4.3.9 พันธุหาน พันธุหานทีเ่ ลี้ยงกันในปจจุบันแบงตามลักษณะการใชประโยชนไดเปน
2 ประเภท คือ
ก. หานพันธุเนื้อ (The Meat Class) เปนหานที่มนี ้ําหนักตัวมาก ไขไมดก มี
กลามเนื้อจับมาก เชน พันธุหัวสิงโต (Shitou Goose หรือ Super African Geese)
ข. หานเนื้อและไข (The Dual Purpose Type) เปนหานรูปรางเล็ก ใหเนื้อนอย
คุณภาพเนื้อต่ํา ไขดี ใชประโยชนเปนหานสวยงามและหานเฝาบานดวย เชน พันธุห านจีนสีขาว (White
Chinese Goose) หานจีนสีเทา สายพันธุท าพระ (Tha Pra Goose)
ตัวอยางพันธุห านมาตรฐานบางพันธุที่ควรรูจัก
1) พันธุหวั สิงโต (Shitou Goose หรือ Super African Geese) เปนหานพันธุ
เนื้อ ถิ่นกําเนิด ประเทศจีน ขนสีเทาตลอดลําตัว ปาก แขงสีดาํ มีเหนียงใตคอ ลําตัว หงอนและหัวใหญ
กวาหานพันธุท าพระ เลี้ยงงาย โตเร็ว ทนโรค ราคาดี น้ําหนักตัวโตเต็มที่เพศผูจะหนักประมาณ 10-12
กิโลกรัม เพศเมียหนักประมาณ 8-9 กิโลกรัม ประเทศจีนหวงสายพันธุนี้มาก ไดพระราชทานใหสมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถเมื่อ พ.ศ. 2551 กอนหนานี้หานพันธุนบี้ างสวนที่ไปถูกนําไปเลี้ยงในทวีป
อาฟริกาจึงถูกเรียกชื่อตามทองถิ่นที่พบ (ภาพที่ 3.81)

ภาพที่ 3.81 แสดงหานเนื้อ พันธุหัวสิงโต
ที่มา: กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวปก กรมปศุสตั ว (ม.ป.ป.)

2) พันธุทาพระ (Tha Pra Goose) เปนหานพันธุไขและเนื้อ พัฒนามาจากหาน
จีนสีเทา ที่ศูนยทาพระ ขนเปนสีเทาคาดขาวตลอดลําตัว ใตคอถึงอกสีขาวนวลเทา มีปุมเนื้อแข็ง หรือ
โหนกสีดํา ขนาดลําตัวของตัวผูจะใหญกวาตัวเมีย ปากสีดํา แขงสีเทา เลี้ยงงาย โตเร็ว ทนตอโรค ราคาดี
เปนที่ตองการของตลาด น้ําหนักเมื่อโตเต็มที่ ตัวผูหนักประมาณ 5.5 กก. และตัวเมียหนักประมาณ 4.5
กก. ใหไข 57 ฟองตอป (ภาพที่ 3.82)

ภาพที่ 3.82 แสดงหานไขและเนื้อ พันธุท าพระ
ที่มา: กลุมวิจัยและพัฒนาสัตวปก กรมปศุสตั ว (ม.ป.ป.)
2) พันธุจีนสีขาว (White Chinese Goose) เปนหานพันธุไขและเนื้อ ถิ่นกําเนิด
ประเทศจีน ขนเปนสีขาวตลอดลําตัว เลี้ยงงาย โตเร็ว ทนตอโรค ราคาดี เปนที่ตองการของตลาด
น้ําหนักเมื่อโตเต็มที่ ตัวผูหนักประมาณ 5.5 กก. และตัวเมียหนักประมาณ 4.5 กก. ใหไข 57 ฟองตอป
(ภาพที่ 3.83)

ภาพที่ 3.83 แสดงหานไขและเนื้อ พันธุจนี สีขาว
ที่มา: Metzerfarms.com (n.d.)

บทสรุป
สัตวทุกชนิดจะอยูในอาณาจักรสัตว (animal kingdom) ซึ่งมีอยูมากมายหลายตระกูลและหลาย
ชนิด
พันธุสัตวจัดเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในการเลี้ยงสัตวที่ผูประกอบการเลีย้ งสัตวควรรูจกั
และทราบถึงความสามารถของสัตวทั้งในลักษณะปริมาณและคุณภาพ ความสามารถในดานความตานทาน
ตอโรค หรือการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
เนื่องจากสัตวแตละชนิด แตละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะแตกตางกันออกไป ผูเลี้ยงสัตวจึงตอง
ทราบคุณสมบัติเฉพาะของชนิดและประเภทนั้น ๆ เพื่อทีจ่ ะไดดําเนินการจัดการกับสัตวเหลานัน้ ไดอยาง
ถูกตอง
การแบงพันธุโค
ก. แบงตามการใหประโยชน
1) โคใชงาน (Draft Type) เปนโคที่ใชสําหรับใหมนุษยอาศัยใชแรงงานตาง ๆ
2) โคเนื้อ (Beef Type) เปนโคที่เลี้ยงเพือ่ เอาเนื้อไวใชเปนอาหาร
3) โคนม (Dairy Type) คือโคที่เกษตรกรผูเลี้ยงมุงหวังจะใหโคชนิดนีผ้ ลิตน้ํานมออกมา
ใหมากที่สุด
4) โคกึ่งเนื้อกึง่ นม (Dual Purpose) โคประเภทนี้นับไดวาเปนโคเอนกประสงค โดย
สนองความตองการของผูเลี้ยงไดทั้งการใหนมและการใหเนื้อ
ข. แบงตามสายพันธุและแหลงที่พบ
1) ประเภทโคซีบู หรือโคอินเดีย หรือโคในเขตรอน
2) ประเภทโคยุโรป หรือโคในเขตอบอุน
3) ประเภทโคพันธุลูกผสม หรือประเภทพันธุประดิษฐ
การแบงพันธุก ระบือ
ก. กระบือแมน้ํา (River buffalo) เปนพวกชอบแชน้ําใส ๆ และน้ําไหล เลี้ยงไวเพือ่ รีดนม ใช
งาน และบริโภคเนื้อ มีถิ่นกําเนิดแถบประเทศอินเดียและปากีสถาน
ข. กระบือปลัก (Swamp buffalo) เปนพวกชอบนอนคลุกกับปลักโคลน เลี้ยงไวเพือ่ ใชงานและ
บริโภคเนื้อ กระบือที่ใชงานในไรนาของเกษตรกรไทยจัดเปนกระบือปลัก
การแบงพันธุแ พะ
ก. แพะเขตรอน เนื่องจากการเลี้ยงแพะในเขตรอนไมเนนการผลิตนม แตเนนการผลิตเนื้อและ
เนนวัตถุประสงค 2 อยาง (Dual purpose) แพะเขตรอนจึงสามารถแบงไดเปน 4 กลุม คือ แพะเนื้อ
แพะกึ่งเนื้อกึ่งนม แพะเนื้อขนหรือหนัง และแพะนมเปนลําดับสุดทาย พันธุแพะในเขตรอน
ข. แพะเขตอบอุน แพะเขตอบอุนมีเพียงกลุมเดียว คือ แพะนม เนื่องจากการเลี้ยงแพะในเขต
อบอุนเนนการผลิตนมเปนหลัก แพะนมจากเขตอบอุนทีเ่ รารูจัก

พันธุแกะ แกะที่เลี้ยงกันในโลกมีหลายชนิด สามารถแบงเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ แกะพันธุ
เนื้อ แกะพันธุขน และแกะพันธุนม
พันธุสุกร สุกรที่เลี้ยงกันในปจจุบันแบงเปน 3 ประเภท คือ
ก. สุกรพันธุมนั (Lard Type) เปนสุกรดั้งเดิม โตชา กินอาหารเปลือง รูปรางมักจะอวนกลม
สะโพกเล็ก หลังแอน สวนใหญเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อ และไดมันมาใชแทนน้ํามันจากพืช
ข. สุกรพันธุเนื้อ (Meat Type) เปนสุกรที่ถูกปรับปรุงมาจากสุกรพันธุมันนั่นเอง สุกรพันธุเนื้อ
จะมีรูปรางสันทัด โปรงบางกวาสุกรพันธุมันแตมีลักษณะแนนทึบ มีเนื้อมาก ตะโพกใหญ มันนอย
ค. สุกรประเภทพันธุเบคอน (Bacon Type) เปนสุกรที่เปนพันธุดั้งเดิม แตไมคอยมีผูสนใจเลี้ยง
ตอมารสนิยมของผูบริโภคเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการหันมาบริโภคผลิตภัณฑที่เรียกวา Bacon เนื้อสามชั้น
หรือเนื้อพื้นทองเปนหลัก สุกรกลุมนี้จึงไดรับความนิยมเลี้ยงกันอีก ลักษณะของสุกรประเภทนี้ คือ ลําตัว
ยาวกวาสุกรประเภทอื่น ๆ ลําตัวบาง สะโพกใหญ หลังโคงเล็กนอย
พันธุไก แบงตามลักษณะการใชประโยชนไดเปน 4 ประเภท คือ
ก. ไกพนั ธุไข (The Egg Class) เปนไกรูปรางเล็ก ปราดเปรียว ใหเนือ้ นอยคุณภาพเนื้อต่ํา
น้ําหนักตัวประมาณ 2 กิโลกรัม
ข. ไกพันธุเนือ้ (The Meat Class) เปนไกที่มีน้ําหนักตัวมาก การเคลือ่ นไหวเชื่องชา อืดอาด
เชื่อง ไขไมดก มีกลามเนื้อจับมาก
ค. ไกพันธุเนือ้ และไข (Dual Purpose Type) เปนไกทอี่ ยูกึ่งกลางระหวางไกพันธุเนื้อและไก
พันธุไข
ง. ไกพันธุสวยงาม (Fancy Type) ไมมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากเทาใดนัก โดยมากจะเลี้ยง
ไวเพื่อความเพลิดเพลินมากกวา
การแบงพันธุเปด ตามลักษณะการใชประโยชนไดเปน 3 ประเภท คือ
ก. เปดพันธุไข (The Egg Class) เปนเปดรูปรางเล็ก ใหเนื้อนอยคุณภาพเนื้อต่ํา น้าํ หนักตัว
ประมาณ 2 กิโลกรัม
ข. เปดพันธุเนื้อ (The Meat Class) เปนเปดที่มีน้ําหนักตัวมาก ไขไมดก มีกลามเนื้อจับมาก
น้ําหนักตัวประมาณ 4 กิโลกรัม
ค. เปดพันธุสวยงาม (The Ornamental Class) เปนเปดที่นิยมเลีย้ งไวเพื่อความสวยงามตามบาน
หรือสาธารณะ
การแบงพันธุห าน ตามลักษณะการใชประโยชนไดเปน 2 ประเภท คือ
ก. หานพันธุเนื้อ (The Meat Class) เปนหานที่มนี ้ําหนักตัวมาก ไขไมดก มีกลามเนื้อจับมาก
ข. หานเนื้อและไข (The Dual Purpose Type) เปนหานรูปรางเล็ก ใหเนื้อนอย คุณภาพเนื้อต่ํา
ไขดี ใชประโยชนเปนหานสวยงามและหานเฝาบานดวย

