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หาน เปนสัตวทเ่ี ลีย้ งงายไมคอ ยเปนโรค ทนตอสภาพแหงแลง และไมตอ งการ
การดูแลเปนพิเศษแตอยางใด จึงเหมาะอยางยิง่ กับสภาพโดยทัว่ ไปของประชาชนในตาง
จังหวัดที่จะนํามาเลี้ยงเพื่อใชเปนอาหารประเภทโปรตีน อีกทัง้ การเลีย้ งดูกไ็ มมอี ะไรที่
ยุงยากหรือซับซอน และที่สําคัญก็คือ ใชเงินลงทุนตํามาก
่
วิธกี ารเลีย้ งอาจจะใชเลีย้ งขัง
เลา หรือปลอยเลีย้ งตามใตถนุ บานหรือทองนา ปลอยใหเล็มหญาหรือวัชพืชอื่นๆ และมี
อาหารขน ซึง่ ประกอบดวย รํา ปลายขาว ขาวเปลือก เสริมใหกนิ บางเทานัน้ ก็เปนการ
เพียงพอแลว
กลาวโดยทั่วไปแลวการเลี้ยงหานยังไมเปนที่แพรหลายนัก ทัง้ นี้ เพราะปญหา
เกี่ยวกับความเชื่อถือในการบริโภคเนื้อหานวาเปนอาหารแสลง อยางเชน ผูชายเมื่อ
บริโภคเนือ้ หานแลวจะเกิดเปนโรคเรือ้ น หรือ ผูหญิง หากบริโภคเนื้อหานแลวจะเปน
โรคผิดกระบูน หรือพิษแมลูกออน ซึง่ แทจริงแลวมิไดเปนเชนนัน้ โรคดังกลาวหากจะ
เกิดขึ้นจะตองมีตวั เชือ้ โรคนัน้ ๆ เปนสาเหตุจงึ จะเกิดขึน้ หาใชเปนเพราะเนือ้ หาน มีบาง
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รายเมื่อบริโภคเนือ้ หานแลว จะมีอาการแพบาง ซึง่ โอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ก็มนี อ ยมาก เชน
เดียวกับคนบางคนที่แพไข เนือ้ เนือ้ หมู ไก กุง หรือเนือ้ สัตวอน่ื ๆ
นอกจากนั้น คนบางคนมีความคิดวาเนื้อหานเปนอาหารสําหรับผูมีอันจะกิน
เทานั้น ดังจะเห็นไดจากในสมัยกอนๆ ตามบานผูม ฐี านะดีจะเลีย้ งหานกันบานละ 3-4
ตัว แตแทจริงแลวมีผนู ยิ มเลีย้ งไวตามบานนัน้ ก็เลีย้ งไวเพือ่ เฝาบานกันขโมยเทานัน้
ในปจจุบันปญหาการขาดแคลนโปรตีนและพลังงานของประชาชนทัว่ ๆ ไป ซึ่ง
จะทําใหรางกายออนแอ มีผลเสียอยางยิง่ ตอสมอง อันจะเปนผลกระทบกระเทือนตอ
การพัฒนาประเทศ สัตวเลี้ยงที่จะชวยเสริมแหลงโปรตีนราคาถูกใหกับประชาชนโดยทั่ว
ไป ไมวาในชนบทหรือในตัวเมือง อีกชนิดหนึง่ นอกเหนือจากไกพน้ื เมือง ไกงวง เปด
เทศก็คือ หาน

พันธุหาน
พันธุหานที่นิยมเลี้ยงกันมาก ไดแก พันธุจีน (Chiness) ทั้งสีขาวและสีเทา
พันธุเ อ็มเด็น (Embden) พันธุโทเลาซ (Toulouse) พันธุฟ ล กริม (Pilgrim) พันธุอาฟริ
กัน (African) และพันธุอิยิปตเซียน (Egyptian)
นอกจากพันธุหานดังกลาวแลว ยังมีการผสมขามพันธุเ พือ่ ผลิตหานลูกผสม
สําหรับการคาโดยเฉพาะ
พันธุจ นี มีอยู 2 ชนิดที่เปนที่นิยม คือ พันธุจ นี สีขาว และพันธุจีนสีเทา รูปราง
เล็กกวาพันธุอื่นๆ มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว เมื่อโตเต็มทีจ่ ะมีนาหนั
้ํ กปานกลางซึง่
เหมาะสําหรับขายสงตลาด นํ้าหนักเมือ่ เปนหนุม สาว ตัวผูจะหนักประมาณ 4.5 กก.
ตัวเมียจะหนักประมาณ 3.6 กก. สวนนําหนั
้ กเมือ่ โตเต็มที่ ตัวผูห นักประมาณ 5.5 กก.
และตัวเมียหนักประมาณ 4.5 กก. เมือ่ เทียบกับพันธุอ น่ื ๆ แลว หานพันธุจ นี ใหไขเมือ่
อายุนอย และใหไขดี โดยเฉลีย่ ประมาณตัวละ 30-50 ฟองตอป ซึง่ เคยมีรายงานการ
ใหไขสงู สุดถึงปละ 132 ฟอง และนําหนั
้ กไขเฉลีย่ ฟองละ 150 กรัม
พันธุเอ็มเด็น มีแหลงจากประเทศเยอรมันนี ขนสีขาวบริสุทธิ์ตลอดตัว มี
ลักษณะคอนขางสวยงามแตขนบางเบา จึงมองเห็นเหมือนตัง้ ชีต้ รงขึน้ ไป มีลกั ษณะลํา
ตัวตรง คอนขางใหญ มีอตั ราการเจริญเติบโตเร็ว สามารถทํานําหนั
้ กตัวไดเต็มทีใ่ น
ระยะเวลาอันสัน้ เหมาะสําหรับเลี้ยงไวเพื่อจําหนายเนือ้ นํ้าหนักตัวเมือ่ เปนหนุม สาวตัว
ผูหนักประมาณ 9.1 กก. ตัวเมียหนักประมาณ 7.3 กก. เมือ่ โตเต็มทีต่ วั ผูห นักประมาณ
11.8 กก. และตัวเมียหนักประมาณ 9.1 กก. ใหไขไดดพี อประมาณตัวละ 30-40 ตอ
ป

คําแนะนําการเลี้ยงหาน ✏ 3

พันธุโทเลาซ มีแหลงกําเนิดจากประเทศฝรัง่ เศล ทางตอนใตตามชือ่ เมืองโท
เลาซ ลักษณะเฉพาะของหานพันธุน อ้ี ว นลํ่า ลําตัวกวางมีขนไมหนา ตรงกลางหลังมีขน
สีเทาเขม ซึ่งจะคอยๆ จางลงมาเรือ่ ยๆ ตรงอกและทองมีแถบเปนขอบสีขาว ตาสีนาตาล
้ํ
แกหรือนํ้าตาลแดง ปากสีสม ออนๆ แขงและขอเทามีสสี ม ปนแดง สวนขาตอนลางและ
เล็บเทามีสแี สดเขม นํ้าหนักตัวเมือ่ เปนหนุม สาว ตัวผูห นักประมาณ 9.1 กก. ตัวเมีย
หนักประมาณ 7.3 กก. สวนนําหนั
้ กเมือ่ โตเต็มที่ ตัวผูห นักประมาณ 11.8 กก. ตัวเมีย
หนักประมาณ 9.1 กก. ซึง่ เมือ่ เทียบกับหานพันธุเ อ็มเด็นแลวจะมีขนาดเทาๆ กันการ
ใหไขเฉลีย่ ประมาณตัวละ 34 ฟองตอตัว
พันธุฟ
 ล กริม หานพันธุนม้ี ขี นสีแตกตางกันระหวางตัวผูก บั ตัวเมีย เมือ่ อายุ 1
วัน ตัวผูจะมีสคี รามจางๆ ไปทางขวา สวนตัวเมียสีเทา พอโตขึน้ ตัวผูจ ะมีสขี าวตลอดราง
แตตัวเมียมีสเี ทาปนขาว ลักษณะรูปรางอยูใ นขนาดกลางๆ นํ้าหนักเมือ่ เปนหนุม สาวตัว
ผูหนักประมาณ 5.5 กก. ตัวเมียหนักประมาณ 4.5 กก. เมือ่ โตเต็มที่ ตัวผูหนัก
ประมาณ 6.4 กก. และตัวเมียหนักประมาณ 5.9 กก. การใหไขอยูใ นเกณฑต่ํา เฉลีย่
ประมาณตัวละ 29-39 ฟองตอตัว
พันธุอ าฟริกนั เปนหานรูปรางสวยงาม มีกอ นตุม ขนาดโตสีดาเห็
ํ นไดชัดเจน
บนหัว ลักษณะลําตัวยาวรี หัวสีนําตาลอ
้
อน จงอยปากเปนสีดาํ ขนบริเวณปกและหลังสี
เทาออนปนนําตาล
้
ขนตรงคอ,อกสีเดียวกัน แตออ นกวาเล็กนอย ขนใตลาตั
ํ วมีสอี อ น
กวาขนตรงอกจนเกือบจะเปนสีขาว แขงและเทาสีสม เขม นํ้าหนักเมือ่ เปนหนุม สาว ตัวผู
หนัก 7.3 กก. ตัวเมีย 6.4 กก. เมือ่ โตเต็มทีต่ วั ผูห นักประมาณ 9.1 กก. ตัวเมียหนัก
8.2 กก.
พันธุแ คนาดา เปนหานปาทีม่ ถี น่ิ ฐานอยูท างอเมริกาเหนือ ขนาดคอนขางเล็ก
ลําตัวคอนขางยางหัวมีสดี าํ มีคาดสีเทาหรือขาว บนหนาทัง้ สองขาง คอสีดาหลั
ํ งสีดําปน
เทา ขนปกมีสดี ําขลิบเทาออน และมีขนาดยาวใหญ เจริญเติบโตชาและใหไขนอ ยมาก
เมื่อเปนหนุม สาว ตัวผูหนัก 4.5 กก. ตัวเมีย 3.6 กก. เมือ่ โตเต็มทีต่ วั ผูห นัก 5.5 กก.
ตัวเมียหนัก 4.5 กก.
พันธุอ ยี ิปตเชีย่ น เปนหานขนาดเล็ก ลําตัวคอนขางยาว เล็กและเรียว จงอย
ปากสีมว งอมแดง หัวสีดาปนเทา
ํ
มีจดุ สีนาตาลอมแดงรอบๆ
้ํ
ตา ลําตัวสวนบนมีสเี ทา
ปนดํา สวนลางสีเหลืองเปนลายๆ สลับริว้ สีดาํ แขงและเทาสีเหลืองออกแดง
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ประโยชนของการเลีย้ งหาน
1. เลี้ยงงาย เจริญเติบโตเร็ว เมือ่ ลูกหานมีอายุ 10 วันขึน้ ไป เปอรเซ็นตการ
เลี้ยงรอดประมาณ 80% การตายมักจะเกิดขึน้ ในชวงสัปดาหแรก อาจจะเนือ่ งมาจาก
ออนแอหรือถูกแมทับ ระยะเวลาการเลีย้ งสัน้ เมือ่ อายุประมาณ 15 สัปดาห ก็ใชฆา
บริโภคได
2. การลงทุนตํา่ เนือ่ งจากหานสามารถเจริญเติบโตไดดี โดยอาศัยหญาอยาง
เดียว ยกเวนในชวงแรกเกิดระยะแรกเทานัน้ ทีต่ อ งจัดหาอาหารผสมใหลกู หานกินดวย
3. เลี้ยงไดในทองที่ทุกแหง ไมวา จะเปนทีด่ อน ที่ลุม แมแตในบริเวณบานก็ใช
เลี้ยงหานได ขอแตใหมีที่กันแดดกันฝนก็เพียงพอแลว
4. ชวยทําใหพื้นที่สะอาด หานสามารถกินหญาและวัชพืชตางๆ ไดเปนอยางดี
จึงชวยทําใหบริเวณทีเ่ ลีย้ งสะอาด
5. มูลหานใชเปนปุย สําหรับใสตนไมและพืชผักได
6. ไมสกปรกและไมมกี ลิน่ เหม็น
7. ชวยเฝาบานและปองกันสัตวรา ยในบริเวณบาน เชน แมลงปอง ตะขาบ
และ งู เปนตน

เรือนโรงสําหรับเลี้ยงหาน
ปกติแลวโรงเรือนสําหรับเลี้ยงหานใหญไมคอยจะจําเปนนัก นอกจากลูกหานใน
ระยะแรกเกิด ควรจะมีโรงเรือนเลีย้ งเปนสัดสวน แตอยางไรก็ตามอาจจะสรางเปนโรง
เรือนเล็กๆ สําหรับใชเลี้ยงหานโดยทั่วไปก็ไดอยางเชน โรงเรือน เลีย้ งไกหรือเปด แต
หากจะประหยัด หรือลดตนทุนการผลิตอาจจะกัน้ บริเวณใตถนุ หรือบริเวณลานบาน ใช
สังกะสี หรือลวดตาขายสูง 1 เมตร ลอมกัน้ บริเวณก็ได เพือ่ สะดวกตอการเคลือ่ นยาย
หรือเปลี่ยนสถานที่ สิ่งที่สําคัญก็คือ พืน้ เลาของโรงเรือนหรือบริเวณทีก่ น้ั เลีย้ งหานจะ
ตองแหง มีสง่ิ รองพืน้ หนาพอควร ในการเลีย้ งปลอยควรมีรม ตนไมไว สําหรับหานได
หลบแดดดวย

ความตองการพื้นที่เลี้ยงของหานขนาดตางๆ
ลูกหานอายุ 1 สัปดาห ควรจัดใหมีพื้นที่ ½-3/4 ตารางฟุต/ตัว
ลูกหานอายุ 2 สัปดาห ควรจัดใหมีพื้นที่ 1-1 ½ ตารางฟุต/ตัว
ลูกหานอายุ 2 สัปดาหขน้ึ ไปอยางนอย 2 ตารางฟุตตอตัว
แตควรปลอยอิสระ ออกเลีย้ งในทุง หญาหรือแปลงหญา
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การเลี้ยงหาน อาจจะแบงออกไดเปน 3 อยาง คือ
1. การเลี้ยงหานเพื่อผลิตไข แตไมคอ ยเปนทีน่ ยิ มนัก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากหานไขไม
ดก เพราะใหไขปล ะ 4-5 ครัง้ ๆละ 7-10 ฟองเทานัน้
2. การเลี้ยงหานเพื่อขยายพันธุ โดยทั่วไปแลว หานที่เลี้ยงเพื่อการขยายพันธุ
จะเปนหานทีม่ อี ายุตง้ั แต 1 ปขน้ึ ไป ซึง่ ในชวงการใหไขปท ่ี 2 และปที่ 3 หานจะใหไขดี
3. การเลี้ยงหานเนือ้ เพื่อขายเปนหานกระทง อายุระหวาง 2-4 เดือน หานที่
ใชเลี้ยงเปนหานเนื้อ ควรจะมีการเจริญเติบโตเร็ว มีขนสีขาวและขนขึน้ เต็ม มีซากตก
แตงแลวขนาดปานกลาง
วิธเี ริม่ ตนเลีย้ งหาน ทําได 2 วิธี คือ
1. ซื้อไขมาฟกเอง ซึง่ คอนขางยุง ยากเล็กนอยและตองรูจ กั วิธกี าร
2. ซื้อลูกหานมาเลีย้ ง ซึ่งเปนวิธีที่สะดวกกวา
โดยทั่วไปแลว อาจจะกลาวไดวาการเลี้ยงหานสวนมากเลี้ยงเพื่อขายเปนหาน
เนื้อ สวนการที่จะเริม่ เลีย้ งเมือ่ ไรนัน้ ขึน้ อยูก บั ความตองการของตลาด อยางเชน ความ
ตองการของตลาด สําหรับหานเนือ้ มีมากในเทศกาลตรุษจีน ดังนัน้ ผูเ ลีย้ งจะตองเริม่
เลี้ยงลวงหนากอนเทศกาลตรุษจีนประมาณ 3-4 เดือน เปนตน แตมกี ารเลีย้ งหานกัน
ตลอดป

การฟกไขหา น
ไขหานที่จะนํ ามาฟก ควรเปนไขหานจากแมหานที่ไดรับการผสมพันธุแลว
และมีอายุระหวาง 1-3 ป ไขที่จะใชฟกไมควรเก็บไวนานเกิน 7 วัน หากเก็บไวถึง 10
วันมีแนวโนมจะทําใหการฟกออกตําลง
่ แตถาจําเปนตองเก็บไวนานเกิน 7 วัน ตองเก็บ
ไวในที่ที่มีอุณหภูมิ 50-60°F หรือประมาณ 10-15°C และความชื้นสัมพัทธ 75-80
เปอรเซ็นต ควรกลับไขอยางนอยวันละครัง้ เพือ่ ปองกันมิใ่ หเชือ้ ติดเยือ่ เปลือกไข ไขฟกที่
สะอาดจะมีเปอรเซ็นตการฟกออกเปนตัวดีกวาไขที่สกปรก หากจําเปนตองใชไขที่
สกปรกไมมากนักไปฟก ตองรีบทําความสะอาดทันทีหลังจากเก็บ โดยใชฝอยโลหะหรือ
กระดาษทรายเบอร 0 หรือเบอร 1 ขัดเบาๆ หรือลางในนําอุ
้ น ทีส่ ะอาด (อุณหภูมิ
ประมาณ 46°C) ซึ่งผสมดวยนํายาล
้ างไขเปนเวลาประมาณ 3 นาที ควรระมัดระวัง
เสมอวานํ้าที่ใชลางไขจะตองอุน กวาอุณหภูมขิ องไขเสมอ ไขฟกที่ขนาดฟองใหญเกินไป
หรือเล็กเกินไป หรือมีลักษณะผิดปกติแตกราว ไมควรใชฟก เพราะโอกาสจะฟกออก
เปนตัวมีนอ ยมาก
ระยะเวลาฟกไขหาน
1. หานพันธุทั่วไป 31-31 วัน
2. หานพันธุแ คนาดา และพันธุอียิปตเซี่ยน 35 วัน
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วิธีการฟกไขหานมีอยู 3 วิธี คือ
1. ใชแมไกฟก แมไกตวั หนึง่ สามารถฟกไขหา นไดครัง้ ละ 4-5 ฟอง
2. ใชแมหานฟก แมหา นตัวหนึง่ ฟกไขหา นไดครัง้ ละ 7-8 ฟอง
วิธีฟกไข 2 วิธดี งั กลาวขางบนนี้ จะตองจัดทํารังฟกไขสําหรับแมไก หรือแม
หานกกไขดวย พืน้ รังไขควรรองดวยหญาแหงหรือฟางขาว กอนใชแมไกหรือแมหานฟก
ไข ควรจะไดทาการกํ
ํ
าจัดไร หรือเหาตามตัวเสียกอน รังฟกไขควรอยูใกลที่ใหอาหาร
และนํ้าและควรวางบนพืน้ ดิน เพราะจะเปนการชวยใหมคี วามชืน้ มากขึน้ ในที่ที่แมไก
หรือแมหา นไมถกู รบกวนในระหวางฟกไข หากจะชวยกลับไขวันละ 3-4 ครัง้ ก็จะเปน
ผลดี โดยทําเครื่องหมายตามดานยาวของฟองไขไวเปนการกันสับสน การกลับไขให
กลับ 180 องศา
3. ใชตูฟกหรือที่เรียกวา การฟกแบบวิทยาศาสตร
ไขที่จะนํามาฟก หากเก็บไวในหองเก็บไขที่ควบคุมอุณหภูมิ เมือ่ จะนําเขาตู
ฟกจะตองมาวางไวในหองปกติเสียกอน เพือ่ ใหไขมอี ณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ จึงคอยนําเขาตูฟ ก มิ
ฉะนั้นอุณหภูมิในตูฟ ก ไขจะลดลงอยางมาก การวางไขในถาดฟก ใหวางไขในแนวราบ
ตามความยาวของฟองไข และการทําเครือ่ งหมายทีฟ่ องไข เพือ่ ความสะดวกในการกลับ
ไข อุณหภูมิตูฟกไขควรตั้งไวที่ 37.5° เซลเซียส หรือ 99.5-99.7° ฟาเรนไฮท ในชวง
25-28 วันแรก ความชื้นสัมพัทธของตูฟกประมาณ 57-60% (ปรอทตุม เปยก
ประมาณ 30-31°C) และควรจะพรมไขดวยนําอุ
้ น สัปดาหละ 2 ครัง้
ไดมีผูแนะนะไววา ในการฟกไขหา นใหไดผลดีนน้ั ควรจะเอาไขออกมาวาง
ขางนอกตูฟ ก พรมดวยนํ้าอุน เปนฝอยๆ ตัง้ ทิง้ ไวสกั 10-15 นาที แลวจึงนํากลับเขาตู
ฟก
ระหวางชวงออก ชวงทีล่ กู จะเกิดใหมเริม่ เจาะเปลือกไข ควรจะเพิ่มความชื้น
ใหสงู ขึน้ ถึง 73-79 % (ปรอทตุม เปยกประมาณ 32.7°-33.8° เซลเซียส)ความชืน้ สูง
ในชวงนี้ จะชวยทําใหเยื่อหุมเปลือกไขนุม เปนการงายสําหรับลูกหานจะไดเจาะโผล
ออกมา

การสองไขระหวางฟก
การสองไข คือ การตรวจดูวา ไขฟองไหนมีเชือ้ หรือไมมเี ชือ้ การสองไขควร
กระทําในหองมืด โดยใชทส่ี อ งไขสอ งดู หรือจะจับไขมาสองกับแสงสวางดูกไ็ ด ควรสอง
ไขดู 2 ครัง้ ครัง้ แรกเมือ่ ฟกไขไปไดแลว 10 วันและครัง้ ทีส่ องเมือ่ ครบ 28 วัน หรือ
เหลืออีก 3 วัน กอนกําหนดออกเปนตัว
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ไขไมมเี ชือ้ หรือไขเชือ้ ตาย เมือ่ สองไขดูครัง้ แรก จะตองนําออกไปจากตูฟกไขให
หมด เพื่อมิใหกระทบกระเทือนตอการฟกออกของไขมีเชื้อ ไขไมมีเชื้อจะมองเห็น
เหมือนไขธรรมดา ไขเชือ้ ตายจะปรากฏเปนจุดดําติดอยูก บั เยือ่ เปลือกไข ซึง่ จะมีวงเลือด
ปรากฏใหเห็น สวนไขมเี ชือ้ และกําลังเจริญเติบโตจะเห็นเปนจุดดําทีส่ ว นทายของไขใกล
กับชองอากาศ และมีเสนเลือดกระจายออกไปรอบๆ จากจุดนี้
ในการสองไขครัง้ ทีส่ อง เมือ่ ไดทาการฟ
ํ
กไปแลว 28 วัน หรืออีก 3 วัน กอน
กําหนดออกเปนตัว ไขที่เชื้อยังดีอยูและกําลังจะออกเปนตัว จะปรากฏเปนสีดาทึ
ํ บไป
หมด ยกเวนสวนทีเ่ ปนชองอากาศ จะมองเห็นการเคลือ่ นไหวของลูกหานทีก่ าลั
ํ งจะออก
ดวย
อัตราการฟกออกเปนตัวของไขหานไขที่เก็บในระยะแรกขอบงการใหไขจะฟก
ออกเปนตัวดีที่สุด แลวคอยๆ ลดลงเรือ่ ยๆ ตามระยะของการใหไข ซึง่ เฉลีย้ ตลอดฤดู
การใหไข ซึง่ เฉลีย่ ตลอดฤดูการใหไข อัตราการฟกออกมาประมาณ 66%
การดูเพศของหาน
ในลูกหานจะตรวจดูเพศไดโดย
1. ปลิ้นกนดู ซึ่งเหมือนกับวิธดี เู พศลูกเปด วิธนี ส้ี ามารถดูเพศลูกหานไดเมือ่
อายุ 1-2 วัน โดยใชนว้ิ หัวแมมอื ซายกดเหนือทวารดานบน แลวใชนว้ิ หัวแมมอื ขวากด
ปลิ้นกนดูแลว ไมมเี ดือยเล็กๆ โผลออกมา
2. ดูปก เมื่อลูกหานอายุประมาณ 3-4 วัน สังเกตไดดปู มทีข่ อ ศอกดานในปก
ถาเปนลูกหานตัวผูปมจะใหญ มีสดี ํา ลักษณะยาวรี ไมมขี นปกคลุม มีขนาดเทาปลาย
ดินสอมองเห็นไดชัดเจน แตถา เปนลูกหานตัวเมียจะไมมปี มดังกลาว หรือถามีขนาดจะ
เล็กมากและมีขนปกคลุมจนมองไมเห็น
3. ดูสีขน วิธใี ชดไู ดในหานพันธุฟ ล กริม และพันธุเ อ็มเด็นเทานัน้ คือ ลูกหาน
พันธุฟ ลกริมตัวผูจ ะมีสคี รามออนๆ เกือบขาว แตลูกหานตัวเมียจะมีสีเทา สวนลูกหาน
พันธุเอ็มเด็น ตัวผูจะมีสขี าวมากปนกับสีเทาออนเพียงเล็กนอย สวนตัวเมียจะมีสีเทา
มากปนสีเขียวเพียงเล็กนอย
เมื่อลูกหานโตแลวจนเปนหานรุน ขึน้ ไป จะสังเกตลักษณะเพศไดโดย
1. วิธีดูอวัยวะเพศ โดยจับหานวางบนโตะ หรือวางบนโคนขาของผูจ บั ใหหาง
หานชี้ออกไปจากตัวผูจับหาน แลวใชนิ้วชี้ หลังจากทาวาสลินแลวสอดเขาไปในทวาร
ลึกประมาณครึ่งนิว้ วนรอบๆ ทวารหลายๆ ครัง้ หลังจากนัน้ คอยๆ กดดานลางหรือ
ดานขางของทวาร หากเปนตัวผูอวัยวะเพศซึ่งมีลักษณะคลายเกลียวเปดจุกกอกจะโผล
ออกมากใหเห็น
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2. วิธีฟงเสียง ในหานที่เจริญเติบโตเต็มที่แลว หานตัวผูจะมีเสียงแหบตํ่า สวน
หานตัวเมียจะมีเสียงใสกังวานชัดเจน
3. วิธีดูลักษณะรูปราง ในหานอายุเทากัน หานตัวผูจะสังเกตไดจากลักษณะ
รูปราง ซึง่ มีลําตัวยาวกวา คอยาวกวาและหนากวา อีกทัง้ ขนาดตัวใหญกวา

การจัดและการเลีย้ งดูลกู หาน
หากอากาศไมหนาวเย็น หรือระหวางหนารอน การกกลูกหานจะกกเฉพาะใน
เวลากลางคืนเทานัน้ ซึ่งจะกกประมาณ 2-3 สัปดาห หากใชแมไกหรือแมหานกก ซึ่ง
เปนการกกแบบธรรมชาติ ก็ไมมีปญหาแตอยางใด แมไกตัวหนึ่งจะกกลูกหานได
ประมาณ 4-5 ตัว สวนแมหา นจะกกลูกหานไดประมาณ 7-8 ตัว หากมีลูกหานเกิด
ใหมจํานวนมาก ก็ควรจะใชวิธีกกแบบวิทยาศาสตร ซึ่งอาจจะใช
1. ตะเกียง การใชตะเกียงกก ตะเกียงหนึ่งดวงจะใชกกลูกหานไดประมาณ
15-35 ตัว ควรใชสังกะสีทาเป
ํ นวงลอมกันมิใหลกู หานถูกตะเกียง และมีวงลอมดาน
นอกกั้น มิใหลูกหานออกไปไกลจากตะเกียง ซึง่ เปนแหลงใหความรอย
2. เครือ่ งกก ซึ่งอาจจะใชไฟฟาหรือใชแกสก็ได แตโดยทั่วไปแลวนิยมใชไฟฟา
ลักษณะเปนกรงกก หรือเปนลักษณะแบบฝาชีก็ได กรงกกขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 2
เมตร ใชกกลูกหานไดประมาณ 50-75 ตัว ถาเปนแบบเครือ่ งกกฝาชี ซึ่งกกลูกไกได
500 ตัว ก็จะใชกกลูกหานได 250 ตัว ในการใชเครือ่ งกกลูกหาน จะตองสังเกตการ
แสดงออกของลูกหานเปนครื่องชี้ใหทราบวาความรอนที่ใชกกเหมาะสมพอดีหรือไม
เชน ลูกหานเบียดกันอยู สุมกันอยูแ ละสงเสียงดังแสดงความรอนไมพอ หรือลูกหานยืน
อาปากกางปกออกแสดงวาความรอนมากเกินไป
โรงเรือนหรือสถานที่ที่ใชกกลูกหานในชวงนี้ พืน้ เลาจะตองแหงมีแสงสวางพอ
ควร ไมมหี ยักไยหรือฝุน ละอองสกปรก อากาศถายเทไดดี และปองกันมิให สุนขั แมว
หรือ หนู เขาไปรบกวนทําอันตราย ลูกหานได
จากชวงแรกเกิดถึงอายุ 3 สัปดาห จะใชอาหารลูกไกสาเร็
ํ จรูปชนิดอัดเม็ดมาใช
เลี้ยงลูกหานก็ได หรือหากผสมอาหารเอง เมือ่ ผสมแลวจะตองมีจานวนโปรตี
ํ
นประมาณ
20-25% จะใชผสมนําพอหมาดๆ
้
ใหกินก็ได
หากจะใชรางนํา้ หรือรางอาหารทีใ่ ชเลีย้ งลูกไกมาใชเลีย้ งลูกหานก็ได แตควร
จัดใหมพี น้ื ทีข่ อบรางนําสํ
้ าหรับลูกหานหนึง่ ตัวอยางนอย 3-4 ตัว และขอบรางอาหาร
½ นิว้
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ตั้งแตแรกเกิดจนถึง 24-48 ชั่วโมง ไมตอ งใหอาหารลูกหาน หลังจากนัน้ จึง้
เริ่มใหอาหาร ควรใหลกู หานกินอาหารบอยๆ วันละประมาณ 3-5 ครัง้ ปริมาณอาหาร
ที่ใหกิน ประมาณวาใหแตละครัง้ ลูกหานกินหมดพอดี หรือหากเหลือก็นอยที่สุด โดย
เฉลี่ยลูกหานจะกินอาหารวันละประมาณ 10% ของนําหนั
้ กตัว มีนาสะอาดให
้ํ
กนิ ตลอด
เวลา

การจัดการและเลีย้ งดูหา นรุน
หลังจากที่ลูกหานมีอายุ 3 สัปดาหแลวอาหารที่ใชเลี้ยงควรจะเปลี่ยนเปน
อาหารทีม่ โี ปรตีนประมาณ 17-18 เปอรเซ็นต หรือจะใชอาหารสําเร็จรูปสําหรับไกรุน
ก็ได และควรจะใหหานไดกินหญาสด โดยเร็วเทาที่จะเปนได โดยคอยๆ ปลอยใหหาน
หัดหาหญากินเองแลวจัดหาอาหารผสมเสริมไวใหกินตอนเย็นวันละประมาณ 100150 กรัมตอตัว จริงอยูท ว่ี า หานสามารถเติบโตไดดี ถึงแมจะเลี้ยงดวยหญาสดเพียง
อยางเดียว แตการใหอาหารผสมเสริมใหหานกิน จะทําใหมกี ารเจริญเติบโตดีและเร็ว
กวา ในที่ที่ปลอยใหหานไปหาหญากิน ควรมีรมตนไมหรือทํารมไวใหในระหวางที่
อากาศรอน หากสามารถจัดทําแปลงหญาสําหรับหานไดโดยเฉพาะเปนการดีอยางยิ่ง
อีกทั้งประหยัดตนทุนการผลิตดวยหานชอบกินหญาทีต่ น ออนยังสัน้ และนุม แปลงหญา
ที่ปลอยใหหานเขาไปกินแลว จะตองตบแตงเปนการทําใหหญาที่เหลือคางอยูไมแก การ
ตัดในชวงหางสมําเสมอกั
่
น จะทําใหหญาไมยาว และมีเยื่อใยมากเกินไปแปลงหญาที่ได
รับการบํารุงอยางดี เนือ้ ที่ 1 ไร จะเลีย้ งหานไดประมาณ 30-50 ตัว

การจัดการและเลี้ยงดูหานเนื้อ
ปกติแลวในบานเราจะเลีย้ งหานจนมีอายุประมาณ 4-5 เดือน ก็จับขายเมื่อ
ประมาณวาจะจับขายเมือ่ ใด กอนหนานัน้ สัก 4 สัปดาห อาหารผสมที่ใชเลี้ยง ควรจะ
ลดจํานวนโปรตีนลงเหลือประมาณ 14 เปอรเซ็นต หรือใชอาหารไกเนื้อชวงสุดทายก็ได
หานรุน ทัง้ ตัวผู และตัวเมียทีไ่ ดคดั เลือกไวสําหรับทําพันธุ ควรจะนํามาเลีย้ งขุนเพือ่ ขาย
เปนหานเนื้อ ในชวง 4 สัปดาหนค้ี วรจะจับหานขังไวในคอกเล็กๆ ไมตอ งปลอยไปหา
หญากิน แตควรตัดหญานํามาใหกินในคอกเพื่อหานจะไดมีนํ้าหนักตัวเพิม่ เร็วขึน้ และ
เนื้อมีคุณภาพดี วิธขี นุ อาจจะแบงขุนเปน
1. ขุนขังคอกเล็ก จับหานขังคอกประมาณ 20-25 ตัวตอคอก มีพน้ื ทีข่ นาด
ใหพออยูสบายๆ ไมตอ งมีลานวิง่ พืน้ คอกมีวสั ดุรองพืน้ จะจัดกั้นลานเล็กๆ ใหอยูก็ได
ใหอาหารกินวันละ 3 เวลา มีนาให
้ํ กนิ ตลอดเวลา และมีขา วเปลือกหรือขาวโพด หญา
สดหรือเศษผักที่ไมมีสารพิษตกคางใหกินดวย
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2. ขุนเปนฝูงใหญ ฝูงละเปน 100 ตัวขึน้ ไป ซึง่ อาจใชวธิ เี ดียวกันกับการเลีย้ ง
ไกกระทงก็ได โดยใชโรงเรือนแบบเดียวกันพืน้ คอกตองมีวสั ดุปรู องพืน้ หรือจะใชเปน
พื้นลวดตาขายก็ได อาหารที่ใชขุนจะใชอาหารไกกระทงชวงสุดทาย หรือผสมใชเองก็ได
พรอมทัง้ มีภาชนะใสนาไว
้ํ ใหกินดวย หรืออาจจะใชวิธีขุนในแปลงหญาโดยเฉพาะ และมี
อาหารผสมเสริมใหกิน ซึง่ จะเปนการชวยใหระยะการขุนสัน้ เขา

คุณคาทางอาหารของเนื้อหาน
เนื้อหานก็เหมือนกับเนือ้ ของสัตวเลีย้ งลูกดวยนม ประกอบดวย นํ้า โปรตีน
ไขมัน แรธาตุ ไวตามิน และคารโบไฮเดรท อีกเล็กนอย สวนประกอบเหลานีจ้ ะมาก
หรือนอยก็ขึ้นอยูกับพันธุ อายุ และสภาพการเลี้ยงดู เนือ้ ของหานเมือ่ ยังเล็กจะมีนามาก
้ํ
และมีไขมันตํ่า แตกย็ งั มีไขมันมากกวาเนือ้ ของไก คุณสมบัตทิ ด่ี เี ดนของเนือ้ สัตวปก อยูท ่ี
คุณคาอาหาร และรางกายของมนุษยสามารถทีจ่ ะยอยและดูดซึมเขาสูร า งกายได เนือ้
หานมีโปรตีนพอๆ กับเนือ้ ไก โดยเฉพาะเนือ้ หานทีไ่ มไดขนุ จะมีโปรตีนมากกวาเนือ้ ไก
และเนื้อหานออน เนือ้ หานขุนจะมีไขมันมากกวาเนือ้ ไก และใหปริมาณพลังงานทีม่ าก
กวาเนือ้ ไก
สวนประกอบทางเคมีของเนือ้ สัตวปก บางชนิด
ชนิด
เนือ้ ไกออ น
เนือ้ ไกแก
เนือ้ หานออน
เนือ้ หานขุน
เนื้อหานไมไดขุน

ความชืน้
74.8
63.7
46.7
38.0
70.82

ปริมาณเปนเปอรเซ็นต
โปรตีน ไขมัน
เกลือแร
16.5
5.5
3.2
19.3
16.0
1.0
16.3
36.2
0.8
15.9
45.6
0.5
22.6
5.4
1.09

พลั ง งานกิ โ ลแคลอรี่
ตอ 100 กรัม
118.8
227.9
403.5
448.3
142.9

การจัดการและการเลี้ยงดูหานพันธุและหานกําลังไข
ในบานเราจากการศึกษาพบวาหานจะเริ่มใหไข เมือ่ อายุประมาณ 165 วัน
หรือประมาณ 5 เดือนครึง่ ขึน้ ไป ซึง่ ตามธรรมชาติแลวเมือ่ ทานจะเริม่ ใหไข แมหานจะ
หารังไขเอง ฉะนัน้ จึงจําเปนตองจัดทํารังไขให ซึ่งอาจทําไดหลายลักษณะ เชน ทําเปน
ชองๆ เหมือนรังไขสาหรั
ํ บเปดหรือไก ชองละ 1 ตัว ควรมีขนาดอยางนอยกวาง 18 นิว้
ลึก 20 นิว้ สูง 40 นิว้ หรืออาจจะทําเปนรังไขตามยาวโดยไมตอ งกัน้ แบงชองก็ได
พรอมทั้งมีวัสดุรองพืน้ ทีส่ ะอาดรองไวใหหนาพอสมควร เพื่อไขจะไดสะอาด อยางนอย
จะตองมีรงั ไข 1 รัง สําหรับหาน 5-6 ตัว
หานจะใหไขเปนชุดๆ ในปหนึง่ โดยเฉลีย่ ประมาณ 3-4 ชุด แตอาจใหไขตั้งแต
1-7 ชุด ชุดหนึง่ จะไดไขประมาณ 7-10 ฟอง แตบางครัง้ อาจจะไดครัง้ ละ 9-12 ฟอง
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ซึ่งการใหไขในชุดที่ 2 จะใหไขมากกวาชุดอืน่ ๆ และแตละชุดจะใชเวลาประมาณ 1015 วัน โดยมีชวงหานระหวางชุดแรกับชุดที่สอง ตัง้ แต 26-71 วัน โดยชวงหางระหวาง
ชุดแรกจะหางมาก และชุดตอๆ ไป จะสัน้ ลงเรือ่ ยๆ ระยะแรกๆไขหา นจะมีขนาดเล็กเทา
กับไขเปด ตอไปจะมีขนาดใหญขน้ึ เมือ่ อายุการใหไขครบป ไขหา นจะมีขนาดสองเทา
ของไขเปด ไขหา นโดยเฉลีย่ จะมีนาหนั
ํ้ กประมาณฟองละ 155.6 กรัม
ปกติแลวหานจะใหไขวันเวนวัน หรือ สามวันติดตอกันแลวจึงหยุดไขวนั หนึง่
หรือหลายวัน และหานจะใหไขตอนสายๆ
การเก็บไขวันละหลายๆ ครั้งจะชวยมิใหแมหานนั่งกกไขและหยุดไขเร็วเกินไป
การใหไขของหานในปทส่ี อง จะใหไขจานวนมากกว
ํ
าในปแรก และฟองใหญกวา
ดวย ถึงแมวาเปอรเซ็นตของไขมีเชื้อจะลดลงเมือ่ หานมีอายุมากขึน้ ก็ตาม แตการฟก
ออกของไขหา นทีม่ เี ชือ้ จะมีเปอรเซ็นตเพิม่ ขึน้ ในปทส่ี อง หลังจาก 2-3 ป ไปแลวการให
ไขจะลดลงเรือ่ ยๆ ในปตอ ๆ ไป แตกม็ แี มหา นบางตัวสามารถใหไขไดดี ถึงแมวาอายุจะ
ครบ 10 ป แลวก็ตาม และบางครัง้ ถึงแมวา จะมีอายุมากกวานัน้ ก็ยงั สามารถใหไขได
ในชวงที่หานกําลังใหไข ใชอาหารไกไขหรืออาหารผสมเองทีม่ โี ปรตีน ประมาณ
15-17% ใหกนิ วันละ 2 เวลา วันละประมาณ 250-300 กรัมตอตัว
สวนหานที่เลี้ยงไวทําพันธุ หลังจากชวงพนชวงเปนหานรุนแลวก็พิจารณาคัด
เลือกหานทีม่ ลี กั ษณะดีนํามาใชเลีย้ ง เพื่อขยายพันธุตอไป
หลักใหญๆ ทีใ่ ชพจิ ารณาในการคัดเลือกหานสําหรับผสมพันธุ คือ
1. นําหนั
้ กตัว
2. ความกวางของหนาอก
3. ความยาวและขนาดลําคอของหาน ถาคอยาวพอดี เรียวเล็กไมหนาเทอะทะ
สวนใหญจะเปนหานไขดก
4. อัตราการเจริญเติบโต
5. สีของขน
6. ความมีอายุยนื ยาว
7. การใหไข
8. ความยาวของกระดูกสันหลัง
9. ความอุดมสมบูรณในการสืบพันธุ
10. การฟกออกเปนตัว
นอกจากนั้นลักษณะที่สาคั
ํ ญของหานพอพันธุท จ่ี ะตองพิจารณาก็คอื มีลกั ษณะ
แข็งแรง ขอขาแข็ง คุมฝูงเกง และมีความกระตือรือรนในการผสมพันธุ
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อัตราสวนของตัวผูแ ละตัวเมียในการผสมพันธุ สําหรับหานพันธุหนัก ตัวผูตัว
หนึ่งใชคุมฝูงผสมพันธุตัวเมีย 2-3 ตัว สวนหานพันธุเ บา ตัวผูต วั หนึง่ ใชคมุ ฝูงตัวเมีย
4-5 ตัว
หานที่ใชเลี้ยงทําพันธุ ไมตอ งเรงใหเจริญเติบโต เพียงแตปลอยใหหากินตาม
ลานหญาอยางเต็มที่ ใหกินหญาสด พืชตระกูลถั่ว หรือผักสดอืน่ ๆ อยางเพียงพอ และ
ตองมีนํ้าสะอาดใหกนิ ตลอดเวลา หากจะปลอยเลี้ยงไวในแปลงหญา ตัง้ หีบหรือรังไวใน
แปลงหญา ใชฟางขาวหรือหญาปูรองพื้นรังฟุตตอตัว เพื่อหานจะไดเดินเลนรอบๆ
บริเวณได ควรมีอาหารผสมเสริมใหกนิ วันละนิดหนอยก็เพียงพอแลว
การผสมพันธุของหาน ควรปลอยใหผสมพันธุเ องตามธรรมชาติ ถาหานไดผสม
กันในนํ้า จะชวงใหเปอรเซ็นตไขมเี ชือ้ ดีขน้ึ การผสมแบบฝูงใหญประมาณ 25-50 ตัว
ไมนาจะกระทํา เพราะนอกจากหานพอพันธุจะจิกตีกันเองแลว ยังจะทําใหการไขของ
หานแมพนั ธุล ดนอยลงดวย
ในระยะแรกจะพบวาการผสมพันธุของหานนั้นเปนไปอยางชา และลําบากจน
กวาหานตัวผูแ ละตัวเมียจะคุน เคยกัน และหากมีความจําเปนตองเปลีย่ นพอพันธุ หรือ
แมพันธุ ควรแยกหานตัวเกาออกไปใหไกล เพราะจะทําใหหานตัวเกาและตัวใหมรังแก
กัน จิกตีกันหรือสงเสียงรอง เปนเหตุใหหา นตัวใหมทเ่ี ปลีย่ นเขาไปเกิดความกลัว ดังนัน้
หากไมมีความจําเปนไมควรเปลีย่ นพอพันธุ นอกจากหานนัน้ มีอายุแกเกินไป หานพอ
พันธุตามปกติแลวยังสามารถใชผสมพันธุถึงอายุจะเกิน 5 ป ไปแลวก็ตาม

การสุขาภิบาลและการปองกันโรค
1. รักษาความสะอาดของบริเวณทีเ่ ลีย้ งหานอยูเ สมอ อยาปลอยใหบริเวณที่
เลี้ยงเปยกแฉะ ภาชนะที่ใสอาหารและนําต
้ องทําความสะอาดอยูเ ปนประจํา
2. อาหารที่ใชเลี้ยงหาน ตองเปนอาหารใหมและคุณภาพดี นํ้าทีใ่ หกนิ ตองเปน
นําสะอาด
้
3. ควรจัดใหมภี าชนะใสนายาฆ
้ํ
าเชือ้ โรคตัง้ ไว เพื่อใหบุคคลภายนอกจุมเทา
กอนจะเขาบริเวณเลีย้ งหาน
4. ไมนําหานจากทีอ่ น่ื มาเลีย้ งรวมกับหานทีเ่ ลีย้ งไวเดิม จนกวาจะกักดูอาการ
กอนประมาณ 15 วัน
5. หากมีหา นปวยออนแอ ใหรีบแยกเลี้ยงไวตางหาก ปรึกษาสัตวแพทยเกี่ยว
กับการรักษา ถามีหา นตายตองจัดการฝงอยางมิดชิด หรือฝงเสีย อยาไดนําไปโยนทิ้ง
หรือใหสตั วอน่ื กิน
6. ปรึกษาสัตวแพทยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนปองกันโรค
และการถายพยาธิ
สํานักปศุสตั วอําเภอ หรือสํานักงานปศุสตั วจงั หวัดในทองทีต่ า งๆ ทั้งประเทศ

คําแนะนําการเลี้ยงหาน ✏ 13

สูตรอาหารหาน

รําละเอียด
รําหยาบ
ปลายขาว
ขาวโพด
ปลาปนจืด
กากถัว่ ลิสง
เปลือกหอยปน
กระดูกปน
เกลือปน
แรธาตุวิตามิน

ลูกหาน

หานรุน

48
10
10
15
15
1
0.5
0.5
0.5

50
20
10
8
10
0.5
1.0
0.5
0.5

หานกําลังไขหรือ
หานผสมพันธุ
52
14
10
8
8
5
2
0.5
0.5

! ทีม่ า : เกษตรกาวหนา ปที่ 7 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2535

หานเนือ้
32
30
20
8
8
0.5
1.0
0.5
0.5

