
 

 

บทที่  1 
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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 การเล้ียงไกพืน้เมืองเปนเศรษฐกิจท่ีสําคัญของเกษตรกร จากสถิติของกรมปศุสัตวป 2548  
มีเกษตรกรที่เล้ียงไกพื้นเมืองท้ังประเทศถึง 2.89 ลานครัวเรือน  เล้ียงจํานวน 65.39 ลานตัว (สํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ, อินเทอรเน็ต, 2549) โดยเฉล่ียเกษตรกรเล้ียงไกพื้นเมืองครอบครัวละ 
10-20 ตัว  โดยมีพอพันธุประมาณ 2-3 ตัว  และแมพันธุประมาณ 4-5 ตัว  (สมาคมอนุรักษและพัฒนา
ไกพื้นเมืองไทย, 2546, หนา 13)  นอกจากการเลี้ยงไกเพ่ือเปนอาหารแลวไกพื้นเมืองยังมีความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมท่ีสามารถนํามาใชในการพัฒนาปรับปรุงลักษณะเพ่ือกอใหเกิดประโยชน และมูลคาเพิ่ม
แกเกษตรกรนํามาซ่ึงรายไดของครอบครัว ตลอดจนเพ่ือความสวยงาม กีฬาชนไก และการอนุรักษ
สายพันธุไกชนไทย  

 เกษตรกรหมู 11 บานหวยสําโรงใต ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีการเล้ียงไกพื้นเมืองเพื่อบริโภคไขและเนื้อ เพื่อจําหนายเปนรายไดเสริมในครัวเรือน และเพ่ือเปนกีฬา 
ในการเล้ียงไกพื้นเมืองใชอาหารท่ีไดวัตถุดิบทางการเกษตรทําใหเกษตรกรประหยัด คาใชจาย และ
การที่ไกไดอาหารจากธรรมชาติทําใหไกมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดจากสารเคมี ไกพื้นเมืองจึงเปนท่ีนยิม
ของผูบริโภคเพิ่มมากข้ึน เกษตรกรจึงมีการเล้ียงไกแทบทุกครัวเรือนโดยเฉล่ียประมาณครัวเรือนละ 
30-50 ตัว โดยสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อเล้ียงไวบริโภคและไวขายเปนพอพันธุ แมพันธุ แตเกษตรกร
ในหมูนี้ยังขาดความรูและทักษะ ประสบการณในการเล้ียงและการดูแลไกพื้นเมืองโดยใหผสมพันธุ
กันเองตามธรรมชาติ มีอัตราการรอดชีวิตและไมพิการของไกอยูในระดับต่ํา มีศัตรูรอบขางเปนนก 
หนู งู แมว สุนัข ท่ีเปนอันตรายทําใหไกท่ีเติบโตและรอดชีวิตจํานวนนอยลง และขายไมไดราคา 
นอกจากนี้ไกพื้นเมือง ถามีการคัดเลือกพอพันธุ แมพันธุที่ดีมาผสมกัน ก็จะไดไกพันธุดีขายได
ในราคาท่ีสูงข้ึนเปนการเพิ่มมูลคาและนําไปสูการกีฬาและการอนุรักษสายพันธุไกชนไทย ตัวอยางเชน 
ไกเหลืองหางขาว ไกประดูหางดํา ไกเหลือง  แมลงภูหางดํา ไกเขียวเหลาหางขาว ไกลายขาวตอก 
ไกสีดอกหมากหางขาว ไกหลงแดง ซ่ึงเปนทรัพยสินทางปญญาของคนไทย (เฉลิม  มหาชน, 2545, 
หนา 3-4) ไกพื้นเมืองเหลานี้จะมีลักษณะสีขนสวยงามและมีลักษณะภายนอกเดน สงางาม เปนท่ีตองการ
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ของผูนิยมเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชนเพื่อความสวยงามและการกีฬา เปนการเพิ่มรายไดในครอบครัว
และพ่ึงพาตนเองไดมากข้ึน 

 ในการเล้ียงไกพื้นเมืองใหเปนไกชนเพื่อเพิ่มมูลคาของไก  ในการผลิตใหเกิดรายได
ในครัวเรือนอยางนอยตองอาศัย ปจจัยในการเล้ียงและการบํารุงรักษา 3 ดาน คือ ปจจัยดานการจัดการ
พื้นท่ีและโรงเรือนท่ีสะอาดอากาศถายเทไดสะดวก ปจจัยดานเทคนิควิธีการเล้ียง เชนการออกกําลังกายไก 
การอาบน้ําไก การนําออกแดด และปจจัยดานอาหารและอาหารเสริมสมุนไพร ซ่ึงจะทําใหไกแข็งแรง 
ไมเจ็บปวย มีน้ําหนักดี  คุณลักษณะรูปรางของไกดี นอกจากนี้ปจจัยทางดานเทคนิควิธีในการบํารุงไก
เพื่อใหเจริญเติบโต ไกท่ีมีคุณลักษณะตามความตองการของผูบริโภค ปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ 
ควรคํานึงถึงอาหาร การเล้ียงไกดวยขาวเปลือกเพียงอยางเดียว สภาพการเล้ียงสวนใหญไมมีการเสริม
โภชนาการตางๆ เพ่ิมใหเชนโปรตีน วิตามินและแรธาตุ  ทําใหอัตราการเจริญเติบโตชา  อีกทั้งโรค
ท่ีเกิดกับไกท่ีจําเปนตองทําวัคซีน หรือใชยาปฏิชีวนะในการผสมลงในอาหารเพ่ือกระตุนการเจริญเติบโต 
ควบคุมและรักษาโรค  แตผลการใชยาปฏิชีวนะไดสงผลกระทบตอผูบริโภคกอให เกิดสารเคมีตกคาง 
ทําใหคุณภาพของอาหารต่ําลง หรืออาจรุนแรงกอใหความเสียหายในการรักษาโรคเกิดการดื้อยา 
(ประวัติ  สมเปน และคนอ่ืนๆ, 2548, หนา 2) 

 สมุนไพรในการเล้ียงไกพื้นเมืองเปนอีกหนึ่งทางเลือกเนื่องจากมีพิษและผลขางเคียงนอยกวา
ยาปฏิชีวนะ ราคาถูกกวา  สามารถปลูกไดเองตามครัวเรือน สมุนไพรชวยปองกันอาการเครียด ลดภาวะ 
การเปนโรคระบาดไก ทําใหสัตวปลอดภัย  และลดตนทุนในการผลิต เกษตรกรท่ีเล้ียงไกพื้นเมือง
ควรมีความรูเกี่ยวกับสมุนไพรตลอดจนช่ือและลักษณะของสมุนไพร ท่ีนํามาใชเชน ราก ลําตน ใบ 
ดอก หรือผล เนื่องจากพืชสมุนไพรมีหลากหลายชนิดสมุนไพรท่ีนิยมนํามาใชบํารุงสุขภาพ ของสัตว 
ปองกันและรักษาโรค สัตวปก  สามารถใชไดหลายรูปแบบ เชน ใชในสมุนไพรสดใหกินควบคูกับ
อาหาร ใชสมุนไพรสดนําไปค้ันหรือตมกอนนํามาเสริมรวมกับอาหาร และทําใหแหงเพื่อบดผง
ในอาหาร นํามาใชในการรักษาโรคตางๆ ในสัตว สามารถแบงออกไดเปนหลายประเภท เปนสมุนไพร
รักษาอาการเจ็บปวยในระบบทางเดินอาหารเชนโรคกระเพาะอาหาร ใชขม้ินชัน กลวยน้ําวา อาการ
ทองอืด ทองเฟอ แนนจุกเสียด ใช ขิง กานพลู กระเทียม กะเพรา  ตะไคร พริกไทย ดีปลี ขากระชาย 
แหวหมู อาการเบ่ืออาหารใช บอระเพ็ด ข้ีเหล็ก มะระ สะเดาบาน หรือสมุนไพรท่ีรักษาโรคอ่ืน เชน 
อาการไข ใชฟาทะลายโจร บอระเพ็ด ยานาง (สุภาพร  อิสริโยดม, อริชญา  นาคชํานาญ และกิตติมา  

จินดามงคล, 2547, หนา 3) 
 ฟาทะลายโจรเปนพืชสมุนไพรซ่ึงมีสรรพคุณทางยาในการปองกันและรักษาโรค  ซ่ึงสาร

ท่ีออกฤทธ์ิในกลุมสมุนไพรเหลานี้มีคุณสมบัติในการทําลายเช้ือจุลินทรียท่ีเปนโทษตอรางกายของสัตว 
ฟาทะลายโจรมีสารประกอบอยูหลายประเภท  สารดังกลาวมีฤทธ์ิลดการบีบตัวของกลามเนื้อกระเพาะ 
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ลําไส ฤทธ์ิในการฆาเช้ือแบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุอาการทองเสีย ไดแก Escherichia coli และ Vibrio  
cholerac  สารออกฤทธ์ิ โดยฟาทะลายโจรมีสรรพคุณใชรักษาไขหวัด ระงับอาการอักเสบ ไอ เจ็บ
คอ คออักเสบ ตอมทอลซิลอักเสบ หลอดลมอักเสบ ขับเสมหะ  รักษาโรคผิวหนัง ฝ แกติดเช้ือ และ 
เปนยาบํารุง บอระเพ็ด มีสรรพคุณเปนยาอายุวัฒนะ แกไข  ดับพิษรอน ถอนพิษไข ชวยใหเจริญอาหาร 
บํารุงกําลัง บํารุงธาตุ แกรอนในกระหายนํ้า (นิจศิริ  เรืองรังสี, 2542, หนา 1-6; ภาวนา  อัศวะประภา, 
ม.ป.ป. หนา 5-19; สุนทรี  สิงหบุตร, 2542, หนา 1-45) ทําใหผูคนที่ใชเห็นคุณคา และกลับมา
ดําเนินชีวิตใกลชิดธรรมชาติ อันเปนการอนุรักษมรดกไทยในการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน
รูจักชวยเหลือตนเองในการใชยาสมุนไพรในการรักษาโรคสัตว (สุนทรี  สิงหบุตร, 2542, หนา 37-38; 
อางถึงใน ประวัติ สมเปน  และคนอ่ืนๆ, 2548, หนา 4) สมุนไพรซ่ึงมีอยูในพื้นท่ีสามารถปลูกไดเอง
ในครัวเรือน เปนการสนับสนุนทรัพยากรภายในประเทศ และลดผลิตภัณฑนําเขาจากตางประเทศ 

 นอกจากนี้การนําสมุนไพรมาใชในสัตวอาจจําเปนตองศึกษาถึงระดับความเปนพิษ
ผลของการตกคางท้ังในสัตวและส่ิงแวดลอมความเปนไปไดท่ีจะนํามาใชในเชิงพาณิชยการนําสมุนไพร

มาใชผสมในอาหารสัตวควรศึกษาถึงอัตราสวนท่ีเหมาะสม ผลกระทบตอสารอาหารอ่ืนๆ ท่ีมีอยูใน
สูตรอาหาร การนําสมุนไพรท้ัง 2 ชนิดมาใชในการเล้ียงสัตว ตองทราบถึงรายละเอียดของสรรพคุณ
แตละชนิดเพื่อที่จะสามารถเลือกนํามาใชในการรักษาโรคไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งไดมีนักวิจัย

ทําการทดลองอาหารผสมสมุนไพรโดยทําการศึกษาในไกกระทงหรือไกเนื้อลูกผสมทางการคาและ

ไกไข (กุศล คําเพราะ และวรรณพร คําเพราะ, 2546, บทคัดยอ; พัชรีวรรณ แกวมูลมุข และคนอ่ืนๆ, 
2547, บทคัดยอ; อุไร  แสนคุณทาว, 2545, บทคัดยอ) ซึ่งยังไมมีการวิจัยที่ใชสมุนไพรดังกลาว
ในการศึกษาไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร 

 ผูวิจัยเปนเกษตรกรท่ีเล้ียงไกพื้นเมืองและอยูในพื้นท่ีเห็นความสําคัญของสภาพการเล้ียง
ไกพื้นเมือง การเลือกสายพันธุไกพื้นเมือง ตลอดจนการนําภูมิปญญาไทย ดานการใหอาหารเสริม
พืชสมุนไพรเปนสวนประกอบในอาหารเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันลดตนทุน ประหยัดคาใชจายและ
ในขณะเดียวกันไกมีสุขภาพดีและสมบูรณ มีลักษณะเดนตรงตามสายพันธุ ผูวิจัยจึงประสงคท่ีจะทดลอง
เล้ียงไกพื้นเมืองโดยใชขาวเปลือกผสมสมุนไพรเพื่อเปรียบเทียบการใหอาหารขาวเปลือกตามธรรมชาติ

อยางเดียว ขาวเปลือกผสมสมุนไพรฟาทะลายโจร และขาวเปลือกผสมบอระเพ็ด วาจะมีผลตอการ
เจริญเติบโต สุขภาพ การติดโรค และพัฒนาคุณลักษณะของไกพื้นเมือง วาจะมีการพัฒนา

แตกตางกันหรือไม ท้ังนี้เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชนใหกับกลุมเกษตรกร 
สนับสนุนใหเกษตรกรมีอาชีพเสริม โดยการเลี้ยงไกพื้นเมือง เพราะสามารถนํามาเปนอาหาร 
ลดคาใชจายในการซ้ืออาหารสามารถนําไปจําหนายเปนรายไดเสริม หรือสามารถพัฒนาเปนไกชน
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เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับเกษตรกรหมู 11 บานหวยสําโรงใต ตําบลเขาหินซอน อําเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาบริบทการเล้ียงไกพื้นเมืองของเกษตรกร หมู 11 บานหวยสําโรงใต 

ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.2.2  เพื่อทดลองการเล้ียงไกพื้นเมืองโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร 
 1.2.3  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูผลการทดลองการเล้ียงไกพืน้เมืองใหกับเกษตรกรนําไปทดลอง

ปฏิบัติตอไป 
 

1.3  ขอบเขตการวิจัย 
 

 การศึกษาการพัฒนาไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร : กรณีศึกษา
เกษตรกรหมู 11 บานหวยสําโรงใต  ตําบลเขาหินซอน  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ไวดังนี้ 
 1.3.1  กลุมตัวอยาง 
  1) ในการศึกษาบริบทการเล้ียงไกพื้นเมืองของเกษตรกรหมู 11 บานหวยสําโรงใต  
ตําบลเขาหนิซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดใชกลุมตัวอยางเกษตรกร  จํานวน 53 ราย  

 2) ในการศึกษาทดลองเล้ียงไกพื้นเมืองโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร ไดไกมาจาก
เกษตรกร จํานวน 15 ราย ท่ีมีไกพื้นเมืองลูกผสมสามสาย  จํานวน 100 ตัว อยูในการครอบครองและ
ทําการคัดเลือกไกตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 30 ตัว โดยใชวิธีการสุมจับฉลาก  

3) ในการแลกเปล่ียนเรียนรูผลการทดลองท่ีเขารวมในโครงการที่เปนเจาของ
ไกพื้นเมืองท่ีไดรับการคัดเลือกในการนํามาพัฒนา จํานวน 15 ราย 
      1.3.2  ขอบเขตดานเนื้อหา   การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษา ดงันี้ 
                         1) บริบทขอมูลสวนบุคคล สภาพการเลี้ยงไกพื้นเมือง และการคัดเลือกสายพันธุ
ไกพื้นเมืองของเกษตรกร หมู 11 บานหวยสําโรงใต  ตําบลเขาหินซอน  อําเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2) ทดลองวิธีการเล้ียงไกพื้นเมืองโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพรเพ่ือใหไกมีสุขภาพ 
สมบูรณแข็งแรง มีลักษณะเดนตรงตามสายพันธุ โดยเลือกไกพื้นเมืองลูกผสมสามสายเพศผู ท่ีมีอายุ 
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ตั้งแต 12 สัปดาห โดยวิธีคัดเลือกรูปราง สีขน น้ําหนัก และทดลองใชสมุนไพร 2 ชนิด คือ 
ฟาทะลายโจร และบอระเพ็ด 
                          3) พื้นท่ีในการทดลองเลี้ยงไกพื้นเมืองใชพื้นท่ี ในการทดลอง ประมาณ 1 ไร  
ณ บานเลขที่ 248/3 หมู 11 บานหวยสําโรงใต  ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  4) ระยะเวลาในการทดลองเล้ียงไกพื้นเมืองโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพรเปนเวลา 
16 สัปดาห ตั้งแต 23  กันยายน 2551 - 18 มกราคม 2552 
 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

 ในการศึกษาการพัฒนาไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร กรณีศึกษา
เกษตรกรหมู 11 บานหวยสําโรงใต  ตําบลเขาหินซอน  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
กอประโยชน ดังนี้ 
 1.4.1 ไดขอมูลและบริบทการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร หมู 11 บานหวยสําโรงใต 
ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.4.2 ไดแนวทางการพัฒนาการเล้ียงไกพื้นเมืองโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจใหกับเกษตรกร 
 1.4.3 ไดสงเสริมวิธีการเล้ียงไกพื้นเมืองโดยใชขาวเปลือกผสมพืชสมุนไพร เพื่อใหเกษตรกร
ท่ีเปนเจาของไกท่ีนํามาพัฒนาไดทดลองนําไปใชเพื่อเพิ่มมูลคาของไกท่ีเล้ียง 
 

1.5  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 การเลือกสายพันธุ หมายถึง การเลือกสายพันธุไกพื้นเมืองท่ีคัดมาจากพอแมพันธุ ท่ีมีลักษณะด ี
เชน สายพันธุดี เหลาดี ท่ีมีอายุ 12 สัปดาห เพศผูน้ําหนักประมาณ 800 กรัมตอตัว รูปรางไมมีตําหนิ 
ไกมีสุขภาพสมบูรณ เชน ปาก คอ อุงเทา น้ําขนดี รอยตองเปนรอยมาตรฐาน คือ ไมเล็ก ใหญเกนิไป 
ไมสูง ต่ําเกินไป 

 ไกพื้นเมือง หมายถึง ไกพื้นเมืองลูกผสมสามสาย ประกอบดวย ไกพื้นเมืองสายพันธุไทย 
(เหลืองหางขาว) ไกพื้นเมืองสายพันธุพมา ไกพื้นเมืองสายพันธุเวียดนาม (งอน) ที่มีลักษณะเดน
ตรงตามสายพันธุ ท่ีนําศึกษาทดลองการเล้ียงโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร 
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คุณลักษณะเดนของไกชน หมายถึง คุณลักษณะภายนอก ประกอบดวย สวนใบหนา 
สวนลําตัว สวนปก สวนสีขน สวนหาง สวนหงอน สวนขา ที่มีลักษณะตามสายพันธุที่กําหนดไว 
เรียกวา  อุดมทัศนีย 

อาหารเสริมพืชสมุนไพร หมายถึง สูตรอาหารที่ใชในการทดลอง ไดแก สูตรขาวเปลือก 
1 กิโลกรัมผสมบอระเพ็ดท่ีระดับ 1 %  สูตรขาวเปลือก1  กิโลกรัมผสมฟาทะลายโจรที่ระดับ 1 % 
(ระดับ 1% อางถึง กุศล  คําเพราะ และวรรณพร  คําเพราะ, 2537; อางถึงใน จิโรจ ศศิปรียจันทร  
และคนอ่ืนๆ, 2550, หนา 13; บงกช  นพผล และคนอ่ืนๆ, 2545; นวลจันทร พารักษา และคนอ่ืนๆ, 
2547, หนา 8)  

  ภูมิปญญาการเล้ียงไกชน หมายถึง สภาพการเล้ียง เทคนิควิธีการเล้ียงไกพื้นเมือง การดูแล
รักษาพยาบาลดวยการใชสมุนไพรตางๆ ตลอดจนการใชอาหารเสริมพืชสมุนไพรท่ีมีผลตอคุณลักษณะ
ของไก  

 เทคนิควิธีการเล้ียง หมายถึง การนําเอาวิธีการตางๆ มาใชกับไกโดยลักษณะของการจําลอง
สถานการณจริงเพื่อใหไกไดประลองกําลังชนและเรียนรูประสบการณโดยเฉพาะ การปลํ้าไก 
(การซอมคู) เปนวิธีการท่ีดีทําใหไกเกิดไหวพริบ ช้ันเชิง การคลองตัว 

 การออกกําลังกายของไก หมายถึง การฝกซอมไกและใหไกออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 
ทําใหไกมีกําลังดี แข็งแกรงและมีความอดทน ดังนี้ 1. การกาดแดด ชวยในการควบคุมน้ําหนัก 
สรางความแข็งแรง ทําใหรางกายปรับสภาพความรอนและชินตอความเหนื่อย 2. การวิ่งสุม กําลังขา 
ฝกความอดทน  3. การลอแบบวิ่งตาขาย  เปนการฝกกําลังขา และสายตา ทําใหไกมีความวองไว 
 

1.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 การศึกษาการพัฒนาไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร : กรณีศึกษา
เกษตรกรหมู 11 บานหวยสําโรงใต ตาํบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยผูวิจยัไดแสดงกรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย ดงัแสดงในภาพ 1
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

  องคความรูและวิธีการเล้ียงไกพื้นเมือง   

-สภาพการเลี้ยงไก   -การคัดเลือกสายพันธุ 
-สถานที่โรงเรือน -อาหารและการใหอาหาร

ภูมิปญญาไทยกับการ

เล้ียงไกพืน้เมือง 

การเล้ียงไกพืน้เมืองเพื่อเปนไก

ชนเพ่ือเศรษฐกิจและการกฬีา 

บริบทการเล้ียงไกพื้นเมืองของเกษตรกร หมู 11 บานหวยสําโรงใต       ขั้นที่ 1 
  1) ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร- 
   ผูเล้ียงไกพื้นเมือง 2) สภาพการเลี้ยง  
   3) การคัดเลือกสายพันธุไกพื้นเมือง 

             วิเคราะหบริบทและวิธีการเล้ียงไกพื้นเมือง 

ทดลองเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร 
ประกอบดวย สูตรขาวเปลือก สูตรขาวเปลือกผสมบอระเพ็ด 

สูตรขาวเปลือกผสมฟาทะลายโจร 

ขั้นที่ 2 
1) กําหนดพื้นที่ 
2) กําหนดกระบวนการ 
    และวิธีการทดลอง 
3) ดําเนินการทดลอง /บันทึกผล  
    การทดลอง 

วิเคราะหผลการทดลอง/น้ําหนัก ขนาดรอบอก  คุณลักษณะภายนอก 

สวนใบหนา สวนลําตัว สวนปก สวนสีขน สวนหงอน สวนหาง สวนขา 
สรุปแนวทางการพัฒนาการเล้ียงไกพืน้เมืองโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร 

ขั้นที่ 3 
แลกเปล่ียนเรียนรูผลการทดลอง

อาหารเสริมพืชสมุนไพรใหกับ 
เกษตรกรเพ่ือนําไปทดลองปฏิบัติ 

แนวทางในการเล้ียงไกพืน้เมืองโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร

เพื่อเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับเกษตรกร 

          กรอบแนวคิดในการวจิัยและพัฒนา 

         แลกเปล่ียนเรียนรูการเล้ียงไกพืน้เมืองเพื่อเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 
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