4.3.5 พันธุสุกร สุกรที่เลี้ยงกันในปจจุบนั แบงเปน 3 ประเภท คือ
ก. สุกรพันธุมนั (Lard Type) เปนสุกรดั้งเดิม โตชา กินอาหารเปลือง รูปราง
มักจะอวนกลม สะโพกเล็ก หลังแอน สวนใหญเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อ และไดมนั มาใชแทนน้ํามันจากพืช เชน
สุกรพันธุพื้นเมืองของไทย ไดแก สุกรพันธุควาย พันธุพวง พันธุราดหรือพันธุกระโดน สวนสุกร
พื้นเมืองจากประเทศจีน ไดแก สุกรพันธุไ หหลํา และเหมยซาน และสุกรพันธุดั้งเดิมของอเมริกาสายพันธุ
ดูรอคเจอรซี แฮมเชียร ฯลฯ
ข. สุกรพันธุเนื้อ (Meat Type) เปนสุกรที่ถูกปรับปรุงมาจากสุกรพันธุมันนั่นเอง
สุกรพันธุเนื้อจะมีรูปรางสันทัด โปรงบางกวาสุกรพันธุมันแตมีลักษณะแนนทึบ มีเนื้อมาก ตะโพกใหญ
มันนอย เชน พันธุดูรอคเจอรซี (Duroc jersey) แฮมเชียร (Hampshire) เปยแตรง (Pietrain)
ค. สุกรประเภทพันธุเบคอน (Bacon Type) เปนสุกรที่เปนพันธุดั้งเดิม แตไม
คอยมีผูสนใจเลี้ยง ตอมารสนิยมของผูบริโภคเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการหันมาบริโภคผลิตภัณฑที่เรียกวา
Bacon เนื้อสามชั้น หรือเนือ้ พื้นทองเปนหลัก สุกรกลุมนี้จึงไดรับความนิยมเลี้ยงกันอีก ลักษณะของสุกร
ประเภทนี้ คือ ลําตัวยาวกวาสุกรประเภทอืน่ ๆ ลําตัวบาง สะโพกใหญ หลังโคงเล็กนอย เชน พันธุ
แลนดเรซ (Land race) ลารจไวท (Large white)
ตัวอยางพันธุสุกรมาตรฐานบางพันธุที่ควรรูจัก
1) พันธุพื้นเมืองของไทย ไดแก
- พันธุพวง (Puang) เลี้ยงตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ
ภาคใต มีขนสีดําตลอดตัว มีสีขาวปนแซมบางเล็กนอย จมูกยาว ลําตัวสั้นปอม ใบหูตั้งเล็ก คางใหญ
ไหลกวาง ตะโพกเล็ก หลังแอน พุงหยอน ผิวหนังหยาบ ขนแข็ง แมสุกรโตเต็มที่ หนักประมาณ 80100 กิโลกรัม (ภาพที่ 3.49)

ภาพที่ 3.49 แสดงสุกรมันพันธุพวง
ที่มา: บล็อกสปอตดอทคอม (2554)
- พันธุราดหรือพันธุกระโดน (Rad) เปนสุกรที่เลี้ยงมากในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ลักษณะทัว่ ไป สีดํา หัวเล็กยาว ลําตัวสั้นและปอม กระดูกเล็ก ใบหูเล็กตั้ง
ตรง วองไว ปราดเปรียว เนื้อแนน เจริญเติบโตชา ขนาดโตเต็มที่ตวั ผูมีน้ําหนัก 100-120 กิโลกรัม ตัว
เมียมีน้ําหนัก 90-100 กิโลกรัม (ภาพที่ 3.50)

ภาพที่ 3.50 แสดงสุกรมันพันธุราดหรือพันธุกระโดน
ที่มา: สุวรรณา (ม.ป.ป.)

- พันธุควาย (Kwai) เลี้ยงตามภาคเหนือและภาคกลาง มีลักษณะคลาย
สุกรไหหลํา แตกตางกันทีพ่ ันธุควายจะมีสีดํา สุกรพันธุควายมีหใู หญ ปรกเล็กนอย มีรอยยนตามตัว เปน
สุกรที่มีขนาดใหญกวาสุกรพื้นเมืองพันธุอ ื่น ๆ แมสุกรโตเต็มที่หนักประมาณ 80-100 กิโลกรัม (ภาพที่
3.51)

ภาพที่ 3.51 แสดงสุกรมันพันธุควาย
ที่มา: บล็อกสปอตดอทคอม (2554)
2) พันธุพื้นเมืองจากจีน ไดแก
- พันธุไหหลํา (Hainan) หมูพันธุนี้มีถิ่นกําเนิดทางตอนใตของประเทศ
จีน เลี้ยงตามภาคกลางและภาคใตของประเทศไทย มีสีดําปนขาว ตามลําตัวจะมีสีดาํ ทองมักมีสีขาว จมูก
ยาวและแอนเล็กนอย คางยอย ไหลกวาง หลังแอน สะโพกเล็ก มีอัตราการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ
ดีกวาสุกรพื้นเมืองอื่น ๆ แมสุกรโตเต็มที่หนักประมาณ 100-120 กิโลกรัม (ภาพที่ 3.52)

ภาพที่ 3.52 แสดงสุกรมันพันธุไหหลํา
ที่มา: บล็อกสปอตดอทคอม (2554)
- พันธุเหมยซาน (Meishan) สุกรพันธุเหมยซานเปนสุกรพันธุชั้นเยี่ยม
จากสาธารณะรัฐประชาชนจีน เลี้ยงแพรหลายในบริเวณมณฑลเซี่ยงไฮ มีลักษณะพันธุกรรมที่ดีเดน ใน
ดานการใหลูกดก น้ํานมมาก เลี้ยงลูกเกง จํานวนลูกเมือ่ หยานมสูง มีความทนทานตอโรคสูง สามารถ
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและสภาพอากาศไดดี รวมถึงสามารถใชอาหารหยาบตาง ๆ ไดเปนอยางดี
ลักษณะประจําพันธุของสุกรเหมยซาน เปนสุกรที่มีลําตัวสีดํา หนาผากยน ใบหูยาวปรกหนา ขนดํา มีเตา
นม 8-9 คู เปนหนุมสาวเร็ว (เพศเมียจะเปนสัดครั้งแรกไดตั้งแตอายุ 3-4 เดือน) พอพันธุโตเต็มทีม่ ี
น้ําหนักเฉลี่ย 195 กิโลกรัม แมพันธุโตเต็มที่จะมีน้ําหนักเฉลี่ย 175 กิโลกรัม ใหลูกครอกละ 16-18 ตัว
(ภาพที่ 3.53)

ภาพที่ 3.53 แสดงสุกรมันพันธุเหมยซาน
ที่มา: บล็อกสปอตดอทคอม (2554)
3) พันธุแทจากยุโรปและอเมริกา
- พันธุดูร็อค (Duroc) เปนสุกรประเภทเนื้อ มีถิ่นกําเนิดจากประเทศ
อเมริกา ถูกปรับปรุงมาจากสุกรพันธุดั้งเดิม คือ ดูร็อคเจอรซี (Duroc Jersey) มีลักษณะสีแดงเขมจนถึงสี
น้ําตาลออนเกือบเปนสีทอง หูปรกลงครึ่งใบหนา ลําตัวสั้น หนา หลังโคง สะโพกใหญ โตเต็มที่ 200250 กิโลกรัม เปนสุกรที่ใหลูกไมดกเฉลี่ย 8-9 ตัว เลี้ยงลูกไมเกง ลูกมีชีวิตรอดถึงหยานมเฉลี่ย 6-7 ตัว
ลูกสุกรหลังจากอายุ 2 เดือนไปแลวเจริญเติบโตเร็ว มีความแข็งแรงทนทานตอสภาพดินฟาอากาศทุกชนิด
นิยมใชเปนสายพอพันธุเพื่อผลิตลูกผสมที่สวยงาม แผนหลังกวาง เจริญเติบโตเร็ว (ภาพที่ 3.54)

ภาพที่ 3.54 แสดงสุกรเนื้อพันธุดูร็อค
ที่มา: บล็อกสปอตดอทคอม (2554)
- พันธุเปยแตรง (Pietrain) เปนสุกรประเภทเนื้อ มีถิ่นกําเนิดจาก
ประเทศเบลเยีย่ ม มีสีดํา ขาว เหลืองเปนลายสลับ มีรูปรางสวยงาม กลามเนื้อเปนมัด ๆ แผนหลังกวาง
สะโพกเห็นเดนชัด โตเต็มที่ 150-200 กิโลกรัม มีเปอรเซ็นตเนื้อแดงสูงมาก มีขอเสีย คือ ตื่นตกใจช็อค
ตายงาย และโตชา ปจจุบันนิยมใชผสมขามพันธุในการผลิตสุกรขุน (ภาพที่ 3.55)

ภาพที่ 3.55 แสดงสุกรเนื้อพันธุเปยแตรง
ที่มา: บล็อกสปอตดอทคอม (2554)
- พันธุลารจไวท (Large white) เปนสุกรประเภท Bacon Type มีถิ่น
กําเนิดในประเทศอังกฤษ นําเขามาในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2482 หนังและขนมีสีขาวตลอดทั้งตัว หู
ตั้ง ลําตัวยาว ขาแข็งแรง กระดูกใหญ โครงใหญ หนาสั้น หัวใหญ โตเต็มที่น้ําหนัก 200-250 กิโลกรัม
ใหลูกดกเฉลี่ย 9-10 ตัว เลีย้ งลูกเกง มีชวี ติ รอดถึงหยานมเฉลี่ย 8-9 ตัว มีความแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว
คุณภาพซากดี มีความสามารถในการเปนแมที่ดี ใหลูกดกและเลีย้ งลูกเกง เหมาะใชเปนสายแมพนั ธุ แต
อาจใชเปนทั้งสายพอพันธุกไ็ ด (ภาพที่ 3.56)

ภาพที่ 3.56 แสดงสุกรเบคอนพันธุลารจไวท
ที่มา: บล็อกสปอตดอทคอม (2554)
- พันธุแลนดเรซ (Land race) เปนสุกรประเภท Bacon Type มีถิ่น
กําเนิดจากประเทศเดนมารค ถูกนําไปปรับปรุงในหลายประเทศ แลวตั้งชื่อหนาเปนชื่อประเทศผูป รับปรุง
พันธุ นําเขามาในประเทศไทย ปพ.ศ. 2506 มีสีขาวทั้งตัว อาจมีจดุ ดําบาง ใบหูใหญปรกปดตา ลําตัวยาว
และลึกอยางเห็นไดชดั มีซี่โครงมากถึง 16-17 คู (สุกรปกติมีกระดูกซี่โครง 15-16 คู) หนายาว ไหล
กวางและหนา สะโพกโต ขาสั้นเตี้ย โตเต็มที่ 200-250 กิโลกรัม ใหลกู ดกเฉลี่ย 9-10 ตัว เลี้ยงลูกเกง มี
ชีวิตรอดถึงหยานมเฉลี่ย 8-9 ตัว มีขอเสียคือ ออนแอ มักจะมีปญหาเรื่องขาออน ขาไมคอยแข็งแรง
แกไขโดยตองเลี้ยงดวยอาหารที่มีคุณภาพดี พันธุแลนดเรซเหมาะที่ใชเปนสายแมพนั ธุ (ภาพที่ 3.57)

ภาพที่ 3.57 แสดงสุกรเบคอนพันธุแลนดเรซ
ที่มา: บล็อกสปอตดอทคอม (2554)

