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รายการอางอิง 
 
 
กรมปศุสัตว. (2550).  เอกสารเผยแพรการทําวัคซีนไก กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 
กรมสงเสริมการเกษตร. (2542).  ผลการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการเกษตร  ประจําป 

   2542. 
กระมล  ทองธรรมชาติ และคนอ่ืนๆ. (2546). วิชัย  ภูโยธิน, (บรรณาธิการ). หนาท่ีพลเมือง  
                วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม. กรุงเทพฯ : อักษรการพิมพ. 
การเล้ียงไกพืน้เมือง. (2552). ไกชน.  [ออนไลน]. เขาถึงขอมูลวันท่ี 14 สิงหาคม 2552  

   จาก http://www.gaichon.com  
กุลวิตรา  กังคานนท. (2531, มกราคม-เมษายน). (นานาทรรศนะเก่ียวกบัภูมิปญญาทองถ่ิน).  
                วารสารการศึกษาแหงชาติ. 9 (1), 21-35. 
กุศล  คําเพราะ, วรรณพร  คําเพราะ และเจตนา  หนูพนัธ. (2545) การใชสมุนไพรผักคราดหัวแหวน 
   ตอสมรรถนภาพการผลิตและคุมกันโรคของไกเนื้อและไกพื้นบาน ใน สมุนไพรไทย :  
   โอกาสและทางเลือกใหมของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว คร้ังท่ี 1 วันท่ี 24-25 ตุลาคม  
  2545 ณ โรงแรมมารวยการเดน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 
เกรียงไกร โชประการ และคนอื่นๆ. (2543). ไกพื้นเมืองและไกลูกผสมพื้นเมือง : อดีตจนถึงปจจุบัน.  
   กรุงเทพฯ : คณะกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 
โกมล  แพรกทอง. (2547). ชุมชนกับส่ิงแวดลอม.ในเอกสารการสอนชุดวิชาพืน้ฐานความรู 

 ส่ิงแวดลอม, (หนวยท่ี 6 หนา 216-242) นนทบุรี มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ขวัญหทัย  เจริญไมตรีมิตร. (2544) คน ไกชน และการชนไก กระบวนการกลายเปนสินคา 

   ในบริบททางคนไทย.วิทยานิพนธ  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและ 
    มานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏราชนครินทร. (2546) รายงานการวิจยั. การศึกษา 
                 การเสริมสมุนไพร ฝร่ัง ฟาทะลายโจรและกระเทียม ในอาหารตอสมรรถนะการผลิต 
                ไกเนื้อ. 
โครงการวิจัย การวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจยัสัตวปกในประเทศไทย. (2552). [ออนไลน].  

   เขาถึงขอมูลวันท่ี 14 สิงหาคม 2552 จาก http:// lib.vet.chula.ac.th 
โฆษิต  เท่ียงทองกุล. (2542). ไกบานแกจน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน. 

 

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



 115 
 
 

งามผอง  คงคาทิพย  และคนอ่ืนๆ. (2542). การสกัดการแยก และการทดสอบสารท่ีมีผลในการลด 
                ความดันโลหติและผลตอระบบกลามเนื้อหัวใจจากบอระเพ็ด. ภาควิชาเคมี  
                คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ. 
งามพิศ  สัตยสงวน. (2545). วัฒนธรรมขาวในสังคมไทย : การคงอยูและการเปล่ียนแปล. 
                กรุงเทพฯ : เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิเคช่ัน. 
จิโรจ  ศศิปรียจันทรและคนอื่นๆ. (2550). การพัฒนาการใชสมุนไพรขม้ินชันและการใชรวมกับ 
               สมุนไพรฟาทะลายโจร เปนวัตถุดบิในอาหารสัตว สําหรับอุตสาหกรรมการเล้ียงไกกระทง. 
                รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั. 
จํารัส ใจลังกา  และจเร หลิมวฒันา. (2549, มิถุนายน-กันยายน). ผลของการใชสมุนไพรฟาทะลายโจร  
  ขม้ินชันและไพล ท่ีมีตอการเจริญเติบโตของไกพื้นเมอืง. วารสารวิชาการปศุสัตว, 8 (3), 12. 
เฉลิม  มหาชน.  (2545). สายพันธุไกชน และการชนไก จังหวดันครปฐม. วิทยานิพนธ  
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาคดีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏนครปฐม. 
เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล, ประเสริฐ วงศนาก, สุทธิโชค  เอกผันนาก และสุรพัฒน  เลาหวณิช.  

  (2540) ประสิทธิภาพการถายพยาธิของมะเกลือตอพยาธิภายในของไกพื้นเมือง  
   ใน รายงานบทคัดยอ การประชุมทางวิชาการของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 35  
    วันท่ี 3-5 กุมภาพันธ 2540 สาขาสัตวแพทยศาสตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ.  
ฑิฆัมพร พลอามาตย. (2542). ความสําเร็จของการเล้ียงไกพื้นเมืองเปนอาชีพเสริม ในอําเภอสันทราย  
    จังหวดัเชียงใหม. วิทยานิพนธ  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสงเสริมการเกษตร  
                 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
ดรุณ  เพ็ชรพลาย  และคนอ่ืนๆ. (2541). สมุนไพรพื้นฐานฉบับรวม. กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสนการพิมพ. 
ธัญจิรา  เทพรัตน และคนอ่ืนๆ. (2549). การศึกษาจํานวนไกพืน้เมืองที่เหมาะสมตอพื้นท่ีปลอยเล้ียง 
               ในสวนผลไม สวนยางพารา และสวนปาลมน้ํามันในสภาพของเกษตรกร. รายงานการวิจัย 
               ฉบับสมบูรณ. สาขาวชิาอุตสาหกรรมชีวภาพ คณะเทคโนโลยีและการจัดการ. มหาวิทยาลัย  
                สงขลานครินทร. 
ธวัช  ปุณโณฑก.  (2531).  บรรณาธิการภมิูปญญาชาวบานอีสาน. ทัศนะของอาจารยปรีชา  พิณทอง  

   ในทิศทางหมูบานไทย. กรุงเทพฯ : เพ็ญวทิยการพิมพ. 
นวลจันทร  พารักษา และคนอ่ืนๆ. (2547). โครงการการใชสมุนไพรฟาทะลายโจรและสาร 
                Curcuminoid จากขม้ินชันในไก. รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ. สนับสนุนโดยสํานักงาน 
                กองทุนการวจิัย. 

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



 116 
 
 

นันทิยา  แซเตียว. (2547). ผลการเสริมสมุนไพรบอระเพด็ในอาหารไกเนื้อตอสมรรถภาพการผลิต 
   ระดับภูมิคุมกนั คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ. วิทยานิพนธ  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. 
   สาขาวิชาสัตวศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร  
   ลาดกระบัง. 

นิจศิริ  เรืองรังสี. (2542).  เคร่ืองเทศ (พิมพคร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
บัญชร  ลิขิตเดชาโรจน. (2546). สํารวจลักษณะไกพื้นเมอืง (ไกชน) เพือ่การคัดเลือกพันธุ. สาขาวิชา 
                 เทคโนโลยีการผลิตสัตว. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
บงกช  นพผล, เสรี  แข็งแอ, วสันต  จันทรสนิท และพิทักษ  นอยเมลย. (2545). การเสริมตะไครผง 

  ในอาหารตอการเจริญเติบโตของไกพื้นเมืองลูกผสม ใน สมุนไพรไทย.โอกาสทางเลือกใหม   
  ของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมผลิตสัตว.คร้ังท่ี 2 วันท่ี 15-16 มกราคม 2547  
  ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ.  
ประวัติ  สมเปน และคนอ่ืนๆ. (2548). การศึกษาการเสริมสมุนไพรไทยตอสมรรถภาพการผลิต 

  ไกพื้นเมือง. รายงานการวิจยั สํานักงานเลขาธิการวุฒสภา. 
ประเวศ  วะสี.  (2534). ความคิดและภูมิปญญาไทยเร่ืองการศึกษาของชาติกับภูมิปญญาทองถ่ิน.  
 เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ืองภูมิปญญาไทย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
  .  (2536). ปฏิรูปการศึกษาไทย การยกเคร่ืองทางปญญา : ขอเสนอกลยุทธในการปฏิรูป 

   การศึกษาไทย : การสรางเสริมภูมิปญญา. กรุงเทพฯ : อัมรินทรพร้ินต้ิง กรุป. 
ปรารถนา  งามวงศวาน.  (2543). ไกกฬีามูลคาเพิ่ม. นิตยสารสัตวบก. 17(67), 37. 
 .  (2544, กรกฎาคม-สิงหาคม). ไกพืน้เมืองทางเลือกยดุเศรษฐกิจถดถอยของเกษตรกรไทย. 

  นิตยสารเพ่ือนไกชน. 20(70), 39. 
  .  (2544,กันยายน) โครงการจัดต้ังชมรมอนุรักษและพัฒนาไกพืน้เมืองประจําจังหวัด. 

  นิตยสารธรรมเนียบไกชน. 20 (89), 39. 
พรรณี  อํานวยสิทธ์ิ. (2535ก) การศึกษาการใชสมุนไพรในการกําจัดพยาธิภายในของไกพื้นเมือง.  
                1) ในรูปสด.การประชุมทางวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสาขาเกษตร คร้ังท่ี 9 

  วันท่ี 22-24 มกราคม พ.ศ. 2535. 
  .  (2535ข). การศึกษาการใชสมุนไพรในการกําจัดพยาธิภายในของไกพื้นเมือง. 2) ในรูปแหง.    
   การประชุมทางวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสาขาเกษตร คร้ังท่ี 9  
                 วันท่ี 22-24 มกราคม พ.ศ. 2535. 
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พัชรี  ทองคําคูณ, วัทนีย  เนรมิตมานสุข, สุภาพร  อิสริโยดม, งามผอง  คงคาทิพย  และบุญสง  
  คงคาทิพย. (2544) ผลของการใช andrographolide จากใบฟาทะลายโจร (Andrographis    
  paniculata Wall ex Nees.) ในการปองกันโรคและรักษาโรคทางเดินหายใจอักเสบเร้ือรัง  
  ในไกกระทง. สัตวแพทยสาร. 52(3) 

พัชรีวรรณ  แกวมูลมุข, สาโรจ  คาเจริญ, เยาวมาลย  คาเจริญ และพิทักษ  ศรีประยา. (2547). 
  ผลของการใชฟาทะลายโจร กระเทียมและขม้ินชันหรือสมุนไพรผสมตอสมรรถนะตอ  

  การผลิตของไกไข. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาแหงชาติ ประจําป  2547.  
  สัตวศาสตร สัตวบาล. ณ โรงแรมโซฟเทล ชาออคิด ขอนแกน วนัท่ี 27-28 มกราคม. 

พน  นิลผ้ึง. (2543ก) การประกวด การประมูลการจําลอง.นิตยสารเทคโนโลยีชาวบาน.12 (242), 55 
  .  (2548 ,กันยายน)  “ทําไมสมาคมจึงตองรับรองสายพันธุไกชน”  ทําเนียบไกชน. 

   ส่ือปศุสัตว. 
เพชร  มอดินแดง. (นามแฝง).  (2542).  บทวิเคราะหวาดวยสายพันธุและการจําแนกส.ี ส่ือปศุสัตว, 
                11(42), 27 
ไพโชค  ปญจะ.  (2542). โครงการศึกษา การศึกษาระดับโปรตีนท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ 
                 ไกพื้นเมืองชวงอายุ 0-6, 7-12 และ 13-18 สัปดาห. รายงานฉบับสมบูรณ. สนับสนุนโดย 
                  สํานักงานกองทุนการวจิัย. 
ไพโรจน  มะหะหมัด. (2549). การศึกษาพืชสมุนไพรฟาทะลายโจรเพือ่ทดแทนยาปฏิชีวนะ 
  ในการอนุบาลไกแจสวยงาม. วิทยานิพนธ วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาส่ิงแวดลอมศึกษา 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
ภัทรพงษ  เกริกสกุล.  (2548). ระบบการเล้ียงไกชน กรณีศึกษาศึกษาบานหวา และบานเหลาโพนทอง  
   ตําบลบานหวา อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน. รายงานการศึกษาอิสระ  
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
ภานุพงศ  ประภาพรพิทักษ.  (2544). ไกชนเมืองสยาม.กรุงเทพฯ : วันชนะ. 
ภาวนา  อัศวะประภา. (ม.ป.ป.). คูมือการปลูกพืชสมุนไพร. กรุงเทพฯ : กองเกษตรสัมพันธ  
    กรมสงเสริมการเกษตร. 
มนตรี  แสนสุข. (2549).  การพัฒนาไกพืน้เมืองไทย.  เอกสารชุดโครงการ. สํานักกองทุนสนับสนุน 

   งานวิจยั. 
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