
 

บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

 การดําเนินการวิจัยเร่ืองการศึกษาการพัฒนาเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริม

พืชสมุนไพร : กรณีศึกษา เกษตรกรบานหวยสําโรงใต ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และระเบียบวิธีวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Designs)  โดยมีวัตถุประสงค 
3 ประการ คือ การศึกษาบริบทการเล้ียงไกของเกษตรกรบานหวยสําโรงใต การทดลองเล้ียงไกพืน้เมือง
โดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร และการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการทดลองการเลี้ยงไกพื้นเมือง
ใหกับเกษตรกรเพื่อนําไปพัฒนาการเลี้ยงของตนในบทนี้จะเปนการสรุปผลการดําเนินการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัย ยุทธศาสตรที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการวิจัยและขอเสนอแนะโดยแบง
การรายงานเปนประเด็นดังนี้คือ   
  5.1  สรุปผลการวิจัย 
                5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
                5.3  ยุทธศาสตร 
 5.4  ขอเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาบริบทการเล้ียงไกพื้นเมืองของเกษตรกร หมู 11 
บานหวยสําโรงใต ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อศึกษาทดลอง
การเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร 3) เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูผลการทดลอง
การเล้ียงไกพื้นเมืองโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพรใหกับเกษตรกร 
 5.1.1  สรุปขอมูลการศึกษาบริบทการเล้ียงไกพื้นเมืองของเกษตรกร หมู 11 บานหวยสําโรงใต 
ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา    

           1)  จากผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรพบวา เกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง 
เปนชาย มีอายุเฉล่ีย 20-35 ป จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรมีประมาณ 4-6 คน สวนมาก
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จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพปลูกมันสําปะหลังเปนอาชีพหลัก มีการเล้ียงไกพื้นเมือง
เปนอาชีพเสริม เฉล่ียรายไดครัวเรือนละประมาณ 5,000 บาทตอเดือน มีฐานะยากจน 
 2)  เกษตรกรมีการเล้ียงไกพื้นเมืองมานานประมาณ  6-10  ป จํานวนไกในแตละ
ครัวเรือนโดยเฉล่ียไมเกิน 50 ตัว เล้ียงไกมากกวา 1 สายพันธุ ปลอยใหหากินตามธรรมชาติมีโรงเรือน 
เล้ียงไกไวใตถุนบานใชสุม  ทําวัคซีนปองกันโรคนิวคลาสเซิล ทําวัคซีนรวมและวัคซีนปองกันโรค
อหิวาต/ฝดาษ ใชอาหารสําเร็จรูปจากรานและมีการผสมเองโดยใชขาวเปลือกเปนอาหารมีการผสม
สมุนไพรหรือสารจุลินทรียในน้ําดื่มใหไกการเสริมสมุนไพรเปนยาบํารุง เชน บอระเพ็ด โดยใหกนิสด 
ขม้ินไพรใชในการทําเนื้อทําตัวไก ทําในชวงกอนการฝกซอมเทคนิควิธี การเล้ียงไกเปนการซอมคู  
วิธีการการดูแล เช็ดน้ํา กาดแดด วิ่งสุม ออกกําลังกาย นอกจากนั้นยังพบ วาเกษตรกรมีการเลี้ยง
ไกพื้นเมืองโดยพยายามคงสายพันธุดีไวไมใหสูญหายและหาวิธีการผสมพันธุ ใหมใหดีกวาเดิม  
 3)  ประเด็นการคัดเลือกสายพันธุไกพื้นเมือง เกษตรสวนใหญไดพอพันธุและแมพันธุ 
มาจากคนรูจักใชหลักการในการคัดเลือกพอพันธุ-แมพันธุโดยดูจากลักษณะสายพันธุลักษณะการชน 
ใชวิธีการผสมพันธุไกตามธรรมชาติ ไกพื้นเมืองท่ีนํามาใชเปนไกชนมีอายุระหวาง 8 เดือน-1 ป  
ลักษณะเดนของไกคือมีการเดินและการยืนสงา นาเกรงขาม มีช้ันเชิงในการชน ตีแมน และลักษณะเดน 
คือ น้ําหนัก สีขน สวนสูงตามเกณฑ มีสีผิวเปนสีแดง มีใบหนาและลําตัวแข็งแรงสมบูรณ  

  ปญหาท่ีพบของเกษตรกรคือไมมีการเพาะสายพันธุไกดวยตนเองสวนใหญอาศัยการเล้ียง
แบบปลอยหากินตามธรรมชาติ ไมมีความรูในการคัดเลือก พอพันธุ -แมพันธุ ไมมีการทําประวัติและ
บันทึกขอมูลของไกท่ีเล้ียง รวมไปถึงปญหาในเร่ืองโรงเรือน สุขอนามัย เทคนิควิธีการเล้ียงทําให
การเล้ียงไกพื้นเมืองของเกษตรกรยังไมสงผลทางเศรษฐกิจมากนักมีการใชอาหาสําเร็จรูป ทําใหผูเล้ียง
ตองซ้ืออาหารจากรานคาซ่ึงมีราคาแพง มีตนทุนสูงและไมไดใชความไดเปรียบทางดาน พื้นท่ีมีพืชไร
เปนวัตถุดิบ มีสมุนไพรภายในทองถ่ินท่ีสามารถนํามาใชกอใหเกิดประโยชนในการเล้ียงไกพื้นเมือง 
ในการลดตนทุนคาใชจายและไดไกท่ีมีคุณลักษณะเดนและขายไดราคามากข้ึน   
 5.1.2  ผลการทดลองการเลี้ยงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร 
แบงออกเปน 3 สวน สรุปไดวา  
         สวนท่ี  1  ผลการวิเคราะหอัตราการเจริญเติบโตของไกเม่ือเสริมอาหารสมุนไพร  
ดานน้ําหนักไก  ขนาดรอบอกไก ดังนี ้

   1)  การวิเคราะหอัตราการเจริญเติบโตของไกเม่ือเสริมอาหารสมุนไพร
ดานน้ําหนักไก พบวาในสัปดาหท่ี 1-8, 15, 17 ไกท่ีเล้ียงดวยสูตรขาวเปลือก สูตรขาวเปลือกผสม
บอระเพ็ด และสูตรขาวเปลือกผสมฟาทะลายโจรมีผลทําใหคาเฉลี่ยน้ําหนักไกไมแตกตางกัน 
สวนสัปดาหท่ี 9-14, 16 พบวา ไกท่ีเล้ียงดวย สูตรขาวเปลือก สูตรขาวเปลือกผสมบอระเพ็ด และ
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สูตรขาวเปลือกผสมฟาทะลายโจรมีผลทําใหคาเฉลี่ยน้ําหนักแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ  0.05 
    การวิเคราะหดานน้ําหนักในสูตรอาหาร พบวา การกินอาหารสมุนไพร

เนื่องจากสมุนไพรท้ังสองชนิดมีรสขมทําใหความนาจะกินของอาหารลดลงสอดคลองกับรายงาน

ของเกษตรกลางกรุง (2529, หนา 6-17; อางถึงใน ไพโรจน มะหะหมัด, 2549, หนา 77) ประกอบกับ
อากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลงทําใหมีแนวโนมตอการกินอาหารตํ่าลงจึงสงผลถึงการทดลองดานน้ําหนัก

ในชวงสัปดาหท่ี 15 
 2)  การวิเคราะหอัตราการเจริญเติบโตของไกเม่ือเสริมอาหารสมุนไพร  
ดานขนาดรอบอกไก พบวา ในสัปดาหท่ี 1-13, 15-17 ไกท่ีเล้ียงดวยสูตรขาวเปลือก สูตรขาวเปลือก
ผสมบอระเพ็ดและสูตรขาวเปลือกผสมฟาทะลายโจรมีผลทําใหคาเฉล่ียขนาดรอบอกไมแตกตางกัน

สวนสัปดาหท่ี 14 พบวา ไกท่ีเล้ียงดวยสูตรขาวเปลือก สูตรขาวเปลือกผสมบอระเพ็ด และสูตรขาวเปลือก 
ผสมฟาทะลายโจร มีผลทําใหคาเฉล่ียขนาดรอบอกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
  การวิเคราะหอัตราการเจริญเติบโต ดานขนาดรอบอกไกทั้ง 3 สูตร
มีผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในสัปดาหที่ 14 เนื่องจากการกินอาหารและยังไมมี
การเปล่ียนแปลงทาง ดานอากาศส่ิงท่ีผูวิจัยคนพบ คือการทดลองไกตองไมควรเกิน 15 สัปดาห หรือ
สายพันธุมีผลตอพัฒนาการโครงสรางการทดลองตองใชไกกอนอายุ 12 สัปดาหซ่ึงจัดอยูในชวงของวัย
ท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต 

 สวนท่ี  2  ขอมูลปริมาณอาหารท่ีกิน (กิโลกรัม) น้ําหนักตัวท่ีเพ่ิม (กรัม) ปริมาณอาหาร
ท่ีกินตอวัน (กรัม) อัตราการแลกเนื้อ (กรัม/ตัว) และตนทุนอาหาร (บาท) การทดลองเลี้ยงไก
ดวยอาหารเสริมพืชสมุนไพร คือ สูตรขาวเปลือก สูตรขาวเปลือกผสมบอระเพ็ด และสูตรขาวเปลือก
ผสมฟาทะลายโจร ระยะการทดลอง 16 สัปดาห (เฉล่ียจากไก 10 ตัว) ดังนี้ 
                            1)  สูตรขาวเปลือก ปริมาณอาหารท่ีกิน จํานวน 146.94 กิโลกรัม ปริมาณ
อาหารที่กินตอวัน 120.51 กรัม น้ําหนักไกท่ีเพิ่มข้ึน 17.81 กิโลกรัม อัตราการแลกเน้ือ 7.90กรัม/ตัว 
อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตัว 15.10 กรัม/ตัว ตนทุนอาหาร 165.38 บาท 

 2)  สูตรขาวเปลือกผสมบอระเพ็ด ปริมาณอาหารที่กิน จํานวน 144.74 
กิโลกรัมปริมาณอาหารท่ีกินตอวัน 120.51 กรัม น้ําหนักไกท่ีเพิ่มข้ึน 20.94 กิโลกรัม อัตราการแลกเนื้อ 
7.00 กรัม/ตัว อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตัว 17.80 กรัม/ตัว ตนทุนอาหาร 263.36 บาท 

 3)  สูตรขาวเปลือกผสมฟาทะลายโจร ปริมาณอาหารที่กิน จํานวน 
147.38 กิโลกรัม ปริมาณอาหารที่กินตอวัน 115.13 กรัม น้ําหนักไกที่เพิ่มขึ้น 18.35 กิโลกรัม 
อัตราการแลกเนื้อ 8.10 กรัม/ตัว อัตราการเพ่ิมน้ําหนักตัว 15.50 กรัม/ตัว ตนทุนอาหาร 427.40 บาท 
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 จากการศึกษา พบวา การบันทึกขอมูลการกินของไกในแตละสูตรขาวเปลือก
และสูตรขาวเปลือกผสมฟาทะลายโจร มีปริมาณอาหารท่ีกินมากกวา และนํ้าหนักของไกท่ีเพ่ิมข้ึน
นอยกวา สูตรขาวเปลือกผสมบอระเพ็ด สวนสูตรขาวเปลือกผสมฟาทะลายโจรจะมีตนทุนอาหาร
สูงกวามีอัตราแลกเนื้อดีกวา สูตรขาวเปลือก, สูตรขาวเปลือกผสมบอระเพ็ด 

 สวนท่ี  3  ผลการศึกษาคุณลักษณะของไกจากการเล้ียงไกดวยอาหารเสริมพืชสมุนไพร 
คือ สูตรขาวเปลือก สูตรขาวเปลือกผสมบอระเพ็ด และสูตรขาวเปลือกผสมฟาทะลายโจร หลังการทดลอง
ปรากฏผลคุณลักษณะ สวนใบหนา สวนลําตัว สวนปก สวนสีขน สวนหาง สวนหงอน สวนขา 
ท่ีแตกตางแสดงลักษณะเดนชัด ดังนี้  

 สูตรขาวเปลือก คุณลักษณะเดนชัด คือ ทุกสวนมีการขยายใหญขึ้น
แตไมสมบูรณ เห็นไมชัดเจน สูตรขาวเปลือกผสมบอระเพ็ด คุณลักษณะเดนชัด คือ สวนใบหนา  
สวนลําตัว สวนหงอน สวนขา มีการเปล่ียนแปลงเห็นชัดเจน สูตรขาวเปลือกผสมฟาทะลายโจร 
คุณลักษณะเดนชัด คือ สวนใบหนา สวนปก สวนสีขน สวนหาง มีสีเขม มีความสมบูรณ เห็นเดนชัด
ทุกสวน  

 จากผลการศึกษาคุณลักษณะของไก สรุปไดวา สูตรขาวเปลือกบอระเพ็ด
จะปรากฏลักษณะเดนทางดานน้ําหนัก ขนาดรอบอก และลักษณะเดนทางดานสีหนา ท่ีใบสีแดงเขม 
หงอนเปนสีแดงเขมแสดงถึงความสมบูรณ สวนสูตรขาวเปลือกผสมฟาทะลายโจรจะมีการเปล่ียนแปลง
ท่ีปรากฏลักษณะเดนชัด เชนสีขนเขมเปนมัน ลําตัวมีขนเต็ม ปกมีขนเรียงสม่ําเสมอ มีขนหางเรียงกัน 
ใกลเคียงกับสูตรขาวเปลือกผสมบอระเพ็ดและมีลักษณะเดนกวาสูตรขาวเปลือกซึ่งพบวา 
สูตรขาวเปลือกมีการเปล่ียนแปลง เชน ขนาดลําตัวขยายใหญกวา ยาวกวา ใบหนามีสีชมพูออน 
สีขนแหง ปกโหว มีบางสวนที่เห็นไมชัดเจน ขาวเปลือก มีการเปลี่ยนแปลง เชน ขนาดลําตัว
ขยายใหญกวา ยาวกวา ใบหนามีสีชมพูออน สีขนแหง ปกโหว มีบางสวนท่ีเห็นไมชัดเจน  

 5.1.3  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูผลการทดลองการเล้ียงไกพืน้เมอืงโดยใชอาหารเสริมพชืสมุนไพร
ใหกับเกษตรกรในพื้นท่ี แบงออกเปน 3 สวน สรุปไดวา 
  สวนท่ี  1  สถานภาพท่ัวไปของเกษตรกรผูเขารับการแลกเปล่ียนเรียนรู 
   เกษตรกรผูเขารับการแลกเปล่ียนเรียนรู จํานวน 15 ราย ท้ังหมดเปนเพศชาย 
สวนใหญมีอายุ 20-30 ป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 3,000 บาทตอเดือน 
มีประสบการณในการเล้ียงไกพื้นเมือง 6-10 ป  
   สรุปไดวา ผูเขารับการแลกเปล่ียนเรียนรู เปนเพศชาย มีอายุในชวงวัยรุน
ถึงวัยกลางคน มีการศึกษาตํ่า รายไดนอย มีประสบการณการเล้ียงไกพื้นเมืองระดับปานกลาง 
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   สวนท่ี  2  ขอมูลดานความรูในการเลี้ยงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริม
พืชสมุนไพร 
  โดยการใชแบบสอบถามความรูกอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู-หลัง
การแลกเปล่ียนเรียนรู พบวา สมาชิกในโครงการกอนการแลกเปล่ียนเรียนรูสามารถตอบแบบสอบถามได 
( X = 2.37) หลังจากแลกเปล่ียนเรียนรู พบวา สมาชิกโครงการโดยเฉล่ียมีความรูเพ่ิมข้ึนมาก  ( X  = 4.10)  
สามารถตอบแบบสอบถาม จํานวน 15 ชุด ไดสมบูรณ ครบถวน มีความสนใจตอการแลกเปล่ียนเรียนรู 
ตลอดจนการมีสวนรวมในการใหความรวมมือชมการสาธิต และรวมปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน
ของการแลกเปล่ียนเรียนรูแสดงความคิดเห็นและเสริมสรางทักษะจากการศึกษาจากผลการทดลอง

ของผูวิจัย พรอมท้ังเอกสารท่ีผูวิจัยจัดให 
  การแลกเปลี่ยนเรียนรูทําใหสมาชิกมีความรูอาหารเสริมพืชสมุนไพร

ในการเล้ียงไกพื้นเมือง กอนการแลกเปล่ียนเรียนรู-หลัง การแลกเปล่ียนเรียนรูโดยคาเฉลี่ยความรู
ระดับนอยมีความรูเพิ่มข้ึนเปนระดับมาก สมาชิกท่ีมีสวนรวมการนําไกเขาทดลองใหความสําคัญตอ
ผลการทดลองวิจัย เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติพัฒนาการเล้ียงไกของตนใหเกิดผลในเชิงเศรษฐกิจ
สรางรายไดพัฒนาอาชีพเสริม 
  สวนท่ี  3  ผลการประเมินความพึงพอใจการแลกเปล่ียนเรียนรู 

     ผูเขารวมโครงการการแลกเปล่ียนเรียนรู มีความพึงพอใจตอการแลกเปล่ียน
เรียนรูการเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพรอยูในระดับความพึงพอใจ

อยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.80, X =4.73, X =4.66, X =4.60 ตามลําดับ) พิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ความพึงพอใจในการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ สถานท่ีในการแลกเปล่ียน
เรียนรู ( X =4.80, S.D. = .414) เอกสารการฝกอบรม ( X =4.73, S.D. =.457) ความสามารถของวิทยากร
ในการถายทอดความรู ( X =4.66, S.D. =.487)  กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู ( X =4.66, S.D. = .487) 
จุดประสงคการแลกเปล่ียนเรียนรู ( X =4.60, S.D. = .507) เนื้อหาการแลกเปล่ียนเรียนรู ( X =4.60, 
S.D. = .507) สวนดานผูเขารวมการแลกเปล่ียนเรียนรูที่มีความพึงพอใจระดับมาก ( X =4.40) คือ 
การประเมินผลการแลกเปล่ียนเรียนรู  
 จากการแลกเปล่ียนเรียนรูสมาชิกผูเขารวมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
สถานท่ีในการ แลกเปล่ียนเรียนรู เพราะไดเห็นสภาพจริงในการเล้ียงไกพื้นเมืองโดยใชอาหารเสริม
พืชสมุนไพร ท่ีมีผลตอไกในดานการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะท่ีเดน เห็นไดชัดเจน สามารถเปรียบเทียบได 
รองลงมามีความพึงพอใจระดับมาก เร่ืองจุดประสงคการแลกเปล่ียนเรียนรู เนื้อหาการแลกเปล่ียนเรียนรู 
เอกสาร และความสามารถของผูวิจัย ทีมงาน วิทยากร ท่ีถายทอดความรูการใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร
ในการเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชน แลกเปล่ียนความคิดเห็น และกิจกรรม 
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5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 
 อภิปรายผลการศึกษาการเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร 
เกษตรกร หมู 11 บานหวยสําโรงใต ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีประเด็น ดังนี้ 
 5.2.1  บริบทการเล้ียงไกพื้นเมืองของเกษตรกร   
 1)  เพศ อายุ ระดับการศึกษา สมาชิกในครัวเรือน ไมเปนองคประกอบที่สําคัญ
ในการเล้ียงไกในครัวเรือน ส่ิงท่ีสําคัญคือ องคความรู และประสบการณในการเล้ียงของเกษตรกร
ทําใหประสบความสําเร็จ และทําใหเกษตรกรไดเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของครัวเรือนซ่ึงสอดคลองกบั 
รายงานของ อภิรัฐ ปจจุทรา (2546, หนา 34) และรายงานของ สุภชัย วงศอนันท, 2545, หนา 25)    
 2)  ขอมูลดานการเล้ียงไกพื้นเมืองของเกษตรกร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอ
การเล้ียงไกพื้นเมืองมี 3 ปจจัย คือ  
                               (1)  ปจจัยดานพื้นท่ีและโรงเรือนเปนบทบาททางดานศักยภาพในการเลี้ยง
ไกพื้นเมือง ลักษณะของการเลี้ยง รูปแบบ จํานวนไกที่เลี้ยงและปริมาณพื้นที่ความสะดวกและ
ความพรอมของผูเล้ียงท่ีตองตัดสินใจตลอดจนการดูแลภาชนะโรงเรือน ดานสุขลักษณะในการเล้ียง
ไกพื้นเมืองสอดคลองกับ ไสว นามคุณ และคนอื่นๆ (2548 หนา 9-10); สุภชัย วงศอนันท (2545, 
หนา 19-20) สอดคลองกับรายงานวิจัยของ ธัญจิรา เทพรัตน และคนอ่ืนๆ (2549, หนา 18) การศึกษา
จํานวนไกพื้นเมืองท่ีเหมาะสมตอพื้นท่ีปลอยเล้ียงในสวนผลไม สวนยางพารา และสวนปาลมน้ํามัน
ในสภาพของเกษตรกร โดยวิธีการเล้ียงตามธรรมชาติแบบกึ่งขังกึ่งปลอย  
                               (2)  ปจจัยอาหารและการปองกันโรค ดานวัตถุดิบในทองถ่ินเปนแหลงอาหาร
ในการเล้ียงไกพื้นเมือง ผูวิจัยมุงเนนการใหอาหารผสมสมุนไพรทําใหไกมีสุขภาพดี แข็งแรง ทําให
ลดอัตราการตายของไกพื้นเมืองจึงเปนทางเลือกทําใหเกษตรกรไมตองเสียคาใชจายสูง หางาย ตนทุนตํ่า
สอดคลองกับงานวิจัยของจิโรจ ศศิปรียจันทร และคนอื่นๆ (2550, หนา 62) ในเรื่องการพัฒนา 
การใชสมุนไพรขมิ้นชันและการใชรวมกับสมุนไพรฟาทะลายโจรเปนวัตถุเติมในอาหารสัตว สําหรับ
อุตสาหกรรมการเล้ียงไกกระทงพบวา การใหวัคซีนปองกันโรค ลดอัตราการตายของไกพื้นเมือง
การเล้ียงไกพื้นเมืองในปจจุบันจะอาศัยยาปฏิชีวนะในอาหารเพ่ือเรงอัตราการเจริญเติบโต มีผลตอ
ไกมีสารตกคาง ทําใหเปนอันตรายแกผูบริโภค 
                                 (3)  ปจจัยดานการดูแล เทคนิควิธีการและการออกกําลังกาย ในการเล้ียงไกพื้นเมือง 
ผลจากการวิจัยพบวา เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจควรตองมีการแลกเปลี่ยนความรู ขาวสาร
ท่ีเปนการสงเสริมจากภาครัฐในเร่ืองของโรค การปองกันโรค จากหนวยงานภาครัฐ กรมปศุสัตว 
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การดูแล ผูเล้ียงตองมีความสนใจ รูจักสังเกต ตลอดจนการแลกเปล่ียนความรูกับกลุมเกษตรกรท่ีมี
ประสบการณการเล้ียงสอดคลองกับงานวิจัยของ นายเฉลิม มหาชน (2545, หนา 55) พบวาตองอาศัย
ภูมิปญญาและการเรียนรู นําไปปฏิบัติ จะทําใหประสบความความสําเร็จการเล้ียงไกพื้นเมือง 

3)  การคัดเลือกสายพันธุไกพื้นเมือง ผลจากการวิจัยพบวา เกษตรกรไดพอพันธุ  
แมพันธุมาจากคนรูจัก เกษตรกรที่มีการคัดเลือกสายพันธุไกพื้นเมืองเองจะประสบความสําเร็จมากกวา
เกษตรกรที่ไมเคยคัดเลือกสายพันธุไก ซ่ึงสอดคลองกับรายงานการวิจัยของ บัญชร ลิขิตเดชาโรจน 
(2546, หนา 5) ไดสํารวจลักษณะของไกพื้นเมือง (ไกชน) เพื่อการคัดเลือกสายพันธุ พบวาการคัดเลือก
สายพันธุไกควรจะใชพอพันธุ แมพันธุ สายพันธุไกชน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สําราญ กลับกลอม 
(2547, หนา 42) และนายเฉลิม มหาชน (2545, หนา 55) ไดพิจารณาถึงวิธีการคัดเลือกไกเกงท่ีดูจาก
เชิงชน ไกเหล่ียม (ไกดี) ไกลีลาถอดถอย พิจารณาถึงลูกตีและการตอสู พิจารณาจากแผลตี ตลาดของไก
สําหรับอันดับแรก คือการพูดความจริงจากลักษณะของไกการผานการฝกซอมโดยจะคิดจากราคาไกเกง
หรือไกสวย แลวแตจะตกลงกันโดยมีราคาอยางตํ่าตัวละ 1,000 บาทข้ึนไป เฉพาะไกท่ีชนชนะมาแลว
จะมีราคาหลายหม่ืนบาทข้ึนไปจนเปนแสนบาท ซ่ึงเปนวิธีการเพิ่มมูลคาของไกพื้นเมืองไดหลายเทาตัว  

5.2.2  ผลการศึกษาทดลองการเล้ียงไกพื้นเมืองโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร แบงออกเปน 
3 สวน ดังนี ้

        1)  อัตราการเจริญเติบโตของไกเมื่อเสริมอาหารสมุนไพร พบวา อาหารที่เลี้ยง
ไกพื้นเมืองมีผลตอการเพ่ิมน้ําหนักตัว และตนทุนอาหาร ไกท่ีกินอาหารสูตรขาวเปลือกผสมบอระเพ็ด
มีน้ําหนักตัวดีกวาไกท่ีกินอาหารผสมสมุนไพรฟาทะลายโจรและอาหารขาวเปลือกอยางเดียว

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสัปดาหท่ี 7 ถึงสัปดาหท่ี 13 ของการทดลอง เชนเดียวกันกับขนาดรอบอกของไก
พบวาสูตรขาวเปลือกผสมบอระเพ็ดมีการพัฒนาข้ึนในสัปดาหท่ี 6-15 แตลดลงในสัปดาหท่ี 15-17   
ตามปกติการใหอาหารผสมสมุนไพรจะใชสมุนไพรท่ีมีอยูในพ้ืนบานโดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพื้นท่ี

ท่ีผูวิจัยศึกษาจะมีพืชบอระเพ็ดและฟาทะลายใจข้ึนอยูโดยท่ัวไปตามธรรมชาติซ่ึงไมทําใหตนทุนคา 
ใชจายสูงมาก แตถาจําเปนตองซ้ือพืชสมุนไพรในราคาตลาดในระยะเวลาการทดลอง 17 สัปดาห 
พบวา ราคาตนทุนของสูตรขาวเปลือกอยูท่ี 2057.16 บาท ขาวเปลือกผสมบอระเพ็ดอยูท่ี 2634.35 
และสูตรขาวเปลือกผสมฟาทะลายโจรอยูที่ 4274.16 บาท ซึ่งสูตรขาวเปลือก ผสมฟาทะลายโจร
จะมีราคาสูงมากกวา   
                      2)  ผูวิจัยพบวาอาหารสูตรขาวเปลือกไกมีลักษณะตาเปนฟองเล็กนอย จมูกมีน้ํามูก
เปนบางตัวแตจะฟนตัวใน 1 สัปดาห เนื่องจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวนในชวงเดอืนพฤศจกิายน-เดอืน
มกราคม 2552 ซึ่งอากาศหนาวจัดหรืออาการที่มาจากความเครียด แตพบวาอาหารผสมสมุนไพร
ในสูตรของขาวเปลือกผสมบอระเพ็ดและขาวเปลือกผสมฟาทะลายโจรมีผลดีตอสุขภาพของไก
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ตลอดระยะเวลาการทดลองไมปรากฏปวยท่ีมาจากความเครียด ซ่ึงสอดคลองกับรายงานวิจัยของ
นวลจันทร พารักษา และคนอ่ืน  ๆ(2547, หนา 4) สมุนไพรฟาทะลายโจรจึงเปนสมุนไพรไทยกลุมท่ีไดรับ
ความสนใจมากซ่ึงรัฐบาลกําลังสงเสริมใหเกษตรกรลดปริมาณการใชยาปฏิชีวนะในการเล้ียงไก 
นอกจากนี้พืชสมุนไพรฟาทะลายโจรสามารถปลูกไดเอง เปนการสรางรายไดใหกับเกษตรกร 
เปนทางเลือกหนึ่งสําหรับผูสนใจในการเล้ียงไก 
                        3)  ผลการศึกษาคุณลักษณะของไก สวนใบหนา สวนลําตัว สวนปก สวนสีขน
สวนหาง สวนหงอน สวนขา ดวยอาหารผสมสมุนไพร สูตรขาวเปลือก สูตรขาวเปลือกผสมบอระเพ็ด
และสูตรขาวเปลือกผสมฟาทะลายโจรผูวิจัยพบวาสูตรขาวเปลือกผสมฟาทะลายโจรชวยในเร่ือง

การพัฒนาสีขน คุณลักษณะเดนของไก และสวนบอระเพ็ดชวยลักษณะเดนในเร่ืองคุณลักษณะและ
น้ําหนัก ซ่ึงท้ังน้ียังตองข้ึนอยูกับสายพันธุไก พื้นที่ การบํารุงรักษาไกและเทคนิควิธีอ่ืนๆ อีกดวย  
   เกษตรกรที่เล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชนอยางมืออาชีพจําเปนตองมีความรูในเร่ือง
การพัฒนาคุณลักษณะของไกตามที่สมาคมอนุรักษและพัฒนาไกพื้นเมืองกําหนดเปนอุดมทัศนีย

ไวสรุปไดดังนี้     
   (1)  สวนใบหนา เปนอวยัวะท่ีสําคัญลักษณะของใบหนามีหลายแบบในท่ีนี้กลาวถึง 

ใบหนาท่ีดีท่ีสุด หนายาวหรือหนาแหลม คลายนกยูงหรือนกเหยี่ยว มักเปนไกท่ีฉลาด สีของใบหนา 
เปนสีแดงสดแสดงวาเปนไกที่สมบูรณ สวนใบหนา ประกอบดวยปาก เพราะเปนอาวุธที่สําคัญ
ใชในการตอสู ลักษณะของปากที่ดีท่ีสุด ปากใหญ ถือวาเปนปากท่ีม่ันคงและแข็งแรงสีของปาก
จะตองเปนสีเดียวกับสีเกล็ด สีแขง เดือย และเล็บ ตาจะตองเปนตาสดใส สีเหลืองออน ดังแกวหรือ
ตาปลาหมอ 
    (2)  สวนลําตัว ตองมีลักษณะยาวจับคอดตรงกลาง และบานหัว บานเทา หมายถึง 
ไหลหนา และกวาง ทายใหญ เวลาเปรียบจะไดเปรียบเวลาจับคอดตรงกลางทําใหรูสึกวาตัวเล็ก 
รวมถึงหนาอกและกระดูกสันนอก เปนอกกวางจะสังเกตเห็นเวลาไกยืนเต็มตัวจะเห็นวาอกกวาง
คลายใบโพ เรียกวา อกผายไหลผ่ึง เต็มไปดวยกลามเนื้อและผิวสีแดง นับวาเปนอกไกท่ีดีมีความแข็งแรง
   (3)  สวนปก ลักษณะปกที่ดีตองเปนปกที่แข็งแรง หนา และยาวจรดโคนหาง 
เปนมันเปนปก ลอนเดียว ซ่ึงทําใหไกมีกําลังบินดี 
   (4)  สวนสีขน ขนของไกเปนตัวบงบอกถึงความสวยงาม ในท่ีนี้หมายถึง ขนสรอย 
ขนตัว ขนปก ขนหาง คือ โทนสีเหลือง โทนสีประดู โทนสีเทา และโทนสีแดง และประเภทของขน  
แบงออกเปน ขนแหง เปนขนที่มีลักษณะแหงกรอบ หักงาย ไมเปนมัน ขนเปยก เปนขนท่ีออนมัน
ระยับ 

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



 

 

108 

   (5)  สวนหาง เปนสวนประกอบท่ีมีลักษณะสวยงามกานหางแข็งแรงพุงยาวออกไป 
ปลายโคงเล็กนอยหางพัดยาวเกือบเทาหางกระลวยรวมกันเปนรูปทรงกระบอกคลายฟอนขาว 
ยังเปนสวนท่ีพยุงตัวไมใหลม ถาหางนอยหรือส้ันเกินไป มักจะบินไมดี  
   (6)  สวนหงอน เปนส่ิงท่ีแสดงออกถึงความแข็งแรง สมบูรณและสุขภาพดีของไก 
ไกเม่ือเร่ิมเปนหนุมจะมีลักษณะเปนสีแดงจัด ถาไกมีหงอนดําคลายกับสีเลือดปนอยูแสดงวา
ไกมีสุขภาพไมสมบูรณแข็งแรง ลักษณะของหงอนแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ หงอนอู บางท่ีเรียกวา 
“หงอนหิน” บาง “หงอนกุหลาบ” บาง ลักษณะหงอนอูเปนกอนกลมหรือเหล่ียมยาวรีปดต้ังแตโคนปาก
ไปจนถึงปลายกระหมอม มีขนาดใหญบางเล็กบาง หงอนแจ บางท่ีเรียกวาเปน “หงอนจกั” จะมลัีกษณะบาง
แตปลายหงอนมีจักต้ังแต 3 จัก สูงสุดไมเกิน 10 จัก หรือบางทีก็เรียกวาหงอนชบา บางทีลักษณะของ
หงอนยังแบงตามรูปทรงตางๆ เชน หงอนหิน หงอนเงือก หงอนพับ หงอนแบ หงอนรู (หงอนโปรงฟา)  
   (7)  สวนขา  เปนสวนท่ีสามารถทําใหไกยนือยูได และขาท่ีแข็งแรง ประกอบดวย 
1) ปนขาท่ีใหญและยาวไดสัดสวน สวนที่เปนแขงเพราะไกจะตองใชแขงและเดือยเปนอาวธุในการตอสู 
มักนิยมแขงกลมหรือแขงเหล่ียมโดยการสังเกตเม่ือจับไกยกข้ึนไกเหยียดขาตรงท้ังสองขาง 2) เกล็ด 
มีการตั้งช่ือตามลักษณะของเกล็ด เชนการต้ังช่ือใหนากลัว มีอิทธิฤทธ์ิพิษสงรายกาจตามอาวุธของ
ทหารเอกในวรรณคดีรองลงไปก็ตั้งช่ือตามปรากฏการธรรมชาติ ตามสัตวพิษรายบาง เชน เกล็ดพญาครุฑ 
เกล็ดเสือซอนเล็บ และตั้งช่ือตามลักษณะของดอกไม เกล็ดดอกจันทร เกล็ดบัวตูมบัวบาน ลักษณะ
ของดวงดาวเชนดาวลอมเดือนนอกจากนี้ก็ยังเรียกช่ือเกล็ดกันแตกตางออกไปและตามความเช่ือ 
การดูลักษณะของเกล็ดแบงออกไดเปน 3 ลักษณะคือ เกล็ดหนาแขง เกล็ดทองแขง และเกล็ดนิ้ว  
รวมไปถึงสีนิ้วและเล็บ ตองเปนสีเดียวกัน 

 5.2.3  ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูการเล้ียงไกพืน้เมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร 
โดยการฝกอบรมใหกับสมาชิกโครงการ ดงันี ้
         1)  ผลดานการใชแบบสอบถามความรูดานอาหารเสริมพืชสมุนไพรในการเลี้ยง
ไกพื้นเมืองเปนไกชน การแลกเปล่ียนเรียนรูผลจากการทดลองของผูวิจัยสถานที่ทดลองที่ไดเห็น
มีการเปรียบเทียบไกพื้นเมืองท่ีทดลองใชอาหารเสริมพืชสมุนไพรกับกลุมที่ไมใชสมุนไพรทําให

ทุกคนเกิดความสนใจ เกิดความรูดานสมุนไพรการไดปฏิบัติจริงโดยการชมการสาธิต ขั้นตอน  
เปนการแสดงการมีสวนรวมในการอบรมตลอดจนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการเล้ียงไกพื้นเมือง

เปนไกชนทําใหสมาชิกท่ีเขารวมโครงการมีความรูเพ่ิมข้ึนซ่ึงสอดคลองกับรายงานวิจัยของเชิดชัย   
รัตนเศรษฐากุล และคนอ่ืนๆ (2541, หนา 3-6; อางถึงใน วิสุทธ์ิ นวลชื่น, 2547, หนา 26) ไดฝกอบรม
ผูเล้ียงไกพื้น เมืองและลูกผสมท่ีหมูบานโนนสวัสดิ์  อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน พบวา ผูเขารับ
การฝกอบรมมีการศึกษาระดับพื้นฐานประกอบดวยอาชีพเกษตรกรรมเคยเล้ียงไกมานานจึงสามารถ
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ยอมรับการเรียนรูไดอยางดีเกษตรกรที่เล้ียงไกพื้นเมืองโดยใชอาหารในทองถ่ินจะเห็นไดวาการฝกอบรม

ชวยทําใหเกษตรกรสามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและปรับปรุงอาชีพได

อยางมีประสิทธิภาพ และยังสอดคลองกับวิสุทธ์ิ นวลช่ืน (2547, หนา 72) จากการฝกอบรมปฏิบัติ 
การเร่ืองการเสริมสรางคลายเอสโตรเจนในใบหมอนตอสมรรถภาพการผลิตไกกระทงกับเกษตรกร

โดยการบรรยาย การสาธิตและการฝกปฏิบัติมีเกษตรกรเขารับการฝกอบรม พบวา ผูเขารับการฝกอบรม
มีความพึงพอใจในการฝกอบรมคร้ังนี้จากการทําผลการทดสอบพบวาเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรม

มีพัฒนาดานความรูสูงข้ึน 
  2)  การแสดงความคิดเห็นตอการแลกเปล่ียนเรียนรูในคร้ังนี้ สมาชิกโครงการ
ตองการใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูอีกเพราะไมเคยไดรับการฝกอบรมจากภาครัฐหรือองคกร หนวยงาน 
หรือแลกเปล่ียนเรียนรู จากท่ีใดในการเล้ียงไกพื้นเมืองใหเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร 
โดยเฉพาะการนําภูมิปญญาท่ีอยูในทุกกระบวนการของการเล้ียงไกพื้นเมืองสอดคลองกับ ภัทรพงษ  
เกริกสกุล (2548, หนา 30) ไดศึกษาระบบการเล้ียงไกชน ตําบลบานหวา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  
พบวา ภูมิปญญาในการคัดเลือกสายพันธุ ใหอาหาร การฝกซอม การอาบน้ําและการลงกระเบ้ือง 
การรักษาพยาบาลไกบาดเจ็บ การใชพืชสมุนไพรเปนส่ิงจําเปน 
 

5.3  ยุทธศาสตรการศึกษาการพัฒนาเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเปนไกชน 
 

  ผลการศึกษาการพัฒนาเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร: 
กรณีศึกษาเกษตรกรหมู 11 บานหวยสําโรงใต ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญในการดําเนินการเล้ียงไกพื้นเมืองใหเปนไกชน ซ่ึงเปนการสงเสริมและ
มีการจัดการ 6 ดาน ดังนี้  

  1)  การจัดการดานพื้นที่และโรงเรือนเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญมาก เพราะเปนปจจัย
ข้ันตนของการเล้ียงไกชน ทําใหไกไดอยูอาศัย ปองกันอันตรายจากศัตรู พรอมกับอุปกรณท่ีจําเปน 
เชน สุมไก และมุงครอบไก มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม สุขลักษณะที่ดี มีอากาศถายเทไดดี ปราศจาก
เช้ือโรค จะสงผลใหไกมีสุขภาพดีมีผลผลิตที่สูง  

  2)  การจัดการดานการเรียนรูการคัดเลือกสายพันธุ เปนยุทธศาสตรที่สําคัญท่ีสุด 
เพราะการคัดเลือกจากสายพันธุเปนส่ิงท่ีผูเล้ียงไกชนตองคํานึงถึงเปนอันดับแรก โดยพิจารณาคุณลักษณะ
ไกงามตามอุดมทัศนียไทย เชน ทางดานรูปราง โครงสรางดี มีความแข็งแรง สมบูรณไมพิการ 
โดยแตละสายพันธุ ประกอบ ดวยลักษณะเดนท่ีเปนคุณสมบัติเฉพาะตัว คือ มีลีลาท่ีเปนเอกลักษณ
ทางเชิงชน มีความสงางาม และมีความอดทน มีจิตใจเปนยอดนักสู จะสงผลถึงการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
และการกีฬา  
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 3)  การจัดการดานสูตรอาหารเสริมพืชสมุนไพร เปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญมากท่ีสุด 
เพราะเปนส่ิงท่ีมีคุณคาในการเจริญเติบโต สุขภาพของไกแข็งแรง โดยการทดลองคร้ังนี้ใชสูตรขาวเปลือก  
สูตรขาวเปลือกผสมบอระเพ็ดท่ีระดับ 1 % สูตรขาวเปลือกผสมฟาทะลายโจรทีร่ะดบั 1 %  จะสงผลตอ
ไกทางดานน้ําหนัก ขนาดรอบอกไก และไมพบวา ทั้งสองสูตรไกไมมีอาการปวย รวมถึงลักษณะเดน
ท่ีปรากฏภายนอกเมื่อเปรียบเทียบกับไกท่ีเล้ียงขาวเปลือกเพียงอยางเดียวพบวา ไกปวย น้ําหนักนอย 
ซ่ึงอาจทําใหเกิดโรคติดตอมีผลตอไกขางเคียง การเล้ียงไกชนควรตองใชอาหารเสริมพืชสมุนไพร
ท่ีสงผลทําใหไกแข็งแรง มีสุขภาพและการเจริญเติบโตท่ีดี 

   4)  การจัดการดานการดูแลไก เปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญมาก เพราะสงผลตอไก
ทําใหไกชนมีคุณภาพผูเลี้ยงไกชนตองเอาใจใสทําเปนประจําทุกวัน การนําไกออกแดด การดูแล
ดานความสะอาด ของตัวไกโดยการเช็ดน้ํา ใหความสําคัญในเร่ืองของการใหน้ํา ใหอาหาร 

 5)  การจัดการดานเทคนิควิธีการเปนยุทธศาสตรที่สําคัญมาก เพราะการฝกซอม
ออกกําลังกายใหไกแข็งแรง สรางความแข็งแกรง มีความสมบูรณทางดานรางกายและจิตใจ 
ตามภูมิปญญาไทยท่ีใชกับไกชน ดวยการลอแบบวิ่งตาขาย วิ่งสุม การลงนวม วิธีท่ีดีท่ีสุดคือการปลํ้าไก
เพื่อสรางความชํานาญในการชน และดานการใชสมุนไพร ขมิ้น ไพลภายนอกตัวไก จะสงผลตอ
การชนและการเพิ่มมูล ราคาของไกสูงข้ึน เปนท่ีตองการของผูสนใจ ผูขายสามารถเปนผูกําหนด
ราคาขายไดเอง 

  6)  การจัดการดานการจดบันทึกและสังเกต เปนยุทธศาสตรที่สําคัญ เพราะขอมูล
จะเปนส่ิงยืนยันถึงท่ีมาสายพันธุของไก การเจริญเติบโตของไกดานน้ําหนัก ขนาดรอบอกท่ีสําคัญ
เพื่อไมใหเกิดการลืมการสับสน เชน การทําวัคซีนปองกันโรค จํานวนไกท่ีเล้ียง ระยะเวลาในการเล้ียง 
ตนทุนของอาหาร ไกชนท่ีมีสถิติในการชน ซ่ึงเปนประโยชนตอผูเล้ียง 

 ดังนั้นยุทธศาสตรการศึกษาการพัฒนาการเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยใชอาหารเสริม

พืชสมุนไพรตองอาศัยปจจัยและการสรางองคความรูในการเล้ียงไกพื้นเมืองเปนไกชนโดยนําการจัดการ

ทั้ง 6 ดาน ประกอบดวย การจัดการดานพื้นที่และโรงเรือน การจัดการดานการคัดเลือกสายพันธุ 
การจัดการดานสูตรอาหารเสริมพืชสมุนไพร การจัดการดานการดูแลไก และการจัดการดานเทคนิค
วิธีการ ผูวิจัยมีความเชื่อมั่นวายุทธศาสตรการจัดการดังกลาวซึ่งถาเกษตรกรไดนําไปใชโดยผาน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสามารถนําไปปฏิบัติ เกษตรกรจะไดไกที่มีการเจริญเติบโต 
สุขภาพดี สามารถขายไดในราคาที่สูงโดยเฉพาะไกชนไทยที่มีราคาดี  ซึ่งเปรียบเสมือนดัชนีชี้วัด
ความเปนอยูของวัฒนธรรมไทยแสดงการอนุรักษสายพันธุไกชนไทย มีอิทธิพลตอการเพ่ิมมูลคา
ทางการกีฬาและเศรษฐกิจ สรางเปนอาชีพเสริม ตลอดจนพัฒนาความเปนอยูของเกษตรกรใหดีข้ึน 
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ยุทธศาสตรการศึกษาพัฒนาเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเปนไกชนโดยอาหารเสริมพืชสมุนไพร 
ดังรูปตอไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 7 การพฒันาการเล้ียงไกพื้นเมืองใหเปนไกชน 
 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

ไกพ้ืนเมืองเปนไกชน 

อาหารเสริมพืชสมุนไพร 
 1. สูตรขาวเปลือก 
 2. สูตรขาวเปลือกผสมบอระเพ็ด 
     ท่ีระดับ 1% 
 3. สูตรขาวเปลือกผสมฟาทะลายโจร 
     ท่ีระดับ 1%  

เทคนิควิธีการ 
     1. การวิ่งสุม 
      2. การลอแบบตาขาย 
      3. การลงนวม/การปลํ้าไก 
      4. ใชสมุนไพรทาภายนอก 
 

พื้นท่ีและโรงเรือน 
 1. ถูกสุขอนามัย อากาศถายเท 
     ไดสะดวกปราศจากเช้ือโรค 
 2. อุปกรณท่ีจําเปน เชน สุมไก 
     มุงครอบไก 

การบันทึก/การสังเกต 
1. การชั่งน้ําหนัก 
2. การวัดขนาดรอบอก 
3. ปริมาณอาหารท่ีไกกิน 
4. ตนทุนอาหาร 

การบํารุงรักษาไก 
 1. การใหน้ํา 
 2. การใหอาหารและอาหารผสม   
     สมุนไพร 
 3. การออกกาดแดด 
 4. การดูแลดานความสะอาด 
 

การคัดเลือกสายพันธุ 
1. การคัดเลือกพอพันธุท่ีมีลักษณะเดน 
    - น้ําหนัก โครงสรางรูปราง หนาตา 
    - น้ําขน เกล็ด ลีลา ช้ันเชิง 
2. แมพันธุ ท่ีมีลักษณะดี  
    - ขนาด รูปรางสมสวน แข็งแรงและ 
      สมบูรณ มห
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5.4  ขอเสนอแนะ 

  
 5.4.1  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  1)  การศึกษาการเล้ียงไกพื้นเมืองของเกษตรกรควรพัฒนาและปรับปรุงดานสภาพ
การเล้ียง โรงเรือนใหถูกสุขลักษณะ มีการทําวัคซีนปองกันโรค มีการจัดการดูแลไกอยางเหมาะสม
โดยเฉพาะผูเล้ียงตอง มีการจดบันทึกทําประวัติไก อยางละเอียดเพื่อเปนขอมูล มีการแลกเปล่ียน
แสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาความรูในการเล้ียงไกพื้นเมืองใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
  2)  เกษตรกรผูเล้ียงไกพื้นเมืองตองเรียนรูเทคนิควิธีการภูมิปญญาในการเพาะเล้ียง
และคัดเลือกสายพันธุ มาใชในการพัฒนาการเล้ียงไกโดยเฉพาะไกชนไทยท่ีมีสายพันธุดี หายาก  
  3)  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงศักยภาพของสมุนไพรในการรักษาโรค ปริมาณการใช 
สรรพคุณในการรักษาโรค ตอไปในอนาคต เพื่อเปนแนวทางในการใชสมุนไพรกับไกอยางถูกตอง  
 5.4.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1)  ควรทําการทดลองซํ้าเพื่อหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับสายพันธุไกพื้นเมืองลูกผสมสามสาย 
วาการทดลองอาหารเสริมพืชสมุนไพรมีผลตอการพัฒนาดานคุณลักษณะของไก โดยใชสูตรอาหาร 
ปริมาณอาหารท่ีตางกัน จํานวนไกท่ีทดลองมากข้ึนและทดลองในพื้นท่ีท่ีมีสภาพการเล้ียงตางกัน
 2)  ทําการติดตาม ประเมินผล การนําไปปฏิบัติของกลุมเกษตรกรในการเลี้ยง
ไกพื้นเมืองท่ีเขารับการฝกอบรมเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาใหกับกลุมเกษตรกรผูเล้ียงไกดวยกนั

 3)  สงเสริมพัฒนาผูท่ีมีศักยภาพในพื้นท่ีใหมีการใชวัตถุดิบเปนแหลงอาหาร 
สะสมอาหารไกไวใชในชวงฤดูท่ีขาดแคลน ปลูกพืชสมุนไพร มีการแลกเปล่ียนอาหารเพื่อลดตนทุน
จากการซ้ืออาหารสําเร็จรูปมีการรวมกลุมผูเล้ียงไกพื้นเมืองในทองท่ีเพื่อสรางชมรมอนุรักษไกพื้นเมือง

  
 

 

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




