว่าอาหารหมู 1,800 
กระสอบ ผลิตอาหารปลาได้น้อยกว่าอาหารหมา 2,900 กระสอบ โรงงานนี้ผลิตอาหารปลาได้วันละก่ีกระสอบ   
ตอบ............................................................................................................................. ........กระสอบ 
6.ฉันขายหมูได้เงิน 25,000 บาท แบ่งให้พ่ี 5,500 บาท แบ่งให้น้องมากกว่าพี่ 2,900 บาท ฉันจะเหลือเงินเท่าไร 
ตอบ............................................................................................................................. .............บาท 
7.ซื้อพ่อพันธุ์หมู 2 ตัว ราคา 104,180 บาท ถ้าขายพ่อพันธุ์หมูตัวแรกไปเป็นเงิน 68,000 บาท จะต้องขายพ่อพันธุ์
หมูตัวที่สองไปเป็นเงินเท่าไรจึงจะได้ก าไร 6,700 บาท 
ตอบ............................................................................................. ..............................................บาท 
8.อาหารหมู 294 กิโลกรัม แบ่งใส่ถุง ถุงละ 3 กิโลกรัม ถ้าขายอาหารหมูถุงละ 72 บาท จะได้เงินทั้งหมดเท่าไร
ตอบ............................................................................................................................. ..............บาท 
9.น้ามีเงิน 14,000 บาท ซื้อแม่พันธุ์หมูราคา 8,500 บาท น าเงินที่เหลือไปแบ่งให้หลาน 5 คน คนละเท่า ๆ กัน 
หลานจะได้เงินคนละกี่บาท   
ตอบ............................................................................................................................. ...............บาท 
10.เดิมลิสามีเงิน 15,600 บาท ขายหมูได้อีก 35 ตัว ราคาตัวละ 175 บาท ลิสามีเงินทั้งหมดเท่าไร 
ตอบ.............................................................................................................................. ...............บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 


