บทที่ 3

ชนิด ประเภทและพันธุสัตวมาตรฐาน
1. หัวขอการสอน
1.1 การจัดหมวดหมูทางสัตวศาสตรของสัตวเลี้ยง
1.2 ประเภทสัตวเลี้ยง
1.3 พันธุสัตวเลี้ยงมาตรฐาน
2. สาระสําคัญ
สัตวทุกชนิดจะอยูในอาณาจักรสัตว (animal kingdom) ซึ่งมีอยูมากมายหลายตระกูลและหลาย
ชนิด
พันธุสัตวจัดเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในการเลี้ยงสัตวที่ผูประกอบการเลีย้ งสัตวควรรูจกั
และทราบถึงความสามารถของสัตวทั้งในลักษณะปริมาณและคุณภาพ ความสามารถในดานความตานทาน
ตอโรค หรือการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
เนื่องจากสัตวแตละชนิด แตละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะแตกตางกันออกไป ผูเลี้ยงสัตวจึงตอง
ทราบคุณสมบัติเฉพาะของชนิดและประเภทนั้น ๆ เพื่อทีจ่ ะไดดําเนินการจัดการกับสัตวเหลานัน้ ไดอยาง
ถูกตอง
3. จุดประสงคการสอน
3.1 สามารถแยกและจัดหมวดหมูทางสัตวศาสตรของสัตวเลี้ยงได
3.2 สามารถบอกประเภทของสัตวเลี้ยงได
3.3 สามารถอธิบายลักษณะประจําพันธุของสัตวชนิดตาง ๆ ได
3.4 สามารถเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางสัตวแตละพันธุได
3.5 สามารถจดจําลักษณะภายนอกที่เดนชัดของพันธุสัตวชนิดตาง ๆ ได
4. เนื้อหา

4.1 การจัดหมวดหมูทางสัตวศาสตรของสัตวเลี้ยง
4.1.1 การจัดหมวดหมูทางสัตวศาสตรของสัตวเลี้ยง แบงเปน สัตวกระเพาะรวม ซึ่งมีอยู
ดวยกันหลายชนิด โดยทั่วไปสัตวกระเพาะรวมจะมีกระเพาะอยู 4 กระเพาะ และกินอาหารโดยการเคี้ยว
อยางหยาบ ๆ แลวกลืนลงกระเพาะที่ 1 อาหารจะมีการหมักระยะหนึ่ง จากนั้นสัตวจะขยอกอาหาร
ออกมาเคี้ยวใหละเอียดอีกครั้งกอนที่จะกลืนกลับเขาไป เพื่อการยอยและดูดซึมในกระเพาะที่ 2, 3 และ 4
ตามลําดับ การจัดหมวดหมูท างสัตวศาสตรของสัตวกระเพาะรวมไดสรุปไวในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 การจัดหมวดหมูทางสัตวศาสตรของสัตวกระเพาะรวม

ที่มา: ธาตรี (2548)

4.1.2 การจัดหมวดหมูทางสัตวศาสตรของสัตวกระเพาะเดีย่ ว สัตวกระเพาะเดี่ยวตางจาก
สัตวกระเพาะรวมตรงที่มีกระเพาะเพียงหนึ่งกระเพาะเทานั้น กินอาหารโดยการเคี้ยวใหละเอียดกอน
กลืนลงกระเพาะ อาหารจะถูกยอยที่กระเพาะและดูดซึมที่ลําไสเล็ก สัตวกระเพาะเดี่ยวจะไม
สามารถยอยอาหารที่มีเสนใยสูง ๆ ได ซึ่งผิดจากสัตวกระเพาะรวมทีส่ ามารถยอยอาหารที่มีเสนใย
สูง ๆ ได การจัดหมวดหมูทางสัตวศาสตรของสัตวกระเพาะเดีย่ วไดสรุปไวดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 การจัดหมวดหมูทางสัตวศาสตรของสัตวกระเพาะเดีย่ ว

ที่มา: ดํารงและคณะ (2546)
4.1.3 การจัดหมวดหมูทางสัตวศาสตรของสัตวปก สัตวปกมีความแตกตางจากสัตว
เคี้ยวเอื้องและสัตวกระเพาะเดี่ยวชนิดอื่น ๆ ตรงที่สัตวปกไมมีฟนสําหรับบดเคี้ยวอาหาร กินอาหาร
ไดโดยการทําใหอาหารออนและเปยกภายในปากแลวกลืนลงสูกระเพาะแรก ที่เรียกวา กระเพาะพัก
(crop) จากนัน้ อาหารจะถูกบดยอยในกระเพาะบดทีเ่ รียกวา กึ๋น (gizzard) กอนที่จะดูดซึมไปใชตอ ไป
การจัดหมวดหมูทางสัตวศาสตรของสัตวปกไดสรุปไวดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 การจัดหมวดหมูทางสัตวศาสตรของสัตวปก

ที่มา: จรัส (2539)
4.2 ประเภทและพันธุสัตวเลี้ยงมาตรฐาน
“ประเภทของสัตว” หมายถึง ลักษณะการใชประโยชนจากสัตวโดยพิจารณาจากผลผลิตที่ให
หรือตามระบบสรีระ เชน ระบบโครงราง ระบบการยอยอาหาร ฯลฯ เพื่อใหสามารถทราบถึง
คุณสมบัติ ความสามารถในการใหผลผลิต แหลงที่อยู จุดประสงคในการเลี้ยงของมนุษย ระบบ
สรีระที่มีความคลายคลึงกันและพฤติกรรมการกินอาหารสัตวเลี้ยงที่มีอยูในโลกนี้ออกเปนหลายประเภท
และหลายพันธุ ประเภทและพันธุของสัตวเลี้ยงแบงไดดังนี้
4.2.1 แบงตามจุดประสงคของมนุษยทจี่ ะนํามาใชประโยชน 
ก. สัตวปา (wild animals) ไดแก กวาง ชาง แรด อีเกง นกปา เสือ สิงโต งู
ไกปา กระทิง เตา เปนตน

ข. สัตวเลี้ยงในฟารม (farm animals) ไดแก โค กระบือ แพะ แกะ สุกร มา
ลา ลอ เปด ไก หาน ไกงวง นกกระทา เปนตน
4.2.2 แบงตามวัตถุประสงค (purpose animals) ของการเลี้ยง
ก. เพื่อเปนสัตวเศรษฐกิจ (economic animals) ไดแก โคเนื้อ โคนม
กระบือ สุกร ไกเนื้อ ไกไข เปด เปนตน
ข. เพื่อเปนสัตวเศรษฐกิจทางเลือกใหม (new alternative economic
Animals) ไดแก นกกระจอกเทศ อูฐ จระเข กวาง วัวแดง ผึ้ง สุกรปา จิ้งหรีด เปนตน
ค. เพื่อเปนสัตวสวยงามและใหความเพลิดเพลิน (companion animals)
ไดแก สุนัข แมว โคชน นกเขา กระตาย นกสวยงาม เปนตน
ง. เพื่อเปนสัตวสงวนหรือสัตวอนุรักษพันธุ (conservative animals) ไดแก
วัวแดง กูปรี เปนตน
4.2.3 แบงตามสรีระ ระบบโครงรางหรือขนาดของสัตว
ก. สัตวใหญ ไดแก ชาง มา โค กระบือ ลา ลอ เปนตน
ข. สัตวเล็ก ไดแก สุกร แพะ แกะ กระตาย สุนัข แมว เปนตน
ค. สัตวปก ไดแก ไก เปด ไกงวง หาน เปดเทศ นกกระทา นกกระจอกเทศ
เปนตน
ง. สัตวน้ํา ไดแก ปลา กุง ปู หอย เปนตน (จัดเปนสัตวจําพวกการประมง)
จ. สัตวอื่น ๆ ไดแก จระเข กบ เตา ไหม ผึ้ง ตะพาบน้าํ งู เปนตน
4.2.4 แบงตามสรีระ ระบบยอยอาหาร
ก. สัตวกระเพาะเดีย่ ว (simple stomach) ไดแก สุกร ไก มา ลา ลอ กระตาย
หนู เปนตน
ข. สัตวกระเพาะรวม (compound stomach) ไดแก โค กระบือ แพะ แกะ
กวาง เปนตน
4.2.5 แบงตามพฤติกรรมการกิน
ก. สัตวกนิ พืช (herbivores) ไดแก โค กระบือ แพะ แกะ ชาง มา อูฐ
เปนตน
ข. สัตวกินเนือ้ (carnivores) ไดแก เสือ สิงโต สุนัข แมว เปนตน
ค. สัตวกินพืชและกินเนื้อ (omnivores) ไดแก สุกร หนู เปนตน

4.3 พันธุสัตวเลี้ยงมาตรฐาน
พันธุสัตวเลี้ยงมาตรฐานที่ควรทราบ สัตวแตละชนิดมีอยูด วยกันหลายพันธุ ซึ่งแตละพันธุก็มี
รูปราง ลักษณะ พฤติกรรม และการกินอาหารแตกตางกันออกไป สัตวเลี้ยงที่เปนสัตวเศรษฐกิจในโลกนี้
มีอยูดวยกันหลายพันธุดังตอไปนี้
4.3.1 พันธุโค โคที่เลี้ยงกันในปจจุบนั มีทั้งพันธุแทและพันธุที่ไดรบั การคัดเลือก
ปรับปรุงพันธุจากการผสมขามพันธุเปนลูกผสมกอนและพัฒนามาเปนพันธุแท ดังแสดงไวใน
ตารางที่ 3.5 ซึ่งสามารถแบงออกเปนจําพวกตามจุดประสงคตาง ๆ ได ดังนี้
ก. แบงตามการใหประโยชน
1) โคใชงาน (Draft Type) เปนโคที่ใชสําหรับใหมนุษยอาศัยใช
แรงงานตาง ๆ โดยมีลักษณะทั่วไป ดังนี้
- ชวงดานหนาของรางกายโดยเฉพาะอยางยิ่งรอบอก (Heart
Girth) ใหญแสดงใหเห็นวามีปอด , หัวใจ ใหญ แข็งแรง
- คอสั้น ล่ําสัน สามารถรับน้ําหนักบรรทุกไดดี
- บริเวณสะโพก แมจะเล็กแตจะเห็นวามีกลามเนื้อปกคลุมเปน
มัดอยู
2) โคเนื้อ (Beef Type) เปนโคที่เลี้ยงเพือ่ เอาเนื้อไวใชเปนอาหาร มี
ลักษณะทั่ว ๆ ไป ดังนี้
- รูปรางไมวามองดานใด จะคลายกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผา เปน
แทง
- สวนตาง ๆ ของรางกายปกคลุมดวยเนื้ออยางหนาแนน
- เมื่อยืนในทาปกติแลวมองจากดานขางจะเห็นแนวหลังและ
แนวพื้นทองขนานกัน และขนานกับพืน้ มากที่สุด
- ขาสั้น มองดูรูปทรงจะดูเตี้ย เนื่องจากชวงลําตัวใหญ แตขา
สั้น
3) โคนม (Dairy Type) คือโคที่เกษตรกรผูเลี้ยงมุงหวังจะใหโคชนิดนี้
ผลิตน้ํานมออกมาใหมากทีส่ ุด
- รูปรางคอนขางเปนรูปสามเหลี่ยม ไมวาจะมองจากดานใด
- สวนตาง ๆ ของรางกายโคนมจะมีลักษณะเปนเหลี่ยม ๆ เวา ๆ
เปนมุม เห็นรองรอยของกระดูกโปนอยูทวั่ ไป
- เตานม (Udder) คอนขางใหญ สวนของดานขางเตานมจะมี
เสนเลือดดํา (Milk Vein)

4) โคกึ่งเนื้อกึง่ นม (Dual Purpose) โคประเภทนี้นับไดวาเปนโค
เอนกประสงค โดยสนองความตองการของผูเลี้ยงไดทั้งการใหนมและการใหเนื้อ
ข. แบงตามสายพันธุและแหลงที่พบ
1) ประเภทโคซีบู หรือโคอินเดีย หรือโคในเขตรอน
2) ประเภทโคยุโรป หรือโคในเขตอบอุน
3) ประเภทโคพันธุลูกผสม หรือประเภทพันธุประดิษฐ
โคสายพันธุอินเดียและยุโรปจะมีความแตกตางกันของรูปราง ลักษณะและ
คุณสมบัติดังแสดงไวในตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 ความแตกตางของรูปราง ลักษณะและคุณสมบัติระหวางโคยุโรปและโคอินเดีย

ที่มา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2538)
ตัวอยางพันธุโคมาตรฐานบางพันธุที่ควรรูจัก
1) โคพันธุโฮลสไตน ฟรีเชียน (Holstein Friesian) อีกชื่อหนึ่งวา พันธุขาวดํา
(Black and white) ถิ่นกําเนิด ประเทศเนเธอรแลนด ลําตัวมีสีขาวกับดํา น้ําหนักตัว เพศผู 800-900 กก.
เพศเมีย 600 กก. รูปทรงสวยงาม เปนรูปลิ่ม ใหนม 6,000-8,000 กก. ตอระยะการใหนม เคยมีรายงาน
จากสหรัฐอเมริกาวา โคตัวที่ใหนมสูงบทีส่ ุดของพันธุนใี้ หนมไดถึง 20,000 กก. ตอป แตจุดออนของโค

พันธุนี้ คือ มีเปอรเซ็นตของไขมันในนมต่าํ (3.5%) ชอบอากาศหนาว ปรับตัวเขากับสภาพสภาพ
ภูมิอากาศแบบรอนชื้นในเมืองไทยไดไมคอยดี (ภาพที่ 3.1)

ภาพที่ 3.1 โคนมพันธุโฮลสไตนฟรีเชี่ยน (Holstein Friesian)
ที่มา: ฟารมไทยออนไลนดอทคอม (2552)
2) โคพันธุเจอรซี่ (Jersey) ถิ่นกําเนิด ประเทศอังกฤษ ลําตัวมีสีเทาปนเหลือง
หรือน้ําตาล น้าํ หนักตัว เพศผู 650-700 กก. เพศเมีย 350-500 กก. รูปทรงสวยงาม เปนรูปลิ่ม ใหนม
3,500-4,000 กก. ตอระยะการใหนม เนื่องจากนมเปนโคขนาดเล็ก จึงใหนมไดไมสูงนัก แตมเี ปอรเซ็นต
ไขมันในนมสูงมาก คือ ประมาณ 5.4% เหมาะสําหรับใชทําผลิตภัณฑประเภทเนย โคพันธุนี้สามารถ
เลี้ยงไดดใี นเมืองไทย (ภาพที่ 3.2)

ภาพที่ 3.2 โคนมพันธุเจอรซี่ (Jersey)
ที่มา: ฟารมไทยออนไลนดอทคอม (2552)
3) โคพันธุเรดเดน (Red Danish) ถิ่นกําเนิด ประเทศเดนมารค ลําตัวมีสีแดง
เขม น้ําหนักตัวเพศผู 800 กก. เพศเมีย 650-700 กก. ใหนมเฉลี่ย 4,450 กก. ตอระยะการใหนม เปนโค
ขนาดใหญ มีเปอรเซ็นตไขมันโนนม 4.5% การเลี้ยงดูในประเทศไทยไมคอยไดผลดี (ภาพที่ 3.3)

ภาพที่ 3.3 โคนมพันธุเรดเดน (Red Danish)
ที่มา: ฟารมไทยออนไลนดอทคอม (2552)

4) โคพันธุบราวนสวิส (Brown swiss) ถิ่นกําเนิด ประเทศสวิสเซอรแลนด
ลําตัวมีสีน้ําตาลออนจนถึงสีน้ําตาลเขม มีสีดําตามแนวหลังและแถบบนของหัว ขนรอบจมูกสีขาว
น้ําหนักตัวเพศผู 800 กก. เพศเมีย 500-600 กก. ใหนมเฉลี่ย 4,500 กก. ตอระยะการใหนม เปนโค
ขนาดใหญ โครงรางใหญ หนา หัวใหญ เดิมเปนโคใหทั้งเนื้อและนม ปจจุบันจัดเปนโคนมที่ใหเนื้อมาก
(ภาพที่ 3.4)

ภาพที่ 3.4 โคนมพันธุบราวนสวิส (Brown swiss)
ที่มา: ฟารมไทยออนไลนดอทคอม (2552)
5) โคพันธุซาฮิวาล (Sahiwal) ถิ่นกําเนิด ประเทศปากีสถาน ลําตัวมีสีแดงออน
คลายโคเรดซินดี้ แตขนาดใหญกวาเล็กนอย มีสีดําที่ขอบใบหู หูยาว ใบหูแคบ หนาผากกวาง ลําตัวยาว
และลึก มีเหนียงคอและเหนียงทอง เจาเนือ้ ขาสั้น ตะโหนกใหญ หัวนมใหญ น้ําหนักตัว เพศผู 550
กก. เพศเมีย 370-450 กก. ใหนมเฉลีย่ 4,000 กก. ตอระยะการใหนม ถือเปนโคนมที่ดีที่สุดของประเทศ
ปากีสถาน ปจจุบันไมมกี ารสงออกสายพันธุ แตมีพันธุกรรมของโคสายพันธุนี้อยูบา งในประเทศ
ออสเตรเลีย เพื่อใชผสมขามสายพันธุสรางโคนมลูกผสมสายพันธุใหม เชน พันธุ AFS (Australian
Friesian Sahiwal) (ภาพที่ 3.5)

ภาพที่ 3.5 โคนมพันธุซาฮิวาล (Sahiwal)
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (ม.ป.ป.)
6) โคพันธุอเมริกันบราหมนั (American brahman) ถิ่นกําเนิดดั้งเดิมในประเทศ
อินเดีย (India) แตไดรับการปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีชื่อเรียกวาพันธุ
อเมริกันบราหมัน (American brahman) ในเวลาตอมา โคสายพันธุอเมริกันบราหมันเกิดจากการผสมขาม
พันธุ ระหวางโค 3 สายพันธุ คือ พันธุกีร, พันธุกูเซรัทและพันธุเนลลอร ลักษณะโดยทั่วไปลําตัวมีสี
หลากหลายตั้งแต สีขาว เทาออน สีลายและจนถึงเกือบดํา จมูก กีบและพูหางมีสีดํา บางตัวอาจมีสแี ดง
จึงเรียกวา บราหมันแดง (Red brahman) แตที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุด คือ สีขาวและสีเทา โคสายพันธุ
อเมริกันบราหมันชนิดที่เลีย้ งในบานเราสวนใหญนําเขามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย แลว
นํามาคัดเลือกปรับปรุงพันธุโดยกรมปศุสตั ว และฟารมของเกษตรกรรายใหญในประเทศ โคสายพันธุ
อเมริกันบราหมันเปนโคขนาดกลาง เพศผูม ีน้ําหนักตัวประมาณ 800-900 กก. และมีพอพันธุบางตัว
น้ําหนักโตเต็มที่มากถึง 1,800 กก. ในประเทศไทยก็ยังมีใหเห็น สวนเพศเมีย จะมีน้ําหนักมาตรฐาน
500-700 กก. และมากที่สุดถึง 800 กก. โดยแมโคจะใหลูกเมื่อน้ําหนักแรกเกิดปานกลาง (30-32 กก.)
และน้ําหนักลูกเมื่อหยานมคอนขางนอย (220-230 กก.) ลักษณะของโคอเมริกันบราหมันเปนโคที่มีเขาขึ้น
ชันและงุม มีตะโหนกซึ่งเปนกลามเนื้อที่ตอ มาจากกลามเนื้อไหลทั้งเพศผูและเพศเมีย สวนหูนั้นจะยาวชี้ลง
ขางลางจนถึงริมผีปาก แตจะสั้นกวาพันธุอ ินดูบราซิล มีหนังหลวม เหนียงใตคางจะใหญ หนอกใหญและ
หยอน ขณะทีผ่ ิวหนังใตทองก็จะหยอน พูหางสีดํา สวนขานั้นคอนขางยาว และจะมีกลามเนื้อตรงขาหลัง
มาก โคนขาใหญ มีรางกายล่ําสัน ลําตัวมีความยาวมากและยาวไดสัดสวน หนาผากยาว คอสั้น สวนอก
กวาง ลึก หลังคอนขางตรง (ภาพที่ 3.6)

ภาพที่ 3.6 โคเนื้อพันธุอเมริกันบราหมัน (American brahman)
ที่มา: ไทยแค็ทเทิลดอทโออารจี (2556)
7) โคพันธุชารโรเลส (Charolais) ถิ่นกําเนิด เมืองชาโรลส (Charolles)
ประเทศฝรั่งเศส เดิมเคยเลี้ยงเปนโคงาน แตไดทําการคัดเลือกพันธุเพือ่ ใชเปนทั้งโคงานและโคเนือ้ (Dual
Purpose) ลักษณะทั่วไปลําตัวมีสีขาวถึงสีครีม อาจมีผิวหนังสีแดงโดยเฉพาะบริเวณรอบจมูก ตา และใต
ทอง จัดวาเปนโคเนื้อที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกพันธุหนึ่ง โคเพศผูโตเต็มที่มีน้ําหนักตัว 1,000-1,200 กก.
เพศเมีย 800-850 กก. แมโคใหลูกที่มีน้ําหนักแรกเกิดสูง (45 กก.) และน้ําหนักตัวเมือ่ หยานมสูง (270300 กก.) เปนโคที่มีการเจริญเติบโตเร็ว (1.0-1.2 กก./วัน) เมื่ออายุได 15 เดือน บางตัวมีน้ําหนักถึง 500
กก. โคพันธุชาโรเลส มีรูปรางยาวเพรียวกวาโคพันธุย ุโรปอื่น ๆ มีขาสั้น ลําตัวลึก แมโคใหนมดี เลี้ยงลูก
เกง มีเปอรเซ็นตซากสูงกวาโคพันธุอื่น ๆ คุณภาพซากดีมาก เนื้อมีคุณภาพดี ในเมืองไทยไดนํามาผสม
พันธุกับโคลูกผสมบราหมัน แตรักษาระดับเลือดของพันธุชารโรเลสใหอยูระหวาง 50.0-62.5% และไม
พบรายงานวามีเกษตรกรเลีย้ งชาโรเลสพันธุแทในระบบฟารมทั่วไปในเมืองไทย (ภาพที่ 3.7)

ภาพที่ 3.7 โคเนื้อพันธุชารโรเลส (Charolais)
ที่มา: ไทยแค็ทเทิลดอทโออารจี (2556)
8) โคพันธุอินดูบราซิล (Indu brazil) ถิ่นกําเนิด ประเทศบราซิล ลักษณะทั่วไป
ลําตัวมีสีเทาเขม คลายอเมริกันบราหมันแตโครงรางใหญ หูใหญและยาวมาก ตะโหนกตั้งสูง ลําตัวสูงถึง
175 ซม. เปนโคที่เลี้ยงกันตามสมัยนิยม หรือเปนโคสวยงาม น้ําหนักตัว เพศผู 1,100-1,200 กก. เพศเมีย
650-700 กก. (ภาพที่ 3.8)

ภาพที่ 3.8 โคเนื้อพันธุอินดูบราซิล (Indu brazil)
ที่มา: ไทยแค็ทเทิลดอทโออารจี (2556)

9) โคพันธุอะเบอรดีน แองกัส (Aberdeen angus) ถิ่นกําเนิด ประเทศสกอต
แลนด ลักษณะทั่วไปลําตัวมีสีดําปลอด หัวเล็กและยาวปานกลาง ลําตัวยาวและลึก เปนสี่เหลี่ยม ไมมีเขา
น้ําหนักตัว เพศผู 900 กก. เพศเมีย 700 กก. (ภาพที่ 3.9)

ภาพที่ 3.9 โคเนื้อพันธุอะเบอรดีน แองกัส (Aberdeen angus)
ที่มา: ไทยลิฝสต็อคดอทคอม (ม.ป.ป.)
10) โคพันธุเฮียฟอรด (Hereford) ถิ่นกําเนิด ประเทศอังกฤษ ลักษณะทั่วไป
ลําตัวมีสีแดง หนาสีขาว พื้นทอง หนาอก พูหาง ขอเทาทั้งสี่มีสีขาว รูปรางหนาเตี้ยและสั้น เขาคอนขาง
สั้น หรือไมมีเขา น้ําหนักตัว เพศผู 1,000 กก. เพศเมีย 860 กก. (ภาพที่ 3.10)

ภาพที่ 3.10 โคเนื้อพันธุเฮียฟอรด (Hereford)
ที่มา: ไทยลิฝสต็อคดอทคอม (ม.ป.ป.)

