
 

 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 ในการศึกษาการพัฒนาไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร: กรณีศึกษา 
เกษตรกรหมู 11 บานหวยสําโรงใต ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร องคความรูในการเลี้ยงไกพื้นเมือง งานวิจัยที่เกี่ยวของ และรวบรวมขอมูล
ซ่ึงประกอบการศึกษาและวิจัยในประเด็นดังตอไปนี้ 
  2.1  ขอมูลเกี่ยวกับการเล้ียงไกพื้นเมืองของเกษตรกรบานหวยสําโรงใต 
  2.1.1  ลักษณะภูมิประเทศและอาณาเขตหวยสําโรงใต 
  2.1.2  สภาพทางเศรษฐกิจและสภาพความเปนอยูบานหวยสําโรงใต 
  2.1.3  บริบทในการเล้ียงไกพื้นเมืองบานหวยสําโรงใต 
  2.2  องคความรูในการเล้ียงไกพื้นเมือง 
  2.2.1  ปจจัยในการเล้ียงไกพื้นเมือง 
  2.2.2  ไกพื้นเมืองไทย 
  2.2.3  การอนรัุกษและพัฒนาพันธุไกพืน้เมือง 
  2.2.4  เทคนิควิธีในการเล้ียงไกพื้นเมืองโดยสมาคมอนุรักษไกพื้นเมือง 
  2.2.5  ภูมิปญญา 
  1)  ความหมายและความสําคัญของภูมิปญญา 
 2)  ภูมิปญญาไทยในเร่ืองการเล้ียงไกพืน้เมือง 
  2.2.6  สมุนไพรท่ีใชในการเล้ียงไกพืน้เมือง 
 1)  ขอมูลสมุนไพรบอระเพ็ด 
  2)  ขอมูลสมุนไพรฟาทะลายโจร 
  2.3  เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 
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 2.1  ขอมูลเกี่ยวการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง บานหวยสําโรงใต ตําบลเขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
2.1.1  ลักษณะภูมิประเทศและอาณาเขตบานหวยสําโรงใต 

 บานหวยสําโรงใตเปนหมูบานหนึ่งในสิบส่ีหมูบาน ในตําบลเขาหินซอน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซ่ึงตําบลเขาหินซอนมีผูคนอพยพมาต้ังรากฐานประมาณ 80 ป โดยแตเดิมประชากร
ท่ี มาต้ังถ่ินฐานนั้นอพยพมาจากตําบลขางเคียง เชน ตําบลหนองยาวตําบลบานซอง ตําบลเกาะขนุน 
เพื่อมาทํามาหากินสําหรับช่ือตําบลเขาหินซอน สันนิษฐานวา พื้นท่ีตําบลเดิมนาจะเปนพื้นท่ีท่ีเคยเปน
ทะเลเกา แลวแหงลงไปซ่ึงเกิดจากธรรมชาติแปรปรวน มีกระแสน้ําพัดพานําหินกอนโตบางเล็กบาง
มากองทับถมเปนภูเขาหินท่ีซอนกันโดยธรรมชาติ ชาวบานจึงต้ังช่ือวา “เขาหินซอน” การคมนาคม 
มีถนนลาดยาง 7 สาย ถนนคอนกรีต 2 สาย ถนนลูกรัง 4 สาย ระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร  ปริมาณ  
น้ําฝนท่ีตกท่ัวไปของตําบลเขาหินซอนจะตกในปริมาณระหวาง 900 – 1,300 มิลลิเมตร ตอป มีแหลงน้ํา
ธรรมชาติ ประกอบดวย หวยน้ําโจน คลองระบม หนองบอน คลองหนองปูน คลองหนองเหียง 
มีพื้นท่ีประมาณ 1,200 ไร ไดแก การกอสรางอางเก็บน้ํา 12 แหง สระนํ้าขนาดเล็ก 400 สระ ประชากร
ของตําบลมีรวมท้ังหมด 13,221 คน  

 หมูบานหวยสําโรงใตเปนสภาพพื้นท่ี  เปนท่ีเนินแบบลูกคล่ืนมีหินจํานวนมาก
สภาพดิน เปนดินปนทรายและลูกรัง สภาพดินไมสามารถกักน้ําไวจึงมีสภาพน้ําทวมอยางรวดเร็ว
และเม่ือฝนไมตกพื้นท่ีจะแหงแลงมาก สภาพภูมิอากาศมี อุณหภูมิโดยท่ัวไป เฉล่ียอยูระหวางที่ 25-34 
องศาเซลเซียส มีอาณาเขตติดตอ โดย ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอโคกปบ อําเภอศรีมหาโพธ์ิ จังหวัด
ปราจีนบุรี ทิศใต ติดตอกับ ตําบลคูยายหมี  ตําบลทากระดาน อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลทากระดาน อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และทิศตะวันตก 
ตําบลบานซอง ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา บานหวยสําโรงใต  
มีถนนลาดยางท่ีเช่ือมตอ เสนทางคมนาคมสายหลัก 304 ซ่ึงถามุงหนาไปอีสานก็จะผานกบินทรบุรี  
เล้ียวขวาไปจังหวัดสระแกว เล้ียวซายไปปราจีนบุรี ผานอุทยานแหงชาติทับลาน อําเภอปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ถาเดินทางจากอําเภอพนมสารคามไปจังหวัดฉะเชิงเทรา มีระยะทางประมาณ 
53 กิโลเมตร  

2.1.2  สภาพทางเศรษฐกิจและสภาพความเปนอยูบานหวยสําโรงใต 
 สภาพความเปนอยูของบานหวยสําโรงใต มี 2 แบบ คือ การกระจายตัว และ

การกระจุกตัว โดยทั่วไปถาติดเสนทางการคมนาคมหรือตามสถานที่สําคัญ ก็จะมีการกระจุกตัว
เปนครัวเรือนโดยมีสมาชิก 3-5 คน ตอหนึ่งครัวเรือน มีการปลูกบานอยูกันแบบเครือญาติพี่นองรวมตัวกัน
ประมาณ 5 ครัวเรือน มีท่ีดินเปนของตนเอง (โฉนด) และทําการเกษตรโดยการปลูกพืชไร (สปก.มีสิทธิ
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การถือครองโดยใชประโยชนทางการเกษตร) เกษตรกรจะมีการอยูแบบกระจายตัวตามอาณาเขต
การถือครองท่ีดินเพ่ือสะดวกตอการดูแลจัดการพืชไรและแหลงน้ํา โดยยึดอาชีพดังนี้ 

  1)  การเกษตรแบบผสมผสานโดยเพาะปลูกพืชไร มีรายไดจากการเกษตร 
ปลูกมันสําปะหลัง การเล้ียงสัตว เชน เล้ียงหมู เล้ียงโค และเล้ียงไกพื้นเมือง ตามลําดับ พืชไรท่ีทํารายได
สูงสุด คือ มันสําปะหลัง ทํานา ทําไรขาวโพด เล้ียงสัตว เชน วัว และไกพื้นเมืองเปนอาชีพเสริม 
  2)  การใชแรงงานในครัวเรือน โดยเฉลี่ยแรงงานมีอายุ  16-60 ป การจางแรงงาน
ในทองถ่ิน นอกทองถ่ิน โดยมีคาจางวันละ 138 บาท และมีอายุระหวาง 15-30 ป ท่ีทํางานในโรงงาน
หรือบริษัท 
  ดานสาธารณสุข สาธารณูปโภค สถานท่ีสําคัญในบานหวยสําโรงใตการสาธารณสุข
ในบานหวยสําโรงใต ถาบาดเจ็บเพียงเล็กนอยจะเขารับบริการท่ีสถานท่ีบริการดานสุขภาพในชุมชน  
คือ สถานีอนามัยประจําตําบล ซ่ึงทําหนาท่ีดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การจัดหาน้ําสะอาด
ไวบริโภค การสรางสวมท่ีถูกคุณลักษณะ งานอนามัยแมและเด็ก ประชาชนท่ีเจ็บปวยมากก็จะเขารักษาท่ี
โรงพยาบาลประจําอําเภอ เนื่องจากคมนาคมสะดวก โดยทํางานรวมกับอาสาสมัคร (อสม.) 3  ดานคือ 
  (1)  ดานสาธารณูปโภค  ในชุมชนเปนพื้นที่ที่มีไฟฟาเขาถึงปจจุบันชาวบาน
มีไฟฟาทุกครัวเรือน จึงอํานวยความสะดวกตอครอบครัวและชุมชนหลายดาน มีไฟฟารายทางท่ี
ใหแสงสวาง มีหอกระจายขาว มีประปาหมูบาน บอน้ําธรรมชาติ มีโทรศัพทสาธารณะไวบริการ
 (2)  สถานท่ีท่ีเปนศูนยกลางของบานหวยสําโรงใต คือ สํานักปฏิบัติธรรม 2 แหง 
วัด 1 แหง เชน สํานักสงฆเขาลูกแกว สํานักสงฆเขาหินดางและวัดแสงธรรมคีรี ไวประกอบพิธี
ทางศาสนา มีโรงเรียน 3 แหง คือ โรงเรียนบานเขาหินซอน โรงเรียนหวยหิน โรงเรียนบานหนองกลางดง 
ซ่ึงเปนโรงเรียนในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีชาวบานหวยสําโรงใต 
สงบุตรเขาเรียน 
 (3)  สถานท่ีท่ีสงเสริมอาชีพบานหวยสําโรงใต คือ ศูนยการศึกษาพัฒนาเขาหินซอน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีหลายหนวยงานที่สงเสริมในการฝกอาชีพ มีการสาธิต การฝกอบรม
ใหกับเกษตรกรบริเวณพื้นท่ีของศูนยติดตอกับบานหวยสําโรงใตโดยใชเสนทางภายในหมูบาน  
เดินทางไปยังศูนยสรางความสะดวกสบาย 

2.1.3  ขอมูลดานบริบทการเล้ียงไกพืน้เมืองเปนไกชนบานหวยสําโรงใต  
   ประชากรในหมูบานมีจํานวนรวมท้ังส้ิน  609 คน มี 252 ครัวเรือน (สํานักบริหาร

การทะเบียน กรมการปกครอง, 2548) ประชากรมีอาชีพทําการเกษตร การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
ซ่ึงเปนวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน การเล้ียงสัตวมักจะเล้ียงเปนทุนสํารองในครอบครัว  โดยการเล้ียง
ไกพื้นเมือง ไกพื้นเมืองสามารถปลอยเล้ียงไดในพื้นท่ีทางการเกษตรชวยใหใช พื้นท่ีไดอยางคุมคา 
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และกินอาหารท่ีมีอยูตามธรรมชาติ มีอาหารผสมใหกิน เชน ผัก พืชสด รํา เศษอาหารท่ีเหลือ ชวยให
ประหยัดไกก็สามารถอยูได การลงทุนทางดานอาหารต่ํา นอกจากนั้นไกพื้นเมืองสามารถฟกไขและ
เล้ียงลูกเองได ในปหนึ่งแมไกจะใหลูกอยางนอย 3-4 รุน ๆ จะฟกออกประมาณ 8-10 ตัว ตลอดท้ังป
แมไกจะใหลูกประมาณ 30-40 ตัว ถาเล้ียงไว 3-4แม เกษตรกรจะไดไกและไขเปนอาหาร  เกษตรกร
เองมีความสนใจในการคัดเลือกสายพันธุไกท่ีมีลักษณะเดนนํามาทําเปน ไกชน และจากกีฬาชนไก
ทําใหไกชนบางตัวมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงข้ึน 

  รูปแบบของการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรบานหวยสําโรงใต มีรูปแบบ
ของการเล้ียงไกพื้นเมืองโดยดูปริมาณไกท่ีเล้ียง ปริมาณพ้ืนท่ี อาศัยรมไมใหไกไดอาศัย โดยการเล้ียง
จะมีโรงเรือนที่สรางข้ึนดวยวัสดุท่ีมีในทองถ่ิน หางาย สามารถกันแดดกันฝนได มีประตูปดในเวลา
กลางคืนสวนในตอนเชาจะเปด ภายในโรงเรือนจะมีการแบงล็อคใหกับไกในแตละรุน มีคอนนอน มี
น้ําใหไกกิน มีการจัดการพื้นเลา มีวัสดุรอง เชน แกลบ ฟาง รูปแบบการเล้ียง คือ การเล้ียงแบบกึ่งขัง
กึ่งปลอย เพื่อใหไกไดออกหากินอาหาร ลดความเครียดใหกับไก จะสงผลตออัตราความเจริญเติบโต 
ไกมีการออกกําลังกาย มีความสมบูรณแข็งแรงและประหยัดตนทุนอาหาร 

 เกษตรกรบานหวยสําโรงใตท่ีเล้ียงไกพื้นเมืองมีวิธีการดูแลโรคและการปองกันโรคไก

หลายทางคือ การฉีดวัคซีนปองกันโรคตางใหกับไก  เชน โรคนิวคลาสเซิล โรคอหิวาต โรคหลอดลมอักเสบ 
โรคฝดาษโดยมีการจดบันทึกการทําวัคซีน ชนิดของวัคซีน ปริมาณท่ีใช จํานวนไก อายุไก ตลอดจน
สภาพในการทําวัคซีนทําการปองกันโดยการทําความสะอาดโรงเรือน ภาชนะท่ีใสอาหาร ภาชนะท่ีใสน้ํา 
เปนประจํา ใหถูกสุขลักษณะ ทําการแยกไกที่มีอาการปวยออกจากไกท่ีไมปวย เพื่อลดอาการติดเช้ือ 
     เกษตรกรบานหวยสําโรงใตไดสายพันธุของไกพื้นเมืองโดยอาศัยการยืมจากคนรูจักกัน

ภายในหมูบาน หรือชุมชนใกลเคียง ซึ่งสวนใหญการคัดเลือกจะมาจากสายพันธุของไกที่มาจาก
พอพันธุ-แมพันธุ ที่ผานการเปนไกชนมีประวัติการชน(พอพันธุ) พรอมทั้งมีลักษณะรูปรางที่ดี 
สมบูรณ ไมพิการและมีเชิงในการชนดี สวนแมพันธุตองมีลักษณะดี แข็งแรง สมสวน เปนเหลาท่ีให 
ลูกดี เล้ียงลูกเกง เม่ือผสมออกมาไกจะมีลักษณะเดน เชน รูปรางโครงสรางดี  มีการเจริญเติบโตสมวัย 

 เกษตรกรบานหวยสําโรงใตสวนใหญท่ีเล้ียงไกพื้นเมืองจํานวนนอยเล้ียงไวเพื่อบริโภค 
ภายในครัวเรือนจะไมมีการจดบันทึกท่ีมาของสายพันธุ จํานวนไกในแตละคอก แตเกษตรกรสวนนอย
ที่เล้ียงไกพื้นเมืองเพื่อจําหนายและมีการพัฒนาเปนไกชนจะมีการจดบันทึกสายพันธุ ประวัติ ท่ีมา 
พรอมท้ังมีวิธีการดูแล และการใหอาหารไกพื้นเมือง  
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2.2  องคความรูในการเลีย้งไกพ้ืนเมือง 
 
2.2.1  ปจจัยหลักในการเลี้ยงไกพื้นเมืองเพือ่การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ  

 สัตวท่ีเหมาะสมกับครอบครัวเกษตรกรรายยอยในระดับพึ่งตนเองตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติ, 2549, หนา 4) 
ไดแกการเล้ียงไกพื้นเมือง โดยเล้ียงแบบใหหากินอาหารบริเวณบานและไรนา ใหอาหารเสริมบางสวน 
เชน ขาวเปลือก เศษพืชผักที่เหลือจากการเกษตร อาหารที่เหลือจากการบริโภค ในครอบครัว
วัตถุประสงคหลักเพื่อใชไขและเนื้อบริโภคเปนแหลงอาหารโปรตีนในครอบครัว และขายเปนเงินสด
ในยามขัดสน แหลงขายไดแก ตลาดในหมูบาน ในตําบล และในเมือง การเลือกชนิดสัตวท่ีเล้ียงข้ึนอยูกับ
ความจํากัดของตลาดและฐานะทางเศรษฐกิจ เกษตรกรโดยเร่ิมตนจากการเล้ียงสัตวปก เม่ือมฐีานะดข้ึีน
ก็จะเล้ียงหมู แพะ แกะ และวัวควายตามลําดับ ซ่ึงการเล้ียงสัตวจะตองพึ่งพาตลาด ระดับชุมชนเพราะ
ผลผลิตจากสัตวเหลานี้สมาชิกครอบครัวไมสามารถบริโภคหมด 

 การเล้ียงไกพื้นเมืองของเกษตรกร เปนไกชน มี 3 ปจจัยหลักท่ีจะตองดูแลเพ่ือใหได 
ผลผลิตท่ีดีดังนี้คือ ปจจัยทางดานพื้นท่ี และโรงเรือน ปจจัยดาน การดูแล เทคนิควิธีการ การเล้ียงไก
พื้นเมืองเปนไกชนและปจจัยในเร่ืองอาหาร ซ่ึงปจจัยดังกลาวท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการเล้ียงไกเพื่อให 
ไดผลผลิตท่ีสูงท่ีสุด   

 1)  ปจจัยทางดานการจัดพื้นท่ีและโรงเรือน ลักษณะรูปแบบของโรงเรือนท่ีสรางข้ึน
เพื่อเล้ียงไกท่ีใชในการศึกษาทดลองมีรูปแบบ ดังน้ี  

 (1)  แบบเพิงหมาแหงน เปนโรงเรือนแบบสรางงาย ราคาถูก เหมาะสําหรับผู
ท่ีเล้ียงท่ีมีทุนนอย ไมไดเล้ียงเปนจํานวนมาก แบบนี้มีขอเสีย ถาหันหนาโรงเขาแนวมรสุมจะทําใหฝน
สาดทําใหคอกเปยกและช้ืนแฉะเม่ือถึงหนาฝนตองหาทางแกไข 

 (2)  โรงเรือนแบบเพิงหมาแหงนจะสะดวกตอการทําความสะอาด และอากาศ
ถายเทไดสะดวก 

   คุณลักษณะท่ีเหมาะสมของโรงเรือน 
 (1)  ตองกันแดด ฝน และลมแรงได ขณะเดียวกันตองระบายอากาศ ควรมีรมไม

ใหรมเงา การต้ังเลาตองยึดตามแนวโคจรของงตะวัน ท้ังนี้เพื่อใหไดรับแสงสวาง  
 (2)  สรางดวยตนทุนไมสูง ใชวัสดุในทองถ่ิน 
 (3)  เลาไกตองปองกันอันตรายจากศัตรูไกไดเปนอยางดี เชน สุนัข แมว นกและ

หนู 
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 (4)  รักษาความสะอาดไดสะดวก พื้นคอกตกแตงใหเปนเนินลาดเท น้ําจะไมขัง 
ไมมีของสกปรกรกรุงรัง และไมมีกล่ิน ไมมีแมลงวันรบกวน 

 การดูแลโรงเรือน  
 (1)  เก็บกวาดมูลไกออกผ่ึงแดด และเพื่อนาํไปใชประโยชนอยางอ่ืน 
 (2)  ซอมแซมและไมปลอยใหโรงเรือนทรุดโทรม  
 (3)  จํานวนไกในโรงเรือนตองไมมากเกนิไป 
 (4)  มีการฉีดยา ปองกันมด แมลง และปลวก 
 (5)  มีการฉีดยาฆาเช้ือเดือนละคร้ัง 

  การเล้ียงแบบใชสุม  นอกจากปจจัยทางดานพื้นท่ีและโรงเรือน สุมยังมีความสําคัญ
เสริมพรอมท้ังมีผลตอการทดลอง ดังนี ้

 (1)  ขนาดของสุมที่ผูวิจัยใชในการทดลอง  มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 90-100 
เซนติเมตร เพื่อใชในการรับรองขนาดการเจริญเติบโตของไกตลอดระยะเวลาการทดลอง 16 สัปดาห
   (2)  รูปรางของสุมเปนทรงกลมทําจากไมไผสีสุก เพราะจะมีความแข็งแรงทนทาน
มีความสวยงามและใชไดนาน   

 (3)  ลักษณะของสุม เกล้ียงไมมีเส้ียน ตอกตองไมมีสวนท่ีคมหรือแหลม 
เพราะอาจจะเปนอันตรายตอไก ทําใหเกิดบาดแผลหรือบาดมือผูเล้ียงได  

 (4)  สุมท่ีดีสามารถชวยแกปญหาจากตัวไกท่ีจิกตีกนัเองกอใหเกดิความบาดเจ็บ 
หรือพิการ และปลอดภยัจากศัตรูของไก สะดวกตอการดแูลไกและการเก็บขอมูล 

  2)  ปจจยัดาน การดูแล เทคนคิวิธีการ การเล้ียงไกพืน้เมืองเปนไกชน ดังนี้ 
            (1)  การดูแลไกพื้นเมืองเปนไกชนพบวาเมื่อไกพนวัยกระทงยางเขาสูรุนหนุม 
สรีระรางกาย หนวยกานตางๆ จะแสดงออกมาเต็มท่ีวาเปนยอดนักสู พรอมท่ีจะปกปองแมไกสาวๆ 
เปนผูนําฝูง โดยสัญชาติญาณ ของไกและสัตวท่ัวๆ จะอยูกันเปนกลุมเปนสมาคม ธรรมชาติของไก
จะมีจาฝูงเปนผูนํา ไกหนุมเม่ือเขาสูวัยสมบูรณเต็มท่ีจะไดรับการพัฒนาฝมือเม่ืออายุประมาณ 8-10 
เดือน ซ่ึงเปนชวงท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะฟตซอมบํารุงและพัฒนาไกใหแข็งแกรง ผูเล้ียงจะแยกเอาไก
หนุมใสสุมเล้ียงไวโดยเฉพาะ แตกอนจะนําไปขุนบํารุง จะตองดูลักษณะของไกทุกสัดสวน ตองให
การดูแลเปนพิเศษ จัดขาวเปลือกน้ําใหกินอยางสมบูรณ ตอนนี้ไกเหมือนนักกีฬาท่ีเขาคอรสสําหรับ
การเจียระไนใหเปนนักกีฬา (มนตรี  แสนสุข, 2546, หนา 62) องคประกอบท่ีสําคัญในการเล้ียงไก
พื้นเมืองมี 3 ประการ ดังนี้ 
                                 ก.  ความสะอาดของพื้นที่สุมไก พื้นที่ไมสกปรก ไมแฉะหมักหมมทําให
เปนบอเกิดของเช้ือโรค  สุมควรต้ังไวหางกันพอสมควรเพ่ือปองกันไกดันสุมเขาไปใกลสุมอื่นและ
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ตีกัน ถาสุมไกวางใกลเกินไปไกจะมีความเครียด ไกไดรับการปฏิบัติอยางดีไกจะมีสุขภาพดีสมบูรณ 
เวลาไกนอนควรมีมุงคุมปองกันยุงรบกวน และลมโกรกทําใหไกเปนหวัด ดังนั้นจึงจําเปนตองดูแล
เปนพิเศษ 
                                 ข.  การฟตซอมไก ผูเล้ียงตองอาบน้ําใหไกวันละคร้ังหรือท่ีเรียกกันวา “กาดนํ้า” 
หลังจากกาดน้ําก็ “กาดแดด” ใหขนแหงปลอยใหถูกแดดหอบเล็กนอยจึงเอาเขารมสรางความฝกอดทน
แข็งแกรงไมหอบงาย น้ําหนักตัวไกก็สําคัญตองคอยควบคุมอยาใหอวนสมบูรณมากเกินไป เร่ิมตน
ควรซอมเบาๆ กอนใชเวลาไมมากนักแลวเพิ่มความฟตยิ่งข้ึนชวงแรกๆ อาจกําหนดซอมเพียง น้ําเดียว
หรืออันเดียว เวลา 20 นาที  พบวาไกเขาที่ก็เพิ่มเปน 2 อันๆ ละ 20 นาที  เขาคอรสฝกซอมหนัก 
ข้ึนจนเขาท่ีก็ถายพยาธิเพื่อเตรียมลงสังเวียน 
                                    ค.  การดูแล การผลัดขน หรือ เรียกวา “ถายขน” ซ่ึงไกจะมีการถายขนปละคร้ัง
อยูในชวงฤดูฝนตอหนาว เปนลักษณะเฉพาะของสัตวปก ในไกหนุมถายขนเมื่อปเศษ หลังจากตีไป
ไดพักหนึ่งการถายขนจะใชระยะไมนอยกวา 6-8 เดือน คือขนจะหลุดไปเองแลวก็งอกขึ้นมาใหม
ทดแทน ในปตอๆ ไปไกจะถายขนอายุจะส้ันกวาคร้ังแรกประมาณ 3-4 เดือน ขนใหมก็จะงอกสมบูรณ 
ระหวางไกถายขนตองหยุดซอมหรือตีทันที เพราะรางกายไมสมบูรณ ทางที่ดีปลอยใหไกเปนอิสระ 
ใหหากินจีบสาว คอยดูแลอยาใหเจ็บปวยและตองคุมน้ําหนักอยาใหอวนเกินไป 
                           (2)  ดานเทคนิควิธีการในการเลี้ยงไกชน เปรียบเหมือนกับนักกีฬาทั่วๆ ไป
เพราะตองเขาแขงขันซ่ึงชัยชนะและผูแข็งแกรง แข็งแรง ชาญฉลาด จะสามารถยืนหยัดบนพื้นลาน
ในฐานะผูชนะบนสังเวียนการประลองไกชนจะตองสมบูรณท่ีสุด ท้ังรางกายและจิตใจ ทางดานจิตใจนั้น
อยูท่ีสายเลือดและพันธุกรรมสวนรางกายอยูท่ีการฝกซอมตรงนี้คือหนาท่ีของพ่ีเล้ียงท่ีจะตองฟตซอม

ใหไกแข็งแกรง ตามธรรมชาติไกไดคุณลักษณะก็จะมีความแข็งแกรงอยูในตัว แตตรงจุดนีย้งัไมพอพี่
เล้ียงจะตองฟตซอมออกกําลังกายใหแข็งแกรงยิ่งข้ึนสมบูรณท่ีสุด (วีระเดช พะเยาศิริพงศ, 2543, 
หนา 142) 

  จุดประสงคการฝกซอมออกกําลังกายใหกับไก เพื่อใหพละกําลังไกอยูตัวใช
พลังงาน เพ่ือการตอสู ควบคุมน้ําหนักไมใหน้ําหนักเพิ่มหรือลดเกินไป สรางความอดทน ความแข็งแกรง
ออกกําลังกายกลามเนื้อ เพิ่มความมั่นใจ เพิ่มกําลังใจในการตอสู วิธีการออกกําลังกายตามภูมิปญญา
ชาวบานมีหลายวิธี ดังนี้ 

       ก.  การลอ มีอยูหลายวิธีแบบดั้งเดิมที่ชาวบานใชกันเปนวิธีการลอไก
โดยการเอาไกท่ีแกหรือไกท่ีไมไดตีมาลอเปาวิธีนี้พี่เล้ียงจับไกตัวลอเอาไปยั่วยุไกตัวซอมใหเกิดโมโห

หรืออยากตีตัวลอ อาจจะวิ่งเปนแนวตรง เปนวงกลม หรือวิ่งซิกเซกก็ได ใหไกซอมวิ่งไลตี สลับกับ
การยกใหตัวซอมไดตี พยายามเอาไกตัวลอหลบหนี ฝกนิสัยใหตัวซอมชํานาญการตีไลคูตอสู ทําใหไก
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มีความวองไวทั้งปากและสายตา ฝกหลบหลีก กําลังขา ขอขา กําลังปก และใหโดดตี ขณะลอ

ความเอาไกตัวลอเขาตีไกตัวซอมบางเพ่ือกระตุนใหตัวซอมรูจักการปองกันตัวและระวังตัวลอใหไก

ตัวซอมอาปากพอควรเรียกเหง่ือเรียกกําลัง การลอตองซอมกอนออกสนาม 10 กวาคร้ังหรือ 10 เชา 
เพราะการเตรียมไกออกชนตองฟตซอมเก็บตัวอยางนอย 14 วัน หรือ 21 วันเปนอยางนอย เพื่อใหไก
สมบูรณท่ีสุด 

        ข.  ลอแบบวิ่งตาขาย เปนวิธีการที่คิดคนกันมาเพื่อใหไกตัวซอมไดวิ่ง
ออกกําลังกาย วิธีงายๆ คือเอาตาขายขึงเปนแนวยาวจับไกตัวลออยูฝงหนึ่ง ตาขายตองเปน 2 เสน 
เวนระยะตรงกลาง พอไมใหไกตัวกันถูก จากนั้นก็ปลอยใหไกลอโดดตีกันมันจะวิ่งกลับไปมา
เพ่ือหาทางตีกันใหได บางคร้ังโดดตีก็ถูกตาขาย การลอตาขายนั้นใชกับไกดุแตกับไกบางตัวท่ีไมดุ
หรือข้ีเกียจวิ่งพอตีไมไดมันก็ไมวิ่งไมออกกําลังกาย ลอแบบนี้ประมาณครึ่งช่ัวโมงทุกเชาไกจะได
กําลังดี 

         ค.  การโยนหลุม วิธีนี้ใชกันท่ัวไปเปนการฝกกําลัง ทําไดโดยขุดหลุมใหใหญ 
พอประมาณไมเล็กหรือแคบเกินไปจะทําใหไกมีปญหาหรือเสียไดเวลาบินข้ึนมา  ความลึกของหลุม
คะเนดูวาไกจะมีกําลังบินข้ึนมาไดไมยากนักกนหลุมควรลองดวยกระสอบผาหนาๆ หรือจะทําหลุม
โดยขุดหลุมแลวเอาไมบุเปนผนังหลุมจะเปนรูปส่ีเหล่ียม กนหลุมรองดวยผาหนาๆ หรือกระสอบปาน 
เวลาซอมก็จับไกลงในหลุม ปลอยใหไกกระโดดข้ึนมาปากหลุม วิธีนี้ไกจะไดกําลังปกหัวไหล 
กําลังขา เวลากระโดดทําสัก  50-100 คร้ังตอวัน บางคนเรียกวิธีนี้วา “โดดหลุม”  หรือ “บินหลุม” 

            ง. วิ่งสุม คือ เอาไกใสไวในสุมใบเล็กๆ แลวมีสุมใบใหญครอบไวอีกทีหนึ่ง 
ปลอยใหไกซอมวิ่งหาทางตีไกลอในสุมใหได ใชเวลาลอประมาณ 30 นาที เปนอยางตํ่าแตวิธีนี้
บางคร้ังมีปญหาไกตัวซอมเกิดไมอยากตีไกตัวลอในสุมข้ึนมา การซอมอาจไมไดผล พี่เล้ียงก็ตองพา
ไกลอวิ่ง 

             จ.  การลงนวม คือการใสนวมที่เดือยสวมปากใหตีกันเลย ใหไกไดงัดขอ
กําลังกัน ใหไกไดงัดขอแลวตี แตถาเปนไกเชิงจะไมนิยมวิธีนี้ เพราะอันตรายถาใสนวมปาก แลวตอไป
จะทําใหไกไมคอยจิก จะเสียเชิงจิก จะติดเปนนิสัย การนวมหรือการลงนวมนิยมเปนพวกไกแขง 
ไกยืนตีโดนตี 

 การฝกซอมหรือการออกกําลังกายวิธีนี้สวนใหญจะทําหลังจากการผาน

การลอไกเพื่อเปนการผอนคลายกลามเนื้อ จากการวิ่งก็ผอนเปนการเดินใหชาลง ฝกกลามเนื้อขา 
ฝกสายตา ความไว ความคลองตัว ความฉลาด หรือไวพริบในการหาวิธีตีไกในสุม 
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  (3)  การกาดน้ํา หรือการอาบน้ําไกมีอยู 2 แบบ คือ  การกาดน้ําเย็นนั้น มักใชกับ
ไกท่ีออกโชวความสวยงาม  และ การกาดน้ํารอน ไกท่ีเตรียมออกสังเวียน ประโยชนของการกาดนํ้า 
มี 2 ขอ คือ 

  ก.  ใชสมุนไพรประคบตัวไกชวยสรางความแข็งแกรง มีกําลังทนทาน 
ขับไลไร พวกเห็บ เหาที่เกาะติดตัวไกใหหมด เพราะหากมีเห็บ ไร หมัดจะทําใหเกิดความรําคาญ 
ไกไมมีสมาธิในการตี หรือฝกซอม 
                                     ข.  ใชสมุนไพรเพื่อตองการใหกลามเนื้อกระชับ แข็งแรง หนังเหนียวข้ึน
ใหเกิดการสบายตัวใหไกกระปรี้กระเปรา ฉะนั้นหลังการออกกําลังกายหนักๆ ตองกาดนํ้าเพิ่ม
ความสดช้ืนใหกับรางกายของไก วิธีการเตรียมน้ําอาบไกตามภูมิปญญาชาวบานสมุนไพรท่ีใชมี 

 ใบมะขาม มีรส ฝาด เปร้ียว ทําใหรัดขน รัดกลามเนื้อ หนังเหนยีว 
 ไพล  ชวยแกการฟกชํ้า การชํ้าใน ชวยขับลมเจริญอาหารดี รักษาผิวหนงั

สมานแผล กลามเนื้อรัด 
 บอระเพ็ด มีรสขมตมในน้ําทําใหขมการรัดขน ทําใหหนังตึง หนังหนา 

เหนยีวและเจริญอาหาร 
 ใบสมปอย คุณสมบัติอันเดยีวกันกับใบมะขาม ชวยรัดกลามเนื้อ รัดขน 

ใหตึงหนังหนาเหนยีวตามโบราณวาคงทนหรืออาจจะเพิ่มใบพลับพลึงก็ได แตไมคอยนิยมกันเทาไร 
 ตะไคร เปนยาทําใหหนังหนา รัดกลามเนื้อใหแนน กําจัดพยาธิภายนอก 
 ใบมะกรูดและขา ชวยรักษาผิวหนัง และกลามเน้ือใหกระชับเอาสมุนไพร 

ทุกอยางๆ ละพอประมาณ ลงในน้ําเดือด พอใหตัวยาออกมาดีแลวก็ยกลงตั้งท้ิงไวใหอุน เพื่อนําไป
อาบน้ําไกบางแหงมีการเพ่ิมสมุนไพร เชน ใบไผ เปนพืชมงคลชวยใหแข็งแกรง เหนียว ไมหักโคนงาย
เหมือนกับตนไผ นี้คือความเช่ือท่ีจะเลือกใชจะทําหรือไม 

 วิธีการอาบน้ําไก หรือกาดน้ํา คือน้ําตองทําความสะอาดไกทุกสวนแตตอง
ไมใหปกไกเปยกน้ํา มือน้ําจะใชผาขาวบางชุบแลวบิดหมาดๆ เช็ดไลทุกซอกขนตลอดลําตัว เนื้อหนัง
ตองเปยกโดนน้ํา ลูบไลตั้งแตซอกคอไปถึงลําตัว กลางหลัง โคนหาง ขา ยกเวนท่ีปกท่ีเดียว กาดน้ํา
ตองลูบไปทางทิศทางของขน อยายอนขน 

 การที่ยกเวนไมใหน้ําอุนถูกปกก็เพื่อปองกันไมใหใบปกเสีย เพราะวาปก
จะมีไขมันติดอยู ถาอาบน้ําโดนน้ําอุนบอยๆ ปกจะกรอบแตกงาย จุดนี้สําคัญ มีวิธีปองกันคือ 
ตองใสถุงพลาสติกคลุมท่ีปกไวท้ังสองขางกันน้ําอุน โดนปก  เวลากาดน้ําตองไลตามขนลงมาทีละเสน
ทําอยางละเอียด  
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  การฝกออกกําลังไก จุดประสงคคือใหไกไดออกกําลัง ฝกใหมีความคลองแคลว  
วองไว รวดเร็ว รวมถึงการกลับตัวใหเกิดชั้นเชิงเทคนิค นอกจากนี้ยังสามารถดูชั้นเชิงของไกได
วามีการตีแบบไหน  มีเชิงไหนที่สมบูรณหรือขาดหายไปจะตองฝกซอมเพิ่มเติมตรงไหน
เพื่อเพ่ิมทักษะอ่ืนๆ เฉพาะตัวใหกับไก 

 (4)  การติดขม้ิน หรือการลงขม้ิน ขม้ินท่ีใชขม้ินผง หรือขม้ินหัวก็ได  เอาขม้ิน 
ออย หัวเล็กๆ ไปตมกับเกลือเล็กนอย จากนั้นก็เอามาฝนกับกระถาง หรือกระเบื้องที่อังไฟอุนๆ 
เอาปูนแดงท่ีกินกับหมากผสมทาลงไปบนกระเบื้องเล็กนอย หรือน้ําสมสายชูเพื่อใหหนังหนาดีข้ึน 
จากน้ันมือน้ําเอาผาขาวบางกราดนํ้าไกชุบน้ําบิดพอหมาดๆ วางบนแผนกระเบ้ืองแลวพับใหหนา
เรียกวา “อังไฟ” ใหรอนพอประมาณ นํามานาบหรือทาที่จุดสําคัญ พอใหโครงสรางหนาขึ้น 
ใหเนื้อหนังดีข้ึนทาบริเวณหนาอยาใหโดนตา ทาคอ จุดไหนท่ีมักจะโดนคูตอสูตีตองนาบใหนานหนอย 
ทาหนา อก ข้ัวปก กลามขา หนาแขง เดือย  ขั้นตอนตรงนี้ตองเช็ดตัวไกใหแหงกอนหลังกาดน้ํา
จึงลงขม้ิน ขอควรระวังขม้ินผงมักจะผสมแปงไมใชขม้ินรอยเปอรเซ็นต ถาใหตัวยามีประสิทธิภาพดี 
ควรเอาขม้ินมาปนเองหลังกราดน้ําเสร็จนําไกออกกาดแดด 

  (5)  การกาดแดด ชวยในการควบคุมน้ําหนักไกสรางความแข็งแกรงทนทาน
ใหกับรางกายทําใหไกคุนเคยกับความรอน ความเหนื่อย ไกจะตองกาดแดดเพื่อใหกําลังอยูตัว 
วิธีการกาดแดดนําสุมครอบไกไวกลางแจงใหโดนแดดนานแคไหนอยูที่แดดจัดหรือไม ผูเลี้ยง
ตองสังเกต หากไกเร่ิมอาการหอบ  อาปาก  หรือปกยก  ก็เอาเขารมได ถาเปนไกหนุมหากหอบมากไป
จะเกิดผลเสียเพราะรางกายไมเคยชิน ไกโดนน้ําแลวไปตากแดดไมเหมาะแน แตถาเปนไกแกผานสังเวียน
ไมมีปญหา อยูท่ีพี่เล้ียงคอยควบคุมดูแลอยางใกลชิด พอกราดแดดเสร็จเอาเขารม ปนคอ ปนเสลด
ออกมาใหไกหายหอบสักพัก อยาเพิ่งใหกินน้ํา  เพราะจําทําใหคอเปนฝา ตองรอใหหายเหนื่อยถึงคอยๆ 
ใหน้ํา ตามดวยขาวใหกินถือวาเสร็จส้ินข้ันตอนในตอนเชา 

  (6)  การซอมคูชน (การปลํ้าไก) ซอมเพ่ือใหไกไดออกกําลังกาย ฝกช้ันเชิงการชน 
ความอึดความอดทนเมื่อถูกตี ดูความแข็งแกรงของรางกาย ลูกลอ ลูกชน ควรจะทํากับไกเมื่ออายุ
9-10 เดือนขึ้นไป การปลํ้าครั้งแรกไกตองเปนไกเชิงออนกวา เพื่อตองการลอใหไกหลักมีกําลังใจ
เม่ือกําลังใจดีแลวคอยซอมกับไกท่ีมีระดับข้ึนไป ในการซอมปลํ้าควรสลับกับไกเชิงลางและไกเชิงบน
เปนวิธีการและเทคนิคท่ีเกษตรกรนิยม เพราะเปนการซอมเหมือนจริงใหไกไดฝกความคุนเคย
ท่ีจะนําไปใชในการแกไขสถานการณจริง 

 โดยสรุปการฝกซอมออกกําลังกาย  ตองดูจากนิสัยไกซ่ึงในแตละตัวไมเหมือนกัน
อาจจะฝกซอมโดยเฉพาะวันแรกๆ ควรเร่ิมจากนอยไปหามาก เม่ือไกมีกําลังอยูตัวแลวก็ทําจํานวนครั้ง
หรือเวลาเพิ่มมากข้ึน 
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         3)  ปจจยัทางดานอาหารในการเล้ียงไกพืน้เมือง  ดังนี ้  
                             (1)  การเล้ียงดูใหอาหารสําหรับไกพื้นเมืองอาจใชเมล็ดพันธุพืชเปนอาหาร เชน 
ขาวเปลือกเปนหลักซึ่งในการเลี้ยงสามารถใหอาหารไกพื้นเมืองไดหลายๆ ชนิดผสมกัน ไดแก 
ปลายขาว รํา ขาวโพด ปลาปน กากถ่ัว กากมะพราว  หรือการใชอาหารสําเร็จรูปผสมกับรํา  ผักสด 
ใบกระถิน ใบแคหรือหญาสดใสใหกินทุกวันเพื่อเสริมแรธาตุใหกับไก ซ่ึงไดแกรายละเอียดตามชวงอายุ
จะตองมีโภชนะการท่ีแตกตางกัน (ไสว นามคุณ และคนอ่ืนๆ, 2548, หนา 22-35; อางถึงใน ประวัติ  
สมเปน และคนอ่ืนๆ, 2548, หนา 11)  
                              (2)  การใหสมุนไพรเพื่อเปนการเสริมกําลังกับไกพื้นเมืองที่เปนไกชน เชน 
สมุน ไพรสด ไดแก ตะไคร กระชาย ไพล เปนการขับลมชวยในการหมุนเวียนโลหิตทําใหไกมีสุขภาพ
แข็งแรง มีการขับถายดี ไดแก กลวยน้ําวา 

     (3)  การใหน้ําสะอาดไกกินตลอดเวลาและควรเปล่ียนน้ําทุกวัน วันละ 2 ครั้ง 
มีการทําความสะอาดภาชนะท่ีใสน้ําทุกวัน 

สรุปไดวา การเล้ียงไกพื้นเมืองใหเปนไกชนตองอาศัยปจจัยท้ัง 3 ปจจัยเปนการเกื้อหนุน
และท่ีสําคัญดานผูเล้ียงตองดูแลเอาใจใสในการเล้ียงทุกข้ันตอนของเทคนิควิธีการ มีการปองกันโรค 
ปองกันอันตรายใหกับไกโดยจัดใหอยูในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม มีแหลงอาหารท่ีอุดมสมบูรณ เสริมพืชสมุนไพร
เพื่อลดอาการเจ็บปวย สังเกตไกทุกตัวท่ีเล้ียงในดานพัฒนาการ ส่ิงเหลานี้มีสวนชวยเกษตรกรไดเรียนรู
สรางประสบการณการเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชนไกของเกษตรกรมีคุณภาพดีข้ึน 
 2.2.2  ไกพื้นเมือง 
  1)  ลักษณะโดยท่ัวไป 
  ไกพื้นเมือง หรือไกบาน (domestic fowl) จัดอยูในวงศ (family) phasianidae, 
อันดับ (order) galliformes, ช้ัน (class) aves ซ่ึงมีตนกําเนิดในเอเชีย โดยพัฒนาการมาจากไกปาชนิดตางๆ 
ซ่ึงท่ีพบในประเทศไทยคือไกปา Gallus การเล้ียงไกพื้นเมืองอยูท่ัวไปทุกภาคทุกครัวเรือนของ
ประเทศไทย จัดเปนแหลงอาหารโปรตีน บริโภคไดท้ังไขและเนื้อ (ไสว นามคุณ และคนอื่นๆ, 
2548, หนา 8; อางถึงใน ประวัติ สมเปน และคนอื่นๆ, 2548, หนา 7)ไกพื้นเมืองจึงเปนไกท่ีมี
วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพันธุโดยอาศัยพื้นฐานธรรมชาติเปนหลัก จึงทําใหไกพื้นเมือง 
มีหลากหลายสายพันธุ แตละสายพันธุก็จะมีจุดเดนเปนคุณสมบัติเฉพาะตัว เชน ความตานทานโรค
สามารถเติบโต และขยายพันธุภายใตสภาพแวดลอมการเล้ียงดูของเกษตรกร (อภิชัย  รัตนวราหะ, 
2540; อางถึงใน สายสุณีย หนูภัยยันต, 2549, หนา 4) 
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  2)  การคัดเลือกสายพันธุ และการดูแลไกพื้นเมือง การคัดเลือกไกตามลักษณะ

และคุณสมบัติของไกท่ีพอพันธุและแมพันธุ คือตองแข็งแรงและแววตาสดใส ขนเรียบเปนมันและ
เคล่ือนไหวคลองแคลว ตัวผูหงอนสีแดงเขม ไมพิการ อายุไมเกิน 2-3 ป มีน้ําหนักต้ังแต 2.5 กิโลกรัม
สวนแมพันธุจะตองมีรูปรางสมบูรณแข็งแรง มีน้ําหนักต้ังแต 1.5 กิโลกรัมข้ึนไป มีอายุตั้งแต 7 เดือน
แตไมเกิน 3 ป ใหไขอยางนอยปละ 4 ชุด ๆ ละ 12 ฟอง ฟกไขออกและเล้ียงลูกรอดจนโตอยางนอย
ชุดละ 6 ตัว นิสัยไมดุรายคอยตีลูกไกของแมไกตัวอ่ืน 
 (1)  การผสมพันธุ จะจับคูใหพอพันธุ แมพันธุขังไวดวยกัน ในเลาผสมพันธุ
เพื่อใหไดประสิทธิภาพในการผสมโดยตัวผู 1 ตัวตอแมไก 3 ตัว ในสวนของการดูแลแมพันธุ 
จะมีการใหอาหารไกไข กับแมไกพันธุและอาหารเสริมกับพอพันธุเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผสมพันธุ 
โดยการบันทึกการผสมไกของแตละรุน เชน สายพันธุไก แหลงท่ีมา วันเดือนป อายุ  คุณลักษณะภายนอก 
น้ําหนัก ของพอพันธุแมพันธุ และจํานวนไขท่ีผลิตไดตอฟอง 
 (2)  การฟกไข แบงออกเปน 2 ชนิด คือ โดยตามธรรมชาติและการใชตูอบ 
โดยมีอุณหภูมิไมเกิน 40 องศา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟกไข ลดอัตราการตายของลูกไก 
โดยทําการจดบันทึก เชน วันเดือนป ระยะเวลาในการฟก ความสมบูรณของลูกไก อุณหภูมิ

การฟกไขท่ีฟก 
 (3)  การขยายพันธุ จะคัดไกในรุนหรือฝูงท่ีมาขยายพันธุ ซ่ึงจะคัดไกตามลักษณะ
ของไกที่ดี โดยเพิ่มจํานวนแมไก การผสมขามสายเลือด พอพันธุแมพันธุมีลักษณะดีเขาดวยกัน 
ทําการบันทึกประวัติไกในขณะท่ีทําการขยายพันธุ เชน สายพันธุไก แหลงท่ีมา คุณสมบัติภายนอก 
วันเดือนป อายุ จํานวนไขกี่ใบและลักษณะจํานวนลูกท่ีฟกออก 

  3)  ประโยชนของการเล้ียงไกพื้นเมือง  
     ไกพื้นเมืองสามารถใหผลประโยชนแกผูเล้ียง เปนสัตวท่ีเล้ียงไวเพื่อกินเศษอาหาร
หรือวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน เศษเมล็ดขาวท่ีตกหลน แมลงตางๆ หรือผลพลอยไดจากมูลไก
นําไปใชเปนปุยอินทรียซึ่งลวนแตเปนประโยชน (รายงานพิจารณาการศึกษา, 2546, หนา 45-46) 
แบงประโยชนออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 

    ประโยชนของครัวเรือน ดังนี ้
 (1)  ครัวเรือนเกษตรกรที่เล้ียงไกพื้นเมืองเปรียบเสมือนการมีธนาคารออมสินไว
ประจําบาน 
 (2)  ทุกครัวเรือนสามารถสรางมูลคาเพิ่ม จากไกเนื้อและไกชนไดดีกวาสินคา
หลายชนิด 
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 (3)  ในครัวเรือนมีอาหารโปรตีนสํารองสามารถนํามาใชไดตามความตองการ
ทันที 
 (4)  ความเพลิดเพลินและดูสวยงาม มีสวนชวยรักษาสุขภาพจิตของสมาชิก
ในครัวเรือน 
 (5)  ไมสิ้นเปลืองเวลาเลี้ยงไกพื้นเมืองโดยปลอยหากินตามธรรมชาติและ
มีการเอาใจใสดูแลโดยเฉพาะก็คือการฝกหัดใหเปนไกชนเกง และการทําวัคซีนท่ีพอสมควรเทานั้น
 (6)  สมาชิกในครัวเรือนไมหมกมุนกับยาเสพติดเพราะใชเวลาสวนใหญอยูกับ
การเล้ียงไก 
 (7)  แตละครัวเรือนมีรายไดเสริมหรือเปนรายไดหลัก ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความขยัน
เอาใจใสในการเล้ียงดูอยางเปนอาชีพถาวรเปนการสรางเศรษฐกิจครัวเรือนใหเขมแข็งม่ันคง 

 ประโยชนของชุมชน ดังนี ้
 (1)  ชุมชนไดมีโอกาสพบปะสังสรรคแลกเปล่ียนเทคนิคการเล้ียงโดยภูมิปญญา
ชาวบาน สรางความเพลิดเพลินและสามัคคีเกิดข้ึนโดยสม่ําเสมอ 
  (2)  ชุมชนมีอาชีพตอเนื่อง เชน บางครัวเรือนนอกจากจะยังเล้ียงไกแลวยังผลิต
อาหารไกธรรมชาติควบคูไปดวย อาทิ การเล้ียงและการขายลูกกบ ลูกจิ้งหรีด ลูกตะพาบน้ํา ปลวก 
หนอน แมลงตางๆ รวมท้ังอุปกรณการเล้ียงหลายชนิด เปนการสรางรายไดเพิ่มอีกทางหนึ่ง 
  (3)  สรางเศรษฐกิจชุมชนใหดีข้ึน มีการซ้ือขายมีเงินหมุนเวียนในระดับทองถ่ิน
เกิดความมั่นคงและเขมแข็งในชุมชน 
 (4)  ชุมชนมีความภูมิใจและมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาสายพันธุไกไทย
ใหเปนมรดกของชาติสืบตอๆ กันไป 
  (5)  บางชุมชนกอตั้งตลาดกลางการเกษตรมีการซื้อขายไกพื้นเมืองเปนประจํา
ทําใหชุมชนมีตลาดไกทีแนนอน 
 (6)  บางชุมชนชวยกันผลิตอุปกรณและสมุนไพรเปนยาและอาหารเสริมใหกับ
สมาชิกและชุมชนอ่ืนๆ เปนการสรางรายไดเพิ่มข้ึน 
 (7)  เปนการสรางชุมชนใหเขมแข็ง สมาชิกของชุมชนวัยทํางานทุกคนไมหมกมุน
กับยาเสพติด 

 ประโยชนภาคอุตสาหกรรม ดังนี ้
 (1)  เกิดอุตสาหกรรมการผลิตไกพื้นเมืองและไกพื้นเมืองในลักษณะฟารม

ขนาดใหญ 
 (2)  เกดิอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อไกสดแชแข็งและอาหารสําเร็จรูป 
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 (3)  เกิดอุตสาหกรรมการผลิตตอเนื่อง เชน การผลิตอุปกรณการเลี้ยง การฝก 
ออกกําลังไก ยาและอาหารเสริมสําหรับไกชน ฯลฯ และเกิดอุตสาหกรรมสินคาไกพื้นเมืองไทย 
  (4)  เกิดอุตสาหกรรมไกเนื้อและไกพื้นเมืองไทย เชน การเลี้ยงจิ้งหรีด กบ
ตะพาบน้ํา เปนตน 
 (5)  เกิดอุตสาหกรรมยาสัตว เพิ่มการตองการวัตถุดิบท่ีเปนสมุนไพรในทองถ่ิน
มากข้ึน มีการจางงานมากข้ึนท่ัวประเทศ 

  ประโยชนของประเทศชาติ ดังน้ี 
 (1)  อัตราการวางงานของประชากรจะลดลง เพราะการขยายการเล้ียงไกพื้นเมือง
จะทําใหมีการจางงานเพ่ิมข้ึน 
 (2)  อัตราการติดยาเสพติดของประชากรลดลง 
 (3)  มีความเขมแข็งและม่ันคงทางเศรษฐกิจระดับชุมชน ระดับภาค และระดับชาติ
 (4)  ไดเงินตราตางประเทศจากการสงออกไกพื้นเมืองไปตางประเทศ 
 (5)  ประเทศชาติมีอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร 
 (6)  ประเทศชาติเปนเจาของสิทธิบัตร สายพันธุไกพื้นเมืองไทย เปนสายพันธุ
ประจําชาติไทยอันเปนมรดกลํ้าคาของคนไทย 
 (7)  การกําหนดกีฬา และกีฬาชนไก เปนการละเลนระดับชาติจะเปนจุดขายท่ีสําคัญ
ของการสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศ 
 (8)  ไกพื้นเมืองไทยชวยแกปญหาขาวเปลือกลนตลาดภายในประเทศไดจํานวน
หนึ่ง ซ่ึงโดยเฉล่ียไก 1 ตัวกินขาวเปลือกวันละ 50 กรัม ปละ 18,250 กรัม หรือ 18.25 กิโลกรัมตอตัว 
ท้ังประเทศมีไก 300  ตัว จะตองใชขาวเปลือกปละ 5,475 ลานกิโลกรัม หรือ ปละ 5.475 ลานตัน  
 (9)  ระบบการเล้ียงไกดวยการใชอาหารธรรมชาติจะเปนสื่อของการพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 
 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลสําคัญตอการอนุรักษและพัฒนาไกพื้นเมือง 
นโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย ป 2525 ซ่ึงเปนตัวแปรสําคัญท่ีจะนํามาใชกับชาวบาน (รายงาน
พิจารณาการศึกษา, 2546, หนา 48-49)   

         จุดแข็ง (Strength) ประเด็นหลัก สรุปไดคือไกพื้นเมืองไทยเปนทรัพยากรของไทย
ที่มีอยูแลว หาไดงาย เพราะเลี้ยงงาย แข็งแรง โตเร็ว เลี้ยงดวยตนทุนตํ่า อาหารและเวชภัณฑ 
สามารถผลิตข้ึนใชเองภายในประเทศ เปนสัตวเศรษฐกิจของครัวเรือน ท่ีมีอยูท่ัวประเทศสามารถ
สรางมูล คาเพิ่มไดตลอดเวลามีตลาดตองการมากท้ังภายในและตางประเทศถาเปนไกพันธุดี ไกพื้น
เมืองไทยเปนดาราแสดงกีฑา และกีฬาชนไก ในการเพิ่มสีสันของการสงเสริมการทองเท่ียวของชาติ
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เปนสัตวท่ีชวยรักษาระบบนิเวศนของส่ิงแวดลอมใหคงสภาพตามธรรมชาติไดดีเปนพิเศษเปนทรัพยากร

ท่ีนํามาพัฒนาใหเกิดเปนสัตวเศรษฐกิจทําใหเปนสินคาท่ีมีศักยภาพและความพรอมท่ีจะขยายการผลิต

ไดตลอดเวลาซ่ึงจะเปนสินคาใชแขงขันในตลาดโลกไดอยางมีประสิทธิผลดีเลิศ เปนสายพันธุของชาติ
และสามารถอนุรักษไวเปนมรดกไทยสืบตอไป และพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 
ไดบัญญัติไวในมาตรา 4 กําหนดการชนไกไวในบัญชี ข. เปดโอกาสใหมีการเลนการพนันได
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการอนุรักษและพัฒนาไกพื้นเมือง  ใหมีความกาวหนายิ่งๆ  ขึ้นไป
หากกระทรวงมหาดไทยยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2525และออกระเบียบใหม
เปนการเอ้ืออํานวยใหการชนไกเปนส่ิงท่ีปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายจะเปนการเรงรัดการอนุรักษและ

พัฒนาไกพื้นเมือง ไทยใหเกิดผลตอการประกอบอาชีพของเกษตรกรไดอยางรวดเร็วและอยางยั่งยืน           
    จุดออน (Weakness)  สรุปไดคือ  รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการอนุรักษการพัฒนา
ไกพื้นเมืองไทยไมชัดเจน ไมมีมุมมองท่ีวาไกพื้นเมืองไทยเปนสมบัติอันลํ้าคาของคนไทยเปนสมบัติ
ท่ีกระจายอยูท่ัวแผนดินและเปนทรัพยากรที่ตองอนุรักษไว และพัฒนาใหเปนสัตวเศรษฐกิจท่ีสําคัญ
ใหเปนการแขงขันในตลาดโลกในอนาคต นอกจากนั้นรัฐบาลไมไดมองวาไกพื้นเมืองไทยเปนสัตว 
ท่ีชวยรัฐบาลแกปญหาขาวเปลือกลนตลาด ขจัดเศษพืชผักและเศษอาหารของคนรักษาระบบนิเวศน 
ส่ิงแวดลอมใหคงสภาพของธรรมชาติไดดี เปนตัวผลิตปุยอินทรียบริเวณแปลงหญา พืชผักและตนไม
ไดอยางสมํ่าเสมอ รัฐบาลไมไดใสใจในการประชาสัมพันธ คุณสมบัติไกชนไทยมีความสามารถใน
การชนและการกีฬา ใหแกการทองเที่ยวของประเทศไดอยางไร ท้ังๆ ท่ีเปนทรัพยากรท่ีหาไดงาย 
ลงทุนตํ่า มีศักยภาพในการผลิตเชิงธุรกิจได 

           โอกาส (Opportunity) ไกเปนสินคาสงออกสําคัญสูตลาดโลกท่ีมีมูลคาเปนตวัสําคัญท่ี
จะชวยสรางมูลคาในผลิตภัณฑมวลรวมของชาติ (GDP) โอกาสที่จะเปนสินคาหลักจากไทย
สูตลาดโลกในอนาคต 

            ภัยคุกคาม  (Threat)  ประเด็นที่เปนภัยคุกคาม  คือการนําเอาไกสายพันธุ
ไกพื้นเมืองไทยไปจดทะเบียนพันธุเปนของตางชาติ ความลาชาและการขาดการสนับสนุนใน
การสงเสริมท่ีจะทําใหไกพื้นเมืองบางสายพันธุหรือตกไปอยูในมือตางชาติได  

       4)  ลักษณะของการเล้ียงไกพื้นเมือง มีหลายรูปแบบดวยกันท้ังนี้จะเล้ียงในรูปแบบใดน้ัน
ข้ึนอยูกับความสะดวกและความพรอมของผูเล้ียง จํานวนไกท่ีจะเล้ียง และปริมาณพื้นท่ี ซ่ึงผูท่ีจะเล้ียงไก
ตองตัดสินใจวาจะเริ่มตนการเลี้ยงในรูปแบบใด (ไสว นามคุณ และคนอื่นๆ, 2544, หนา 9-10; 
ศุภชัย วงศอานันท, 2545, หนา 20) ซ่ึงโดยท่ัวไปมี 4 แบบ ดังนี้ 
 (1)  การเล้ียงแบบปลอย การเลี้ยงแบบน้ีพบไดท่ัวไปในการเลี้ยงตาชนบท 
โดยผูเล้ียงจะสรางเลาขนาดเล็กไวใหไกไดหลับนอนเฉพาะกลางคืน ตอนเชาก็ปลอยใหไกออกไป
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คุยเข่ียหาอาหารกินอยางอิสระตามลานบานใตถุนบาน เลาหมู คอกวัว คอกควาย และสวนอ่ืน  ๆรอบบาน 
การเล้ียงไกพืน้เมือง บางคร้ังผูเล้ียงจะใหขาวเปลือก ปลายขาว หรือเม็ดธัญพืชตางๆ ในตอนเชาและ
เย็นการเล้ียงประเภทนี้ไมตอง การตนทุนหรือกําไร เพียงแตไดเนื้อและไขไวบริโภคในครัวเรือน 
 (2)  การเล้ียงแบบกึ่งขังกึ่งปลอย การเล้ียงไกแบบนี้เปนการเล้ียงแบบปรับปรุง
พัฒนามาจากการเลี้ยงไกแบบปลอยมากักขังบางโดยสรางเลาใหกวางขึ้นและลานกับโรงเรือน

ควรติดตอกันมีร้ัวรอบกั้นไมใหออกไปหากินไกลๆ การเล้ียงประเภทนี้ผูเล้ียงควรปลอยใหออกหากิน
ตามลานบานบางเพ่ือเปนการผอนคลายความเครียดเพราะตามธรรมชาติไกพื้นเมืองจะชอบความเปนอิสระ

การท่ีนําไกมาขังจะทําใหไกเครียด ซ่ึงจะสงผลถึงความเจริญเติบโต 
 (3)  การเล้ียงแบบขังเลา ในการเล้ียงแบบนี้เกษตรกรจําเปนตองสรางเลาไก
ท่ีสามารถกันแดด ลม และฝนได ขนาดเลามีขนาดกวางและยาวไมนอยกวา 2 เมตร สวนความสูง 
ก็แลวแตความสะดวกของผูเลี้ยง ฝาอาจตีดวยไมกระถิน ไมรวกหรือไมระแนงหางๆ และใชเปน
ท่ีวางไข หากไมทํารังหรือวางไขให ไกอาจจะเจาะกินไขตนเองได บางคร้ังผูเล้ียงอาจทําลานออกไป
ขางนอก ท้ังนี้เพื่อทําใหไกไดเดินออกกําลังกายและไดรับแสงแดด ทําใหไกมีสุขภาพท่ีสมบูรณและ
แข็งแรง การเล้ียงแบบนี้สามารถปองกันโรคระบาดไดอยางดี 
 (4)  การเล้ียงแบบขังกรง ไกพื้นเมืองท่ีเล้ียงกันอยูในขณะนี้ สามารถท่ีจะนํามาเล้ียง
ในกรงได เชน เดียวกับการเล้ียงไกกระทง และไกไขซ่ึงการเล้ียงแบบนี้จะตองระมัดระวังในเรื่อง
ของปริมาณไกในกรงจะทําใหไกอยูแนนจนเกินไป และขอที่สําคัญจะตองมีอาหารน้ําใหไกกิน
อยูตลอดเวลา นอกจากนี้ตองหมั่นทําความสะอาด การเลี้ยงแบบนี้ไมเหมาะสมกับไกพื้นเมือง 
เพราะจะทําใหไกเครียดและไมเจริญเติบโตเทาท่ีควร 

          5)  การใหอาหารไกพื้นเมืองอาหารนับวาเปนปจจัยท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งในชวงฤดูฝน
ไมคอยจะมีปญหา อาหาร ตามธรรมชาติ เชน หนอน แมลง เมล็ดพืช ฯลฯ มีคอนขางสมบูรณ
แตในฤดูแลง อาหารคอนขางมีจํานวนจํากัด (สวัสดิ์ ธรรมบุตร, 2542, หนา 20) โดยเฉพาะอาหารหลัก
ของไกคือขาวเปลือก สําหรับการเล้ียงท่ีดีนั้นสามารถใหอาหารแกไกพื้นเมืองไดหลายๆ ชนิดผสมกัน 
ไดแกปลายขาว รําขาว ขาวโพดปน ปลาปน กากถั่ว กากมะพราว หรือใชอาหารสําเร็จรูปผสมกับ
รําขาวหรือปลายขาว ควรมีเปลือกหอยและผักสด เชน ใบกระถิน หรือหญาสด ใหไกกินทุกวัน
เพ่ือเปนการเสริมแรธาตุและวิตามินซ่ึงไกในแตละระยะหรือชวงอายุจะมีความตองการโภชนาการ

ที่แตกตางกัน (การเลี้ยงไกพื้นเมือง, อินเทอรเน็ต, 2552) ดังนั้นการเลี้ยงดูใหอาหารไกพื้นเมือง 
สามารถแบงตามชวงอายุได ไดดังน้ี 

  (1)  การใหอาหารลูกไก อายุ (0-6 สัปดาห) อาหารสําหรับลูกไกในระยะนี้
ควรมีโปรตีน 18 เปอรเซ็นต พลังงานใชประโยชนได 2,900 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม แคลเซียม 
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0.8 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัส 0.40 เปอรเซ็นต เกลือ 0.5 เปอรเซ็นต ปริมาณตามความตองการของลูกไก 
อายุ 0-6 สัปดาห และหาซื้อไดจากรานขายอาหารสัตวทั่วไป ควรใหอาหารบอยครั้งใน 1 วัน
อาจแบงเปนตอนเชา 2 คร้ัง ตอนบาย 2 คร้ัง และตอนคํ่าอีก 1 คร้ัง การใหอาหารบอยคร้ังจะชวยกระตุนให
ไกกินอาหารดีขึ้น อีกทั้งอาหารจะใหมสดเสมอ จํานวนอาหารที่ใหตองไมใหอยางเหลือเฟอ
จนเหลือลนรางซ่ึงเปนเหตุใหตกหลนมากปริมาณอาหารท่ีใหในแตละสัปดาหและน้ําหนักไกโดยเฉล่ีย

แสดงในตารางท่ี 1 
 
ตาราง 1  น้ําหนักและจํานวนอาหารผสมท่ีใชเล้ียงลูกไกพื้นเมืองอายุ 0-6 สัปดาห 
 

อายุลูกไก 
           (สัปดาห) 

น้ําหนกัตัว  
(กรัม/ตัว) 

จํานวนอาหารที่ให  
(กรัม/ตัว) 

อัตราแลกเนื้อ  
(กิโลกรัม) 

สัปดาหท่ี 1 
สัปดาหท่ี 2 
สัปดาหท่ี 3 
สัปดาหท่ี 4 
สัปดาหท่ี 5 
สัปดาหท่ี 6 

49 
76 
115 
185 
250 
370 

7 
11 
21 
30 
32 
33 

0.86 
1.46 
2.18 
2.45 
2.46 
2.48 

(ท่ีมา : การเล้ียงไกพื้นเมือง, อินเทอรเน็ต, 2552) 
 
  (2)  การเลี้ยงไกอายุ 7-16 สัปดาห การเลี้ยงไกระยะเจริญเติบโตระหวาง

7-16 สัปดาห เปนอาหารท่ีมีโปรตีน 12 เปอรเซ็นต พลังงานใชประโยชนได 2,900 กิโลแคลอรี แคลเซียม 
0.90 เปอรเซ็นต เกลือ 0.55 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัส 0.45 เปอรเซ็นต เล้ียงแบบใหกินอาหารเต็มท่ีมี
อาหารในถังและรางอาหารตลอดเวลาเพื่อเรงการเจริญเติบโตใหน้ําสะอาดกินตลอดเวลา 
โดยแสดงในตาราง 2 
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ตาราง  2  น้ําหนักและจํานวนอาหารผสมท่ีใชเล้ียงลูกไกพื้นเมืองอายุ 7-16 สัปดาห 
 

อายุลูกไก 
           (สัปดาห) 

น้ําหนกัตัว  
(กรัม/ตัว) 

จํานวนอาหารที่ให  
(กรัม/ตัว) 

อัตราแลกเนื้อ  
(กิโลกรัม) 

สัปดาหท่ี 7 
สัปดาหท่ี 8 
สัปดาหท่ี 9 

 สัปดาหท่ี 10 
 สัปดาหท่ี 11 
 สัปดาหท่ี 12 
 สัปดาหท่ี 13 
 สัปดาหท่ี 14 
 สัปดาหท่ี 15 
 สัปดาหท่ี 16 

   443 
   363 
   676 
   872 
   901 
1,146 
1,248 
1,386 
1,490 
1,689 

38 
55 
50 
55 
57 
64 
66 
69 
73 
80 

2.50 
2.56 
2.62 
2.75 
2.79 
2.80 
2.97 
3.21 
3.46 
3.50 

(ท่ีมา : การเล้ียงไกพื้นเมือง, อินเทอรเน็ต, 2552)    
 
  (3)  การเล้ียงไกอายุ 17-26 สัปดาห อาหารท่ีใชเล้ียงไกสาวเปนอาหารท่ีมีโปรตีน 
12 เปอรเซ็นต   พลังงานใชประโยชนได 2,900 กิโลแคลอรี แคลเซียม 0.90 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัส 
0.45 เปอรเซ็นต และเกลือ 0.55 เปอรเซ็นต ควรมีการถายพยาธิและจัดอาหารใหไกกินเมื่ออายุ 
23 สัปดาห ใหอาหารไกกินไมเกินตัวละ 80 กรัม/ตัว/วัน มีการดูแลในเร่ืองของนํ้าใหกินตลอดเวลา 
โดยแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3  น้ําหนักและจํานวนอาหารผสมท่ีใชเล้ียงลูกไกพื้นเมืองอายุ 17-26 สัปดาห 
 

อายุลูกไก 
           (สัปดาห) 

น้ําหนกัตัว  
(กรัม/ตัว) 

จํานวนอาหารที่ให  
(กรัม/ตัว) 

อัตราแลกเนื้อ  
(กิโลกรัม) 

สัปดาหท่ี 17 
สัปดาหท่ี 18 
สัปดาหท่ี 19 
สัปดาหท่ี 20 

   443 
   363 
   676 
   872 

1,662 
1,737 
1,784 
1,861 

68 
70 
70 
70 
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ตาราง 3  (ตอ)  น้ําหนกัและจํานวนอาหารผสมท่ีใชเล้ียงลูกไกพื้นเมืองอายุ 17-26 สัปดาห 
 

อายุลูกไก 
           (สัปดาห) 

น้ําหนกัตัว  
(กรัม/ตัว) 

จํานวนอาหารที่ให  
(กรัม/ตัว) 

อัตราแลกเนื้อ  
(กิโลกรัม) 

สัปดาหท่ี 17 
สัปดาหท่ี 18 
สัปดาหท่ี 19 
สัปดาหท่ี 20 
สัปดาหท่ี 21 
สัปดาหท่ี 22 
สัปดาหท่ี 23 
สัปดาหท่ี 24 
สัปดาหท่ี 25 
สัปดาหท่ี 26 

   443 
   363 
   676 
   872 
   901 
1,146 
1,248 
1,386 
1,490 
1,689 

1,662 
1,737 
1,784 
1,861 
1,870 
1,880 
1,889 
1,898 
1,980 
1,918 

68 
70 
70 
70 
70 
70 
80 
80 
80 
80 

(ท่ีมา : การเล้ียงไกพื้นเมือง, อินเทอรเน็ต, 2552)    
 

  (4)  ไกพอพันธุแมพันธุ ควรใหอาหารที่ระดับโปรตีน 15-16 เปอรเซ็นต
พลังงานที่ใชประโยชนได 2,900 กิโลแคลอรี่ตอกิโลกรัม แคลเซียม 3.75 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัส 
0.35 เปอรเซ็นต  และเกลือ 0.55 เปอรเซ็นต เพื่อนําไปสรางเปลือกไข สวนไกพอพันธุใหอาหาร
เชนเดียวกับแมพันธุ แตมีแคลเซียมตํ่ากวา 0.90 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัส 0.45 เปอรเซ็นต เทาในอาหาร
รุนไกหนุมสาว เนื่องไกแมพันธุไมใหไข ควรแยกอาหารใหกับไกแมพันธุใหกินระหวาง 70-80 กรัม/
วัน/ตัว การใหอาหารที่มากกวานี้จะทําใหไกอวนควรมีน้ําใหกินตลอดเวลาพรอมท้ังทําความสะอาด
รางน้ํา 
   5)  โรคระบาดและการปองกัน  เปนปญหาที่สําคัญที่ทําใหไกตาย เนื่องจาก
การไมทําวัคซีน ไดแก โรคนิวคลาสเซิล (Newcastle disease) โรคอหิวาต (Fowl cholera) และ
โรคฝดาษไก (Fowl pox) ดังนั้นการที่ไกจะมีภูมิคุมกัน ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการเชน 
โปรแกรมการทําวัคซีน การเลือกชนิดของวัคซีน คุณภาพกรใหวัคซีน วิธีการใหวัคซีน สภาพดิน ฟา
อากาศ และสุขภาพของไกขณะทําวัคซีนการทําวัคซีนปองกันโรคจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง

ท่ีจะลดการสูญเสียของการผลิตไกพื้นเมืองโดยผูเลี้ยงตองมีความรูเกี่ยวกับโรคระบาดไกพื้นเมือง 
(ไสว นามคุณ และคนอ่ืนๆ, 2548,หนา 47-51; ฑิฆัมพร พลอามาตย, 2542, หนา 15-16) ควรใหไกพื้นเมือง
ไดรับวัคซีนปองกันโรคดังนี้ 
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  (1)  โรคนิวคลาสเซิล (Newcastle disease) โรคระบาดท่ีสําคัญ ชาวบาน เรียกวา
“โรคกาลี” และโรคอหิวาตชาวบานเรียกวา “โรคหา” ซ่ึงโรคท้ังสองดังกลาวนับวาเปนปญหามากท่ีสุด
ท่ีทําใหไกตายเปนจํานวนมากอาการท่ีพบคือ ไกหายใจถ่ีและดัง ไกออนแอและหมองภายใน 5-7 วัน 
ถายอุจาระมีสีขาวปนเขียว ในรายท่ีมีอาการประสาทจะทําใหคอบิด และเปนอัมพาตท่ีขาและปก 
โรคมักเกิดในชวงฤดูรอนและฤดูฝน เนื่องจากอุณหภูมิมีการแปรปรวนมาก 
 (2)  โรคอหิวาต (Fowl cholera) เปนโรคท่ีทําใหเกิดโลหิตเปนพิษอยางรุนแรง
ในไก เปด ไกงวง และนกมักพบโรคนี้ระบาดเสมอๆ ในฤดูรอนจะมีการระบาดของโรค  อหิวาตไก
สูงกวาอีก 2 ฤดู ในรายท่ีเปนอยางเฉียบพลันไกจะตายโดยไมแสดงอาการของโรคท่ีเปนชนิดรุนแรง
พบมีน้ําไหลออกจากปาก หัวตก หนาและหงอนมีสีมวง หายใจลําบาก และตายในระยะ 2-3 วัน 
การรักษาโรคใหใชยา เชน ยาซัลฟาควิน็อกซาลิน หรือยาปฏิชีวนะ คอลแรมเฟนทิคอล 
 (3)  โรคฝดาษไก (Fowl pox) เปนโรคที่พบไดกับไกทุกอายุ เกิดจากเชื้อไวรัส
ไกท่ีติดเช้ือจะออนแอและโตชา โดยท่ัวไปจะพบลักษณะเปนตุมข้ึนตามบริเวณใบหนา หงอน เหนียง 
หนังตา และขา บางคร้ังพบตุมท่ีเปนแผลเกิดข้ึนบริเวณลําคอ โรคฝดาษสามารถแยกได 2 ลักษณะคือ  
แบบแหง เกิดขึ้นที่ผิวหนัง มีลักษณะเปนเม็ดหูด  ตัวที่เปนมากที่ใบหนาเม็ดหูดปดลูกตา แบบท่ี 2 
คือแบบเปยก มีลักษณะเปนผ่ืนเล็กบางใหญบางเกิดข้ึนท่ีผิวเนื้อท่ีเปยกชุม เชน ปาก ล้ิน หลอดอาหาร 
ถุงลม ลําไส ภายในตา ลักษณะผ่ืนนี้อาจจะบวมแดงและกระจายไปยังโพรงจมูก ทําใหไกหายใจติดขัด 
จะติดตอกันโดยการสัมผัสระหวางไกดวยกัน ยุงเปนพาหะสําคัญในการแพรไวรัสชนิดนี้ 
 (4)  โรคหลอดลมอักเสบ (Infectious Bronchitis) มักเกิดกับไกทุกอายุและ
เปนโรคระบบทางเดินหายใจ โรคนี้มักเกิดในหนาหนาวมากกวาหนารอน สาเหตุของโรคเกิดจาก
เช้ือไวรัส Corona virus  ทําใหเกิดอันตรายตอระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะเกิดการอักเสบของหลอดลม 
ไกจึงมีอาการหายใจลําบาก อาปากหายใจเสียงครือคราดในลําคอ  เกิดจากมีเมือกอยูเต็มหลอดลม และ
มีอาการโพรงจมูกบวม ไกท่ีเปนโรคจะไมคอยเคล่ือนไหว เช่ืองชา เบ่ืออาหารและกินอาหารนอยลง 
สามารถควบคุมและปองกันโรคนี้ไดดวยการใหวัคซีน 
 การแกปญหาโรคระบาดของไกมีวิธีปองกันโดยการฉีดวัคซีนเราไมสามารถ

ใชสูตรสําเร็จใดๆ ที่จะกําหนดไดแนนอนวาในฤดูใดที่จะตองปองกันโรคอะไรเพราะข้ึนอยูกับ
สภาพทองถ่ิน และภูมิอากาศซ่ึงแตกตางกันไป แตถาเราจัดทําโปรแกรมปองกันโรคอยางสมํ่าเสมอ
แลวจะชวยปองกันโรคไดและลดอัตราการตายของไก  นอกจากโรคตางๆ ที่ไดกลาวมาแลว 
พยาธิภายนอกของไกไดแก หมัดไก ไรไก หรือไรแดง และยุงเปนตน โดยหมัดไกมักเกาะและดูดเลือด
ตามบริเวณใบหนาไกโดยเฉพาะตามขอบตาไรไกจะดูดเลือดตามลําตัวไกทําใหสุขภาพทรุดโทรม
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ยุงเปนพาหะสําคัญในการนําโรคฝดาษไก ซ่ึงนอกจากน้ียังมีพยาธิในรางกายซ่ึงเปนตัวบอนทําลาย
สุขภาพ  และการเจริญเติบโตของไก ซ่ึงเราสามารถปองกันได  โดยแสดงตาราง 4  ดังน้ี 
 
ตาราง 4  ตารางกําหนดการใชวัคซีน 
 

ชนิดวัคซีน อายุไก วิธีฉีด ขนาดวัคซีน ระยะคุมโรค 
นิวคลาสเซิล 
(ชนิดสเตรนเอฟ) 

1-7 วัน หยอดจมูกหรือตา 1-2 หยด ควรทําคร้ังท่ี 2  
เม่ือไกอายุ 21 วัน 

นิวคลาสเซิล 
(ชนิดเอ็มพเีสตรน) 

10 อาทิตย หยอดจมูกหรือตา 1 คร้ัง 1 ป 

ฝดาษไก ตั้งแต7วันข้ึนไป แทงปก 1 คร้ัง 1 ป 
อหิวาตไก 30 วัน เขากลาเนื้อหรือใต

ผิวหนัง 
1 CC. 3 เดือน 

หลอดลมอักเสบ ตั้งแต 20 อาทิตยข้ึนไป หยอดจมูกหรือตา 1-2 หยด 3 เดือน 

(ท่ีมา : กรมปศุสัตว, 2550 : หนา 13) 
 

           6)  โรงเรือนสําหรับเล้ียงไกสําหรับโรงเรือนท่ีเกษตรกรสรางใหไกไดเปนท่ีหลบฝน 
หรือเปนที่สําหรับหลับนอนมีดวยกัน 4 แบบ โดยโฆษิต  เที่ยงทองกุล (2542, หนา 56) กลาววา 
โรงเรือนของการเล้ียงแบงไดตามลักษณะของหลังคาไดดังนี้ 
  (1)  แบบเพิงหมาแหงน เปนโรงเรือนแบบสรางงาย ราคาถูก เหมาะสําหรับผูเล้ียง
ท่ีลงทุนนอยไมไดเล้ียงเปนจํานวนมาก แบบนี้มีขอเสียตรงท่ีถาหันหนาโรงเรือนเขาแนวมรสุมจะทําให
ฝนขาดเลา หรือคอกเปยกช้ืนแฉะ เม่ือถึงหนาฝนตองหาทางแกไข หรือไมควรหันหนาไปทางที่มรสุมผาน
หรือสรางฝาเลื่อนไดข้ึน เม่ือไมถึงหนาลมมรสุมก็เปดใหลมพัดผาน พอถึงหนามรสุมก็เล่ือนปด 
 (2)  แบบหนาจั่ว เปนแบบท่ีสรางไดอยางซับซอนยุงยากแตสามารถกัน ลม แดด 
และฝนไดคอนขางดี 
 (3)  แบบจั่วสองช้ัน เปนแบบท่ีพัฒนามาจากจั่วช้ันเดียวแตไดผลดีกวาเปนท่ีนิยมกัน
มากการสรางซับซอนข้ึนกวาจั่วช้ันเดียวโดยเพิ่มข้ึนอีกช้ันหนึ่งจั่วท่ีสองน้ีครอบ คลุมจั่วช้ันแรกบางสวน 
ขอดีก็คือชองวางระหวางช้ันจั่ว จะปลอดโปรงอากาศถายเทไดสะดวก ความอับช้ืนภายในโรงเรือน
จะนอยลง 
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    (4)  แบบจั่วกลาย ทํายากกวาเพิงหมาแหงนไมมากนัก คาใชจายก็สูงข้ึนบาง
แตมีผลในการปองกันแสงแดด ลม ฝน และแดดเขามามากเกินไป 
 สรุปวาโรงเรือนท้ัง 4 แบบควรจะมีลักษณะดังนี้ ตองกันแดดกันฝนและลมแรงได มีระบบ
ถายเทอากาศ ตั้งกรงไกตามการโคจรดวงอาทิตยโดยดานหนาอยูทางตะวันออก ดานหลังอยูตะวันตก 
เพื่อไมใหโรงเรือนไดรับแสงแดดมากเกินไป ภายในโรงเรือนอากาศตองถายเทไดสะดวก แตลูกกรง
ฝาผนังเลาตองไมควรหางเกินไปเพราะจะเปนเหตุใหลมฝน และแดดเขามากเกินไป สรางดวยทุนท่ีไมสูง 
ใชวัสดุในทองถิ่น ปองกันอันตรายจากศัตรูไกไดเปนอยางดี เชน สุนัข แมว นก และหนูรักษา
ความสะอาดไดสะดวก น้ําไมขัง ไมมีกลิ่นแมลงวันรบกวนในการเลี้ยงหลายโรงเรือนพรอมกัน
ไมควรปลูกโรงเรือนใกลชิดกันหรือมีแปลงหญาลอมรอบดวยอวน ตาขาย หรือไมไผขัด หรือ
รอบนอกสําหรับปลอยไกระยะการเจริญเติบโตใหออกมาเดินออกกําลังเวลากลางวัน เปดประตู
ใหเขาออกไดตลอดเวลามีรางอาหารทั้งภายในและภายนอกคอก จะทําใหไกเจริญเติบโตดีอัตรา
การตายตํ่าไดผลดี 
 2.2.3  การอนุรักษพัฒนาพนัธุไกพื้นเมือง 

การอนุรักษ หมายถึง การรักษาดํารงไวซ่ึงแหลงพันธุกรรมแหลงพื้นเมืองรวมไปถึง
การนํามาใชใหเปนประโยชนอยางยั่งยืนคือใชแลวไมหมดไมสูญหายไปทั้งนี้เพราะไกพื้นเมือง

มีพันธุกรรมท่ีดีในเร่ืองรสชาติและความอรอยเปนคุณสมบัติเฉพาะ การอนุรักษแหลงพันธุกรรมสัตว
โดยท่ัวไปมี 2 แบบ คือการอนุรักษในถ่ินกําเนิดเดิม และนอกถ่ินกําเนิดเพราะวาจุดประสงคของการ
อนุรักษมุงเนนเพิ่มรายไดแกเกษตรกรรายยอยและการอนุรักษโดยวิธีนี้จะสามารถรักษาและดํารงไว

ซึ่งความหลากหลายทางดานแหลงพันธุกรรมและสายพันธุ ลดความเสี่ยงตอการสูญเสียหาย  
เพราะไกในครัวเรือนของเกษตรกรจะมีคุณสมบัติทางพันธุกรรมท่ีแตกตางกัน เชน อัตราการเจริญเติบโต 
ขนาดของลําตัว สีขน ความยาวของแขง หรืออวัยวะตางๆ จะผันแปรไปตามสภาพแวดลอม
โดยไกจะปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมอยูเสมอ 

         อภิชัย รัตนวราหะ (2543, หนา 20-21) ไดแบงประเภท ไกพื้นเมืองท่ีคนไทยนิยม
เล้ียงกันโดยท่ัวไป จําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ 
  1)  ประเภทสายพันธุที่ไมใชไกชน ไกพื้นเมืองประเภทนี้ไมมีการผสมพันธุ
และคัดเลือกสายพันธุอยางเขมงวด แบงออกไดดังน้ี 

  (1)  ไกอู เปนไกพันธุหนัก ลําตัวใหญ ลําตัวมีขนสีดําทั้งตัว ตัวผูมีนิสัย
ชอบจิกตีกันเอง มีสีแตกตางกันออกไป เชน สีแดงสลับกับเขียว สําดํา สําเทา สีเหลืองอกขาวหางสีดํา
หรือสีลายอ่ืนๆ กลาวกันวาเปนตนตระกูลของไกชน 
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 (2)  ไกตะเภา เปนไกขนาดใหญ สีสวย สีน้ําตาลออกเหลือง มีขนออนนุม
ละเอียด และมีขนท่ีหนาแขง เนื้อนุมรสชาติอรอย สันนิษฐานวามาจากประเทศจีนในระยะท่ีไทยติดตอ
คาขายกับจีน โดยนําเขามากับเรือสําเภา จึงไดช่ือวาเปนไกตะเภา ปจจุบันไกตะเภาแทเกือบจะไมมี
หลงเหลือ เนื่องจากปลอยใหมีการผสมพันธุ จนทําใหสายพันธุปะปนกันหมด 

 (3)  ไกแจ เปนไกท่ีนิยมเล้ียงเพื่อความสวยงาม ตัวเล็ก เต้ีย น้ําหนักประมาณ 
500-600 กรัม มีสีตางๆ กัน 

 (4)  ไกกลายพันธุ เปนไกท่ีเกิดจากการผสมพันธุระหวางไกบานหลายชนิด
ดวยกันบางตัวจึงมีลักษณะแตกตางกันไปจากไกบานทั่วไป เชนไมมีขนที่คอ เปนตน 

 (5)  ไกดําเปนไกที่มีรูปรางคลายไกบานแตจะมีสีดําตลอดทั้งตัวปจจุบัน
เนื้อไกดําเปนท่ีนิยมบริโภคจึงมีราคาแพงเพราะเช่ือกันวารับประทานแลวจะทําใหแข็งแรงและมี

อายุยืน       
             2)  ประเภทที่เปนไกชน เปนไกพื้นเมืองที่ไดรับการคัดเลือกและผสมพันธุ

อยางเขมงวดมาหลายช่ัวอายุ การพัฒนาสายพันธุไกชนไทยใหเปนไกพันธุแทเหลานี้เปนภูมิปญญา
ของชาวบาน ไกพันธุท่ีเปนไกชนจึงมักอยูกับชาวบานท่ีเรียกกันวา นักเลงไกชน (พน นิลผ้ึง, 2543, 
หนา 50-51) จําแนกไกพื้นเมืองออกเปน 3 กลุมใหญ คือ 

 (1)  กลุมไกพืน้เมืองมีสายพันธุเปนไกแจจดัอยูในประเภทไกขนาดเล็ก 
               (2)  กลุมไกพืน้เมืองสายพันธุไกตะเภาจัดอยูในประเภทไกขนาดกลาง 

 (3)  กลุมไกพืน้เมืองท่ีเปนไกชนจัดอยูในประเภทไกขนาดใหญ 
   ในการผลิตและอนุรักษเพื่อพัฒนาสายพันธุ พบวา เกษตรกรเล้ียงไกโดยอาศัยธรรมชาติ

และภูมิปญญาทองถิ่นโดยปรับสภาพการดําเนินชีวิตของไกใหเขากับสภาพธรรมชาติที่มีอยู 
จัดแยกเล้ียงเปนแตละกลุมสายพันธุ มีการจัดการเลา โรงเรือน บริเวณที่อยูอาศัย สังเกตลักษณะเดน
ของไกแตละตัว ตั้งแตโครงสราง ลักษณะชั้นเชิง จากนั้นจะทําการคัดเลือกเลี้ยงเฉพาะเพื่อฝกหัด
การตอสูช้ันเชิง สรางความแข็งแกรงของรางกายควบคูไปดวย ไกตัวผูจะฝกเปนไกชนเพ่ือเพิ่มมูลคา 
พัฒนาเปนไกเกงในเชิงกีฬา แตละสายพันธุแลวใชขยายพันธุตอไป การคัดพันธุจะมีการเปล่ียนแมพันธุ
อยูเสมอทําใหไดไกท่ีมีคุณภาพสูงเพิ่มราคาตัวไกควบคูกับการอนุรักษพันธุไวสายพันธุท่ีผูคนเล้ียง

และพบมากในปจจุบันมีเพียง 4 สายพันธุ คือ เหลืองหางขาว ประดูหางดํา นกแดงหางแดง และ
เทาหางขาว ซ่ึงมีลักษณะของไกท่ีปรากฏ  
 ลักษณะของไกชนท่ีดี สามารถดูไดจากลักษณะสวนตางๆ ของไกตั้งแตใบหนาจนถึงแขงขา 
ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 5 สวน ประกอบดวย สวนท่ี 1 การดูใบหนา/ลําคอ สวนท่ี 2 การดูน้ําขน/ปก
และหาง สวนท่ี 3 การดูเนื้อหนัง/กระดูก สวนท่ี 4 การดูขา/แขง สวนท่ี 5 การดูรูปราง/ทาทางและ
เสียงขัน (วีระเดช  พะเยาศิริพงศ, 2546, หนา 78) ดังแสดงดังรูป 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

 

31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  2  แสดงอวัยวะสวนประกอบตางๆ ของไก 
(ท่ีมา : วีระเดช พะเยาศิริพงศ, 2546, หนา 107) 

      
  หัวไก มีขนาดปานกลาง ถาหัวโตเกินไปจะโงทึบ ชอบเอาหัวเขาสู ซ่ึงจะตกเปนเปาโจมตี
ของคูตอสูไกท่ีมีเชิงชนดีหัวจะสายไปมาอยางระมัดระวังโดยท่ัวไปแลวขนาดของหัวไกจะมีขนาดไดสวน

กับตัวไก โดยมองจากการที่มันกมหัวสู 
  ใบหนา ควรจะเล็กแหลม ไมเปนเปาจากการจิกของคูตอสูเกินไป การเคลื่อนไหวก็
คลองแคลวกวา 
 ปาก มีลักษณะท่ีดีอยู 2 อยาง คือ ปากส้ันอยางปากนกกระจอก ส้ันอยางมีพลังในการจิกตี 
และสองปากยาวเหมือนปากเหยี่ยว อีกอยางคือตองมีรองปากต้ังแตรูจมูกลงมาถึงปลายปาก จะทําใหมี
พลังในการจิกไดอยางรุนแรง 
 จมูก ไมยื่นยาวออก ตองแนบติดกับปาก มีรูคอนขางใหญ เนื่องจากไกชนมีอกใหญ ปอด
จะตองใหญตาม จมูกโตชวยใหหายใจคลองเวลาชน สวนเยื่อจมูกควรจะคอนไปทางหนา 
 ตา นับวาเปนอวัยวะที่สําคัญมากของไกชน ตาไกชนไมควรโตเกินไปตองมีลักษณะเหมือน
ตาเหยี่ยว มีแววสดใสเปนประกาย มีสีเขียวออน 

 หงอน ควรมีลักษณะคลายถั่ว หงอนไมควรใหญโต เพราะจะตกลงมาปดตาไมสะดวก
ในการตอสู และไมควรนูนเดนจนตกเปนเปาในการโจมตี 
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 ลําคอ ตองมีขนาดใหญ ตั้งเปนลําตรง มีกลามเน้ือแนนเทากัน จะชวยใหมีพลังในการจิกตี 
ทนทานคูตอสูไดมาก ไมตกหอย ไมใหญไมเล็กเกินไป 
  อก ควรใหญและกลม สองขางอกตองมีเนื้อหนังแนนเทากัน ซ่ึงจะสงผลใหเกิดพลังแขง
ทั้งสองขาง ตีไดแมนยํา ไกที่มีพลังในการตีไดดี ไมตองจิกกอนก็ตีไดแมน ถูกเปาเนื้อหนา 
อกไมควรหยอนยาน 

 สันหลัง ควรเรียบตรง อาจมีสวนบนโคงอยูใตขนบางแตไมใชโกงงอ 
 ปก มีขนาดใหญ วางแนบชิดลําตัว ขนเปยกเรียงเปนระเบียบ ไมสับสน 
 ขน ควรจะแข็งพุงออกขาง ไมตกหอย สีขน ข้ึนอยูกับสายพันธุของไกเอง 

  ขนสรอย มีขนสรอยคอ ขนสรอยหาง ควรจะยาว โคนหางควรจะเล็ก ชวยใหชนไดคลองแคลว 
  กระดูกตะเกียบ เปนกระดูกคูใตทองไก ตั้งอยูใกลกับกน ตะเกียบสองขางไมควรอยูใกลกนันกั 

เพราะจะทําใหแกงกางขาเวลาโดดตีคูตอสู 
  แขง ควรจะมีขนาดใหญ แขงท่ีมีกําลังจะสามารถกําราบคูตอสูเชนเดียวกับเดือย ดังมีคําเรียกวา 

“ไกพันธุแขง” 
  เกล็ดแขง เปนเกล็ดลายงูเหา ลายทองงูเหลือม เกล็ดแบบตาขาย และเกล็ดแบบธรรมดา 

รอยตอระหวางเกล็ดควรเปนเสนตรง ไมเหล่ือมกันมากนัก 
 เกล็ดนิ้ว ตรงนิ้วกลางควรจะมีเกล็ดมากๆ จึงจะไดช่ือวาเปนไกชนท่ีดี 
  เดือย ควรอยูชิดกับนิ้วกอยในแนวเดียวกันจะแทงไดอยางแมนยํา 
  ชวงตัว ไกชนควรมีชวงตัวสองทอน กลาวคือ ชวงตัวยาวคลายมีสองทอน 
  อุงเทา ถามีอุงเทาแคบจะกระโดดไดดีในการตอสู 
  ทวงทา เวลายืนสงาผาเผย คอตั้งตรงอยางผงาด กรงเล็บ เวลาเทาหยั่งบนพื้น กรงเล็บ

จะแผออกเวลายกเทากรงเล็บจะกําเขา 
  ขนหัว ไกชนมักจะมีขนหวับางอาจจะเปนดวยกรรมพนัธุหรือการผานการตอสู  
  ในการศึกษาเปรียบเทียบสายพันธุไกชนไทยตามอุดมทัศนียสายพันธุไกชนไทย

นักวิชาการไทย ยอมรับกันวาลักษณะ “สี” ของไกชนคือลักษณะพ้ืนฐานท่ีใชจําแนกสายพันธุไกชน 
(เพชรมอดินแดง (นามแฝง), 2542, หนา 25-27) โดยการดูลักษณะของสีในสวนตาง ดังน้ี  
  1)  สีขน คือ สีตามลําตัว สีขนของสรอยคอและสรอยหลังและสีขนหาง 
 2)  สีแขง คือ สีของเกล็ดแขง และหนังแขง 
 3)  สีของนิ้วเทาและเล็บเทา คือ สีของนิ้วเทาและเล็บเทาท้ังสองขาง 
 4)  สีของปาก คือ สีของปากบนและปากลาง 
 5)  สีของตา คือ สีของวงรอบตาดํา 
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  6)  สีของผิวหนัง คือ สีของพ้ืนผิวหนังตามลําตัว 
  ดังนั้นเมื่อเราจําแนกสายพันธุของไกชนไทยเราจึงจะใชลักษณะทั้ง 6 ประการนี้

เปนหลักสําคัญในการจําแนกไกชน ซ่ึงเม่ือวิเคราะหดูจะเห็นวาไกชนไทยน้ันมีมากมายหลากหลาย
สายพันธุแตกตางจากไกชาติอ่ืน ท่ีมีเพียงไมกี่สายพันธุเทานั้น และเม่ือใชสีท้ัง 6 ประการ เปนเคร่ืองช้ีวัด
ในการจําแนกสายพันธุไกชนไทย และมีบุคคลกลาวถึงลักษณะเดนของไก ดังนี้ 
 อภิชัย  รัตนวราหะ อดีตนายกสมาคมอนุรักษและพัฒนาไกพื้นเมือง ไดอธิบายวา คําวา 
“อุดมทัศนีย” เปนคําที่ศาสตราจารยสุวรรณ  เกษตรสุวรรณ กําหนดขึ้นมาจากภาษาอังกฤษวา 
Standard of perfection โดยใหความหมายไววา สมบูรณแบบเขามาตรฐาน โดยอาจารยพน นิลผ้ึง 
อธิบายเพิ่มเติมวา อุดม หมายถึง สูงสุด,ยิ่งเลิศ,มากมาย,บริบูรณ ทัศนีย หมายถึง งาม นาดู อุดมทัศนีย
รวมความหมายถึง ความสวยงามท่ีครบบริบูรณ เม่ือมาดูความหมายในภาษาอังกฤษ Standard หมายถึง 
มาตรฐาน, ช้ัน Perfection หมายถึง ความสมบูรณ ปราศจากมลทิน การพัฒนาข้ันสูงสุดการบรรลุผล
เต็มเปยม Standard of Perfection รวมความหมายถึง ความสมบูรณข้ันมาตรฐาน ไกอุดมทัศนียจึงหมายถึง 
ไกสายพันธุท่ีมีรูปราง หนาตา สีสัน แขงขา กริยาทาทางท่ีดีสวยงาม หมายถึง ไกงามตามตําราโบราณ
นั่นเอง 
 ไกงามตามตําราโบราณ คือไกท่ีคนโบราณไดสังเกตจดจําจากตัวของไก เชน หนาตา 
รูปรางลักษณะ สีสัน เกล็ดแขงขา กริยาช้ันเชิงชนวาดวยตัวเกงๆ มันเปนเชนไรและสรุปไดวา ไกดีๆ 
เกงๆ สวนมากรูปรางหนาตาแขงขา กริยาชัน้เชิงตองเปนอยางนี้ จึงกลายเปนตําราการดไูก คัดเลือกไก
หรือซ้ือไกจะเอาไปเล้ียงชน ไกงามตามตําราโบราณมักจะเปนไกพันธุแท 
 อภิชัย รัตนวราหะ ไดนําเอามาใชเปนขอกําหนดลักษณะประจําพันธุภายนอกของไกชนไทย 
(Phenotype) เพื่อเปนแนวทางในการอนุรักษและพัฒนาไกชนไทย เรียกวา อุดมทัศนียไกชนไทย 
เชน อุดมทัศนียไกเหลืองหางขาว อุดมทัศนียไกเหลืองหางดํา ซ่ึงจะมีรายละเอียดของไกชนนั้นๆ 
อยางละเอียด เชนช่ือพันธุ ลักษณะประจําพันธุแหลงกําเนิดความเปนมา การเกี่ยวของกับประเทศไทย 
ชนิดของพันธุตามเฉดสีเพศผู เพศเมีย เปนตน ท้ังนี้เพื่อทําให “ทิศทาง” การพัฒนาพันธุไกเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน ไมสับสน มีเปาหมายที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อตองการอนุรักษและพัฒนาไก
พันธุตางๆ ข้ึนมา 
 สุวรรณ เกษตรสุวรรณ ไดแปลคําวา Standard of Perfection อุดมทัศนีย ซึ่งก็หมายถึง
ดูแลวสมบูรณสวยงาม ซึ่งก็มาจากคําวา ไกงามตามตําราโบราณนั่นเอง ไกงามตามตําราของไทย 
(พน นิลผ้ึง, 2548, หนา 10) คนโบราณกําหนดความสวยงามของไกไว 5 ประการ คือ 
 1)  หนาสวย  แหลมกลมหวัยาว (มันจะฉลาด) 
 2)  สีสวย  สีเดียวท้ังตัวสดใส (มันจะมีอํานาจ) 
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 3)  รูปสวย  ยาวใหญไดสวน (มันจะแข็งแรง) 
 4)  แขงสวย  กลมเรียวมีเกล็ดพิฆาต (มันจะตีเจ็บ) 
 5)  กริยาช้ันเชิงสวย เชิงดีตีแมนยํา (มันจะเหนือช้ัน) 
               อุดมทัศนีย จึงคลายกับเปนตัวชวยใหทิศทางการพัฒนาพันธุเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
(ของกลุมบุคคลนั้นๆ) กลไกในการพัฒนาพันธุไกจึงมี 2 ปจจัยหลัก คือ สมาคมหรือองคกรและ   
อุดมทัศนีย  คําวา อุดมทัศนียของไกพันธุไทยจะมีความสําคัญท่ีสรุปไดดังนี้ 

     1)  ทําใหทิศทางการพัฒนาพันธุไกไทยเร่ิมเปนไปในทางเดียวกัน ไมสับสนเหมือนท่ี
ผานมา 
                       2)  ทําใหพันธุไกไทยเริ่มเปน “พันธุบริสุทธิ์หรือพันธุแท” มากขึ้นอันจะนําไปสู
ทําใหมีการรับรองพันธุ การข้ึนทะเบียนพันธุหรือการจดสิทธิบัตรของไกพันธุไทยใหเปนท่ียอมรับ
ของคนท่ัวโลกตอไป  
  3)  ทําใหมีการประกวดไก มีกฎ มีกติกา ที่มีมาตรฐานและมีหลักเกณฑมากขึ้น

ชวยทําใหเกิดความเปนธรรม และเปนแรงจูงใจใหผูอยูในวงการไกไทยมีกําลังใจในการพัฒนา
พันธุไกไทยดียิ่งข้ึนเร่ือยๆ 
  4)  ทําใหมีพื้นฐานในการพัฒนาพันธุไกไทย ในทางวิชาการใหมีประสิทธิมากยิ่งข้ึน 
เชนการศึกษาในระดับ DNA  

  สรุปไดวา สมาคมอนุรักษและพัฒนาไกพื้นเมืองไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับอุดมทัศนียไกไทยไว
เพื่อใหภาพรวมอยางกวางๆ วาลักษณะท่ีเดนและเปนเอกลักษณของไกพันธุนั้นๆ ควรมีเกณฑมาตรฐาน
ข้ันตํ่าเปนอยางไรเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาสายพันธุนั้นอยางมีทิศทางท่ีถูกตองเชน อุดมทัศนีย
พันธุเหลืองหางขาวตัวผูจะมีรูปรางสูงระหง ตระหงานสงางาม หนาแหลม คางรัด หงอนเล็ก 
ตาสีเหลืองออน ขนตัวดําสนิท สรอยปก สรอยหลังและระยาเปนเหลืองสดใสอุดมทัศนียประดูหางดํา
ตัวผูจะมีรูปรางสูงระหง ตระหงานสงางาม ขนตัวดําสนิท สรอยปก สรอยหลัง ระยาเปนสีประดู
เมล็ดมะขามแก เปนตน 

  จากการศึกษาสายพันธุไกชน พบวาเกษตรกรผูเล้ียงไกชนมีการเล้ียงไกมากกวาหนึ่งสายพันธุ
ในเลาเดียวกันพันธุท่ีพบมากคือไกพื้นเมืองสายพันธุเหลืองหางขาว ไกพื้นเมืองสายพันธุไกพมา และ
ไกพื้นเมืองสายพันธุเวียดนาม (ไซงอน) มีความเปนมาและลักษณะเดนๆ ดังนี้ 

      1)  ไกพืน้เมืองสายพันธุเหลืองหางขาว 
           ประวัติความเปนมาไกเหลืองหางขาวคือไกพื้นเมืองของไทยแตโบราณ

พัฒนามาจากไกบานหรือไกอู มีมาพรอมกับคนไทยโบราณ พบคนนําไกชนกันในสมัยสุโขทัย 
ชาวบานวางเวนจากการทําไรทํานาก็มาเลนชนไก ใครใครทําอะไรก็ไดในสมัยนั้น จากชาวไร
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ชาวนานิยมแพร หลายมาในหมูพวกขุนนาง เจาขุนมูลนาย และตอมาไดพัฒนาเปนกีฬาพระราชา 
เชน ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจาเสือ และสมเด็จพระเจาตากสิน เปนตน แหลงกําเนิด 
ไกเหลืองหางขาวมีแหลงกําเนิดแถวภาคเหนือของไทย บานหัวเท หรือบานกราง จังหวัดพิษณุโลก 
เปนแหลงกําเนิดไกเหลืองหางขาวพันธุดี สายเลือดแท นอกจากนี้ยังมีแถวจังหวัดใกลเคียง ปจจุบัน
ไดแพรหลายไปตางประเทศและตางประเทศแถวเอเชีย จังหวัดพิษณุโลกและสมาคมอนุรักษพัฒนา
ไกพื้นเมืองแหงประเทศไทย กําลังอนุรักษและพัฒนาสายพันธุเพ่ือใหเปนมรดกไทยและมรดกโลก
ตอไป (วีระเดช พะเยาศิริพงศ, 2543, หนา 25-26)  
  ไกเหลืองหางขาวเปนไกฉลาดปราดเปรียว อดทน เปนไกเชิงแปดกระบวนทา คือ 
ข่ี กอด ทับ มัด สาด เทาบา และมาลอ ครบเคร่ืองเร่ืองเชิงหลอกลอกระบวนเชิงใหคูตอสูหลงเชิงหลงทาง
แลวเขาทํา แถมยังมีลําหักโคนเหนือไกพมา ซ่ึงมีแตเชิงเขาสาดถอยตี เจอเหลืองหางขาวใชช้ันเชิงเขา
ขี่ก็หมดหนทางสู ไกเหลืองหางขาวจึงชนะไกพมามาตลอด ไกเหลืองหางขาวจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อ
หนึ่งวา “ไกเจาเล้ียง” ลักษณะเดนประจําตัวผูหรือพอพันธุ รูปรางลักษณะ ไกเหลืองหางขาว
มีรูปรางลักษณะสูงระหงคอยาวสงางามลักษณะปราดเปรียว ไหลกวาง อกเปนมัด กลามเนื้อ
รูปใบโพธ์ิใหญ ลําตัวยาวจับสองทอน บานหัวบานทาย ไหลหนาใหญ บ้ันทายโต กระดูกใหญ ปนขาใหญ 
ยาวแข็งแรง แข็งกลมกลึงประดุจลําหวาย หางยาวดกเปนฟอน มองดูสวยงามยิ่งนัก 
  ประเภท ไกเหลืองหางขาวเปนไกขนาดกลางมีน้ําหนักโดยเฉล่ีย ตัวผูประมาณ 
3.00-3.50 กิโลกรัม ตัวเมียประมาณ 2.00-3.00 กิโลกรัม  สีของเปลือกไข สีขาวนวล ลูกเจี๊ยบ หัว 
หนาอก ปกไซนอก ปาก ขา สีขาวอมเหลืองใบหนา แหลมเกล้ียงเกลาและกลมกลึง แบบหนาเหยี่ยว 
หรือหนานกยูง 
 ปาก ปากใหญ ปลายปากงองุมพองามแบบปากนกแกวมีรองปากลึกท้ังสองขาง 
เรียกวารองน้ํา หรือรางน้ํา สีปากขาวอมเหลืองไมมีสีอื่นปะปน สีปากรับกับสีแขง เล็บหรือดอย 
ปากลาง กรามแข็งแรงรับกับปากบนพอดี 
 จมูก เดนชัด รูจมูกกวาง สันจมูกเรียบสีเดียวกับปาก 
 ตา ขอบตาเปนรูปวงรีแบบตาวัว ดวงตาสีเหลืองออน มองเห็นเสนเลือดแดง
ในตาชัดเจน ลูกตากลมมีประกายแจมใส เรียกวา “ตาปลาหมอตาย” ขอบค้ิวนูนเปนเสนขนานโคง
ตามเบาตา ดูสวยงามมาก 
 หงอน หงอนเล็กเปนหงอนหอน หนาหงอนบาง กลางหงอนสูง ทายหงอน 
ปดกอดรัด กระหมอม ผิวหงอนบางเปนกํามะหยี่ หงอนเล็กๆ สีแดงสดใส ไมลมไมพับ 
 ตุมหู รูหูกลมมีขนปดหัวสีเหลืองสีเดียวกับสรอย ตุมหูรัดรึงไมหยอนยาน
สีแดงสดใสไมมีสีขาวปน 
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 เหนยีง เหนยีงรัดกลมกลึงติดกับคาง ไมหยอนยาน สีแดงสดใสเหมือนสีของหงอน 
 กะโหลก กะโหลกหวัอวบกลึงยาวสองตอน สวนหนาเล็กกวาสวนทาย 
 คอ คอใหญยาวม่ันคง โคงไปขางหนาเล็กนอย กระดูกปลองคอชิดแนน รองคอ
กับไหล ชิดกัน ขนคอข้ึนเปนระเบียบ สรอยคอยาวประบาตอขนสรอยหลังเลนสรอยอยูตลอดเวลา
 ปก ปกยาวใหญถึงกน ปกมีลอนเดียวไมมีหาง ขนปกเรียงเปนระเบียบ ปกทอนใน
สีดํา ปกไซทอนนอกแซมขาว ขนสรอยปกแซมขาวแซมเหลืองเหมือนสรอยคอ เม่ือหุบปกจะมองเห็น
สีขาวแลบมาเล็กนอย เม่ือกางปกจะมีสีขาวชวงไชปกนอก 
 ตะเกยีบ แข็งชิด หนา แข็งแรง ปลายชิดเขาหากัน 
 หาง หางพัดสีดํา ยาว และรียงเปนระเบียบจากลางไปบนขางลางประมาณ 7 เสน 
เสนหางพักขางละ 2 เสน เปนหางยาว เรียกวา “หางรับ”  หางกะลวยดก กานหางแข็งแรงพุงตรงเปนฟอน 
ปลายหางโคงลงเล็กนอยจรดพื้น หางกะลวยคูกลางซึ่งเปนหางเอกจะขาวปลอด หางกะลวยรอง
จะมีสีขาวปลายดําพุงตรงคูกับกะลวยเอกเปนฟอน กระเบนหางใหญ ขั้วหางชิดกระปุกน้ํามัน 
โคนหางใหญเปนกระจุกเดียว 
 แขงขา ปนขาใหญ ลํ่าสัน ยาวเปนไมกระบอง แขงเล็กเรียวกลมหรือเปนสีเหล่ียม
ยาวแบบลําหวายหรือไมเรียว 
 เกล็ด เกล็ดนิ้ว เกล็ดแข็งสีขาวอมเหลืองสีเดียวกับปาก เกล็ด แขงเกล็ดนิ้วเรียงกัน
เปนระเบียบแบบจระเขขบฟน รองน้ําปดตลอดสามแถว เชน เสือซอนเล็บ เหน็บใน ไชบาดาล
ผลาญศัตรู กากบาท อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได 
 นิ้ว นิ้วยาวกลม ปลายเรียวแบบลําเทียนมีเกล็ดพิฆาต มีทองปลิง มีปุมตรงขอนิ้ว
ทําใหยืนบนดินไดดี 
 เดือย เดือยตรงกลางใหญ ปลายโคงปดไปตามกอย เดือยสีขาวอมเหลืองรับกับสีแขง
กับปาก ไกเหลืองหางขาวเปนไกเดือยงาชาง ปลายตามแกนไปตามกอย เปนเดือยแทงปวดเจ็บลึก 
 ขน ขนพื้นตัวส้ันแนนบริเวณหนาคอถึงหนาอก จะมองเห็นหนังสีแดง ขนบริเวณ
ใตปกใตอกแนน ขนชวงทองเปนปุย ขนสรอยคอ สรอยปก สรอยหลัง และระยาเปนขนละเอียด 
ปลายแหลมเสนเล็ก กานแข็ง เปนแผงสดใสดังกับสีทองคํา ขนสรอยยาวประบา เรียก “สรอยตอ
หรือประบา” ขนระยายาวประกนขนสีเหลืองจะมี สามเฉดสี คือ เหลืองแกเรียกวาเหลืองใหญ 
เหลืองกลางเรียกวาเหลืองรวก เหลืองออนเรียกวาเหลืองดอกโสน ขนหางพัดมีสีดํา ขนกะลวยสีขาว
 สรุปไดวา กริยาทาทาง ไกเหลืองหางขาวเปนไกสกุลสูง เรียกวา ไกพญา เวลาจะเดิน
วิ่ง ชน กระพือปกและขัน จะแสดงอาการไมเหมือนไกพันธุอ่ืนๆ เชน ยืนขอ ขาตรง ตัวตรง ปกยก
ปลายหางจรดพื้น ยืนเต็มเทา สะบัดคอ เลนสรอย ทาทางทะมัดทะแมงระวังตัวอยูตลอดเวลา เวลาเดิน
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จะยางเทาข้ึนแลวกํานิ้วท้ังหมด เวลาเหยียบเทาจะแบนิ้วท้ังหมดอยางทหาร เวลาวิ่งจะวิ่งดวยปลายนิ้ว 
เวลาชนจะเขยงยืนดวยนิ้ว อุงไมติดพื้น วิ่งยอขาโผตัวไปขางหนาเสมอ ชอบกระพือปกอยูเสมอ 
กระพือปกและตีปกแรง เสียงดัง ขันกระชากกระช้ัน เสียงดังกองกังวานกวาพันธุอ่ืนๆ ซ่ึงทําใหไกอ่ืนๆ 
เกรงกลัว เวลาตอสูจะแสดงอาการสูไกอ่ืนแบบไมสะทกสะทานหรือหวาดกลัว เปนไกเล้ียงเช่ืองงาย 
แสนรูตอเจาของ เปนไกมงคลตามตําราเรียก “ไกพระเจาหาพระองค” ถือวาเปนไกสุดยอดของไก
เหลืองหางขาว มี 3 เฉดสี คือ สีเหลืองแกสดใส ดังสีทองคํา เรียกเหลืองใหญ เปนพญาไก สุด
ยอดของไกท้ังหมดสีเหลืองกลาง ดังสีเหลืองทองทา เรียกวาเหลืองรวก หรือเหลืองไมรวก เปน
รองเหลืองใหญ จะมีสีเหลืองออนดังสีทองเปลว เรียกวาเหลืองดอกโสนหรือเหลืองขมิ้นเปน
รองจากเหลืองรวก 
 การผสมพันธุและวิธีการคัดเลือกไกชนถือไดวาเปนท้ังศาสตรและศิลปของคนไทย

เปนภูมิปญญาของนักเล้ียงไกชนท่ีไดสะสมประสบการณเหลานี้ไดถายทอดจากบรรพบุรุษสูคนไทย

ในปจจุบันและในขณะเดียวกันทําใหตองศึกษาถึงสายพันธุไกท่ีเปนคูแขงขันในเชิงกีฬาคือสายพันธุ

ไกพมา และเวียดนาม ซ่ึงแตละสายพันธุจะมีท่ีมาและลักษณะเดน ดังนี้ 
   2)  ไกพืน้เมืองสายพันธุไกพมา 

  ไกพมาเปนไกขนาดเล็กมีลักษณะท่ัวไปคลายไกปา นาจะสืบพันธุมาจากไกปา 
มักเปนไกรอยเล็กท่ีนิยมเลนกัน เวนแตเปนลูกผสมจะมีน้ําหนักประมาณ 3 กิโลกรัม ไกพมาสวนมาก
เปนไกเดือยคือใชเดือยมากกวาแขง สีของไก มีหลากหลายคือ สีดอกหมากหรือเรียกวา  สีโย 
ทางภาคเหนือเรียกวาสีสา หรือไกปูสาไกพมาสีดอกหมากถือวา เปนสีเกงของพมาเทียบไดกับ
ไกเหลืองหางขาวของไทยทีเดียว มีท้ังหางขาวและหางดํา ถาหากหางขาวปากจะขาว ถาหางดําปาก
มักดํา สีนกกรดแดง บางคนเรียกวาสีแดงทองแดงเปนสีเกงของไกพมารองมาจากสีดอกหมากเทียบกับ
สีประดูของไทย มีท้ังหางขาวและหางดํา นอกจากนี้ก็มีสีอ่ืนเหมือนไกไทย คือ สีเขียว สีเทา สีลาย
โดยเฉพาะตัวเมียจะเปนสีลาย สีแดงคลายสีหมอดิน สีดํา ตาดํา แขงดําก็มี 

  รูปรางขนาด ไกสายพันธุพมาถาเปนไกลูกรอย (ลูกแท) มีรูปรางขนาดเล็ก
เมื่อเทียบกับสายพันธุไทย คือโตกวาไกปาและไกแจ ไกพมามักมีลักษณะหางหกอกต้ัง แบงออกไดเปน 
3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดเล็กมีน้ําหนักต้ังแต 2.0-2.5 กิโลกรัมขนาดกลาง มีน้ําหนักต้ังแต 2.5-2.7 
กิโลกรัมขนาดใหญ ขนาดน้ําหนักตั้งแต 2.7-3.0 กิโลกรัม 

  ชั้นเชิงฝตีน ไกสายพันธุพมาชั้นเชิงนอย แตมีความไวสูงและแมน เวลาชน
ไมเขาเกี้ยวหรือปะทะคูตอสู มักจะถอยฉะหรือดีดแขงเปลาเวลาเจอคูตอสูเผลอและเสียจังหวะ 
เลาเจอไกกอดไกมัก จะคอออนและถอยตี หรือชักล่ิมตี ดังนั้นไกกอดไกข่ีมักจะแพทางพมา ไก
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จะเอาชนะไกพมาไดตองเปนไกเดินอัดเทาบาตีตัวหรือมัดปกตี ไมอยูหางใหอยูแขงเปลาไดไก
พมาลูกแทถาถูกตีตัวจะทนไมได เพราะกระดูกบางและเล็กเม่ือเทียบกับไกไทย 

 จุดเดน คือ วองไว แมนเดือย มักแทงหูแทงตา ดีดแขงเปลาไดดี น้ําขนดี สนับปกหนา 
ตีแมนและลําไมลด จุดดอย คือ ขนาดเล็ก กระดูกบางกวาไกไทย-ไกเวียดนาม ถูกตีตัวและหนากระเพาะ
ทนไมได ลูกหนุมน้ําอดน้ําทนนอย 

 ขอสังเกต สําหรับไกพมาไดขอมูลมาจาก ผูเลนไกพมามาหลายป นาสนใจดังนี ้
  ไกพมาลูกผสมในภาคเหนือของไทยที่มีฝตีนจัดและเกงมักจะอยูท่ีจังหวัด

พะเยา เชียงราย ลําปาง แพร เชียงใหมและลําพูนไกพมาท่ีมาทางจังหวัดกาญจนบุรีและอําเภอแมสอด
มักมีขนาดโตจะไมคอยเกงสูอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงใหมไมได ไกพมาลูกรอย หรือลูกผสมสีดอกหมาก
หรือสีแดง เปนที่นิยมหาคูตีงาย มีขนาดโตประมาณ 3.0 กิโลกรัม มักจะไมเกงสูไกขนาดเล็กและ
ไกขนาดกลางไมได ถามีอายุดีจนถายแซม 2 คร้ัง แหลมจัดจะมีน้ําอดน้ําทนดีกวาไกหนุมเพราะกระดูกแข็ง
และใหญข้ึน 

         3)  ไกพืน้เมืองสายพันธุเวยีดนาม (ไซงอน)  
          ไกเวียดนามเปนไกท่ีมีแหลงกําเนิดในประเทศเวียดนามท่ีมาจากเมืองไซงอน 

ก็เรียกวาไกไซงอน ไกเวียดนามที่เกงก็มักจะมาจากเมืองเว เมืองดานังของเวียดนาม นอกจากนี้
ยังมีไกเวียดนามที่ผานมาทางลาวและเขมรก็มี ไกเวียดนามมีลักษณะอยูงายอยูตรงที่ขนนอย 
สรอยคอไมมีหรือมีนอยทําใหเปนไกคอโกลน หนังยนหนา ผิวหนังท่ีคอออกเปนสีแดง มองดูผาดๆ 
คลายอีแรง รูปรางสูงใหญกวาไกไทยโดยเฉลี่ย แตเล็กกวาไกไตหวันและไกญี่ปุน ไกเวียดนาม
ท่ีนําเขามาเลนในเมืองไทย คือพันธุคอโกลน หรือไมมีสรอยคอ ผิวหนังเรียบเปนมันตั้งแตแรกเกิด 
กับสายพันธุมีขนสรอยคอแตไมมีมากเทากับไกไทย มักถูกตัวเมียจิกกินแลวคอจะโกลนเหมือนกัน 
แตผิวหนังยนและหนากวาพันธุคอโกลนหรือคอลอน 
               สีของไกเวียดนาม สีเขียวไกเวียดนามมีสีเขียวมักจะเกง และมีสีประดู สีเทา 
สีทองแดง คลายกับไก  รูปราง-ขนาดโต คือ ขนาด 3.5 กิโลกรัมขึ้นไป กระดูกใหญแตอาภัพขน 
สรอยคอสรอยหลังไมคอยมี สรุปหุนไมสวยงามเปรียบเทียบกับไกไทยและไกพมา 
                ช้ันเชิงและฝตีน ไกเวียดนามสวนมากชั้นเชิงนอย ชา แตมักลําโตและชอบตีตัว
และมีลูกตื้อ ตีไดตีไปไมรูสึก อันหกอันเจ็ดไกไทยมักจะถอดใจหนีไปเอง  ซ่ึงไกไทยกับไกเวียดนาม
ชนกัน เห็นวาไกไทยจะชนะไกเวียดนามตองขยัน ตีไว ตีแมน ตีแผล โดยเฉพาะวงแดงพอมองไมเห็น
ไกเวียดนามไกเวียดนามหนีเปนหนีไดเหมือนกัน สวนใหญไกเวียดนามที่นําเขามาตีในเมืองไทย
มักจะเปนไกลูกถาย ผิวหนา ทนทาน และอึดกวาลูกหนุมมาก  
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 จุดเดน คือ กระดูกใหญ แข็งแรง ปอดใหญเวลาชนไมหอบ แมจะมีขนนอย
เมื่อเปรียบเทียบกับไกไทย ลําตัวมักตีตัว น้ําอดน้ําทนดี จุดดอย คือ อืดอาด เชื่องชา ชั้นเชิงนอย 
น้ําชนไมดี สนับปกบางเม่ือเทียบกับไกไทยไกพมา 

 ขอสังเกต ไกเวียดนามลูกรอย มีจุดดอยนิยมลูกผสม เพราะมีสรอยคอดูไมคอยออก
คลายไกไทย มีขนาดโต หาคูยาก ไมคอยมีคนตีดวย เพราะผิวพรรณ เนื้อหนังดีมาก โดยเฉพาะหนังหนา 
หรือยน สําหรับไกเวียดนามสายพันธุคอโกลนหรือคอลอน ผิวเรียบ มักจะมีชั้นเชิงดีแตใจนอย 
พอโดนโตเอาเจ็บๆ มักหนีไดงายทั้งที่เปนตอแตบางตัวเหนียวก็มี (วีระเดช พะเยาศิริพงศ, 2543, 
หนา 48-58)  
  สรุปไดวา ไกพื้นเมืองที่เปนไกชน มีการผสมสามสายเนื่องจากความตองการ
ของผูเลี้ยงที่ตองการไดไกที่มีจุดเดนโดยเชื่อวาไกชนไทยมีเชิงชนดี ไกไซงอนอึดอดทนเปนเลิศ 
ไกพมาปราดเปรียว จิกตีแมนมีความเปนยอดนักสูไมแพไกไทย เปนคุณลักษณะเดนของไกชน

ถามีองคประกอบของไกท่ีมีลักษณะเดนท่ีรวมในตัวเดียวกัน รวมถึงความองอาจ สงางาม ลีลาในการชน 
ฉลาดและเกงกาจทําใหเปนท่ีตองการของตลาด และผูสนใจ ทําใหไกชนมีคาตัวท่ีสูงต้ังแตหลักพัน
จนถึงหลายหมื่นบาทและตัวละแสนบาทข้ึนไป ทํารายไดใหกับเจาของ สามารถเพิ่มมูลคาใหกับไก
ในเชิงกีฬา  

 2.2.4  เทคนิควิธีการพัฒนาไกพื้นเมืองโดยสมาคมอนุรักษและพัฒนาไกพื้นเมืองไทย 
          เม่ือไกพื้นเมืองอายุ 6 เดือนเกษตรกรจะทําการคัดไกตัวท่ีมีความเจริญเติบโตมาพัฒนา

ใหเปนไกชน เพื่อทําการฝกซอม และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ดวยเหตุผลเดียวกันเพื่อทําให
รางกายมีพละกําลัง และมีความอดทน ซ่ึงการฝกซอมเปนส่ิงจําเปน เทคนิคการเล้ียงไกชนเม่ือไกชน
อายุไดประมาณ 8-10 เดือน แตกตางกันข้ึนอยูกับสายพันธุ เชน พมา ไทย เวียดนาม ก็อายุ 8, 9 และ 
10 เดือน สังเกตไดจาก ขนสรอยปก หาง แกและยาวสุดตัว หงอนเร่ิมมีสีแดงจัด เดือยโผลยาวข้ึนมา 
ถึงระยะน้ีจับมาขังสุม ถายพยาธิดวยยาเม็ดหรือแคบซูล หรือจะใชยาโบราณ คือ หมากดิบคร่ึงผลตําผสม
มะขามเปยก ปลาทูนึ่งคลุกกับนมขน ปนเปนกอนขนาดขอนิ้วมือ นําไปตากแดด ปอนใหกินจะถายพยาธิ
ออกหมด เม่ือถายพยาธิออกหมดแลวใหบํารุงใหอวนเต็มท่ี ผูฝกตองเร่ิมอาบน้ํา เร่ิมทําการบริหารลําตัว
มีการนวด ตามโคนปก ลําคอ และสวนตางๆ เพื่อใหรางกายแข็งแรง ทนทานตอความเจ็บปวด 
เริ่มใหออกกําลังกายอยางเปนเรื่องเปนราว รวมทั้งตองฝกซอมใหไกเปนนักสูที่สมบูรณแข็งแกรง
ในสังเวียนจริงๆ การฝกซอมอาจจะมีวิธีการและหลักการบางอยางแตกตางกันไปบางแลว แตความเช่ือถือ
ของผูฝกหรือเจาของซุมแตละคนแตในหลักใหญๆ แลวมีสวนท่ีคลายคลึงกันพอจะแบงไดตามวิธีตางๆ 
ดังนี้ 
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 1)  การซอมคูลงนวม เปรียบเหมือนนํานักมวยลงนวมซอมคู เปนการฝกเพื่อใหไก
ไดออกกําลังกาย เปนการฝกช้ันเชิงการชน ใหรูจักหลบหลีกหรือเขาทําคูตอสู เจาของเองก็จะไดเห็น
เชิงไกแตละตัว รูวามีจุดออนจุดแข็งตรงไหน ตัดสินใจไดเวลาเปรียบคู หรือวาจะตอสูกับไกประเภทไหน
จึงจะไดเปรียบ คูซอมลงนวมหรือไกนวม ควรมีหลายตัว มีท้ังไกเชิงลางและเชิงบน รวมท้ังอุปกรณ
ท่ีจําเปนเชน ท่ีหอปากหรือตะกรอปาก นวมสวมเดือย ปองกันไมใหไกบาดเจ็บกอนซอมควรอาบนํ้า
หรือกราดน้ําไกใหเปยก พันตอสวมนวมเดือย พันสนับแขง สวมตะกรอปากใชเวลาประมาณ 
15-20 นาที ซอมคูลงนวมสัปดาหละ 1-2 ครั้ง ถาเห็นวาไกเดินดี ไมอุยอาย ไมลม ไมหอบงาย 
สัปดาหตอไปก็ใหซอมคูจริงไดเลย 

    2)  การซอมคูชน (การปลํ้า) ซอมเพื่อใหไกไดออกกําลังกาย ฝกชั้นเชิงการชน  
ดูความอึด ความอดทน เม่ือถูกตี ดูความแข็งแรงของรางกาย ดูน้ําใจ ลูกลอ ลูกชน การซอมคูชน 
เมื่ออายุไก 9-10 เดือนขึ้นไป ถาอายุนอยเกินไปจะไมแกรง เชิงยังออน หากถูกคูตอสูทําเอามากๆ 
ก็จะกลายเปนไกไมสู ขี้แพได และคูซอมปลํ้าครั้งแรกตองเปนไกเชิงออนกวาเพื่อจะลอใหไกหลัก
มีกําลังใจไวชั้นเชิงหนึ่งกอน เมื่อกําลังใจดีแลวคอยๆ ใตขั้นซอมปลํ้ากับไกที่มีระดับขึ้นไป 
การเอาไกคูซอมท่ีมีฝมือสูงกวาโดยทันทีบางคร้ังอาจถูกคูซอมปลํ้าตีอยางรุนแรงเปนเหตุใหไกขยาด

กลายเปนไกไมสูหรือเสียไกได ในการซอมปลํ้านี้ควรสลับซอมกันทั้งไกเชิงลางเชิงบนเสมอ 
เพื่อใหเกิดความชํานาญการซอมคูชนควรจะทําเดือนหนึ่งเพียง 2 คร้ัง หลังซอมทุกคร้ังตองตรวจดู
เนื้อตัวใหท่ัว อาจมีบาดแผลควรรีบเยียวยาใหหายโดยเร็วอยาท้ิงไวใหหายเอง การซอมใหมจะตองให
รางกายสมบูรณเสียกอนเมื่อซอมคูชนเห็นวาไกมีแวว เปนไกเชิงเกงใชได คือมีชั้นเชิงดี ตีเจ็บ 
ปวด  แข็งแรง  อดทน ใจสู ไมเหนื่อยหอบงายก็คัดเขาเล้ียงไดเลย สวนไกเดาะก็คัดออกไป 
  สรุปไดวาการเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชน มีหลักปฏิบัติดังนี้คือ การพักผอนใหเต็มท่ี 
กินอาหารท่ีดี มีประโยชน การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ ไมมากไมนอยจนเกินไป ขยันฟตซอม
และไมวาจะเปนกีฬาประเภทใด หากปฏิบัติตามท่ีไดกลาวมาแลวนี้ โอกาสที่จะไดรับชัยชนะมีมาก 
และควรปฏิบัติเปนประจําจนเปนนิสัยตองใชทั้งศาสตรและศิลปมาผสมผสานกับประสบการณ

ท่ีส่ังสมสืบทอด เรียกวา ภูมิปญญา 
                 2.2.5  ภูมิปญญาไทย 

          1)  ความหมายและความสําคัญของภูมิปญญา 
                            คําวา ภูมิปญญา ตองกับคําภาษาอังกฤษวา wisdom ซ่ึงมีความหมายวา ความรู 
ความสามารถ ความเช่ือ ความสามารถทางพฤติกรรมและความ สามารถในการแกปญหาของมนุษย 
                            พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหคําจํากัดความหมายของคําวา 
ภูมิ หมายถึง แผนดิน พื้นเพ ท่ีดิน ปญญา หมายถึง ความรอบ รูความฉลาดเกิดแตการเรียนการคิด 
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  มีนักวิชาการหลายทานไดอธิบายความหมายของคําวา ภูมิปญญา ภูมิปญญาชาวบาน 
ภูมิปญญาพื้นบาน และภูมิปญญาทองถ่ินในความหมายท่ีใกลเคียงกัน ซ่ึงพอสรุปไดวา ความรูของ
ชาวบานท่ีเรียนรูจากการสังเกตการณซํ้าๆ จนเกิดความรูและประสบการณท่ีส่ังสมสืบทอดท้ังทางตรง
หรือโดยทางออม เพื่อประโยชนในดานการประกอบอาชีพตางๆ ซ่ึงเปนวิถีชีวิตของชุมชนท่ีสืบทอด
มายาวนานภายใตความสัมพันธใกลชิดกับธรรมชาติโดยกอสรางความรูข้ึนในสภาวะแวดลอมของ

ทองถ่ินเพื่อใหเกิดความเหมาะสม มีจุดมุงหมายในการแกปญหา การจัดการความ สัมพันธทางสังคม  
การปรับตัว เพื่อใหเกิดความสมดุล ความพอดี และเช่ือมโยงความสัมพันธกับครอบครัว สังคม 
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และส่ิงเหนือธรรมชาติ เพื่อความอยูรอดของสังคม ชุมชน สังคม ธวสั ปุณโณฑก
(2531,หนา 40-41); เสรี พงศพิศ (2536, หนา 112-114); ยิ่งยง  เทาประเสริฐ (2539, หนา 19-26); 
กระมล ทองธรรมชาติ และคนอ่ืนๆ (2546, หนา 69) และโกมล  แพรกทอง (2547, หนา  241)  

    งามพิศ  สัตยสงวน (2545, หนา 7) กลาววา การแกไขปญหาพื้นฐานตางๆ ของสังคม 
เพื่อทําใหสมาชิกของสังคมมีชีวิตอยูไดเปนการมองวัฒนธรรมในแงขององครวม (Holistic) ซ่ึงจะทําให
เขาใจพฤติกรรมของมนุษยไดอยางสมบูรณวิธีการมองใหเห็นภาพรวงขององคประกอบท้ังหมด  
ท้ังระบบ มองใหเห็นความเช่ือมโยง ท้ังบริบท เง่ือนไขและปจจัยแวดลอมท่ีลึกลงไปถึงภูมิหลังและ
ความหมายของภาพท่ีเคล่ือนไหวเปนการมองตรงขามกับการมองแบบแยกสวนท่ีมององคประกอบ

ทุกสวนของระบบทีละสวนดังนั้นการท่ีจะเขาใจวิธีการของชาวบานจําเปนตองมีฐานความคิดแบบองครวม

ท่ีเรียกวา “ชุมชนแบบองครวม” เอกวิทย ณ ถลาง (2542, หนา 2-15)  กลาววา  วัฒนธรรมภูมิปญญา
เปนองคความรู มีวิธีการเรียนรูตามธรรมชาติในสังคม ประเพณี หลากหลายวิธี เชน การลองผิดลองถูก
เรียนจากการปฏิบัติจริง สาธิตวิธีการเรียนกับการบอกเลา สรางองคความรูไวเปนลายลักษณโดยเขียนไว
เปนตํารา เรียนรูโดยพิธีกรรม ใชคําสอนศาสนาเปนตัวหลักใหคนปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณกันระหวางคนในสังคมตางวัฒนธรรม และครูพักลักจําทั้งหมดที่กลาวนี้เปนวิธีการ
เรียนรูตลอดชีวิตความหลากหลายทางวัฒนธรรมภูมิปญญาเปนเร่ืองเฉพาะตัว เฉพาะถ่ิน เฉพาะสังคม 
เปนความรู ประสบการณ ทักษะ ความเชื่อ พฤติกรรมท่ีสะสมไวเปนผลจากการปรับตัวของมนุษย
ใหเขากับส่ิงแวดลอม 

 สรุปไดวา ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือภูมิปญญาชาวบานท่ีสืบทอดเปนวัฒนธรรม
คือความรู ความสามารถของชาวบานหรือเรียกวาปราชญชาวบานท่ีเรียนรูดวยการสังเกตซํ้าๆ จนเกิดเปน
องคความรูโดยการสะสมจากประสบการณตรงหรือไดรับถายทอดจากบุคคลอื่นเพื่อท่ีจะนํามาเปน

แนวทางในการแกปญหาจัดการผานการเรียนรูและปรับใชรวมท้ังการประยุกตใหเหมาะสมกับสภาพตางๆ 
ของส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนไปโดยนํามาใชในวิถีชีวิตของชุมชนท่ีเกี่ยวของกับกาประกอบอาชีพการดูแล

รักษาสุขภาพสําหรับการประกอบอาชีพถาพิจารณาในแงของผูรู หรือปราชญชาวบานท่ีสะสมองคความรู
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หรือภูมิปญญาในดานการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรนํามาใชเปนการรักษาและบํารุงกําลังใหกับ

ไกชน และบําบัดรักษาโรคทําใหไกชนมีสุขภาพดี แข็งแรงสมบูรณ 
 2)  ภูมิปญญาไทยในการเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชน 
 เนื่องจากการคัดเลือกไกพื้นเมืองของไทยท่ีมีลักษณะ และเกงมาทําการฝกซอม 
ทําใหไดไกพันธุดี คือไกพื้นเมืองไทยสายพันธุไกชนตกทอดกันมาจนถึงปจจุบันเช่ือกันวาการพัฒนา
สายพันธุไกชนคงตองทําควบคูไปกับการพัฒนาภูมิปญญาหรือองคความรูเกี่ยวกับไกชนและการสืบสาน

ภูมิปญญาทองถ่ิน (รายงานพิจารณาการศึกษา, 2546, หนา 13) ปรับสภาพการเล้ียงและการดํารงชีวิต
ใหเขากับธรรมชาติท่ีมีอยู ดังนี้ 
 (1)  มีการจดัแยกเล้ียงตามกลุมแตละสายพนัธุ โดยใชพอพันธุ 1 ตัวตอตัวเมีย 3 ตัว 
ในแตละกลุมจะมีเลา มีท่ีฟกไข มีหญาธรรมชาติลอมรอบ มีตนไมผลหรือไมยืนตนเปนรมเงามีไมลมลุก
ท่ีแมลงชอบอยูอาศัยเพื่อทําใหไกไดจิกแมลงกินเปนอาหาร บางคร้ังใชขาวเปลือกหรือ อาหารหวานใหกนิ 
เจาของจะดูแลการปดเปดประตูเลา 
  (2)  ดวยภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสามารถสรางรายไดจากความเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มข้ึน
ของปริมาณไกพื้นเมืองไมวาจะเปนยาสมุนไพร การทําอุปกรณการเล้ียงไก เชน สุมไก กรงไก วสัดุ
อุปกรณที่ใชในการทําสถานที่เลี้ยงไก การสรางงานเชน มือน้ํา คนงานเลี้ยงไกในซุมไกเชิงธุรกิจ
นอกจากนี้ยังมีไกประเภทหนึ่ง คือไกท่ีมีลักษณะดีเลิศ ซ่ึงจะถูกเก็บรักษาพันธุเพื่อใชเปนพอพนัธุ-แมพนัธุ 
ซ่ึงมีราคาแพงกวาไกท่ัวไปหลายเทา 
  (3)  การชนไกแฝงไปดวยพิธีกรรมและความเชื่อ อันสงผลใหเกิดความรู และ
ภูมิปญญาของคนไทย เชนเร่ืองศาสตรและกําลังวันในการเปรียบไก หรือในการนําไกออกตี วิธีการ
เทคนิคในการเล้ียง 
 (4) การเล้ียงไกแบบวิถีชีวิตชาวบานโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน 
พึ่งพาภูมิปญญาทองถิ่นและอาศัยทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น เชน ขมิ้น กระชาย บอระเพ็ด และ
สมุนไพรอ่ืนเปนยาทําใหไกมีสุขภาพดี สมบูรณ 
 สรุปไดวา การเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชน โดยอาศัยภูมิปญญาไทยท่ีมีการสืบทอดกัน
มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันประกอบกับความรูของผูเลี้ยงทางดานตางๆ ผูเลี้ยงใหการดูแลเอาใจใส 
ทางดานการใชพืชสมุนไพร ซ่ึงการใชสมุนไพรมีบทบาทสําคัญดานสรรพคุณในการเสริมสรางสุขภาพ 
และปองกันรักษาโรค มีฤทธ์ิในการตานเช้ือแบคทีเรียไดดี ผสมในอาหารสัตวจะเปนแนวทางท่ีดีอีกทางหนึง่
ชวยลดการใชยาปฏิชีวนะซ่ึงมีความปลอดภัยตอสัตวและผูบริโภค นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมรายได
ใหกับเกษตรกร ผูปลูกสมุนไพรและสงเสริมการสงออกไดดวย 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

 

43

   3)  การนําสมุนไพรมาใชในอาหารสัตว  เยาวมาลย คาเจริญ (2547; อางถึงใน สุภาพร  
อิสริโยดม และคนอื่นๆ, 2547, หนา 2-5) ไดกลาวถึงขอที่ผูเลี้ยงพึงปฏิบัติในการนําสมุนไพรมาใช
ในอาหารสัตว ดังนี้ 
 (1)  ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการใชสมุนไพรและความหมายของสมุนไพร 
ตลอดจนช่ือและลักษณะของสมุนพร ท่ีนํามาใช เชน ราก ลําตน ใบ ดอก หรือผล 
 (2)  การเก็บเกี่ยวสมุนไพรเพื่อใช ตลอดจนการแปรสภาพตลอดจนการเก็บรักษา
พืชสมุนไพรใหถูกตองและปลอดภัยเพื่อใหตัวยาสําคัญสมุนไพรสูญหาย 
 (3)  รูชนิดและตัวสมุนไพรที่นํามาใชโดยรูกลไกการทํางาน (mode of action) 
ของตัวยาและเภสัชฤทธ์ิวิทยาของตัวยาตลอดจนสรรพคุณของสมุนไพร เพราะตัวยาที่สําคัญของสมุนไพร
สามารถจําแนกออกเปน 2 พวกใหญคือ สารปฐมภูมิ (Primary Metabolite) สารในพืชช้ันสูงพบในพืช
เกือบทุกชนิด ไดจากกระบวนการสังเคราะหแสง เชน คารโบไฮเดรต โปรตีน เม็ดสี และเกลืออนินทรีย 
สารทุตยภูมิ (Secondary Metabolite) พบตางกันในพืชแตละชนิดไดจากกระบวน การชีวสังเคราะห 
(biosynthesis) สารพวกนี้ไดแก แอลคาลอยด (alkaloids) กลัยโคซัยด (glycoside) น้ํามันหอมระเหย 
(essential oil) ซ่ึงสารเหลานี้มีสรรพคุณทางยา หรือสารออกฤทธ์ิเปนสารพิษท่ีเห็นไดชัด 
  4)  รูวิธีการเตรียมสมุนไพรเพื่อใชอาหารสัตว การใชสมุนไพรในอาหารสัตวนั้น
สามารถใชไดหลายรูปแบบ ดังน้ี 
 (1)  ใชในรูปแบบสมุนไพรสดใหกินควบกบัอาหาร 
 (2)  ใชสมุนไพรสดนําไปค้ันน้ําหรือตมกอนนํามาเสริมรวมกับอาหาร 
 (3)  ทําใหแหงแลวบดเสริมในอาหาร 
 5)  รูสมุนไพรเพื่อนํามาใชในการรักษาโรคตางๆ ในสัตว ซึ่งอาจแบงออกได
หลายประเภท ดังนี้  
 (1)  สมุนไพรรักษาอาการเจ็บปวยในระบบทางเดินอาหาร ยกตัวอยางเชน 
โรคกระเพาะอาหาร : ขม้ินชัน กลวยน้ําวาดิบ, อาการทองอืด ทองเฟอ แนนจุกเสียด : ขม้ิน ขิง กานพลู 
กระเทียม กะเพรา ตะไคร พริกไทย ดีปลี ขา กระชาย แหวหมู กระวาน เรว มะนาว กระทือ อาการทองผูก : 
ชุมเห็ดเทศ มะขาม มะขามแขก แมงลัก ข้ีเหล็ก คูณ, อาการทองเสีย : ฝร่ัง ฟาทะลายโจร กลวยน้ําวา 
ทับทิม มังคุด อาการคล่ืนไส อาเจียน : ขิง ยอ โรคพยาธิลําไส : มะเกลือ เล็บมือนาง มะหวด ฟกทอง 
อาการเบ่ืออาหาร : บอระเพ็ด ข้ีเหล็ก มะระ สะเดาบาน 
  (2)  สมุนไพรรักษาอาหารปวยในระบบทางเดินหายใจ สวนใหญเปนการแกอาการไอ
และรักษาคอจากเสมหะ : ขิง  ดีปลี เพกา มะขามปอม มะขาม มะนาว มะแวง เครือมะแวงตน 
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 (3)  สมุนไพรรักษาระบบทางเดินปสสาวะ : กระเจี๊ยบแดง ขลู ตะไคร สับปะรด 
หญาคา ออยแดง 
            (4) สมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง อาการกลาก เกลื้อน : กระเทียม ขา ชุมเห็ดเทศ 
ทองพันช่ัง พลู,ชันนะตุ : มะคําดีควาย แผลน้ํารอนลวก ไฟไหม : บัวบก น้ํามะพราว วานหางจระเข 
ฝแผลพุพอง : ขม้ิน ชุมเห็ดเทศ เทียนบาน วานหางจระเข วานมหากาฬ ฟาทะลายโจร อาการแพอักเสบ
จากแมลงกัดตอย : ขม้ินชัน ตําลึง ผักบุงทะเล พญายอ เสดลดพังพอน อาการลมพิษ :พลู อาการงูสวัด 
เริม : พญายอ 
                              (5)  สมุนไพรรักษาโรคอ่ืนๆ ไดแก อาการเคล็ดขัดยอก : ไพล อาการนอนไมหลับ  : 
ข้ีเหล็ก อาการไข : ฟาทะลายโจร บอระเพ็ด ยานาง โรคเหา : นอยหนา 
                            6)  หลักการเบื้องตนในการนําสมุนไพรมาใชในอาหารสัตว  
 เยาวมาลย คาเจริญ (2547, หนา 17) ไดกลาววาสมุนไพรไทยที่ใชเปนยาและ
เปนท่ียอมรับมากกวา 1,000 ชนิด ดังนั้นตองคํานึงถึงหลักเกณฑท่ีสําคัญท่ีควรพึงระวัง ดังน้ี 

           (1)  การศึกษาขอมูลหรือกล่ันกรองหรือคนควาจากเอกสารท่ีเช่ือถือได ซ่ึงมีผลวิจัย
สนับสนุนดานสรรพคุณและพิษวิทยา เพื่อประโยชนและความปลอดภัยท่ีแทจริง 
                              (2)  การใชยาใหถูกชนิด และรูจักสมุนไพรใหดีพอและถูกตอง เพราะบางชื่อ
อาจซํ้าซอนกัน ทําใหเกิดความสับสน 
   (3)  การนําสมุนไพรมาใชใหถูกสวน ตองศึกษาระบุสวนที่นํามาใชใหถูกตอง
เพราะสมุนไพรมีสาระสําคัญในสวนตางๆ ไมเทากัน อายุ ความแกออนก็เชนกันจะใหสาระสําคัญ
ท่ีแตกตางกัน นอกจากนี้ยังพบวาวิธีการเก็บและชวงเวลาการเก็บ เชนเชามืดหรือกลางวัน โดยเฉพาะ
สมุนไพรท่ีเปนสารระเหยน้ันไมหายไปกับแดด เชน ใบกะเพรา เปนตน 
                  (4)  การใชใหถูกขนาด การศึกษาขอมูลขนาดใหถูกตองจะใหผลตามความตองการ 
เพ่ือใหมีมาตรฐานแนะนําผูใชไดอยางถูกตองและไดผลดีเพื่อใหเกิดความผิดพลาดถึงข้ันเปนอันตราย

แกสัตวได 
                    (5)  การใชใหถูกวิธีคือใชวิธีไหนคือจะใหไดสรรพคุณที่ดีที่สุด ใหกินสด ตม
หรือตากแดด 
                              (6)  การใชใหถูกตามชีพจักรของอายุและเพศ โดยตองบงบอกการใชกับสัตว
ชวงไหนจึงจะเหมาะสม ตลอดจนเพศดวย เชน กวาวเครือ เปนตน 

 สรุปไดวาปจจุบันมีการนําสมุนไพรมาใชในอาหารสัตวท้ังในและตางประเทศ

สวนใหญการนํามาใชจะนํามาเสริมอาหารโดยตรงหรือสกัดเอาสารออกฤทธิ์มาเสริมกันเพื่อชวย

ในการเพิ่มสมรรถนะในการผลิตของสัตว ท้ังในเร่ืองของการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิตและรักษาสุขภาพ
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ใหแข็งแรงผลกระทบทางลบของการใชสมุนไพรผูใชสมุนไพรตองมีความรูวามีสรรพคุณในการรักษา 
อยางไร รูขอหามในการใช ขนาด ปริมาณการใช ตลอดจนสารออกฤทธ์ิในสมุนไพร ดังมีงานวิจัย 
ดังนี้ 
 การใชสมุนไพรเพื่อการกําจัดพยาธิในไกพืน้เมือง 

     1) การกําจดัพยาธิภายใน 
  วิไลภรณ  สุทธานุรักษ (2531, หนา 65) ศึกษาวิจัย ประสิทธิภาพของสะแกตอพยาธิ

ภายในของไกพื้นเมือง รายงานวา การใชสะแกปริมาณ 250, 500 และ 750 มก./น้ําหนักไก 1 กิโลกรัม
สามารถฆาพยาธิ Ascaridia galli โดยจํานวนพยาธิมีปริมาณลดลงเม่ือใชสะแกระดับสูงข้ึน แตสะแก
ไมมีประสิทธิภาพในการขับพยาธิออก 

  พรรณี อํานวยสิทธ์ิ (2535ก, หนา 20) รายงานวา การใชสมุนไพรผสมระหวางขม้ินชัน 
บอระเพ็ดพุงชาง หมากดิบ และเกลือในรูปสดปริมาณ 7.7, 7.7, บ 3.8 และ 0.8 กรัมตอไก 1 ตัว ตามลําดับ 
ตําใหละเอียดดวยครก จากนั้นนํามาปนเปนกอนกรอกปากไกพื้นเมืองใหกิน พบวา มีพยาธิตัวกลม
ปนออกมากับอุจจาระไกมากกวาไกท่ีไดรับปปเปอราซิน และมะขามกับเกลือ(ปริมาณท่ีใช 18 และ 
2 กรัมตอตัวตามลําดับ ซ่ึงขัดแยงกับ พรรณี อํานวยสิทธ์ิ (2535ข, หนา 28) ที่รายงานวาการใช
สมุนไพรดังกลาวในรูปบดหยาบและละเอียดไมพบพยาธิปนออกมากับอุจจาระของไกท่ีไดรับสมุนไพร

ทุกกลุม ซ่ึงตางจากกลุมท่ีไดรับปปเปอราซิน สวนไขพยาธิ พบวาไกท่ีไดรับสมุนไพรทุกกลุมมีจํานวน
แนวโนมในการกําจัดไขพยาธิไดดีกวาสมุนไพรในกลุมอ่ืนท้ังในรูปบดหยาบและละเอียด 

   เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล และคนอ่ืนๆ (2540, หนา 25) รายงานวาการใชมะเกลือ 5 กรัม
ตอตัวมีประสิทธิภาพในการขับพยาธิไสเดือน (Ascarida galli) พยาธิเสนดาย (Capillaria spp.) พยาธิไสตัน 
(Heterakis gallinarum) และพยาธิตืด (Raillietina spp.) 66.67, 66.67, 0 และ 100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
แตเม่ือเปรียบเทียบกับการใชยาถายพยาธิมีแบนดาโวล พบวา การใชมะเกลือใหผลดีปานกลาง 

   2)  การกําจัดพยาธิภายนอก 
     เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล และคนอ่ืนๆ (2540ข, หนา 29) ทดลองใชเมล็ดนอยหนา 

เมล็ดสะเดา และรากหางไหลสกัดดวยเมทานอล 40 เปอรเซ็นต เพ่ือใชในการฆาไรไกและเหาไก
นอกตัวไก โดยใชในระดับความเขมขน20 เปอรเซ็นต พบวา สารสกัดเมล็ดนอยหนามีประสิทธิภาพ
ในการฆาไรไกดีที่สุด (90.75 เปอรเซ็นต) ตามดวยสารสกัดเมล็ดสะเดา (45.37 เปอรเซ็นต) และ
สารสกัดรากหางไหล (32.82เปอรเซ็นต) เปรียบเทียบกับ 0 เปอรเซ็นต ในกลุมควบคุม (เมทานอล
40 เปอรเซ็นต) สารสกัดเมล็ดนอยหนา สารสกัดเมล็ดสะเดา และสารสกัดรากหางไหลมีประสิทธิภาพ
ในการฆาเหาไกคอนขางดีและใกลเคียงกัน (87.14, 97.28 และ 90.19 เปอรเซ็นต) เปรียบเทียบกับ 
0 เปอรเซ็นต ในกลุมควบคุม (เมทานอล 40 เปอรเซ็นต) 
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    พรรณี  อํานวยสิทธ์ิ และคนอื่นๆ (2535ข, หนา 24) รายงานวา การใชสมุนไพรกรวย 
และหนอนตายยากในรูปสกัดดวยน้ํากล่ันและสารเอทานอลระดับ 20, 30 และ 40  เปอรเซ็นต ฉีดพน
บนตัวไกพื้น เมือง 1 คร้ังตอชวงการทดลอง (ชวงละ 28 วัน) ผลปรากฏวา ไมพบความแตกตางทางสถิติ
ของจํานวนพยาธิภายนอกในไกพื้นเมืองท่ีฉีดพนดวยสารสกัดสมุนไพรท้ังสองชนิดรวมท้ัง 
ไมพบความแตกตางระหวางระดับของสารสกัดสมุนไพรที่ใชวิธีการสกัด และชนิดสมุนไพรที่ใช 
แตมีแนวโนมตลอดการเก็บขอมูลกลุมท่ีไดรับสมุนไพรหนอนตายยากจะมีแนวโนมท่ีดีกวาสมุนไพร

กรวย 
 อรวรรณ ชินราศี และคนอื่นๆ (2545, หนา 26) รายงานวา การใชสารสกัดจากยาสูบ

และนํ้ามันตะไครหอมท่ีระดับ 5 เปอรเซ็นต มีฤทธ์ิในการกําจัดพยาธิภายนอกใหลดลงไดดีที่สุด
อยางมีระยะสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับสารสกัดจากสมุนไพรท่ีมีเมล็ดนอยหนาและ
เมล็ดสะเดา แตเนื่องจากสารสกัดน้ํามันตะไครหอมเปนอันตรายตอไกและมีราคาแพงจึงเลือกสารสกัด
จากยาสูบใหเปนสมุนไพรชนิดท่ีดีท่ีสุดในการกําจัดพยาธิภายนอก 
 การใชสมุนไพรตอสมรรถภาพการผลิต  
  กุศล คําเพราะ และคนอื่นๆ (2545, หนา 30) รายงานวา การใชผักคราดหัวแหวน 
0.25 เปอรเซ็นต ผสมในอาหารไกพื้นเมือง มีน้ําหนักตัวและอัตราการแลกเนื้อดีท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบ
กับกลุมท่ีไดรับปฏิชีวนะสาร 
   วสันต จันทรสนิท และคนอ่ืนๆ (2547, หนา 19) รายงานวา การนําผลกลวยดิบผสมน้ํา
ที่มีความเขมขนรอยละ 5 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อซัลโมเนลลาเอ็นเทอริติดิส
ในไกลูกผสมพื้นเมืองที่ไดรับการกรองเชื้อซัลโมเนลลา เอ็นเทอริติดิส สําหรับในไกทดลองที่กิน
ผลกลวยดิบบด ละเอียดผสมน้ําท่ีมีความเขมขนรอยละ 10, 15 และ 20 ตรวจไมพบเช้ือซัลโมเนลลา 
เอ็นเทอริติดิสเลยในทุกตัวอยางท่ีเก็บมาเพาะเช้ือ 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎราชนครินทร (2546, บทคัดยอ) ศึกษา 
การใชสมุนไพร (ฝร่ัง,ฟาทะลายโจรและกระเทียม) ในอาหารตอสมรรถภาพการผลิตไกเนื้อ สรุปผล 
การศึกษา พบวา ไกในกลุมท่ีไดรับฟาทะลายโจรในระดับ 0.1 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 
อัตราการเจริญเติบโตประสิทธิภาพการใหอาหาร และใชตนทุนการเพ่ิม น้ําหนักตัวท่ีดีท่ีสุดเทากับ 
2078.60 กรัม/ตัว, 49.49 กรัม/ตัว/วัน 1.69 และ 15.06 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับซึ่งประสิทธิภาพ
ในการใชอาหารและตนทุนการเพิ่มน้ําหนักตัวตอกิโลกรัมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ตามรายงานของอภิชัย รัตนวราหะ (2540, หนา 30) ศึกษา ไกท่ีมีอายุ 4,6,8 และ 10 สัปดาห 
มีน้ําหนักตัวท่ีเพิ่มข้ึนเทากับ 160, 207, 400 และ 503 กรัม และอัตราแลกเน้ือเทากับ 2.35, 2.76, 3.03 
และ 4.08 ตามลําดับลูกไกท่ีเกิดจากการคัดเลือกพอแมพันธุ ท่ีไดคัดเลือกลักษณะดี กลาวคือ ไกท่ีมีอายุ 
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4,6 และ 8 สัปดาห มีน้ําหนักเฉล่ีย 261,420 และ 636 กรัม และมีอัตราแลกน้ําหนักเทากับ 2.06, 2.94 
และ 3.20 ตามลําดับ ดังเชนการศึกษาของสุชน ตั้งทวีพิพัฒน และคนอ่ืนๆ (2547, หนา 218) กลาววา 
การเพ่ิมประสิทธิภาพของไกพื้นเมืองเปรียบเทียบการเล้ียงและการใหอาหาร 2 แบบใน 2 พื้นท่ีไมปรากฏ 
วิธีการใหอาหารที่แตกตางกัน มีผลทําใหสมรรถภาพการผลิตแตกตางกัน 
   Hortorn et al. (1991, pp. 939-942) ทําการศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไกเนื้อ
โดยเสริมกระเทียมผงในอาหารที่ระดับ 0, 0.01, 0.1 และ 1 เปอรเซ็นต ของอาหาร พบวา ทําใหไกเนื้อ 
0-3 สัปดาห มีน้ําหนักเพิ่มข้ึนเทากับ 630.0, 714.0 , 693.0 และ 651.0 กรัมตอตัว ตามลําดับ ซ่ึงการเสริม
กระเทียมผงในระดับ 0.01 เปอรเซ็นต ของอาหารทําใหไกเนื้อมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกวา
กลุมท่ีไมไดเสริม (P>0.05) สวนการเสริมกระเทียมระดับดังกลาวในอาหารไกเนื้อระยะ 1-6 สัปดาห 
ทําใหน้ําหนักตัวเพิ่มข้ึนเทากับ 1, 470.0, 1,540, 1,540 และ 1,540 กรัมตอตัว ตามลําดับ โดยมีความแตกตาง
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
   Samarasinghe and Weng  (undated) รายงานวา การเสริมผงขมิ้นชันลงในอาหาร
ไกกระทง (อายุ 3-7 สัปดาห) ในระดับ 1,000 ppm. สงผลทําใหอัตราการเพ่ิมน้ําหนักตัว ประสิทธิภาพ
การใชอาหารดีเทียบไดกับการเสริมยาปฏิชีวนะเวอรจิเนียมัยซิน 500ppm. และดีกวากลุมเปรียบเทียบ 
ท่ีไมไดเสริมวัตถุดิบเติบในอาหารนอกจากนี้เปอรเซ็นตซากของไกกระทงที่ไดรับการเสริมขม้ินชัน 
จะเพิ่มสูงข้ึนและมีไขมันในซากลดลงต่ํากวาสูตรอาหารเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
  สรุปไดวา งานวิจัยในเร่ืองของวิธีการใหอาหารนําเสนอในแงผลตอสรีรวิทยาของสัตว
และคุณลักษณะของการใหผลผลิตอยางไรก็ตามงานวิจัยดังกลาวมีปจจัยหลายอยางท่ีเกี่ยวของกัน เชน 
วัตถุดิบท่ีเปนองคประกอบของอาหารสัตว สภาพแวดลอมในการเล้ียงคุณลักษณะของสายพันธุนั้นๆ 
ความตองการของตลาดรวมดวย ดังนั้นควรมีการศึกษาความเหมาะสมของวิธีการใหอาหารแตละสายพันธุ
ในสภาพแวดลอมท่ีตางกัน โดยคํานึงถึงตนทุนการผลิต และผลตอบแทนผูวิจัยไดมองเห็นความสําคัญ
ของการใชอาหารเสริมพืชสมุนไพรในการเล้ียงไกพื้นเมืองใหเปนไกชน เนื่องจากหาไดงายในทองถ่ิน 
ราคาไมแพง ไดแกพืชสมุนไพร 2 ชนิด คือ บอระเพ็ด และฟาทะลายโจรมาผสมในขาวเปลือก
เพื่อเสริมใหกับไกโดยมีสรรพคุณ ดังนี้ 
  2.2.6  อาหารเสริมพืชสมุนไพรท่ีใชในการเล้ียงไกพืน้เมือง 

1)  สมุนไพรบอระเพ็ด รูปแบบของการเล้ียงไกพื้นเมืองอาจเปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีวัตถุประสงคในการเล้ียงดังนั้นการศึกษาทางดานการจัดการโดยเฉพาะอาหาร เพราะอาหาร
มีความสําคัญตอการเจริญเติบโต และสภาพทางสรีรวิทยาโดยจะเล้ียงดวยอาหารสําเร็จรูปท่ีมีระดับ
โปรตีนเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของไกพื้นเมืองชวงอายุตางๆ กัน (ไพโชค ปญจะ, 2542, หนา 4) 
สมุนไพรเปนสวนสําคัญท่ีใชในการรักษาและบํารุงรางกาย รายงานวิจัย วาบอระเพ็ดเปนพืชสมุนไพร
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ท่ีสามารถใชเปนยาบํารุงหัวใจไดอยางปลอดภัยตามท่ีเคยใชมาแตโบราณโดยการนําบอระเพ็ด

มารับประทานใชไดทั้งบอระเพ็ดสดและแหง (งามผอง คงคาทิพย และคนอื่นๆ, 2542; อางโดย 
กองบรรณาธิการหมายเหตุรายเดือน, 2543, หนา 34-35) และยาสมุนไพรที่ใชดูแลวจะไดผลดี 
คนสมัยกอนสวนใหญจะมีอายุยืนยาวกวาคนสมัยปจจุบันประกอบกับสภาพแวดลอมและอาหารการกิน

ท่ีเปนธรรมชาติมากท่ีสุดลวน แตปลอดสารพิษดวยภูมิปญญาของคนไทยก็นําเอาสูตรยาบํารุงและ
ยารักษาโรคภัยมาประยุกตใชกับไกชนซ่ึงก็ใชไดผลดีและมีความปลอดภัยเปนท่ียอมรับมาจนถึงปจจุบัน 
สรรพคุณและชนิดของสมุนไพร ดังนี้ 
 

บอระเพ็ด 
ช่ือวิทยาศาสตร           :          Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.F. et  Thoms. 
ช่ือวงศ                 :          Menispemacear 
ช่ืออ่ืนๆ                 :        บอระเพ็ด (ท่ัวไป) เครือเขาฮอ จุงจิง  (ภาคเหนือ) เจตมูลหนาม  
         (หนองคาย), ตวัเจตมูลยาน, เถาหัวถาน (สระบุรี) หางหนู  
  
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
  บอระเพ็ด เปนไมเถาเนื้อออน เถากลมโต ไสเปนเสนเอ็นยาว เปลือกหุมเถามีลักษณะ
เปนตุมมีรสขมจัด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1-1.5 เซนติเมตร เปลือกสีเทาอมเขียว ข้ึนเกาะเกี่ยวคลุมกบั
ตนไมอ่ืน มักจะรากเสนอากาศคลายเสนเชือกเสนเล็กๆ หอยยอยลงมาเปนสาย ใบเปนใบเดียว รูปใบพลู
หรือรูปหัวใจคอนขางกลม โคนใบหยักเวาลึก ปลายใบหยักคอดเปนต่ิงส้ันๆ ผิวใบบาง มีขนประปราย 
ทองใบออกสีนวลออนๆ สวนหลังใบมีสีเขียว ขอบใบเรียบ เสนใบจากจุดโคนใบจะมี5-7 เสน 
ดอกมีขนาดเล็กสีเหลืองออน ออกรวมกันเปนชอตามปมของลําตนเปนกระจุก ชอเรียวออน ยาว 5-20 
เซนติเมตร มีขนท่ัวไปท้ังกลีบดอกและกลีบรอง กลีบดอกมีอยางละ 6 กลีบ สวนเกสรตัวผูมี 6 อัน 
ผลรูปกลมรี  ๆมีเนื้อเยื้อบางๆ หุมเมล็ด (ดรุณ เพ็ชรพลาย และคนอ่ืนๆ, 2541) บอระเพ็ดใชเถาปกชําข้ึนได
ในดินท่ัวไปแตชอบดินรวนซุย ควรปลูกในฤดูฝน สมุนไพรชนิดนี้เปนท่ีนาสนใจ และมีสรรพคุณ
ในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียในการติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจ ขับน้ํา ยอยอาหารชวยใหเจริญอาหาร  
                 สํานักขอมูลสมุนไพร (2541, หนา 502-506; อางถึงใน นันทิยา แซเตียว, 2547, บทคัดยอ)
จากการศึกษาผลการเสริมสมุนไพรบอระเพ็ดในสูตรอาหารไกเนื้อตอสมรรถภาพกาผลิตระดับภูมิคุมกัน 
จํานวนแลคติกแอซิดแบคทีเรีย คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของไกเนื้อ โดยใชไกลูกผสมทางการคา
จํานวน 840 ตัว วางแผนการทดลองสุม (CRD) แบงกลุมทดลองออกเปน 6 กลุมๆ ละ4 ซํ้าๆ ละ 35 ตัว 
คละเพศ กลุมทดลองคือกลุมเปรียบเทียบซ่ึงไมเสริมสารปฏิชีวนะกลุมเสริมปฏิชีวนะ Avilamycin 
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ในปริมาณ 2.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม กลุมเสริมสมุนไพรบอระเพ็ดในปริมาณ 0.1, 0.2, 0.4 และ 0.8  
เปอรเซ็นตตามลําดับ พบวา ในชวงอายุ 0-3 สัปดาห การเสริมสมุน ไพรบอระเพ็ดมีผลกระทบตอ
น้ําหนักตัวท่ีเพิ่มข้ึนหรืออัตราการเจริญเติบโต โดยกลุมบอระเพ็ด 0.1-0.4 เปอรเซ็นตไมแตกตางกัน
ทางสถิติ (0>0.05) กับกลุมควบคุมและกับกลุมเสริมปฏิชีวนะ แตในกลุมท่ีเสริมบอระเพ็ด 0.8 เปอรเซ็นต 
ใหคาเฉล่ียตํ่ากวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (0<0.05)  

  2)  สมุนไพรฟาทะลายโจร ฟาทะลายโจรเปนพืชสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณเปนยาใชท้ังตน
เพื่อขับเสมหะหลังผาตัดทอนซิล อักเสบ ใชใบแกไข แกบิต แกทองเสีย แกฝ แกแผลอักเสบบวม 
แกงูสวัด แกเริม และเปนยาบํารุงฟาทะลายโจรเปนพืชสมุนไพรท่ีทางการแพทยประเทศจีนจัดเขาไว
ในยาตําราหลวง (ลัดดาวัลย บุญรัตนกรกิจ, 2535, หนา 12) ใชเปนยารักษาการติดเชื้อในระบบ
ทางเดินหายใจตอนบน เชน คอ ตอมทอนซิล อักแสบ แกฝ แกบิด ใชยาขมเจริญอาหาร 

 
ฟาทะลายโจร 

ช่ือวิทยาศาสตร  :              Andrographis  paniculata (Burm) Wall.ex Nees. 
ช่ือสามัญ                     :              The Creat, Creyat  Root,  Halviva, Kariyat, Green  
                                                        Chiretta, Kreat 
วงศ  :               Acanthaceae 
ช่ือทองถ่ิน                     :                ฟาทะลายโจร น้ําลายพังพอน  

 
 ลักษณะทางพฤษศาสตร 
 ฟาทะลายโจรเปนพืชลมลุกสูง 30-100 เซนติเมตร ลําตนเปนส่ีเหล่ียม มีลักษณะต้ังตรง
แตกกิ่งกานสาขามาก เปนพืชใบเดี่ยว ออกตรงขามกันเปนคูๆ กานส้ันมาก หรือไมมีกานใบ แผนใบ
เปนรูปยาวรี หรือเปนรูปใบหอก ความกวางของใบ 2.5-3.5 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนแหลม 
ขอบเรียบหรือมีหยักนอยๆ มีสีเขียวเขม ผิวใบมัน ดอกมีลักษณะเปนชอ ยาว 2.5-10 เซนติเมตร 
ออกท่ีตามบริเวณยอดและตามซอกใบ ดอกมักจะออกดานเดียวและทยอยบานจากโคนชอไปสูปลายชอ 
กานดอกยาว 0-6 มิลลิเมตร ดอกมีขนาดเล็กสีขาวมีรอยกระสีมวงแดง กลีบรองดอกมี 5 กลีบ มีสีเขียว 
ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ดานโคนเช่ือมติดกัน ดานปลายแยกเปนกลีบแหลมๆ 5 กลีบ มีขน กลีบดอก
มีสีขาวจํานวน 5 กลีบ โคนเช่ือมติดกันเปนหลอดส้ันๆ ปลายแยกออกเปน 2 ปาก ปากบนแยกออกเปน 
3 แฉก มีเสนสีมวงแดงพาดตามยาวปากลางมีขนาดเล็กกวาแยกเปน 2 แฉก มีเกสรตัวผู 2 อันติดกับ
กลีบดอก กานเกสรมีขน อับเรณูสีมวงดํา มีรังไข 1 อัน ทอเกสรตัวเมียเรียวยาว ผล มีลักษณะเปนฝก
แบบทรงกระบอกคลายฝกตอยต่ิงต้ังเปนมุมฉากกับกิ่งขนาดกวาง 3-5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1.5 
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เซนติเมตร มีรองลึกตามยาว ฝกเมื่อแกจะแตกออกเปน 2 ซีกตามรอยขางฝก ภายในมีหลายเมล็ด 
เมล็ดมีรูปรางคอนขางส่ีเหล่ียมแข็งสีน้ําตาล 
 สภาพดนิฟาอากาศท่ีเหมาะสม 
  ฟาทะลายโจรเปนพืชท่ีเติบโตไดดีในประเทศแถบเอเชียซ่ึงเปนเขตอากาศรอนช้ืน 
พบวาขึ้นทั่วไปตามปาดงดิบ ปาสน ปาเต็งรัง หรืออาจจะปลูกตามบาน ซึ่งไดดีในดินทุกชนิด 
แตจะเจริญเติบโตไดดีใน ดินรวนซุยท่ีมีการระบายนํ้าดี ปลูกไดทุกฤดูกาล สามารถข้ึนไดท้ังในท่ีรม
และท่ีโลงแจง ถาข้ึนในท่ีโลงตนจะเตี้ยใบจะเล็กหนา หากข้ึนในท่ีรมตนจะสูงใบใหญแตบาง  
 การขยายพันธุ 
  ขยายพันธุโดยเมล็ดซึ่งอยูในฝกแบบ Capsule เมื่อแกแลวฝกจะแตก เมล็ดพันธุท่ีดี
ท่ีเหมาะสมในการขยายพันธุจะตองไดมาจากฝกแกเมล็ดสีน้ําตาลเขมจะมีอัตราการงอกดี 
 การเก็บเก่ียวเพ่ือนําไปผลิตเปนยา 
  ชวงเวลาเก็บเกี่ยวเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีควรนํามาพิจารณา เพราะจะมีผลถึงปริมาณตัวยา
และชนิดในตนพืช หลักการท่ัวไปควรทําการเก็บเกี่ยวในชวงท่ีพืชเจริญเติบโตเต็มท่ีคือในชวงท่ีพืช
กําลังออกดอก หรือมีอายุประมาณ 110-120 วัน ซ่ึงเปนระยะเวลาที่ผลตอบแทนสูงใบและสวนท่ีอยู
เหนือดินจะมีปริมาณสาระสําคัญประเภทแลคโตนอยูสูงสุด สาระสําคัญจะมีปริมาณ สูงสุดเม่ือติดฝกแก 
หรือระยะเวลาเริ่มออกดอกจนกระทั้งดอกบานประมาณ 50 เปอรเซ็นต  สวนที่นํามาใชเปนยาคือ 
ใบสวนท่ีอยูเหนือดินจะมีปริมาณสารรวมของสาร diterpene lactone สูงสุด 

  
2.3  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาการเลี้ยงไกพื้นเมืองเปนไกชน
โดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร กรณีศึกษา เกษตรกรหมู 11บานหวยสําโรงใต ตําบลเขาหินซอน 
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงคนควางานวิจัยท่ีมีผูศึกษาไวดังนี้ 
  อภิรัฐ ปจจุทรา (2546, หนา 42) ไดศึกษาวิจัยเรื่องสภาพการเลี้ยงไกชนพบวา เกษตรกร
ผูเล้ียงไกชนท้ังหมดมีการดําเนินธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาโรงเรือนของเกษตรกรผูเล้ียงไกชนรายเล็ก 
กลาง และใหญมีสภาพเปนโรงเรือนเปด มีขนาดกวาง x ยาวประมาณ 2-3 x 5-6 โครงสรางสวนใหญ
เปนเพิงหมาแหงนและหนาจั่วผสมกัน ประสบการณของผูเล้ียงอยูท่ีประมาณ 16-20 ปสายพันธุสวนใหญ
เกษตรกรผูเล้ียงนิยมเล้ียงไกชนไทย เนื่องจากมีขนาดปานกลาง มีความฉลาด มีไหวพริบ ช้ันเชิงการชนดี 
หางายสะดวกในการซ้ือหาและรูแหลงซ้ือขายแนนอน รูเหลากอของสายพันธุในการอบรมการเล้ียง
ไกชนนั้นเกษตรกรผูเล้ียงไกชนสวนมากไมเคยผานการอบรม โดยมากทําการศึกษาและเล้ียงไกชนเอง
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ตามผูมีประสบการณในการเล้ียงไกชนท่ีรูจักอาศัยการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันหมูบานจนเกิดทักษะ

และไดคําแนะนําบางจากผูรู สวนการสงเสริมในภาครัฐนั้นพบวายังไมไดรับการสงเสริมในภาครัฐ
และเอกชนเทาท่ีควร 
  รัชดาวรรณ พูนพิพัฒน และคนอื่นๆ (2543, หนา 34) ไดศึกษาวิจัย เรื่องผลของการใช
สมุนไพรฟาทะลายโจรในรูปสมุนไพรดิบในระดับตางๆ ในอาหารไกไข พบวามีผลทําใหอัตราการรอด
และความเขมขนของสีไขแดงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยกลุมท่ีเสริมฟาทะลายโจร
ระดับ 0.5 เปอรเซ็นต มีสีของไขแดงเขมท่ีสุดในขณะกลุมท่ีไมเสริมอะไรเลยมีอัตราการตายมากท่ีสุด 
และจากป (2542 ข) รายงานผลการเสริมสารสกัด andrographolide บริสุทธ์ิในระดับ 1.8 และ 3.6 พีพีเอ็ม 
เปรียบเทียบกับการใชในรูปสมุนไพรดิบ (crude drug) ท่ีระดับ 0.2 ถึง 0.5 เปอรเซ็นต และกลุมท่ีไมเสริม
พบวาการใชฟาทะลายโจรทั้งในรูปสารสกัดบริสุทธ์ิและสมุนไพรดิบไมมีผลตอสมรรถภาพการผลิต 
อัตราการตาย ตลอดจนคุณภาพและลักษณะซาก แตกลุมจากเนื้อไกท่ีเสริมสารสกัดจากฟาทะลายโจร
ไดรับคะแนนความยอมรับจากผูบริโภคสูงกวากลุมอ่ืนๆ และในป 2543 รายงานวา การเสริมฟาทะลายโจร
ในสูตรอาหารไกลูกผสมพื้นเมืองที่ระดับ 0.10, 0.20, 0.30,0.40 และ 0.50 เปอรเซ็นตไมสงผลตอ
สมรรถภาพการผลิตในทุกชวงอายุท่ีทําการศึกษาแตมีแนวโนมทําใหเปอรเซ็นตการรอดในชวงอายุ 
0-12 สัปดาหสูงกวากลุมเปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังพบวา การเสริมฟาทะลายโจรยังสงผลซากเปอรเซ็นต
ซากหลังเอาเคร่ืองในออกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) นอกจากน้ีเม่ือเสริมอาหาร
ในแตละระดับจะมีผลทําใหคาเฉล่ียเปอรเซ็นตซากหลังเอาเคร่ืองในออกสูงกวากลุมเปรียบเทียบ 

   บงกช นพผล และคนอ่ืนๆ (2545, หนา 44) การเสริมตะไครผงในอาหารตอการเจริญเติบโต
ของไกพื้นเมืองลูกผสมในสมุนไพรไทย รายงานวา การเล้ียงไกลูกผสมพื้นเมืองอายุ 7-14 สัปดาห 
ดวยอาหารผสมตะไครในความเขมขน 0-5 เปอรเซ็นต ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ของนํ้าหนักไกในทุกกลุมการทดลองจึงเปนไปไดวาในการเสริมตะไครผงในสูตรอาหารไกพื้นเมือง

ลูกผสมไมสามารถใชไดผลดีในขณะท่ีใชผงตะไครในระดับ1 เปอรเซ็นตในสูตรอาหารสามารถทําให
อัตราการรอดของไกพื้นเมืองลูกผสมเพ่ิมข้ึนไดในระดับท่ีนาพึงพอใจ 
 พัชรี ทองคําคูณ และคนอ่ืนๆ (2544, หนา 43) ไดทดลองใชสารสกัดบริสุทธ์ิ andrographolide 
จากฟาทะลายโจรในระดับ 4.5 ถึง 18 พีพีเอ็มในการปองกันและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ
อักเสบเร้ือรัง (chronic respiratory disease, CRD) ท่ีเกิดจากเช้ือ Mycoplasma gallisepticum ผลพบวา 
สาร andrographolide บริสุทธ์ิในทุกระดับท่ีใชไมมีผลปองกันโรค CRD 
 วรพล เองวานิช และคนอ่ืนๆ (2545, หนา 185-199) ไดศึกษาผลของสมุนไพรบอระเพ็ด
ตอประสิทธิภาพการผลิต อุณหภูมิรางกาย อัตราการหายใจ โลหิตวิทยาในไกเนื้อเม่ืออยูในสภาวะเครียด
เนื่องจากความรอนโดยแบงกลุมทดลองดังนี้คือกลุมใหอาหารที่ไมมีการเสริมบอระเพ็ด (กลุมควบคุม) 
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เสริมบอระเพ็ดที่ระดับ 5, 14 และ 23 กรัมตอกิโลกรัมของอาหาร โดยให Positive contol คือ 
เสริมวิตามินซีท่ีระดับ 200 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของอาหารเปนเวลา 21 วัน ผลการศึกษาพบวาไกเนื้อ
ท่ีไดรับการเสริมบอระเพ็ด และวิตามินซีมีประสิทธิภาพการผลิตน้ําหนักตับ และนํ้าหนักไขมันชองทอง
สัมพัทธคาเปอรเซ็นตเม็ดเลือดอัดแนนไมแตกตางทางสถิติจากกลุมควบคุม (P>0.05) 
  สุนทรีพร ดวนใหญ (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย เร่ืองการเลือกกินอาหารการเจริญเติบโต 
สําหรับอาหารที่เหมาะสมไกพื้นเมืองพันธุเหลืองหางขาวและพันธุประดูหางดํา โดยใชพันธุไกท่ีมี
ความแนนอนทางสายพันธุ ของศูนยบํารุงพันธุสัตว จังหวัดสุรินทร อาหารที่ใหไกเลือกกินมี 3 ชนิด 
คือ 1. อาหารสําเร็จรูป โปรตีน 19 เปอรเซ็นต พลังงาน 2,916 กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัม 2. อาหารสําเร็จรูป 
โปรตีน 15 เปอรเซ็นต พลังงาน 2,912 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม 3. ขาวเปลือก โปรตีน 6 เปอรเซ็นต 
พลังงาน 2,660 กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัม ไกท่ีใชในการทดลองแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 1. พันธุเหลืองหางขาว
เพศผู 2. พันธุเหลืองหางขาวเพศเมีย 3. พันธุประดูหางดําเพศผู 4. พันธุประดูหางดําเพศเมีย แตละกลุม
ใชไก 5 ตัว แตละตัวถูกขังภายในสุมเดียว ท่ีมีการใหน้ําและอาหาร 3 ชนิด ไกมีโอกาสเลือกกินอาหาร
ท้ัง 3 อยางเต็มท่ีและอิสระ เร่ิมทําการทดลองต้ังแตไกอายุ 9-20 สัปดาห รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 12 สัปดาห 
ผลการทดลองพบวา ไกพันธุเหลืองหางขาวกินอาหารมากกวาพันธุประดูหางดํา และไกเพศผูกนิอาหาร
มากกวาไกเพศเมีย ซึ่งสอดคลองกับน้ําหนักตัว โดยพันธุเหลืองหางขาวเพศผูมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น
960 กรัม พันธุเหลืองหางขาวเพศเมียมีน้ําหนักตัวเพิ่มข้ึน 799 กรัม พันธุประดูหางดําเพศผูมีน้ําหนักตัว
เพิ่มข้ึน 1,402 กรัม และพันธุประดูหางดําเพศเมียมีน้ําหนักตัวเพิ่มข้ึน 937 กรัม เม่ือคํานวณผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจพบวาพันธุเหลืองหางขาวเพศผูใหผลตอบ แทนดีท่ีสุดแตไมควรเล้ียงเกินอายุ 15 สัปดาห
 จํารัส ใจลังกา และจเร หลิมวัฒนา (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชสมุนไพรผสม
ระหวางฟาทะลายโจร ขม้ินชันและไพลในอัตราสวน 144 :7 : 29 กรัมผสมในอาหารขนท่ีผสมเอง
ผสม 100 กิโลกรัม เล้ียงในไกพื้นเมืองจํานวน 36 ตัว น้ําหนักไกเขาทดลองเฉล่ียตัวละ 1,034.72 กรัม 
ไกกลุมแรกใหกินอาหารผสมสมุนไพรระหวางฟาทะลายโจร, ขม้ินชัน และไพลในสัดสวน ท่ีกลาวขางตน 
สวนไกกลุมท่ี 2 ใชอาหารสูตรเดียวกันแตไมผสมสมุนไพร ใชเวลาทดลอง 56 วัน ผลการศึกษาพบวา
ไกพื้นเมืองที่เลี้ยงดวยอาหารผสมสมุนไพล มีอัตราการเจริญเติบโต 9.66 และ 10.68 กรัม/ตัว/วัน 
ตามลําดับ มีประสิทธิภาพการใชอาหารเทากับ 1.21 และ 1.25 ตามลําดับ ซ่ึงมีคาใกล เคียงกันดังนั้น
ปริมาณสมุนไพรฟาทะลายโจร ขม้ินชันและไพล ในระดับ 144 : 7: 29  กรัม ท่ีใชผสมในอาหาร 100 
กิโลกรัมไมมีผลตอการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารของไกพื้นเมือง 
 จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมืองเปนไกชนดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนํา
องคความรูในเร่ืองไกพื้นเมืองท่ีเปนไกชน ลักษณะของไกชนท่ีดีและใชไกพื้นเมืองผสมสามสายพันธุ 
คือ สายพันธุเหลืองหางขาว สายพันธุไกพมาและไกพื้นเมืองสายพันธุเวียดนาม (ไซงอน) ในการศึกษา
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วิจัยในการพัฒนาการเลี้ยงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพรในการศึกษาวิจัย

ไดใชปจจัย 3 ดาน เปนองคประกอบหลักในการดําเนินการ คือ ปจจยัทางดานการจดัพืน้ท่ีและโรงเรือน 
ปจจัยทางดานการดูแล เทคนิควิธีการ และปจจัยทางดานอาหารเสริมพืชสมุนไพรซ่ึงเปนภมิูปญญาไทย
สําหรับปจจัยทางดานเทคนิคการเล้ียงไกชนนั้นเนนในเร่ืององคประกอบหลัก คือ การจัดการโรงเรือน
ท่ีไดมาตรฐานกับผูดูแลเล้ียงกับไกชนซ่ึงตองมีการดูแลเอาใจใสทุกข้ันตอนของการเล้ียงใหความสําคัญ

ตอไกเปนพิเศษต้ังแตการคัดเลือกสายพันธุ การเพาะเล้ียง การจดบันทึก การแลกเปล่ียนประสบการณ
ระหวางผูเล้ียงไกดวยกัน ตลอดจนการปฏิบัติตอไกชนดวยเทคนิค วิธีการ การฝกซอมเปนประจํา
สมํ่าเสมอ มีการสังเกตลักษณะเดนของไกแตละตัว ตั้งแตโครงสราง ลักษณะช้ันเชิง สรางความแข็งแกรง
ของรางกายทางเชิงชน  
   ในการศึกษาพัฒนาเลี้ยงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพรซึ่งเปน

ภูมิปญญาไทยนั้นใหความสําคัญในการใชสมุนไพรซ่ึงอยูในทองถ่ินคือสมุนไพรฟาทะลายโจรและ

บอระเพ็ดซ่ึงเปนพืชพื้นเมือง หางาย มีสรรพคุณในการรักษาโรคและไมมีผลขางเคียงกับไกท่ีสําคัญ 
ทําไกมีสุขภาพแข็งแรงประหยัดตนทุนในการพึงพายารักษาโรคซ่ึงในปจจุบันมีราคาแพง ลดอัตรา
การใชยาปฏิชีวนะ โดยผูวิจัยคาดหวังจากการดําเนินงานวิจัยดังกลาวขางตนทําใหเกษตรกรไดแนวทาง 
การใชพืชสมุนไพรในการพัฒนาการเล้ียงไกพื้นเมืองซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งในองคประกอบ 3 ปจจัยหลัก
ดังกลาวขางตน 
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