
รายงานการวิจัยและการพัฒนาการวิจัยการเกษตร ฉบับสมบูรณ์ 
 

รหัสโครงการ PRP5905010470 
 
 

การพัฒนาพันธุ์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่สายพันธุ์ไข่ดก 
 

Establish foundation stock of Pradu-Hangdum Chiangmai chickens  
for high egg production strain 

 
 

 
 คณะผู้วิจัย 

 
เจนรงค์ ค ำมงคุณ1/ 

อ ำนวย เลี้ยวธำรำกุล1/ 
เฉลิมพล บุญเจือ2/ 

ชัยตรี บุญดี3/ 
ณรงค์ วีรำรักษ์4/ 

ดรุณี โสภำ1/ 
 

หน่วยงานที่สังกัด 
 

1/ส ำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ 
2/ศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริอ ำเภอด่ำนซ้ำย 

3/ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน 
4/ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 

 
 
 

แหล่งเงินทุนวิจัย 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

 



ii 
 

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน): สวก. ที่อุดหนุนทุนวิจัย
แก่โครงกำรวิจัยกำรเกษตร เรื่อง กำรพัฒนำพันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 – 
2564 เป็นวงเงิน 6,489,500 บำท รวมทั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ของ สวก. ซึ่งประกอบด้วย ดร.วีระชัย 
นำควิบูลย์วงศ์ รองศำสตรำจำร์ ดร.น.สพ.ก ำลัง ชุมพลบัญชร สพ.ญ.ฉวีวรรณ วิริยะภำค และ นำยจรัญ ใจ
ลังกำ ที่ใหค้ ำแนะน ำและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำรวิจัย  

ขอขอบคุณรองศำสตรำจำรย์ ดร.กนก ผลำรักษ์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี น.สพ.อยุทธ์ หรินทรำ
นนท์ อดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นำยทศพร ศรีศักดิ์ อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่เป็นที่ปรึกษำโครงกำรวิจัย 
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ กรมปศุสัตว์ ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนวิจัย และเกษตรกร
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และ เลย ที่ร่วมทดสอบกำรเลี้ยงไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก
ในหมู่บ้ำน ท ำให้งำนวิจัยในครั้งนี้ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์  

สุดท้ำยนี้ ขอคุณประโยชน์ของรำยงำนฉบับนี้แก่สัตว์ที่ใช้ในกำรทดลองทุกตัว ซึ่งผู้วิจัยหวังว่ำรำยงำน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐ เอกชน เกษตรกร และผู้สนใจศึกษำรำยละเอียด 
และเป็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพกำรเลี้ยงไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกต่อไป 
 

 
 
 
 
  



iii 
 

บทคัดย่อ  

 กำรศึกษำครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำพันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก โดยมีเป้ำหมำย
ให้มีผลผลิตไข่เพ่ิมขึ้นจำกฝูงไก่เดิม 30% จำก 147 ฟองต่อแม่ต่อปี เพ่ิมเป็น 191 ฟองต่อแม่ต่อปี ภำยใน
ระยะเวลำ 5 ปี จำกเดือนสิงหำคม 2559 ถึง สิงหำคม 2564 ด ำเนินกำร ณ ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่ อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ ฝูงไก่ เริ่มต้นเป็นไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ที่ได้จำกเครือข่ำย
ปรับปรุงพันธุ์และขยำยพันธุ์สัตว์กรมปศุสัตว์ จ ำนวน 5 ฟำร์ม ได้แก่ บริษัท เกษตรฟำร์ม จ ำกัด จังหวัด
สมุทรสำคร วีรพงค์ฟำร์ม เพชรไพฑูรย์ฟำร์ม บ้ำนสวนแพรฟำร์ม จังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์พัฒนำปศุสัตว์
ตำมพระรำชด ำริอ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย โดยน ำไข่เชื้อเข้ำมำฟัก จ ำนวน 7,899 ฟอง ผลิตลูกไก่ใช้เป็นฝูง
ต้นพันธุ์ (G0) ส ำหรับปรับปรุงพันธุ์ไก่ชั่วอำยุที่ 1 (G1) ชั่วอำยุที่ 2 (G2) และ ชั่วอำยุที่ 3 (G3) ซึ่งผลิตลูกไก่ใน
แต่ละชั่วอำยุได้ เท่ำกับ 5,013, 3,466, 2,905 และ 2,923 ตัว ตำมล ำดับ โดยมีสมรรถภำพกำรฟักไข่ ได้แก่ 
อัตรำกำรผสมติด อัตรำกำรฟักออกจำกไข่มีเชื้อ และอัตรำกำรฟักออกจำกไข่เข้ำฟัก เฉลี่ยเท่ำกับ 84.75, 
82.17 และ 69.67 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ 
 ด้ำนสมรรถภำพกำรเจริญเติบโต พบว่ำเมื่อปรับปรุงพันธุ์ถึงชั่วอำยุที่ G2 ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำย
พันธุ์ไข่ดก มีน้ ำหนักตัว คละเพศ เมื่ออำยุแรกเกิด, 4, 8, 12 และ 16 สัปดำห์ เฉลี่ยเท่ำกับ 28.25, 227.32, 
722.96, 1,237.38 และ 1,726.75 กรัม ตำมล ำดับ อัตรำกำรเจริญเติบโต ในช่วงอำยุ 0-4, 0-8, 0-12 และ 0-
16 สัปดำห์ เฉลี่ยเท่ำกับ 7.11, 12.40, 14.39 และ 15.16 กรัมต่อตัวต่อวัน ตำมล ำดับ และมีอัตรำกำรเปลี่ยน
อำหำรเป็นน้ ำหนักตัว เฉลี่ยเท่ำกับ 3.67, 3.24 3.76 และ 4.19 ตำมล ำดับ น้ ำหนักตัวเมื่อโตเต็มวัยที่อำยุ 1 ปี 
ของไก่พ่อพันธุ์ เฉลี่ยเท่ำกับ 3,137 กรัมต่อตัว ส่วนแม่พันธุ์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2,454.64 กรัม 
 ด้ำนสมรรถภำพกำรให้ผลผลิตไข่ พบว่ำเมื่อปรับปรุงพันธุ์ถึงชั่วอำยุที่ G2 ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำย
พันธุ์ไข่ดก มีอำยุเมื่อให้ไข่ฟองแรก น้ ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก และ น้ ำหนักไข่ฟองแรก เท่ำกับ 174.03 วัน 
2,142.84 กรัม และ 38.20 กรัม ตำมล ำดับ โดยมีผลผลิตไข่สะสม 6 เดือน และ จ ำนวนไข่เฉลี่ยต่อเดือน 
เท่ำกับ 120.08 และ 20.01 ฟองต่อตัว ตำมล ำดับ ส่วนผลผลิตไข่สะสม 12 เดือน ของไก่ชั่วอำยุที่ G0 และ G1 
เท่ำกับ 181.76 และ 173.60 ฟองต่อตัว ตำมล ำดับ โดยมีจ ำนวนไข่เฉลี่ยต่อเดือน เท่ำกับ 15.15 และ 14.47 
ฟองต่อตัว ตำมล ำดับ 
 ผลกำรทดสอบกำรเลี้ยงไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกในหมู่บ้ำน พ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และ เลย จังหวัดละ 10 ครัวเรือนๆ ละ 10 ตัว พบว่ำแม่ไก่มีอำยุให้ไข่ฟองแรก
เมื่อ น้ ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก และน้ ำหนักไข่ฟองแรก เฉลี่ยเท่ำกับ 168.47 วัน, 1,840.71 กรัม, และ 
35.89 กรัม ตำมล ำดับ โดยมีผลผลิตไข่สะสม 12 เดือน เฉลี่ยเท่ำกับ 71.60 ฟองต่อตัว ค่ำสูงที่สุด เท่ำกับ 
121.40 ฟองต่อตัว และค่ำต่ ำท่ีสุด เท่ำกับ 39.30 ฟองต่อตัว 
 ผลกำรศึกษำครั้งนี้ สรุปได้ว่ำไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก มีสมรรถภำพกำรให้ผลผลิตไข่
สะสม 6 เดือน เพ่ิมข้ึน 45.90 เปอร์เซ็นต์ และกำรให้ไข่สะสม 12 เดือน เพ่ิมขึ้น 39.70 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้อง
กับค่ำเป้ำหมำยของโครงกำรวิจัยที่ก ำหนดไว้           
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Abstract 

 The objective of this study was to develop high egg production strain of Pradu-

Hangdum Chiangmai chickens. The goal is to increase egg production by 30%, from 147 to 

191 eggs per hen per year within a period of 5 years from August 2016 to August 2021. This 

experiment was carried at Chiang Mai Livestock Research and Breeding Center, San Pa Tong 

District, Chiang Mai Province. The chicken flock was started as the Pradu-Hangdum Chiangmai 

chickens which were obtained from 5 DLD network farms namely Kaset Farm Company 

Limited, Samut Sakhon Province, Weerapong Farm, Petchphaithun Farm, Baan Suan Prae 

Farm, Chiang Mai Province and Dan Sai Royal Livestock Development Center, Loei Province. 

7,899 eggs were hatched to produced chicks for use in breeding flocks (G0) for breeding 

chickens of the first (G1), 2nd (G2) and 3rd (G3) generations. The day old chick in each 

generation was 5,013, 3,466, 2,905 and 2,923 birds, respectively. Hatchability from fertile eggs 

and total eggs mean was 84.75, 82.17 and 69.67 percent, respectively.  
   Weights at birth, 4, 8, 12 and 16 weeks of G2 chickens (mixed sex) with mean values 

of 28.25, 227.32, 722.96, 1,237.38 and 1,726.75 grams, respectively. Average daily gains during 

the ages of 0-4, 0-8, 0-12 and 0-16 weeks were averaged 7.11, 12.40, 14.39 and 15.16 

g/head/day, respectively. The mean of feed conversion ratio was 3.67, 3.24, 3.76 and 4.19, 

respectively. Body weight of adult male was 3,137 g. and female was 2,454.64 g. 

 For the egg production performance of G2 chickens, age at first egg, body weight at 

first egg and egg weight of first egg were 174.03 days, 2,142.84 g. and 38.20 g., respectively. 

The 6-months cumulative egg and average number of eggs per month were 120.08 and 

20.01 eggs per head, respectively. The 12-months cumulative egg of G0 and G1 chickens were 

181.76 and 173.60 eggs per head, respectively. Average numbers of eggs per month were 

15.15 and 14.47 eggs per head, respectively. 
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 Egg production performance which were recorded on raising chickens in villages in 3 

provinces, namely Chiang Mai, Mae Hong Son, and Loei, 10 each of 10 households, found 

that age at first egg mean, body weight at first egg and  egg weight at first egg were 168.47 

days, 1840.71 g. and 35.89 g., respectively.  

 In conclusion, the study on high egg strain production of Pradu-Hangdum Chiangmai 

chickens had 6-months cumulative egg increased by 45.90 percentages and 12-months 

cumulative egg increased by 39.70 percentages which were consistent with the research 

project's target values. 
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บทที ่1  
บทน า (Introduction) 

1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา  
 ไก่พ้ืนเมืองนับเป็นสัตว์เศรษฐกิจฐำนรำกชุมชนที่มีควำมส ำคัญ และมีศักยภำพในกำรพัฒนำเลี้ยงเป็น
อำชีพแก่เกษตรกร จำกข้อมูลกรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2564 พบว่ำมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองถึง 2,789,283 
รำย จ ำนวนไก่พ้ืนเมือง 115,820,143 ตัว (ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมปศุสัตว์, 2564) ไก่
พ้ืนเมืองเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เนื่องจำกเนื้อมีรสชำติอร่อย และมีคุณคำทำงโภชนำกำรดีกว่ำไก่เนื้อทำง
กำรค้ำ ในดำนมีปริมำณโปรตีนสูง แตไขมัน คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด ต่ ำ เนื้อเหนียวนุม มีกลิ่นแรง มี
อัตรำสวนระหวำงกรดไขมันโอเมกำ 6 ต่อโอเมกำ 3 น้อยกว่ำ เหมำะส ำหรับอำหำรเพื่อสุขภำพส ำหรับผูบริโภค 
(สัญชัย และคณะ, 2555) ดังนั้นหำกมีกำรวิจัยพัฒนำและสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง จะเป็นกำรสร้ำงโอกำสทั้งแก่
ไก่พ้ืนเมือง เกษตรกร และประเทศ  เพรำะมีทำงเลือกด้ำนกำรเกษตรใหม่ที่มีผลกระทบน้อยจำกภัยแล้ง สร้ำง
เป็นอำชีพท่ีมีควำมยั่งยืน สำมำรถรองรับแรงงำนคืนถ่ินจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด-
19 โดยอำศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสำมำรถผลิตพันธุ์ได้เอง ใช้อำหำร และวิธีกำรเลี้ยงแบบท้องถิ่น 
บนพื้นฐำนพันธุ์ไก่ท่ีถูกพัฒนำให้สำมำรถอยู่ได้ในสภำพกำรเลี้ยงของประเทศไทย และใช้ประโยชน์จำกของ
เหลือทำงกำรเกษตรที่เป็นปัญหำทำงสิ่งแวดล้อม เช่น พืช ผัก และผลไม้ต่ำงๆ มำเป็นอำหำรเลี้ยงไก่ได้ 
 กรมปศุสัตว์ มีพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองพันธุ์แท้ 4 พันธุ์ คือ ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ ไก่เหลืองหำงขำวกบินทร์ 
ไก่แดงสุรำษฎร์ และไก่ชีท่ำพระ ซึ่งได้พัฒนำปรับปรุงพันธุ์มำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 โดยควำมร่วมมือ
กับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ท ำให้ได้ไก่พ้ืนเมืองที่มีศักยภำพกำรผลิตทั้งในระบบฟำร์มเชิง
กำรค้ำและระบบกำรเลี้ยงในหมู่บ้ำนโดยเกษตรกรรำยย่อยเช่นเดียวกับไก่พ้ืนเมืองทั่วไป แต่ให้ผลผลิตที่สูงกว่ำ 
(อุดมศรี และคณะ, 2551) ในบรรดำไก่พ้ืนเมืองทั้งสี่พันธุ์พบว่ำไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ให้ไข่ดกที่สุด โดยเมื่อ
เลี้ยงในระบบฟำร์มแบบขังกรงให้ไข่เฉลี่ย 147 ฟอง/แม่/ปี (อ ำนวย และคณะ, 2554) ในขณะที่ไก่พันธุ์อ่ืนๆ 
ให้ไข่เฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 110 - 116 ฟอง/แม่/ปี (อุดมศรี และคณะ, 2552) และเลี้ยงในหมู่บ้ำนให้แม่ไก่ฟักไข่
และเลี้ยงลูกเองให้ไข่ 42 ฟอง/แม่/ปี หรือให้ไข่เฉลี่ย 3.1 ตับ/ปี (ชำตรี และคณะ, 2550)  และยังพบว่ำกำร
ให้ผลผลิตไข่ของแม่ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ที่มีอยู่ในฝูงยังมีควำมแปรผันสูง โดยเมื่อเลี้ยงในระบบฟำร์มให้ไข่
อยู่ในช่วง 20 – 260 ฟอง/แม่/ปี หรือในระบบหมู่บ้ำนมีช่วงกำรให้ไข่เท่ำกับ 1 – 6 ตับ/แม่/ปี (อ ำนวย และอร
อนงค,์ 2551)  ท ำให้มีศักยภำพที่สำมำรถจะคัดเลือกเพ่ือพัฒนำพันธุ์ให้ได้ไก่พ้ืนเมืองไข่ดกขึ้นอีกได้ โดยที่ยังคง
ลักษณะที่ด ีคือ สำมำรถเลี้ยงได้ภำยใต้กำรจัดกำรในสภำพหมู่บ้ำนเช่นเดิม  

ดังนั้น กำรวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำพันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก โดย
ตั้งเป้ำหมำยให้มไีข่ดกเพ่ิมข้ึน 30 % ในระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2564) ซึ่งจะท ำให้เกษตรกรมีเนื้อและไข่
ไก่พ้ืนเมืองบริโภคไข่ในครัวเรือน และส่วนที่เหลือสำมำรถจ ำหน่ำยเป็นเนื้อและไข่ไก่พ้ืนเมืองธรรมชำติ 
(Natural eggs) และเป็นกำรเพ่ิมจ ำนวนไก่พ้ืนเมืองพันธุกรรมดีสู่เกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ สร้ำงควำมมั่นคง
ทำงด้ำนทำงอำหำรอย่ำงยั่งยืน  
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1.1.1 คุณสมบัตดิีเด่นของไก่พื้นเมืองไทย 
ไก่พ้ืนเมือง เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่อยู่คู่สังคมเกษตรกรรรมของไทยมำอย่ำงยำวนำนต่อเนื่อง เกษตรกรมี

กำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองอย่ำงแพร่หลำยทั่วทุกภูมิภำคของประเทศ จำกข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร กรมปศุสัตว์ (2564) พบว่ำประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองกว่ำ 2.79 ล้ำนครัวเรือน 
และมีไก่พ้ืนเมืองไม่น้อยกว่ำ 115.82 ล้ำนตัว กำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประกำร คือ 1.) เพ่ือ
กำรบริโภค (ใช้เป็นอำหำร) และจ ำหน่ำยเป็นรำยได้ในครัวเรือน 2.) เพ่ือกำรอนุรักษ์ตำมลักษณะประจ ำพันธุ์ 
(เพ่ือควำมสวยงำม) และ 3.) เลี้ยงเพ่ือสันทนำกำร สนุกสนำน (เพ่ือเกมกีฬำ) (ศิริพันธ์ และคณะ, 2546; ปรีชำ, 
2556) ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติที่ดีเด่นของไก่พ้ืนเมืองไทยหลำยประกำร คือ กำรมีสัญชำตญำณในกำรต่อสู้ 
สำมำรถปรับตัวได้ในสภำวะแวดล้อมต่ำงๆ (เกรียงไกร และคณะ, 2543) ควำมสำมำรถในกำรต้ำนทำนโรค 
(Boonyanuwat et al., 2006) หำกินเก่ง ฟักไข่และเลี้ยงลูกได้เอง เนื้อมีรสชำติดี มีควำมน่ำกินสูง ตลำด
ต้องกำรสูง จึงขำยได้รำคำดีตลอดทั้งปี (ศิริพันธ์ และคณะ, 2546) มีควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนตัวได้อย่ำงรวดเร็ว
จำกโรคระบำด จัดว่ำเป็นไก่ที่มี Sustainability สูง (Conway, 1982) มีข้อพิสูจน์จำกกำรแพร่ระบำดของโรค
ไข้หวัดนกจ ำนวนสำมรอบในประเทศไทย ตั้งแต่ปลำยปี 2546 ถึงมกรำคม 2549 มีกำรท ำลำยไก่ไปมำกกว่ำ 
60 ล้ำนตัว (ปรีชำ และคณะ, 2549) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไก่พ้ืนเมืองที่เลี้ยงโดยเกษตรกรในหมู่บ้ำน ท ำให้
ประชำกรไก่พ้ืนเมืองลดลง จำกปี 2546 จ ำนวน 63.09 ล้ำนตัว เหลือ 54.21 ล้ำนตัว ในปี 2549 แต่ภำยหลัง
จำกโรคระบำดสงบลงประชำกรไก่พ้ืนเมืองสำมำรถปรับตัวเพ่ิมจ ำนวนขึ้นเป็น 63.38 ล้ำนตัว ในปี 2550 (ศูนย์
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมปศุสัตว์ , 2564) เท่ำกับก่อนเกิดโรคระบำดในต้นปี 2549 และมี
แนวโน้มเพ่ิมจ ำนวนขึ้นทุกปี 

ด้ำนคุณภำพเนื้อ พบว่ำไก่พ้ืนเมืองมีควำมดีเด่นกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับไก่เนื้อทำงกำรค้ำ (Broiler) ใน
ด้ำนเนื้อสัมผัส สัดส่วนไขมันในเนื้อต่ ำกว่ำ และมีโปรตีนสูงกว่ำ (สัญชัย และคณะ, 2555) นอกจำกนี้ยังมี
คอลลำเจนที่ละลำยน้ ำได้ (Soluble collagen) ซึ่งเปน็สำรที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคสูงกว่ำไก่อ่ืนๆ (สัญชัย 
และคณะ, 2546; สัญชัย และคณะ, 2555) และเนื้อไก่พ้ืนเมืองยังมีสำรพวกพิวรีน (Adenine, Guanine, 
Hypoxanthine และ Xanthine) ต่ ำกว่ำไก่เนื้อทำงกำรค้ำ (สัญชัย และคณะ, 2555; Kiratikrankul and 
Yongsawatdigul, 2016) สำรพวกพิวรีนท ำให้เกิดสำรยูริคสูงในเลือด เป็นสำเหตุท ำให้เกิดโรคเก๊ำท์ในคน 
(คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี, 2564)  

ด้ำนคุณภำพไข่ พบว่ำไข่ไก่พ้ืนเมืองมีน้ ำหนักฟองไข่ต่ ำกว่ำไก่ไข่ทำงกำรค้ำ (Commercial layer) แต่มี
น้ ำหนักไข่แดงใกล้เคียงกัน (นิรัตน์ และคณะ, 2537) ซึ่งไข่แดงจะอุดมไปด้วยคุณค่ำทำงโภชนะสูง 
ประกอบด้วยกรดไขมันประเภทโอเมกำ 3 (Omega-3 fatty acid) ที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำย และฟอสโฟลิพิด 
(Phospholipid) เช่น คอเรสเตอรอล (Chlolesterol) เลซิทิน (Lecithin) (พิมพ์เพ็ญ และ นิธิยำ, มปป.) 
นอกจำกนี้พบว่ำไก่พ้ืนเมืองมีศักยภำพสำมำรถเลี้ยงในระบบปล่อยอิสระ (Free range) และระบบอินทรีย์ 
(Organic) ซึ่งไข่ไก่ที่เลี้ยงในระบบปล่อยอิสระมีวิตำมิน แร่ธำตุ สูงกว่ำ และมีคลอเลสเตอรอลต่ ำกว่ำไข่ไก่ที่
เลี้ยงบนกรงตับ (Brower et al., 2021) นอกจำกนี้ยังมีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูงกว่ำ (Anderson, 2011) กรด
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ไขมันไม่อ่ิมตัวช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลไม่ดี ลดควำมเสี่ยงเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง รวมทั้งท ำให้
ร่ำงกำยได้รับกรดไขมันจ ำเป็นที่สร้ำงเองไม่ได้ (ศูนย์วิจัยและพัฒนำชำน้ ำมันและพืชน้ ำมัน, 2020)      

จำกข้อมูลคุณสมบัติที่ดีเด่นของไก่พ้ืนเมืองดังกล่ำว ท ำให้เห็นว่ำไก่พ้ืนเมืองมีศักยภำพสูงมำกในกำร
พัฒนำเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ใช้เป็นเครื่องมือในกำรประกอบอำชีพของเกษตรกร และสำมำรถตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคที่มีควำมห่วงใยต่อสุขภำพเพ่ิมมำกขึ้น อีกทั้งยังเป็นกำรเพ่ิมควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร
ให้กับประเทศทั้งในปัจจุบันและอนำคต สำมำรถพัฒนำสู่กำรผลิตไก่พ้ืนเมืองและผลิตภัณฑ์ที่มีมำตรฐำนและ
ปลอดภัยสูง เป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำและขยำยตลำดไดท้ั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

1.1.2 การพัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทย 
 ไก่พ้ืนเมือง มีกำรเลี้ยงกระจำยอยู่ท่ัวไปตำมหมู่บ้ำนในทุกภูมิภำคของประเทศไทย มีกำรสืบเผ่ำพันธุ์
กันต่อมำภำยใต้สภำพแวดล้อมในแต่ละแห่ง และเกิดกำรผสมข้ำมท้ังภำยในกลุ่มและระหว่ำงกลุ่มตลอดเวลำ 
เกิดกำรคัดเลือกและคัดท้ิงตำมธรรมชำติเป็นระยะเวลำยำวนำนต่อเนื่อง ท ำให้ไก่เหล่ำนี้มีควำมแตกต่ำงกัน
ตำมพ้ืนที่ โดยเฉพำะตำมภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศไทย (อ ำนวย และคณะ, 2554) ซึ่งนักวิชำกำรได้มี
กำรศึกษำและจ ำแนกพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองออกได้ดังนี้ เกรียงไกร และคณะ (2543) ได้จ ำแนกไก่พ้ืนเมืองออกเป็น 4 
พันธุ์ คือ ไก่อู (หรือไก่ชน) ไก่แจ้ ไกต่ะเภำ และไก่กลำยพันธุ์ คำดว่ำมีไก่อู (หรือไก่ชน) อยู่ประมำณ 91% ของ
ไก่พ้ืนเมืองทั้งหมด ที่เหลือเป็นไก่แจ้ ส่วนไก่ตะเภำ และไก่กลำยพันธุ์พบน้อยมำก ศิริพันธ์ และคณะ (2546) 
ได้จ ำแนกสีของไก่พ้ืนเมืองไทย เป็น 9 ประเภท ได้แก่ สีเหลือง สีประดู่ สีเขียว สีเทำ สีเลำ สีทองแดง สีด่ำง สี
ลำย และสีเหลือบ และได้รวบรวมลักษณะมำตรฐำนไก่พ้ืนเมืองไทยได้ 12 สำยพันธุ์ ได้แก่ ไก่เหลืองหำงขำว 
ไก่พระนเรศวร ไก่ประดู่หำงด ำ ไก่เขียวหำงด ำ ไก่ประดู่เลำหำงขำว ไก่เขียวเลำหำงขำว ไก่เทำหำงขำว ไก่
ทองแดงหำงด ำ ไก่นกแดง ไก่นกกรด ไก่ลำยหำงขำว และไก่ชี ต่อมำเจนรงค์ และคณะ (2559) ได้ส ำรวจไก่
พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และจ ำแนกไก่พ้ืนเมืองออกเป็น 9 กลุ่ม ตำม
สีขน คือ เหลือง ประดู่ เขียว แดง ชี เทำ ด่ำง/ลำย สำ และอ่ืนๆ สอดคล้องกับ อมรรัตน์ และคณะ (2560) ที่
รำยงำนว่ำประเทศไทยพบไก่พ้ืนเมือง จ ำนวน 9 Varieties คือ ไก่เหลือง ประดู่ แดง ชี เทำ เขียว สำ ด่ำง และ 
ไก่เบี้ย (ไก่ลำย) จ ำนวนไก่พ้ืนเมืองในทุก Variety ยังคงอยู่ในสภำพปลอดภัยจำกกำรเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่จะสูญ
พันธุ์ ตำมเกณฑ์พิจำรณำขององค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (Food and Agriculture 
Organization of United Nation, 2007) 
 ในปัจจุบันเกษตรกรมีกำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองปล่อยผสมพันธุ์ตำมธรรมชำติ โดยไม่สนใจจะแยกพันธุ์หรือ
สำยพันธุ์ ท ำให้กำรจะหำพันธุ์แท้ของไก่พ้ืนเมืองสำยพันธุ์หรือพันธุ์ต่ำงๆ เป็นเรื่องยำกขึ้นทุกที (อ ำนวย และ
คณะ, 2553) ดังนั้นใน ปี พ.ศ. 2545 - 2550 กรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
(สกว.) ด ำเนินกำรสร้ำงฝูงพ้ืนฐำน (Foundation stocks) ไก่พ้ืนเมืองของประเทศไทยขึ้น จ ำนวน 4 พันธุ์ 
ได้แก่ ไก่ประดู่หำงด ำ ไก่เหลืองหำงขำว ไก่แดง และไก่ชี โดยรวบรวมไก่พ้ืนเมืองที่มีลักษณะภำยนอกเหมือนไก่
ทั้งสี่พันธุ์จำกทั่วทุกภูมิภำคของประเทศ เพ่ือให้ได้ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมมำกที่สุด โดยแต่ละพันธุ์เริ่ม
จำกพ่อพันธุ์ 70 ตัว และแม่พันธุ์ 350 ตัว น ำมำผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ จนได้ไก่พ้ืนเมืองพันธุ์แท้ที่มี
ลักษณะภำยนอกประจ ำพันธุ์สม่ ำเสมอ และเป็นเอกลักษณ์ประจ ำพันธุ์ (อุดมศรี และคณะ, 2552) ต่อมำกรม
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ปศุสัตว์ได้ขึน้ทะเบียนพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองทั้งสี่พันธุ์ โดยใช้ชื่อว่ำ ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ ไก่เหลืองหำงขำวกบินทร์ 
ไก่แดงสุรำษฎร์ และไก่ชีท่ำพระ โดยอุดมศรี และคณะ (2551) ได้อธิบำยลักษณะภำยนอกประจ ำพันธุ์ไก่พันธุ์
ต่ำงๆ ไว้ดังนี้  

ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ (Pradu-Hangdam Chiangmai) เพศผู้มีลักษณะรูปทรงสูงโปร่ง คลองแคลว 
ว่องไว มีหงอนเป็นหงอนถ่ัว สีหนำแดงถึงแดงอมด ำ สีตำเหลืองอมน้ ำตำลถึงน้ ำตำลอมด ำ สีปำกด ำ สีขนล ำตัว 
สีขนหำงเปนสีด ำ สีขนคอ-หลังสีแดงประดู่ สีผิวหนังเหลืองอ่อน สีขนหำงด ำ และ สีแขงเขียวอมด ำถึงด ำ สวน
ในเพศเมียหงอนเป็นหงอนถั่ว สีใบหนำแดงถึงด ำ สีตำเหลืองอมน้ ำตำลถึงด ำ สีปำก สีขนคอ สีขนล ำตัว สีหำง
เป็นสีด ำ สีผิวหนังเหลืองอ่อน สีแข้งเขียวอมด ำถึงด ำ 

ไก่เหลืองหำงขำวกบินทร์บุรี (Lueng-Hangkao Kabin) เพศผู้มีลักษณะรูปทรงสูงโปร่ง คล่องแคล่ว 
ว่องไว มีหำงด ำแซมขำว ลักษณะหงอนเป็นหงอนถั่ว สีหน้ำแดง สีปำกเหลืองและเหลืองปนด ำ สร้อยสีเหลือง-
เหลืองอมแดง สีขนล ำตัวด ำมีกระขำวหรือขนขำวแซมเล็กน้อย (ร้อยละ10-20) สีผิวหนังเหลืองอ่อน สีขนหำง
ด ำแซมขำว สีแข้งเหลือง เพศเมียลักษณะหงอนเป็นหงอนถ่ัว สีหนำแดง สีปำกเหลืองและเหลืองปนด ำ สีขนคอ
ด ำ สีขนล ำตัวด ำมีกระขำว สีผิวหนังเหลืองอ่อน สีขนหำงด ำมีกระขำว สีแข้งเหลืองและเหลืองปนด ำ   

ไก่แดงสุรำษฎร์ (Dang Surat) เพศผู้มีลักษณะรูปทรงสูงโปร่ง คล่องแคล่ว ว่องไว ลักษณะหงอนเป็น
หงอนถั่ว สีหน้ำแดง สีตำเหลืองอมน้ ำตำล สีปำกน้ ำตำล สีขนสร้อยคอ-หลังแดง สีผิวหนังขำวอมเหลือง สีขน
หำงด ำและแดง สีแข้งเหลือง เพศเมียลักษณะหงอนเป็นหงอนถั่ว สีหน้ำแดง สีตำเหลืองอมน้ ำตำล สีปำก
น้ ำตำล สีขนคอแดงและแดงอมด ำ สีขนล ำตัวแดงและแดงอมด ำ สีผิวหนังเหลืองอ่อน สีขนหำงแดงและด ำ สี
แข้งเหลือง 

ไก่ชีท่ำพระ (Chee Thapra) เพศผู้มีลักษณะรูปทรงสูงโปร่ง คล่องแคล่ว ว่องไว ลักษณะหงอนเป็น
หงอนถั่ว สีหนำแดง สีปำกเหลือง สีขนสร้อยคอ-หลังขำว สีขนล ำตัวขำว สีผิวหนังเหลืองอ่อน สีขนหำงขำว สี
แขงเหลือง เพศเมียลักษณะหงอนเป็นหงอนถั่ว สีหน้ำชมพู สีปำกเหลือง สีขนคอขำว สีขนล ำตัวขำว สีผิวหนัง
เหลืองอ่อน สีขนหำงขำว สีแข้งเหลือง  

ดำนสมรรถภำพกำรใหผลผลิต ไก่ประด ำหำงด ำเชียงใหม่ ไก่เหลืองหำงขำวกบินทร์ ไก่แดงสุรำษฎร์ 
และ ไก่ชีท่ำพระ มีน้ ำหนักตัวเมื่อโตเต็มที่ เพศผู เท่ำกับ 3,493.1 3,145.1 3,026.8 และ 2,647.5 กรัม 
ตำมล ำดับ เพศเมีย เท่ำกับ 2,301.9 2,288.8 2,035.8 และ 1,825.6 กรัม ตำมล ำดับ กำรใหผลผลิตไข่ เท่ำกับ 
135.0 110.5 114.1 และ 116.1 ฟองตอตัวตอป ตำมล ำดับ  

1.1.3 ผลงานที่มีมาก่อน 
 ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ เป็นไก่พ้ืนเมืองไทยพันธุ์แท้ (True breed) หนึ่งในสี่พันธุ์ที่กรมปศุสัตว์ได้
ร่วมมือกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) พัฒนำปรับปรุงพันธุ์ขึ้นตำมหลักวิชำกำร มีลักษณะ
ประจ ำพันธุ์ทั้งลักษณะทำงคุณภำพ (ลักษณะภำยนอก) และลักษณะทำงปริมำณ (ลักษณะทำงเศรษฐกิจ)  
เช่นเดียวกับสัตว์พันธุ์แท้ของนำนำชำติ (อ ำนวย และคณะ, 2554) โดยไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่มีลักษณะ
ภำยนอกประจ ำพันธุ์ดังแสดงใน ตารางท่ี 1 ส่วนลักษณะทำงเศรษฐกิจพบว่ำไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่มี
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สมรรถภำพกำรผลิตสูงกว่ำไก่พ้ืนเมืองทั่วไป ดังแสดงใน ตารางท่ี 2 และคุณค่ำกำรบริโภคดีกว่ำเมื่อ
เปรียบเทียบกับไก่เนื้อทำงกำรค้ำ ดังแสดงใน ตารางท่ี 3 
 

ตำรำงที่ 1 ลักษณะภำยนอกประจ ำพันธุ์ของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 
ลักษณะ  เพศผู้  เพศเมีย  

1. หงอน ถั่ว ถั่ว 
2. สีใบหน้ำ  แดง แดงปนด ำ 
3. สีตำ  เหลืองอมน้ ำตำล เหลืองอมน้ ำตำล 
4. สีปำก  ด ำ ด ำ 
5. สีสร้อยคอ - หลัง  แดงเข้ม ด ำ 
6. สีขนหำง  ด ำ ด ำ 
7. สีขนล ำตัว  ด ำ ด ำ 
8. สีผิวหนัง  ขำวอมเหลือง ขำวอมเหลือง 
9. สีแข้ง  ด ำ ด ำ 

ที่มำ : ดัดแปลงจำก อ ำนวย และคณะ (2553) 
 

ตำรำงที่ 2 สมรรถภำพกำรผลิตของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่เปรียบเทียบกับไก่พ้ืนเมืองทั่วไป 
ลักษณะ  ประดู่หำงด ำเชียงใหม่  พ้ืนเมืองทั่วไป  ดีกว่ำ (%)  

1. น้ ำหนักตัวที่อำยุ (กรัม)         
    - 12 สัปดำห์  1,243 866 – 937 38 
    - 16 สัปดำห์  1,633 1,130 – 1,200 40.2 
2. ประสิทธิภำพกำรใช้อำหำร     
    - 0 ถึง 12 สัปดำห์  3.2 3.1 – 4.7 31 
    - 0 ถึง 16 สัปดำห์  3.7 3.4 – 5.9 36.8 
3. กำรให้ไข่ในฟำร์ม (ฟอง/ปี)     
    - 12 เดือน  147 78 – 115 52.5 
4. กำรให้ไข่-ลูกในหมู่บ้ำน     
    - ไข่ 12 เดือน (ฟอง/ปี)  42 27 37.7 
    - ลูก 12 เดือน (ตัว/ปี)  29 19 – 22 31.8 

ที่มำ : ดัดแปลงจำก อ ำนวย และคณะ (2553) 
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ตำรำงที่ 3 คุณค่ำกำรบริโภคของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่เปรียบเทียบกับไก่เนื้อทำงกำรค้ำ 
คุณค่ำกำรบริโภค ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ ไก่เนื้อ ดีกว่ำ (%) 

1. โปรตีน (เปอร์เซ็นต)์ 20.70  19.70 4.83 
2. ไขมัน (เปอร์เซ็นต์) 1.09  4.57 319.27 
3. ไตรกลีเซอไรด์ (กรัม/100 กรัม) 2.42  3.98 64.46 
4. คอเลสเตอรอล (มิลลิกรัม/100 กรัม)  20.15  49.65 146.40 
5. พิวรีน (มิลลิกรัม/100 กรัม) 2.71 4.34 60.15 
6. คอลลำเจน (กรัม/100 กรัม) 1.51 1.01 49.50 
7. ค่ำแรงตัดผ่ำนของเนื้อ (กก.)  3.11 1.56 99.36 

ที่มำ : ดัดแปลงจำก สัญชัย และคณะ (2554) 

 1.1.3.1 การผลิตไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  
ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ ถูกน ำไปใช้ประโยชน์ในกิจกำรที่เก่ียวข้องกับกำรเลี้ยง และจ ำหน่ำยไก่

พ้ืนเมือง/ลูกผสมพ้ืนเมืองอย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งใช้เป็นพ่อพันธุ์ในกำรผลิตไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองฯ ของฟำร์มเอกชน 
ทั้งฟำร์มเอกชนขนำดใหญ่มีกำรผลิตลูกไก่มำกกว่ำ 300,000 ตัว ไม่น้อยกว่ำ 3 ฟำร์ม ฟำร์มเครือข่ำยของกรม
ปศุสัตว์ ซึ่งเป็นฟำร์มขนำดกลำง มีก ำลังกำรผลิตลูกไก่ปีละ 60,000 – 100,000 ตัว ไม่น้อยกว่ำ 4 ฟำร์ม และ
ฟำร์มของกรมปศุสัตว์ ไม่น้อยกว่ำ 10 ฟำร์ม ส่วนลูกไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่พันธุ์แท้ปีละหลำยหมื่นตัวที่ผลิต
จำกศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์ของกรมปศุสัตว์ ถูกจ ำหน่ำยและสนับสนุนให้เกษตรกรเพ่ือน ำไปเลี้ยงขุน
จ ำหน่ำย เฉพำะในจังหวัดเชียงใหม่มีเกษตรกรที่เป็นเครือข่ำยเลี้ยงขุนไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่พันธุ์แท้เป็น
อำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 20 รำย ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีกำรผลิตไก่พ้ืนเมืองพันธุ์แท้แบบอุตสำหกรรม
และส่งตลำดได้ต่อเนื่อง ท ำให้เกิดอำชีพต่อเนื่องไปอีกหลำยขั้นตอน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ ไก่ขุน ผู้
ช ำแหละไก่ ผู้จ ำหน่ำยไก่สด ไปจนถึงร้ำนอำหำร เกิดอำชีพที่ครบวงจรตำมเส้นทำงที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร
เครือข่ำยสำมำรถท ำรำยได้ประมำณ 1,300 - 1,500 บำทต่อปี ส ำหรับแม่ไก่แต่ละตัว เพรำะเป็นกำรจ ำหน่ำย
เป็นไก่พันธุ์ซึ่งเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำอย่ำงหนึ่ง ส่วนไก่ที่ลักษณะไม่ดีก็ยังขำยให้พ่อค้ำเพ่ือเข้ำสู่ตลำดได้เช่นกัน 
(อ ำนวย และคณะ, 2554)  

ด้ำนต้นทุนและผลตอบแทนกำรเลี้ยง พรพิมล และคณะ (2556) ได้ท ำกำรศึกษำระบบกำรเลี้ยงไก่
ประดู่หำงด ำเชียงใหม่เป็นอำชีพที่ยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงรำย พบว่ำแม่พันธุ์ให้ไข่เฉลี่ย 2-3 ชุด/ปี 
ผลิตไข่ 1,120 ฟอง (อัตรำกำรให้ไข่ 15.19 ฟอง/แม่/ชุด) อัตรำกำรฟักออกร้อยละ 76.15 อัตรำกำร ตำยลูกไก่
ร้อยละ 7.63 สำมำรถผลิตไก่ขุนได้เฉลี่ย 516 ตัว/รำย/ปี ใช้เวลำเลี้ยงขุนเฉลี่ย 92 วัน ได้น้ ำหนักเฉลี่ย 1.28 
กิโลกรัม มีอัตรำกำรเจริญเติบโต (ADG) เฉลี่ย 13.08 กรัม/วัน อัตรำกำรแลกเนื้อ (FCR) เฉลี่ย 4.38 เมื่อ
วิเครำะห์ต้นทุน และผลตอบแทน พบว่ำเกษตรกรมีต้นทุนกำรผลิตลูกไก่ 17.97 บำท/ตัว ต้นทุน กำรผลิตไก่
ขุนกิโลกรัมละ 64.80 บำท เมื่อหักต้นทุนแล้วเกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ย 50,114.0 บำท/รำย/ปี (หรือ 4,176 
บำท/รำย/เดือน) ในขณะที่เจนรงค์ และคณะ (2558) รำยงำนว่ำกำรเลี้ยงไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ช่วงอำยุ 0–
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12 สัปดำห์ ในระบบปล่อยอิสระมีประสิทธิภำพกำรใช้อำหำร (Feed conversion ratio: FCR) ต้นทุนกำร
ผลิต และผลตอบแทนกำรเลี้ยง ดีกว่ำกำรเลี้ยงระบบขังคอก เท่ำกับ 3.07 กับ 4.41, 80.30 กับ 97.76 บำท/
ตัว และ 32.76 กับ 12.88 บำท/ตัว  

1.1.3.2 การตลาดไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  
อ ำนวย (2553) รำยงำนว่ำ ส่วนแบ่งกำรตลำดของไก่พ้ืนเมืองเมื่อเทียบกับไก่เนื้อทำงกำรค้ำ พบว่ำมี

ส่วนแบ่งน้อยมำก โดยทั้งไก่พ้ืนเมืองพันธุ์แท้และไก่ลูกผสมพ้ืนเมือง มีส่วนแบ่งกำรตลำดเนื้อไก่ทั้งหมด
ประมำณเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นโอกำสทำงกำรตลำดของไก่พ้ืนเมืองยังมีอีกสูงมำก เนื่องจำกรสชำติและ
คุณค่ำในกำรบริโภคท่ีดีกว่ำไก่เนื้อ และหลังจำกท่ีกรมปศุสัตว์ได้พัฒนำระบบกำรผลิตไก่พ้ืนเมืองพันธุ์แท้ไปสู่
ระบบฟำร์ม มีกำรน ำส่งตลำดอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้จำกที่ไก่สดพ้ืนเมืองพันธุ์แท้จะมีวำงจ ำหน่ำยในตลำดชุมชน 
เปลี่ยนเป็นมีจ ำหน่ำยในห้ำงไฮเอ็นด์ โดยปัจจุบันเครือข่ำยฟำร์มของกรมปศุสัตว์ ได้มีกำรวำงจ ำหน่ำย ไก่สด
ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ ในห้ำงเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน และเป็นกำร
จ ำหน่ำยไก่สดแบบแยกส่วน ซึ่งถือว่ำเป็นครั้งแรกของไทย ที่มีกำรจ ำหน่ำยไก่พ้ืนเมืองแบบแยกชิ้นส่วน
เช่นเดียวกับไก่เนื้อ 

อ ำนวย และคณะ (2554) รำยงำนว่ำกำรผลิตไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำก
กำรเลี้ยงไก่พันธุ์แท้จำกข้ันตอนกำรผลิตลูกไก่จนไปถึงผู้บริโภค โดยฟำร์มเครือข่ำยผู้ผลิตลูกไก่แรกเกิด มีก ำไร 
4 บำท/ตัว จำกต้นทุนกำรผลิต 11 บำท/ตัว คิดเป็นมูลค่ำเพ่ิม 36% ผู้เลี้ยงไก่ขุนตั้งแต่แรกเกิดถึงน้ ำหนัก
จ ำหน่ำยที่อำยุ 12 สัปดำห์ น้ ำหนัก 1.2 กิโลกรัม มีก ำไร 15 บำท/ตัว จำกต้นทุนกำรผลิต 55 บำท/ตัว คิดเป็น
มูลค่ำเพ่ิม 27% ผู้ช ำแหละไก่ (ไก่หลังช ำแหละมีน้ ำหนักเหลือพร้อมจ ำหน่ำยประมำณ 88%) มีก ำไร 15 บำท/
ตัว จำกต้นทุนกำรผลิต 88 บำท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำเพ่ิม 19% และผู้ขำยไก่สดในตลำด มีก ำไร 25 บำท/
ตัว จำกต้นทุนกำรผลิต 95 บำท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ำเพ่ิม 26%  

 
1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย 

1.2.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือให้ได้ฝูงไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ ที่ให้ไข่เพ่ิมสูงขึ้นอีก 30% ในเวลำ 5 ปี ที่สำมำรถเลี้ยงได้ทั้งใน

ระบบฟำร์มและระบบกำรเลี้ยงแบบปล่อยของเกษตรกร เพ่ือได้แหล่งโปรตีนที่เพ่ิมขึ้นจำกเนื้อ และไข่ ส ำหรับ
เกษตรกรในพ้ืนที่ทุรกันดำร 

1.2.2 ขอบเขตของการวิจัย 
กำรด ำเนินกำรวิจัยพัฒนำพันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก โดยมีเป้ำหมำยให้ผลผลิตไข่

เพ่ิมขึ้น 30% ในระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2564) ไก่ฝูงต้นพันธุ์ (G0) ใช้ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ พ่อพันธุ์ 
จ ำนวน 60 ตัว และแม่พันธุ์ จ ำนวน 300 ตัว ซึ่งได้มำจำกกำรคัดเลือกจำกแม่ไก่ที่ให้ไข่ดกมำกที่สุดของฝูงไก่
ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ ที่เลี้ยงอยู่ในศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
น ำมำผสมพันธุ์ด้วยวิธีผสมเทียม โดยจัดพ่อพันธุ์เป็น 60 สำยๆ ละ 1 ตัว พ่อพันธุ์แต่ละสำย ผสมกับแม่พันธุ์ 5 
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ตัว แม่พันธุ์แต่ละแม่จะผลิตลูก 10 ตัว ลูกไก่ที่ฟักออกแต่ละตัวท ำพันธุ์ประวัติและหมำยเลขติดไว้ที่ปีกตั้งแต่
แรกเกิด น ำไปเลี้ยงสมรรถภำพกำรเจริญเติบโต และสมรรถภำพกำรให้ผลผลิตไข่ โดยในแต่ละชั่วอำยุมีกำร
ทดสอบกำรให้ไข่ในศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ จ ำนวนร้อยละ 80 ของไก่ทั้งหมด อีกร้อยละ 20 ที่
เหลือน ำไปทดสอบเลี้ยงในหมู่บ้ำน กำรคัดเลือกไก่ไว้ท ำพันธุ์ในชั่วอำยุถัดไปจะใช้กำรคัดเลือกผลผลิตไข่เป็น
ล ำดับแรก โดยดูบันทึกของครอบครัว (Family selection) ทั้งในเพศผู้ และเพศเมีย โดยคัดเลือกจำก
ครอบครัว (Family) ที่ให้ไข่ดกไว้ใช้ท ำพันธุ์ในรุ่นต่อๆ ไป 

 
1.3 ทฤษฎีและแนวความคิดที่จะน ามาใช้ในการวิจัย 

ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ เป็นไก่พ้ืนเมืองพันธุ์แท้ท่ีให้ผลผลิตไข่ดีท่ีสุดในบรรดำไก่พ้ืนเมืองทุกพันธุ์ โดย
เมื่อเลี้ยงในระบบฟำร์มมีผลผลิตไข่เฉลี่ย 147 ฟอง/แม่/ปี ในขณะที่ไก่พ้ืนเมืองทั่วไปให้ไข่ 78 – 115 ฟอง/แม่/
ปี และเลี้ยงในหมู่บ้ำนให้แม่ไก่ฟักไข่และเลี้ยงลูกเอง ให้ผลผลิตไข่ 42 ฟอง/แม่/ปี ให้ลูก 29 ตัว/แม่/ปี ในขณะ
ที่ไก่พ้ืนเมืองทั่วไปให้ผลผลิตไข่ 27 ฟอง/แม่/ปี และให้ลูก 19 – 22 ตัว/แม่/ปี โดยที่ยังมีควำมหลำกหลำยทำง
พันธุกรรม และควำมแปรผันของกำรให้ไข่อยู่ในฝูงค่อนข้ำงสูง เมื่อเลี้ยงในระบบฟำร์มมีช่วงกำรให้ไข่ 20 – 
260 ฟอง/แม่/ปี หรือในระบบหมู่บ้ำน มีช่วงกำรให้ไข่ 1 – 6 ตับ/แม่/ปี แสดงให้เห็นว่ำมีจ ำนวนชนิดของยีน 
(Gene) หรืออัลลีล (Allele) มำก เนื่องจำกในช่วงเริ่มต้นสร้ำงฝูงได้รวบรวมไก่มำจำกหลำยพ้ืนที่ทั่วทุกภูมิภำค
ของประเทศ ดังนั้นจึงมีโอกำสที่จะประสบผลส ำเร็จสูงในกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ให้มีไข่ดกขึ้นจำกฝูงเดิม ซึ่ง
จะท ำให้ได้พันธุ์ไก่ท่ีสำมำรถน ำไปเลี้ยงเพื่อบริโภคท้ังเนื้อและไข่ไก่ในครัวเรือน หรือเลี้ยงไก่เป็นอำชีพหลัก โดย
มีกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้ประโยชน์พันธุ์ คือ เกษตรกรรำยย่อยที่เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองหลังบ้ำน เกษตรกรรำยกลำงที่ผลิต
ไก่พ้ืนเมืองในระบบฟำร์ม และโครงกำรเลี้ยงไก่ในโรงเรียนตำมพระรำชด ำริต่ำงๆ ในท้องที่ห่ำงไกลมำกๆ  ที่มี
ปัญหำกำรขนส่งอำหำรส ำเร็จรูปไปเลี้ยงไก่ รวมถึงโครงกำรพระรำชด ำริต่ำงๆ 

เนื่องจำกค่ำอัตรำพันธุกรรม (Heritability) ของกำรให้ไข่ของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่มีค่ำค่อนข้ำงต่ ำ 
อยู่ในช่วง 0.21 – 0.24 ดังนั้นกำรวำงแผนกำรผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์โดยดูบันทึกของครอบครัว จึงเป็น
แนวทำงกำรปรับปรุงพันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ ไข่ดกให้ประสบควำมส ำเร็จ ตำมที่ สมชัย (2530) 
รำยงำนว่ำกำรคัดเลือกโดยดูบันทึกจำกญำติพ่ีน้องจะมีประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรปรับปรุงลักษณะที่มีค่ำอัตรำ
พันธุกรรมต่ ำ ในสัตว์ที่มีอัตรำกำรขยำยพันธุ์สูง เช่น สัตว์ปีกและสัตว์ให้ลูกเป็นครอก และบันทึกของญำติพ่ี
น้องจะสำมำรถท ำให้กำรปรับปรุงพันธุ์สำมำรถคัดเลือกสัตว์ที่ไม่ได้แสดงลักษณะเองได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
กำรปรับปรุงลักษณะที่แสดงออกในเพศใดเพศหนึ่ง นอกจำกนี้ยังอำจลดช่วงของกำรเปลี่ยนชั่วอำยุ 
(generation interval) ให้สั้นลงได้ซึ่งจะท ำให้ควำมก้ำวหน้ำของกำรคัดเลือกเกิดขึ้นเร็วขึ้น โดยกำรวิจัยครั้งนี้ 
จึงเป็นกำรพัฒนำพันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก ที่ให้ไข่เพ่ิมสูงขึ้นอีก 30% จำกฝูงเดิม ใน
ระยะเวลำ 5 ปี ดังแสดงรำยละเอียดตำมแผนผังกรอบแนวคิดกำรพัฒนำพันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์
ไข่ดกใน รูปภาพที่ 1  
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ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่สายพันธุ์ไข่ดก 

 

 พันธุ์ (Breed)          Variety           สายพันธุ์ (Strain) 

 ไก่ประดู่หำงด ำ            ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่            ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก           
                                              (2545-2550)                        (2559-2564) 

แผนผังการผสมพันธุ์ 
สายพ่อพันธุ์ที่ 1 2 3 - - - 60  
พ่อพันธุ์ (G0) 1 1 1 - - - 1 = 60 ตัว 
 X X X    X  
แม่พันธุ์ (G0) 5 5 5 - - - 5 = 300 ตัว 
         
รุ่น G1 

ลูก (G1) 3,000 ตัว 
 

  
คัดเลือก G1         
พ่อพันธุ์ (G1) 1 1 1 - - - 1 = 60 ตัว 
 X X X    X  
แม่พันธุ์ (G1) 5 5 5 - - - 5 = 300 ตัว 
         
รุ่น G2 

ลูก (G2) 3,000 ตัว 
 

  
         
รุ่น G3 และ รุ่นถัดไป ลูก (G3…………….) 3,000 ตัว                             

 
รูปภำพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรพัฒนำพันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก 

 

ไก่ประดู่หางด า  

(Pradu-Hangdam : PD) 

ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  

(PDCM) 

PDCM 

สายพันธุ์ไข่ดก 

ประชำกรส่วนใหญ่ เลี้ยงโดยเกษตรกรทั่วทุกภูมภิำค
ของไทย มคีวำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมสูง 

 

ไก่พันธุแ์ท้ มีเอกลักษณ์ประจ ำพันธุ์ ควำมหลำกหลำยทำง
พันธุกรรมสูง ลักษณะทำงเศรษฐกจิยังมีควำมแปรผันสูง 

 

เป็นสำยพันธ์ุที่ปรับปรุงพันธุ์ให้มีควำมผันแปรของลักษณะ
กำรให้ผลผลิตไข่ลดลง โดยใหไ้ข่เพิ่มขึ้น 30%  
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ด้ำนวิชำกำร  
– ได้ฝูงไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก ที่เลี้ยงได้ดีท้ังในระบบฟำร์มและสภำพ

กำรเลี้ยงกำรจัดกำรของเกษตรกรรำยย่อย 
–  ได้องค์ควำมรู้ในกำรเลี้ยงกำรจัดกำรส ำหรับกำรถ่ำยทอดให้เกษตรกรทั้งรำยย่อยและรำยกลำง 
– ได้ตีพิมพ์ผลงำนวิชำกำร ที่สำมำรถน ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรระดับประเทศ รวมทั้งเผยแพร่

ผ่ำนวำรสำรทั้งในและต่ำงประเทศ 
– องค์ควำมรู้ทั้งหมดที่ได้รับสำมำรถน ำไปต่อยอดในกำรสร้ำงหรือพัฒนำสำยพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองอ่ืนๆ  
– ได้สร้ำงนักวิจัยด้ำนกำรพัฒนำพันธุ์สัตว์ จ ำนวน 5 ท่ำน 
ด้ำนนโยบำย  
– เป็นนโยบำยของผู้บริหำร (อธิบดีกรมปศุสัตว์) ที่ต้องกำรมีพันธุ์ไก่ท่ีเลี้ยงได้ในระบบธรรมชำติ ไม่

ต้องพ่ึงพำอำหำรส ำเร็จรูป ทนทำนต่อสภำพแวดล้อมและกำรจัดกำรในหมู่บ้ำน ให้เกษตรกรรำยย่อยเลี้ยงเพ่ือ
บริโภคไข่ไก่ในครัวเรือนและส่วนที่เหลือจ ำหน่ำยในชุมชน  

– ได้พันธุ์ไก่ทำงเลือกท่ีสำมำรถสนองควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำกำรเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนตำม
พระรำชด ำริฯ ในพ้ืนที่ห่ำงไกลมำกๆ ที่มีปัญหำเรื่องกำรขนส่งอำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับเลี้ยงไก่ไข่ 
 ด้ำนเศรษฐกิจ/พำณิชย์  

– เกษตรกรที่เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก มีไข่บริโภคในครัวเรือนช่วยลด
รำยจ่ำย และจ ำหน่ำยไข่ไก่ในชุมชนช่วยเพิ่มรำยได้ ซึ่งหำกผลักดันให้มีกำรเลี้ยงจ ำนวนมำกสำมำรถจ ำหน่ำย
เป็นสินค้ำมูลค่ำเพ่ิมซึ่งจะช่วยให้เกิดกำรลดกำรซื้อไข่ไก่จำกตลำด ส่งผลให้ลดกำรน ำเข้ำพันธุ์ไก่ไข่จำก
ต่ำงประเทศได้ ช่วยประหยัดเงินตรำที่จะออกไปยังต่ำงประเทศ หำกมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องจะ
ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรผลิตพันธุ์ลูกไก่พ้ืนเมืองไข่ดก ตู้ฟักไข่ ร้ำนจ ำหน่ำยไข่ไก่พ้ืนเมือง เป็นต้น  

– สร้ำงผลิตภัณฑ์ (ไก่พ้ืนเมืองไข่ดก) ที่ตอบสนองต่อเกษตรกรรำยย่อย ลดต้นทุนกำรผลิตไข่ และเป็น
พ้ืนฐำนในกำรสร้ำงไข่ไก่ไฮเอ็นด์ต่อไป 
 ด้ำนสังคมและชุมชน  

– กำรใช้พันธุ์ไก่ในประเทศก่อให้เกิดกำรพ่ึงพำตนเอง สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรให้แก่สังคมและ
ชุมชนมำกขึ้น กำรที่ใช้พันธุ์ไก่พ้ืนเมืองร่วมกับกำรเลี้ยงในระบบปล่อยอิสระที่มีลำนปล่อยให้ไก่หำกินตำม
ธรรมชำติในเวลำกลำงวัน จะท ำให้ได้ไข่ไก่แบบที่เรียกว่ำ Free range egg ซึ่งเป็นที่ยอมรับทำงวิชำกำรว่ำเป็น
ไข่ไก่ที่มีคุณค่ำทำงกำรบริโภคที่ดีกว่ำไข่ไก่ที่ผลิตในระบบฟำร์ม 
 – ชี้น ำสังคมในกำรใช้ประโยชน์พันธุ์ไก่พ้ืนเมือง จำกเฉพำะด้ำนเนื้อไปสู่กำรใช้ประโยชน์อีกด้ำน คือ 
ด้ำนไข่ไก่ ซึ่งจะตอบสนองผู้เลี้ยงอีกกลุ่มเป้ำหมำย เพรำะเลี้ยงง่ำยและกำรจัดกำรน้อยกว่ำกำรเลี้ยงเพื่อเอำเนื้อ 
นอกจำกนี้ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำมำรถเลี้ยงแบบปล่อยได้ ในขณะที่ไก่เนื้อและไก่ไข่ทำงกำรค้ำมีข้อจ ำกัด
ไม่สำมำรถเลี้ยงแบบปล่อยในชุมชนได ้
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บทที่ 2  
เนื้อเรื่อง (Main Body) 

2.1 วิธีการด าเนินการวิจัย (Materials and Method) 

2.1.1 พันธุ์ไก่และการผสมพันธุ์  
ไกฝู่งเริ่มต้น (G0) ได้มำจำกกำรน ำไข่มีเชื้อของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่จำกฟำร์มเครือข่ำยปรับปรุง

พันธุ์และขยำยพันธุ์สัตว์ของกรมปศุสัตว์ 5 แห่ง ซึ่งน ำพันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่จำกศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์
สัตว์เชียงใหม่ไปเลี้ยงขยำยพันธุ์ ได้แก่ บริษัท เกษตรฟำร์ม จ ำกัด (จังหวัดสมุทรสำคร) วีรพงค์ฟำร์ม (จังหวัด
เชียงใหม่) เพชรไพฑูรย์ฟำร์ม (จังหวัดเชียงใหม่) บ้ำนสวนแพรฟำร์ม (จังหวัดเชียงใหม่) และศูนย์พัฒนำปศุสัตว์
ตำมพระรำชด ำริอ ำเภอด่ำนซ้ำย (จังหวัดเลย) เข้ำมำฟักท่ีศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ จ ำนวน 7,899 
ฟอง ผลิตลูกไก่คละเพศได้ จ ำนวน 5,013 ตัว น ำไปเลี้ยงจนถึงอำยุ 16 สัปดำห์ จึงคัดเลือกท่ีมีลักษณะ
ภำยนอกตรงตำมพันธุ์ ไว้ใช้เป็นฝูงไก่เริ่มต้นชั่วอำยุที่ 1 จ ำนวนพ่อพันธุ์ 60 ตัว และแม่พันธุ์ 300 ตัว ส ำหรับ
ผลิตลูกไกช่ั่วอำยุที่ 2 ต่อไป โดยจัดพ่อพันธุ์เป็น 60 สำยๆ ละ 1 ตัว พ่อพันธุ์แต่ละสำย ผสมกับแม่พันธุ์ 5 ตัว 
ด้วยวิธีผสมเทียม แม่พันธุ์แต่ละแม่จะผลิตลูกไก่ 10 ตัว ลูกไก่ที่ฟักออกแต่ละตัวท ำพันธุ์ประวัติและหมำยเลข
ติดไว้ที่ปีกตั้งแต่แรกเกิด กำรผสมพันธุ์จะหลีกเลี่ยงให้เกิดอัตรำเลือดชิด (Inbreeding) หรือเกิดน้อยที่สุด 

2.1.2 การทดสอบพันธุ์  
กำรทดสอบพันธุ์ไก่ในแต่ละชั่วอำยุ จะแบ่งกำรทดสอบออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงอำยุแรกเกิด – 12 

สัปดำห์ เป็นกำรทดสอบสมรรถภำพกำรเจริญเติบโตของไก่ที่เลี้ยงในระบบฟำร์ม และกำรทดสอบกำรให้
ผลผลิตไขต่ั้งแต่เริ่มไข่ฟองแรกถึงผลผลิตไข่ครบหนึ่งปี ซึ่งมีกำรทดสอบกำรให้ไข่ของแม่ไก่ที่เลี้ยงในศูนย์วิจัย
และบ ำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่เพ่ือน ำข้อมูลไปใช้ในกำรคัดเลือกพันธุ์ โดยไก่จะถูกเลี้ยงและเก็บข้อมูลในกรงตับขัง
เดี่ยว จ ำนวนร้อยละ 80 ของไก่ทั้งหมด อีกร้อยละ 20 ที่เหลือเมื่ออำยุครบ 4 เดือน น ำไปเลี้ยงทดสอบเก็บ
ข้อมูลกำรให้ไข่ ชนิดของอำหำรที่ให้ และวิธีกำรเลี้ยงของเกษตรกรแต่ละรำย เพ่ือทดสอบสมรรถภำพกำร
ให้ผลผลิตไข่ของแม่ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกที่เลี้ยงในสภำพเกษตรกรในหมู่บ้ำน โดยคัดเลือก
จำกเกษตรกรที่สนใจและสมัครใจ โดยเกษตรกรจะได้รับกำรฝึกอบรมกำรเลี้ยงไก่และกำรเก็บข้อมูลวิจัยตำม
แบบฟอร์มที่โครงกำรก ำหนด ก่อนส่งมอบไก่จะต้องมีกำรตรวจคอกไก่และอุปกรณ์กำรเลี้ยง ไก่ท่ีมอบให้
เกษตรกรเป็นไก่ท่ีอำยุประมำณ 16 สัปดำห์ ครอบครัวละ 10 ตัว  ไก่ทุกตัวที่ถูกน ำไปทดสอบ จะมีหมำยเลข
เป็นเบอร์ปีกประจ ำตัว วิธีกำรเลี้ยงไก่ คือ กลำงวันปล่อยให้ไก่หำกินเองตำมธรรมชำติบริเวณบ้ำน  อำจจะมี
กำรเสริมอำหำรที่หำได้ในหมู่บ้ำน เช่น ร ำ  ปลำยข้ำว  เศษอำหำร  เป็นต้น    เวลำกลำงคืนจะให้ไก่อยู่ในคอก
เพ่ือป้องกันศัตรูธรรมชำติต่ำงๆ และให้รู้จักที่วำงไข่ เก็บข้อมูลกำรให้ไข่และชนิดของอำหำรสัตว์ที่ให้ไก่กิน 

2.1.3 การคัดเลือกพันธุ์  
กำรคัดเลือกไก่ท ำพันธุ์ในแต่ละชั่วอำยุ จะใช้กำรคัดเลือกโดยดูบันทึกของครอบครัว (Family 

selection) ทั้งในเพศผู้และเพศเมีย โดยคัดเลือกจำกครอบครัว (Family) ที่ให้ไข่ดกท่ีสุดไว้ท ำพันธุ์ในรุ่นต่อๆ 
ไป ในแม่พันธุ์จะมีกำรคัดเลือกแบบ Between - family selection ร่วมด้วย คือ ในแต่ละสำยพ่อพันธุ์จำกแม่
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พันธุ์ 5 ตัวจะคัดลูกเพศเมียที่เกิดจำกแม่พันธุ์ที่ให้ไข่ดกกว่ำไว้ 3 สำย เเต่ละสำยเก็บไก่เพศเมียไว้ 2 ตัว รวม
เป็นแมพั่นธุ์ 6 ตัว (ใช้เป็นแม่พันธุ์ 5 ตัว ส ำรอง 1 ตัว)  ส่วนสำยพ่อพันธุ์จำก 60 สำยพ่อพันธุ์ คัดเลือกไก่จำก
สำยที่ให้ไข่ดกสูงสุด 30 สำยแรก และในแต่ละสำยพ่อจะคัดเลือกไก่เพศผู้ไว้ 3 ตัว (ใช้เป็นพ่อพันธุ์ 2 ตัว 
ส ำรอง 1 ตัว) ก็จะได้ไก่ 60 สำยพ่อพันธุ์ส ำหรับผลิตลูกไก่ในรุ่นต่อไป โดยกำรคัดเลือกจะเลือกผลผลิตไข่เป็น
อันดับแรก รองลงไปเป็นลักษณะอื่นๆ ดังแสดงใน รูปภาพที่ 2  
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                 คัดเลือกไว้ 30 ครอบครัวทีมี่ค่าเฉลี่ยการให้ไข่ครบหนึ่งปีสูงสุด 

        
 

        ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่สายพันธุ์ไข่ดกไ 

                 รูปภำพที่ 2 แผนกำรผสมพันธุ์และคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์โดยดูบันทึกของครอบครัว 
 

2.1.4 การจัดการเลี้ยงดูไก่  
ลูกไก่แรกเกิด จะน ำมำติดเบอร์ปีก ชั่งน้ ำหนัก และฉีดวัคซีนมำเร็กซ์ ก่อนน ำไปเลี้ยงกกในโรงเรือน

ที่ปูพ้ืนด้วยแกลบเป็นเวลำ 21 วัน ให้อำหำรและน้ ำกินอย่ำงเต็มที่ในช่วง 6 สัปดำห์แรก หลังจำกนั้นจะจ ำกัด
อำหำรให้กินเพียง 85% ของปริมำณอำหำรที่กินเต็มที่ในแต่ละวัน โดยให้ไก่กินอำหำรเต็มที่ตลอดวัน และ
แขวนถังอำหำรไม่ให้ไก่กินอำหำรได้ในช่วงกลำงคืน จนถึงเมื่อไก่เริ่มให้ไข่ฟองแรกของฝูงจึงให้อำหำรไก่ระยะ
วำงไข่กินแบบเต็มที่ตลอดระยะให้ไข่ ทั้งนี้เพื่อให้แม่ไก่สมบูรณ์เต็มท่ีจึงจะแสดงศักยภำพกำรให้ไข่สูงสุด อำหำร
ที่ใช้เป็นอำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับไก่ไข่ แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ช่วงอำยุ 0 – 5 สัปดำห์ โปรตีน 19% อำยุ 5 – 12 
สัปดำห์ โปรตีน 15% อำยุ 12 – 20 สัปดำห์ โปรตีน 13% และระยะไข่ 20 สัปดำห์ขึ้นไป โปรตีน 17% 

ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่สายพันธุ์ไข่ดก 
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2.1.5 การปอ้งกันโรค 
กำรควบคุมป้องกันโรคจะเน้นระบบควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ (Bio-security) ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ส ำหรับกำรป้องกันโรค และกำรท ำวัคซีนป้องกันโรคตำมโปรแกรมของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ มำเร็กซ์ นิวคำสเซิล
และหลอดลมอักเสบ กัมโบโร ฝีดำษ และอหิวำต์ไก่ ดังนี้  
 

ตำรำงที่ 4 โปรแกรมวัคซีนส าหรับไก่พื้นเมือง 
 

วัคซีน อำยุท ำ (วัน) ระยะคุ้มโรค 
มำเร็กซ์ 1 ตลอดชีพ 
นิวคำสเซิล + หลอดลมอักเสบติดต่อ 3 ท ำซ้ ำ 21 วัน 
กัมโบโร 10 ตลอดชีพ 
นิวคำสเซิล + หลอดลมอักเสบติดต่อ 21 3 เดือน 
ฝีดำษ 35 1 ปี 
อหิวำต์ไก่ 75 3 เดือน 

ที่มำ : เจนรงค์ และคณะ (2559) 
 

 หลังจำกนั้นจะท ำวัคซีน นิวคำสเซิล + หลอดลมอักเสบติดต่อ อหิวำต์ไก่ ถ่ำยพยำธิภำยใน และ
ภำยนอกทุกๆ 3 เดือน ร่วมกับกำรสุ่มตรวจหำเชื้อโรคไข้หวัดนก และทดสอบหำระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคำสเซิล 

2.1.6 การเก็บบันทึกข้อมูล 
กำรบันทึกข้อมูลสมรรถภำพกำรเจริญเติบโต ได้แก่ น้ ำหนักเป็นรำยตัวเมื่ออำยุแรกเกิด, 4, 8, 12 

และ 16 สัปดำห์ ค ำนวณหำอัตรำกำรเจริญเติบโต (Average daily gain, ADG) บันทึกปริมำณอำหำรที่กินใน
แต่ละสัปดำห์ น ำไปค ำนวณหำอัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นน้ ำหนักตัว (Feed conversion ratio, FCR) และ
วัดสัดส่วนร่ำงกำยไก่พ่อแม่พันธุ์เมื่อโตเต็มวัย (อำยุหนึ่งปี) 

กำรบันทึกข้อมูลสมรรถภำพกำรให้ผลผลิตไข ่ ได้แก่ อำยุเมื่อให้ไข่ฟองแรก น้ ำหนักตัวเมื่อให้ไข่
ฟองแรก น้ ำหนักไข่ฟองแรก กำรให้ไข่ของแม่ไก่เป็นรำยตัวจนครบ 1 ปี น้ ำหนักไข่เป็นรำยตัว เดือนละ 1 ครั้ง 
(3 วันติดต่อกัน) ปริมำณอำหำรที่กิน น ำมำค ำนวณอัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นไข่ และต้นทุนกำรผลิตไข่ไก่ 
โดยในแต่ละชั่วอำยุมีระยะเวลำเก็บข้อมูลเป็นเวลำ 1 ปี นับจำกแม่ไก่เริ่มให้ไข่ฟองแรก  

2.1.7 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ข้อมูลสมรรถภำพกำรเจริญเติบโตและสมรรถภำพกำรให้ผลผลิตไข่ น ำมำหำค่ำเฉลี่ยลีสท์สแควร ์

(Least square means) ด้วยวิธี General linear model (GLM) เพ่ือน ำมำเปรียบเทียบหำควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงชั่วอำยุโดยวิธี least significant difference (LSD) ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ  
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2.2 ผลการทดลอง (Result) 

2.2.1 การสร้างฝูงไก่ปรับปรุงพันธุ์ 
 กำรสร้ำงฝูงปรับปรุงพันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก เริ่มต้นด ำเนินกำรเมื่อปี พ.ศ.
2559 โดยศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ด ำเนินกำรคัดเลือกแม่ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ที่มีสถิติให้ไข่ดก
ที่สุด จ ำนวน 300 ตัว จำกแม่ไก่ท้ังหมด 607 ตัว และพ่อพันธุ์ 60 ตัว จำกพ่อไก่ท้ังหมด 303 ตัว ใช้เป็นฝูงต้น
พันธุ์ (G0) ส ำหรับพัฒนำพันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก โดยมีเป้ำหมำยด ำเนินกำร 5 ชั่วอำยุ เพ่ือ
ปรับปรุงพันธุกรรมไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ให้มีผลผลิตไข่เพ่ิมข้ึนจำก 147 ฟอง/แม/่ปี เป็น 191 ฟอง/แม่/ปี 
เมือ่เลี้ยงในระบบฟำร์ม กำรผลิตลูกไก่ชั่วอำยุที่ 1 (G1) จ ำนวน 14 รุ่น รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 4,146 ตัว และในชั่ว
อำยุที่ 2 (G2) จ ำนวน 7 รุ่น รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 3,363 ตัว เพ่ือคัดเลือกเป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกไก่ในรุ่นต่อไป 
ต่อมำเมื่อปี พ.ศ.2560 เกิดกำรระบำดของโรคสัตว์ปีกชนิดร้ำยแรงในฟำร์มของศูนย์ฯ ท ำให้ต้องท ำลำยฝูงไก่
ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกซึ่งพัฒนำพันธุ์ถึงชั่วอำยุที่ 2 (G2) ทั้งหมด และหยุดด ำเนินโครงกำรวิจัยไว้
ชั่วครำว จนกระท่ังถึงปี พ.ศ.2561 จึงเริ่มด ำเนินกำรสร้ำงฝูงไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกฝูงต้นพันธุ์ 
(G0) ขึ้นมำใหม ่ โดยน ำไข่ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่จำกฟำร์มเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ 5 แห่ง ซึ่งได้
น ำเอำไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกในชั่วอำยุที่ 2 (G2) จำกศูนย์ฯ ไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ได้แก่ บริษัท 
เกษตรฟำร์ม จ ำกัด จังหวัดสมุทรสำคร วีรพงค์ฟำร์ม เพชรไพฑูรย์ฟำร์ม บ้ำนสวนแพรฟำร์ม จังหวัดเชียงใหม่ 
และ ศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริอ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย เข้ำมำฟักท่ีศูนย์ฯ จ ำนวน 7,899 ฟอง 
ผลิตลูกไก่ได้ 5,013 ตัว หลังจำกนั้นจึงคัดเลือกแม่พันธุ์ไก่ จ ำนวน 300 ตัว พ่อพันธุ์ จ ำนวน 60 ตัว ใช้เป็นไก่
ฝูงต้นพันธุ์ (G0) ฝูงใหม่ ส ำหรับพัฒนำปรับปรุงพันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกในชั่วอำยุที่ 1 (G1) 
ในปี พ.ศ.2562 ด ำเนินกำรผลิตลูกไก่ชั่วอำยุที่ 1 (G1) จำกไข่เข้ำฟัก จ ำนวน 4,781 ฟอง ผลิตลูกไก่ได้ 3,466 
ตัว น ำไปเลี้ยงทดสอบสมรรถภำพผลผลิตไข่ภำยในฟำร์มของศูนย์ฯ ใช้เป็นข้อมูลในกำรคัดเลือกแม่พันธุ์ไก่ไว้ 
จ ำนวน 300 ตัว พ่อพันธุ์ จ ำนวน 60 ตัว ใช้ส ำหรับผลิตลูกไก่ชั่วอำยุที่ 2 (G2) ในปี พ.ศ.2563 ด ำเนินกำรผลิต
ลูกไก่ชั่วอำยุที่ 2 (G2) จำกไข่เข้ำฟัก จ ำนวน 4,608 ฟอง ได้ลูกเกิด 2,905 ตัว ด ำเนินกำรคัดเลือกแม่พันธุ์ไก่ไว้ 
จ ำนวน 300 ตัว พ่อพันธุ์ จ ำนวน 60 ตัว ใช้ส ำหรับผลิตลูกไก่ชั่วอำยุที่ 3 (G3) ในปี พ.ศ.2564 ด ำเนินกำรผลิต
ลูกไก่ชั่วอำยุที่ 3 (G3) จำกไข่เข้ำฟัก จ ำนวน 3,554 ฟอง ได้ลูกไก ่2,923 ตัว    

 
2.2.2 สมรรถภาพการฟักไข่ 

สมรรถภำพกำรฟักไข่ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก เปรียบเทียบกันระหว่ำงแต่ละชั่วอำยุ  
ดังแสดงใน ตารางท่ี 5 พบว่ำมีอัตรำกำรผสมติดอยู่ระหว่ำง 72.98-85.11% ไมม่ีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ 
(P>0.05) ทั้ง 4 ชั่วอำยุ แต่อัตรำกำรฟักออกจำกไข่มีเชื้อของไก่ชั่วอำยุ G0 (67.29%) มีค่ำต่ ำกว่ำทุกชั่วอำยุ
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) ในขณะที่อีก 3 ชั่วอำยุ (82.17-85.52%) มีค่ำไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
(P>0.05) ส่วนอัตรำกำรฟักออกจำกไข่เข้ำฟักท้ังหมดของไก่ชั่วอำยุ G0 (49.69%) ไม่แตกต่ำงกันกับ G2 
(63.03) แต่ต่ ำกว่ำ G1 (72.40%) และ G3 (69.67%) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) สำเหตุเกิดจำกไกฝู่ง
เริ่มต้น (G0) ได้จำกกำรน ำไข่จำกฟำร์มเกษตรกรเครือข่ำย จ ำนวน 5 ฟำร์ม ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม ่
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เลย และสมุทรสำคร เข้ำมำฟักท่ีศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ซึ่งมีระยะทำงในกำรขนย้ำยจำกฟำร์ม
ต้นทำงมำยังโรงฟักไข่ค่อนข้ำงไกล และใช้ระยะเวลำขนส่งนำน ซึ่งไข่อำจได้รับกำรกระทบกระเทือนมำก เป็น
สำเหตุท ำให้ไข่เชื้อตำยสูง ส่วนไก่ตั้งแต่ชั่วอำยุที่ G1 ถึง G3 ได้จำกกำรฟักไขไ่ก่ท่ีผลิตได้เองจำกฝูงพ่อแม่พันธุ์
ภำยในฟำร์มของศูนยฯ์ โดยเป็นกำรเคลื่อนย้ำยไข่จำกโรงเลี้ยงมำยังโรงฟัก ซึ่งตั้งอยู่ภำยในบริเวณใกล้เคียงกัน  

 

ตำรำงที่ 5 สมรรถภำพกำรฟักไข่ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก (ค่ำเฉลี่ยลีสสแคว์ ± ควำมคลำด      
              เคลื่อนมำตรฐำน)  

รำยกำร 
ชั่วอำยุที่1/ 

P-value 
G0 G1 G2 G3 

ไข่เข้ำฟัก (ฟอง) 7,899 4,781 4,608 4,192 - 
อัตรำกำรผสมติด (%) 72.98±3.61 85.11±3.61 73.64±3.61 84.75±3.61 0.0509 
กำรฟักออกจำกไข่มีเชื้อ (%) 67.29±4.48b 85.08±4.48a 85.52±4.48a 82.17±4.48a 0.0432 
กำรฟักออกจำกไข่เข้ำฟัก (%) 49.69±5.04b 72.40±5.04a 63.03±5.04ab 69.67±5.04a 0.0337 

1/ ค่ำเฉลี่ยที่มีตัวอักษรแตกต่ำงกันในแถวเดียวกัน มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับควำม
เชื่อมั่น 95% (P<0.05) 
 

2.2.3 สมรรถภาพการเจริญเติบโต 

2.2.3.1 น้ ำหนักตัว 
 น้ ำหนักตัวของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก คละเพศ อำยุแรกเกิด, 4, 8, 12 และ 16 
สัปดำห์ ที่ด ำเนินกำรปรับปรุงพันธุ์ให้มีไข่ดกเพ่ิมขึ้นมำแล้ว 3 ชั่วอำยุ ดังแสดงใน ตารางท่ี 6 พบว่ำอยู่ในช่วง 
28.25-29.75, 227.32-303.92, 722.96-855.80, 1237.38-1349.19 และ 1,726.75-1,753.40 กรัม 
ตำมล ำดับ โดยไก่ชั่วอำยุ G1 มีน้ ำหนักตัวที่อำยุแรกเกดิ, 8 และ 16 สัปดำห์ สูงกว่ำ G0 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ (P<0.05) แต่ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติท่ีอำยุ 16 สัปดำห์ (P>0.05) สว่นไก่ G2 มีน้ ำหนักตัวต่ ำกว่ำไก่ G0 
และ G1 ในทุกอำยุที่ศึกษำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) 

2.2.3.2 อัตรำกำรเจริญเติบโต 
 อัตรำกำรเจริญเติบโตของไกป่ระดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก คละเพศ ช่วงอำยุ 0-4, 0-8, 0-
12 และ 0-16 สัปดำห์ ที่ด ำเนินกำรปรับปรุงพันธุ์ให้มีไข่ดกเพ่ิมขึ้นมำแล้ว 3 ชั่วอำยุ ดงัแสดงใน ตารางท่ี 6 
พบว่ำอยู่ในช่วง 7.11-9.79, 12.40-14.75, 14.39-15.74 และ 15.16-16.44 กรัมต่อวัน ตำมล ำดับ โดยไก่ชั่ว
อำยุ G1 มีอัตรำกำรเจริญเติบโตในช่วงอำยุ 0-4 สัปดำห์ ต่ ำกว่ำ G0 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) และไม่
แตกต่ำงกันทำงสถิตใินช่วงอำยุ 0-8 และ 0-12 สัปดำห์ (P>0.05) แต่สูงกว่ำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติในช่วง
อำยุ 0.-16 สัปดำห์ (P<0.05) ส่วนไก่ G2 มีอัตรำกำรเจริญเติบโตต่ ำกว่ำไก่ G0 และ G1 ในทุกช่วงอำยุที่ศึกษำ
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) 
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2.2.3.3 ปริมำณอำหำรที่กิน 
 ปริมำณอำหำรที่กินของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก คละเพศ ช่วงอำยุ 0-4, 0-8, 0-12 
และ 0-16 สัปดำห์ ที่ด ำเนินกำรปรับปรุงพันธุ์ให้มีไข่ดกเพ่ิมขึ้นมำแล้ว 3 ชั่วอำยุ ดังแสดงใน ตารางท่ี 6 พบว่ำ
อยู่ในช่วง 20.94-26.06, 39.96-43.21, 53.44-55.50 และ 60.29-70.44 กรัมต่อวัน ตำมล ำดับ โดยไก่ชั่วอำยุ 
G1 มีปริมำณอำหำรที่กินต่ ำท่ีสุดในช่วงอำยุ 0-4 สัปดำห์ และต่ ำกว่ำ G0 และ G2 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
(P<0.05) ส่วนในช่วงอำยุ 0-8, 0-12 และ 0-16 สัปดำห์ พบว่ำทุกชั่วอำยุมีปริมำณอำหำรที่กินไม่แตกต่ำงกัน
ทำงสถิติ (P>0.05) 

2.2.3.4 อัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นน้ ำหนักตัว 
 อัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นน้ ำหนักตัวของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก คละเพศ ช่วง
อำยุ 0-4, 0-8, 0-12 และ 0-16 สัปดำห์ ที่ด ำเนินกำรปรับปรุงพันธุ์ให้มีไข่ดกเพ่ิมข้ึนมำแล้ว 3 ชัว่อำยุ ดังแสดง
ในตารางท่ี 6 พบว่ำอยู่ในช่วง 2.26-3.67, 2.71-3.24, 3.40-3.76 และ 3.92-4.29 โดยไก่ชั่วอำยุ G2 มีอัตรำ
กำรเปลี่ยนอำหำรเป็นน้ ำหนักตัวสูงที่สุดในช่วงอำยุ 0-4 สัปดำห์ และสูงกว่ำ G0 และ G1 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ (P<0.05) ส่วนในช่วงอำยุ 0-8, 0-12 และ 0-16 สัปดำห์ พบว่ำทุกชั่วอำยุมีอัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็น
น้ ำหนักตัวไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (P>0.05)  
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ตำรำงที่ 6 สมรรถภำพกำรเจริญเติบโตของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกในช่วงอำยุต่ำงๆ 
        (ค่ำเฉลี่ยลีสสแคว์ ± ควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน) 
 

ลักษณะที่ศึกษำ 
ชั่วอำยุ1/ 

G0 G1 G2 P-value 

น้ ำหนักตัวเมื่ออำยุ (กรัม) 

    แรกเกิด 29.75±0.07b 30.23±0.06a 28.25±0.07c 0.0001 

    4 สัปดำห์ 303.92±0.89a 289.28±0.76b 227.32±0.83c 0.0001 

    8 สัปดำห์ 855.80±2.02a 854.94±1.73a 722.96±1.88b 0.0001 

    12 สัปดำห์ 1,349.19±3.03a 1,352.62±2.59a 1,237.38±2.82b 0.0001 

    16 สัปดำห์ 1,753.40±3.54b 1,871.37±3.84a 1,726.75±4.51c 0.0001 

อัตรำกำรเจริญเติบโต (กรัม/วัน) 

    0-4 สัปดำห์ 9.79±0.03a 9.25±0.03b 7.11±0.03c 0.0001 

    0-8 สัปดำห์ 14.75±0.04a 14.73±0.03a 12.40±1±0.03b 0.0001 

    0-12 สัปดำห์ 15.71±0.04a 15.74±0.03a 14.39±0.03b 0.0001 

    0-16 สัปดำห์ 15.39±0.03b 16.44±0.03a 15.16±0.04c 0.0001 

ปริมำณอำหำรที่กิน (กรัม/วัน) 
     0-4 สัปดำห์ 23.77±0.79a 20.94±0.79b 26.06±0.79a 0.0045 

    0-8 สัปดำห์ 39.96±2.18 43.21±2.18 40.12±2.18 0.5212 

    0-12 สัปดำห์ 53.44±2.17 55.50±2.17 54.03±2.17 0.7911 

    0-16 สัปดำห์ 60.29±2.83 70.44±2.83 63.49±2.83 0.0812 

อัตรำกำรเปลี่ยนอำหำร 

    0-4 สัปดำห์ 2.43±0.97b 2.26±0.97b 3.67±0.97a 0.0001 

    0-8 สัปดำห์ 2.71±0.17 2.94±0.77 3.24±0.17 0.1366 

    0-12 สัปดำห์ 3.40±0.15 3.52±0.15 3.76±0.15 0.2648 

    0-16 สัปดำห์ 3.92±0.18 4.29±0.18 4.19±0.15 0.3741 

1/ ค่ำเฉลี่ยที่มีตัวอักษรแตกต่ำงกันในแถวเดียวกัน มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับควำม
เชื่อมั่น 95% (P<0.05) 
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2.2.4 น้ าหนักและสัดส่วนร่างกายไก่โตเต็มวัย 
 น้ ำหนักและสัดส่วนร่ำงกำยของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ที่ปรับปรุงพันธุ์มำแล้ว 3 ชั่วอำยุ เมื่อโต
เต็มวัยที่อำยุ 1 ปี ดังแสดงใน ตารางท่ี 7 พบว่ำไก่เพศผู้ มีน้ ำหนักตัวอยู่ระหว่ำง 3,137.29-3,569.83 กรัม 
โดยไก่ชั่วอำยุ G2 มีน้ ำหนักตัวต่ ำกว่ำ G0 และ G1 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ G0 และ G1 ไม่
แตกต่ำงกันทำงสถิติ (P>0.05) ส่วนเพศเมีย มีน้ ำหนักตัวอยู่ระหว่ำง 2,490-2,517.97 กรัม โดย G2 มีค่ำไม่
แตกต่ำงทำงสถิติ (P>0.05) กับ G0 แต่ต่ ำกว่ำ G1 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P>0.05)  
 ด้ำนสัดส่วนร่ำงกำย พบว่ำควำมกว้ำงหน้ำอกของไก่เพศผู้ อยู่ระหว่ำง 7.64-8.29 เซนติเมตร โดย
ไก่ชั่วอำยุ G2 มีค่ำต่ ำกว่ำ G0 และ G1 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ G0 และ G1 ไม่แตกต่ำงกัน
ทำงสถิติ (P>0.05) ส่วนเพศเมีย มีควำมกว้ำงหน้ำอกอยู่ระหว่ำง 6.48-7.45 เซนติเมตร โดย G2 มีค่ำต่ ำกว่ำ 
G0 และ G1 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ G1 ต่ ำกว่ำ G0 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) 
 ควำมยำวหน้ำอกของไก่เพศผู้ อยู่ระหว่ำง 16.67-21.81 เซนติเมตร โดยไก่ชั่วอำยุ G2 มีค่ำสูงที่สุด 
และสูงกว่ำ G0 และ G1 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ G0 และ G1 ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
(P>0.05) ส่วนเพศเมีย มีควำมยำวหน้ำอกอยู่ระหว่ำง 11.52-13.00 เซนติเมตร โดย G2 มีค่ำต่ ำท่ีสุด และต่ ำ
กว่ำ G0 และ G1 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ G1 ต่ ำกว่ำ G0 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
(P<0.05) 
 ควำมยำวแข้งของไก่เพศผู้ อยู่ระหว่ำง 8.42-10.67 เซนติเมตร โดยไก่ชั่วอำยุ G2 มีค่ำต่ ำที่สุด และ
ต่ ำกว่ำ G0 และ G1 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ G1 สูงกว่ำ G0 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
(P<0.05) ส่วนเพศเมีย มีควำมยำวแข้งอยู่ระหว่ำง 6.52-7.70 เซนติเมตร โดย G2 มีค่ำต่ ำที่สุด และต่ ำกว่ำ G0 
และ G1 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ G1 ต่ ำกว่ำ G0 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) 
 ควำมยำวล ำตัวของไก่เพศผู้ อยู่ระหว่ำง 23.56-25.17 เซนติเมตร โดยไก่ชั่วอำยุ G2 มีค่ำต่ ำที่สุด 
และต่ ำกว่ำ G0 และ G1 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ G1 ต่ ำกว่ำ G0 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
(P<0.05) ส่วนเพศเมีย มีควำมยำวล ำตัวอยู่ระหว่ำง 20.79-21.79 เซนติเมตร โดย G2 และ G0 ไม่แตกต่ำงกัน
ทำงสถิติ (P>0.05) แตต่่ ำกว่ำ G1 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05)  
 ควำมสูงวัดจำกพ้ืนถึงหลังของไก่เพศผู้ อยู่ระหว่ำง 39.15-42.02 เซนติเมตร โดยไก่ชั่วอำยุ G2 
และ G0 ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (P>0.05) แต่ต่ ำกว่ำ G1 อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ (P<0.05) ส่วนเพศเมีย มี
ควำมสูงวัดจำกพ้ืนถึงหลังอยู่ระหว่ำง 31.47-33.25 เซนติเมตร โดย G2 และ G0 ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
(P>0.05) แต่ต่ ำกว่ำ G1 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) เช่นเดียวกับไก่เพศผู้  
 ควำมสูงวัดจำกพ้ืนถึงหงอนของไก่เพศผู้ อยู่ระหว่ำง 60.34-64.75 เซนติเมตร โดยไก่ชั่วอำยุ G2 มี
ค่ำต่ ำท่ีสุด และต่ ำกว่ำ G0 และ G1 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ G1 มีค่ำสูงกว่ำ G0 อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ ส่วนเพศเมีย มีควำมสูงวัดจำกพ้ืนถึงหงอนอยู่ระหว่ำง 48.78-53.58 เซนติเมตร โดย G2 
และ G0 ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (P>0.05) แต่ต่ ำกว่ำ G1 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05)  
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ตำรำงที่ 7 ค่ำเฉลี่ยลีสสแคว์ ± ควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำนน้ ำหนักตัวและสัดส่วนร่ำงกำยของไก่ประดู่หำงด ำ 
              เชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกเมื่อโตเต็มวัยที่อำยุ 1 ปี 
 

ลักษณะที่ศึกษำ เพศ 
ช่ัวอำยุ1/ 

P-value 
G0 G1 G2 

น้ ำหนักตัว (กรัม) 
ผู ้ 3,569.83±31.45a 3,525.00±31.45a 3,137.29±31.71b 0.0001 

เมีย 2,490.44±17.78b 2,571.97±17.90a 2,454.64±17.84b 0.0001 

ควำมกว้ำงหน้ำอก (ซม.) 
ผู ้ 8.29±0.10a 8.02±0.10a 7.64±0.10b 0.0003 

เมีย 7.45±0.49a 7.09±0.05b 6.48±0.49c 0.0001 

ควำมยำวหน้ำอก (ซม.) 
ผู ้ 19.71±0.22b 16.67±0.22b 21.81±0.22a 0.0001 

เมีย 13.00±0.05a 11.69±0.05b 11.52±0.05c 0.0001 

ควำมยำวแข้ง (ซม.) 
ผู ้ 9.27±0.13b 10.67±0.13a 8.42±0.13c 0.0001 

เมีย 7.70±0.05a 7.47±0.05b 6.52±0.05c 0.0001 

ควำมยำวล ำตัว (ซม.) 
ผู ้ 25.17±0.22a 24.38±0.22b 23.56±0.22c 0.0001 

เมีย 20.79±0.08b 21.72±0.08a 20.99±0.08b 0.0001 

ควำมสูงจำกพ้ืนถึงหลัง (ซม.) 
ผู ้ 39.15±0.28b 42.02±0.28a 39.17±0.28b 0.0001 

เมีย 31.47±0.12b 33.25±0.12a 31.56±0.12b 0.0001 

ควำมสูงจำกพ้ืนถึงหงอน (ซม.) 
ผู ้ 61.88±0.42b 64.75±0.42a 60.34±0.42c 0.0001 

เมีย 49.73±0.17b 53.58±0.17a 48.78±0.17c 0.0001 

1/ ค่ำเฉลี่ยที่มีตัวอักษรแตกต่ำงกันในแถวเดียวกัน มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับควำม
เชื่อมั่น 95% (P<0.05) 
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2.2.5 สมรรถภาพการให้ไข่ 

2.2.5.1 ลักษณะเมื่อให้ไข่ฟองแรก 
 ลักษณะเมื่อให้ไข่ฟองแรกของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก เมื่อปรับปรุงปรุงพันธุ์มำแล้ว 
3 ชั่วอำยุ ซึ่งเก็บข้อมูลแม่ไก่เป็นรำยตัว จ ำนวน 2,563 ตัว ดังแสดงใน ตารางท่ี 8 พบว่ำมีอำยุเมื่อให้ไข่ฟอง
แรกอยู่ระหว่ำง 155.09-174.03 วัน โดยไก่ชั่วอำยุ G2 มีค่ำสูงที่สุด และสูงกว่ำ G0 และ G1 อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ G1 มีค่ำต่ ำกว่ำ G0 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) น้ ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟอง
แรก พบว่ำอยู่ระหว่ำง 1,955.62-2,142.84 กรัม โดยไก่ชั่วอำยุ G2 มีค่ำสูงที่สุด และสูงกว่ำ G0 และ G1 อย่ำง
มีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ G1 มีค่ำสูงกว่ำ G0 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) น้ ำหนักไข่ฟอง
แรก พบว่ำอยู่ระหว่ำง 34.64-38.20 กรัม โดยไก่ชั่วอำยุ G2 มีค่ำสูงที่สุด และสูงกว่ำ G0 และ G1 อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) ในขณะที่ G1 และ G0 มีค่ำไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (P>0.05) 
 

ตำรำงที่ 8 ค่ำเฉลี่ยลีสสแคว์ ± ควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน ลักษณะเมื่อให้ไข่ฟองแรกของไก่ประดู่หำงด ำ 
              เชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก  
 

ลักษณะที่ศึกษำ 
ชั่วอำยุ1/ 

P-value 
G0 G1 G2 

จ ำนวนแม่ไก่ (ตัว) 1,065 780 718 - 

อำยุเมื่อให้ไข่ฟองแรก (วัน) 157.25±0.40b 155.09±0.47c 174.03±0.49a 0.0001 

น้ ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก (กรัม) 1,955.62±6.02c 2,084.07±7.04b 2,142.84±7.33a 0.0001 

น้ ำหนักไข่ฟองแรก (กรัม) 34.64±0.20b 35.19±0.23b 38.20±0.24a 0.0001 

1/ ค่ำเฉลี่ยที่มีตัวอักษรแตกต่ำงกันในแถวเดียวกัน มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับควำม
เชื่อมั่น 95% (P<0.05) 
 

2.2.5.2 ผลผลิตไข่ 
 กำรให้ผลผลิตไข่สะสม 6 และ 12 เดือน กำรให้ไข่เฉลี่ยต่อเดือน และน้ ำหนักไข่เฉลี่ยของแม่ไก่
ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก จ ำนวน 3 ชั่วอำยุ ดังแสดงใน ตารางท่ี 9 พบว่ำแม่ไกใ่ห้ไข่สะสม 6 เดือน 
อยู่ระหว่ำง 108.54-120.08 ฟองต่อตัว โดยไก่ชั่วอำยุ G2 มีค่ำสูงที่สูด รองลงมำเป็น G1 และต่ ำท่ีสุดใน G0 
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติในทุกชั่วอำยุ (P<0.05) กำรให้ไข่เฉลี่ยต่อเดือนของไก่ชั่วอำยุ G2 มีค่ำสูง
ที่สุด รองลงมำเป็น G1 และต่ ำที่สุดใน G0 แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติในทุกชั่วอำยุ (P<0.05) ในขณะ
ที่น้ ำหนักไข่เฉลี่ย 6 เดือน อยู่ระหว่ำง 43.87-44.89 กรัม โดยไก่ G2 มีน้ ำหนักสูงกว่ำ G0 และ G1 อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) แต่ไก่ G0 และ G1 ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (P>0.05)    



31 

 

 กำรให้ผลผลิตไข่สะสม 12 เดือน จำกกำรเปรียบเทียบกันระหว่ำง G1 กับ G0 เนื่องจำกแม่ไก่ G2 มี
ผลกำรทดสอบกำรให้ไข่ยังไม่ครบ 12 เดือน พบว่ำแม่ไก่ G0 ให่ไข่สะสม 12 เดือน สูงกว่ำ G1 อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ (P<0.05) เท่ำกับ 181.76 และ 173.80 ฟองต่อตัว ตำมล ำดับ กำรให้ไข่เฉลี่ยต่อเดือนมีผลสอดคล้อง
กันกับไข่สะสม 12 เดือน คือ ไก่ชั่วอำยุ G1 มีค่ำสูงกว่ำ G0 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P<0.05) ในขณะที่
น้ ำหนักไข่เฉลี่ย 12 เดือน ของไก่ทั้งสองชั่วอำยุไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ (P>0.05) 
 

ตำรำงที่ 9 ค่ำเฉลี่ยลีสสแคว์ ± ควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำนกำรให้ผลผลิตไข่ของแม่ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 
              สำยพันธุ์ไข่ดก  

 

ลักษณะที่ศึกษำ 
ชั่วอำยุ1/ 

P-value 
G0 G1 G2 

กำรให้ไข่ 6 เดือน 
    

    - จ ำนวนแม่ไก่ (ตัว) 296 295 293 - 

    - ไข่สะสม (ฟอง/ตัว) 108.54±0.98c 114.71±0.98b 120.08±0.98a 0.0001 

    - ไข่เฉลี่ยต่อเดือน (ฟอง) 18.09±0.16c 19.12±0.16b 20.01±0.16a 0.0001 

    - น้ ำหนักไข่เฉลี่ย (กรัม/ฟอง) 44.37±0.17b 43.87±0.17b 44.89±0.17a 0.0001 

กำรให้ไข่ 12 เดือน 
    

    - จ ำนวนแม่ไก่ (ตัว) 280 288 - - 

    - ไข่สะสม (ฟอง/ตัว) 181.76±2.05a 173.60±2.02b - 0.0048 

    - ไข่เฉลี่ยต่อเดือน (ฟอง) 15.15±0.17a 14.47±0.17b - 0.0049 

    - น้ ำหนักไข่เฉลี่ย (กรัม/ฟอง) 45.78±0.17 46.07±0.16 - 0.2070 

1/ ค่ำเฉลี่ยที่มีตัวอักษรแตกต่ำงกันในแถวเดียวกัน มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับควำม
เชื่อมั่น 95% (P<0.05) 
 

2.2.5.3 กรำฟกำรให้ผลผลิตไข่ 
 กรำฟกำรให้ไข่ของแม่ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกที่ปรับปรุงพันธุ์มำแล้ว 3 ชั่วอำยุ 
เปรียบเทยีบกับไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ ซึ่งเป็นฝูงไก่เดิมของศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ พบว่ำแม่ไก่
ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก มีกรำฟกำรให้ผลผลิตไข่ในช่วง 6 เดือนแรก สูงกว่ำไก่ประดู่หำงด ำ
เชียงใหม่ (PDCM) ในทุกชั่วอำยุ แต่ในช่วง 6-12 เดือน พบว่ำกรำฟกำรให้ผลผลิตไข่ลดลงมำใกล้เคียงกัน ดัง
แสดงใน รูปภาพที่ 3  
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PDCM = ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 
G0, G1, G2 = ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกชั่วอำยุที่ 0, 1 และ 2 ตำมล ำดับ 

รูปภำพที่ 3 กรำฟกำรให้ไข่ของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกและไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่    
 

2.2.5.4 กรำฟน้ ำหนักไข่ 
 กรำฟน้ ำหนักไขเ่ฉลี่ยรำยเดือนของแม่ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก พบว่ำน้ ำหนักไข่ไก่
ทั้ง 3 ชั่วอำยุ เพ่ิมสูงขึ้นเมื่ออำยุให้ไข่ของแม่ไก่เพ่ิมมำกข้ึน โดยมีค่ำสูงที่สุดในเดือนที่ 9 หรือ 10 ส ำหรับไก่ชั่ว
อำยุ G0 และ G1 ตำมล ำดับ และต่ ำลงในเดือนที่ 10-12 ส ำหรับไก่ G0 และเดือนที่ 11-12 ส ำหรับไก่ G1 ส่วน
ไก่ G2 ซึ่งมีผลทดสอบกำรให้ไข่ 6 เดือนแรก ก็พบว่ำมีน้ ำหนักไข่เฉลี่ยรำยเดือนสอดคล้องกันกับ G0 และ G1 
ดังแสดงใน รูปภาพที่ 4 

  
รูปภำพที่ 4 กรำฟน้ ำหนักไข่เฉลี่ยรำยเดือนของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก 
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2.2.6 การทดสอบการให้ไข่ในหมู่บ้าน 
 กำรน ำไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกไปทดสอบกำรเลี้ยงในหมู่บ้ำน โดยให้เกษตรกรเลี้ยง
เก็บไข่ออกมำบริโภคทุกวันเพ่ือดูผลผลิตไข่ ให้มีกำรเลี้ยง กำรจัดกำร และกำรให้อำหำรแบบธรรมชำติที่
เกษตรกรเลี้ยงไก่โดยทั่วไป คือ ปล่อยให้ไก่หำกินในเวลำกลำงวัน และน ำไก่กลับเข้ำโรงเรือนในช่วงเวลำ
กลำงคืน ใช้อำหำรที่หำได้ในท้องถิ่นให้ไก่กิน เช่น ร ำ ปลำยข้ำว ข้ำวเปลือก ข้ำวโพด พืชผัก ผลไม้ เป็นต้น 
พ้ืนทีท่ดสอบกำรเลี้ยงในหมู่บ้ำน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และ เลย จังหวัดละ 10 ครัวเรือน ไก่ที่
ส่งมอบให้เกษตรกรเป็นไก่เพศเมีย อำยุ 18 สัปดำห์ จ ำนวน 10 ตัวต่อครัวเรือน มีระยะเวลำกำรเก็บข้อมูลกำร
ให้ไข่ 1 ปี 

2.2.6.1 ลักษณะเมื่อให้ไข่ฟองแรก 
 ผลกำรทดสอบกำรเลี้ยงไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก โดยเกษตรกรในหมู่บ้ำน พบว่ำแม่
ไก่ให้ไข่ฟองแรกเฉลี่ยเมื่ออำยุ 168.47 วัน น้ ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรกเฉลี่ย เท่ำกับ 1,840.71 กรัม และ
น้ ำหนักไข่ฟองแรกเฉลี่ย เท่ำกับ 35.89 กรัม โดยแม่ไก่ท่ีเลี้ยงในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอำยุเมื่อให้ไข่ฟอง
แรก และ น้ ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก สูงกว่ำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ เลย แต่มีน้ ำหนักไข่ฟองแรกต่ ำกว่ำ 
ดังแสดงใน ตารางท่ี 10  
 

ตำรำงที่ 10 ลักษณะเมื่อให้ไข่ฟองแรกของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกเมื่อเลี้ยงโดยเกษตรกรใน 
                หมู่บ้ำน 

ลักษณะทีศึกษำ เลย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน รวม 
อำยุเมื่อให้ไข่ฟองแรก (วัน) 156.08 154.70 228.20 168.47 
น้ ำหนักตัวเมื่อไข่ฟองแรก (กรัม) 1,853.85 1,754.00 1,980.00 1,840.71 
น้ ำหนักไข่ฟองแรก (กรัม) 34.31 41.80 28.20 35.89 

 
2.2.6.2 ผลผลิตไข่รำยเดือน 

 กำรให้ไข่ของแม่ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกเม่ือเลี้ยงโดยเกษตรกรในหมู่บ้ำน พบว่ำเมื่อ
ให้ไข่ครบ 1 ปี แม่ไก่ให้ไข่เฉลี่ยเดือนละ 5.99 ฟองต่อตัว มีจ ำนวนไข่สะสม 1 ปี เท่ำกับ 71.60 ฟองต่อตัว โดย
แม่ไก่ที่ทดสอบกำรเลี้ยงในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ผลผลิตไข่สะสม 1 ปี สูงที่สุด เท่ำกับ 85.60 ฟองต่อตัว 
รองลงมำเป็นพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 73.20 ฟองต่อตัว และต่ ำสุดในพ้ืนที่จังหวัดเลย เท่ำกับ 55.70 ฟอง ดัง
แสดงใน ตารางท่ี 11  
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ตำรำงที่ 11 กำรให้ไข่รำยเดือนและไขส่ะสมของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกเม่ือเลี้ยงโดยเกษตรกร 
                ในหมู่บ้ำน 

ลักษณะ 
เดือนที่ให้ไข่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
กำรให้ไข่รำยเดือน (ฟอง/ตัว) 

        - เลย 6.0 7.0 4.7 4.9 3.1 3.4 3.4 3.3 4.6 5.0 4.9 5.4 
   - เชียงใหม่ 6.2 5.9 7.2 6.7 6.2 6.1 5.8 5.0 5.8 6.9 6.6 4.8 
   - แม่ฮ่องสอน 3.2 4.3 5.1 7.4 9.4 6.7 7.3 7.0 9.5 8.6 8.7 8.7 
   - รวม 3 จังหวัด 5.1 5.7 5.7 6.3 6.2 5.4 5.5 5.1 6.6 6.8 6.7 6.3 
กำรให้ไข่สะสม (ฟอง/ตัว) 

        - เลย 6.0 13.0 17.8 22.6 25.8 29.1 32.5 35.8 40.4 45.4 50.3 55.7 
   - เชียงใหม่ 6.2 12.2 19.4 26.1 32.3 38.4 44.2 49.2 55.0 61.8 68.4 73.2 
   - แม่ฮ่องสอน 3.2 7.5 12.5 19.9 29.3 36.0 43.2 50.2 59.7 68.3 76.9 85.6 
   - รวม 3 จังหวัด 5.1 10.9 16.5 22.9 29.1 34.5 40.0 45.1 51.7 58.6 65.3 71.6 

 
2.2.6.3 กรำฟกำรให้ผลผลิตไข่ 

 กรำฟกำรให้ผลผลิตไข่ของแม่ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก เมื่อน ำไปเลี้ยงทดสอบใน
หมู่บ้ำน ดังแสดงใน รูปภาพที่ 5 พบว่ำมีควำมผันแปรแตกต่ำงกันในแต่ละพ้ืนที่เลี้ยงไก่ และมีจ ำนวนไข่ข้ึนลง
ในแต่ละเดือนค่อนข้ำงสูง อย่ำงไรก็ตำมเม่ือน ำมำหำค่ำเฉลี่ยจำกพ้ืนที่ทั้ง 3 จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
และ เลย) พบว่ำแม่ไก่ให้ไข่เพ่ิมข้ึนในช่วงแรกของกำรให้ไข่จำกเดือนที่ 1-4 และมีแนวโน้มลดต่ ำลงจำกเดือนที่ 
4-8 ซึ่งเป็นช่วงกลำงของกำรให้ไข่ และกลับเพ่ิมขึ้นในเดือนที่ 9-12 ซ่ึงเป็นช่วงสุดท้ำยของกำรให้ไข่ครบ 1 ปี

 
รูปภำพที่ 5 กรำฟกำรให้ไข่ของแม่ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ที่เลี้ยงทดสอบในหมู่บ้ำน 
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บทที่ 3  
ข้อวิจารณ์ (Discussion) 

 

3.1 การสร้างฝูงไก่ปรับปรุงพันธุ์ 
 กำรสร้ำงฝูงปรับปรุงพันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก ได้ก ำหนดแผนด ำเนินกำรวิจัยเริ่มต้น
จำกกำรคัดเลือกไก่พ่อแม่พันธุ์ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ที่เลี้ยงอยู่ภำยในศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่มำใช้
เป็นฝูงต้นพันธุ์ ส ำหรับกำรปรับปรุงพันธุ์ในชั่วอำยุต่อมำ แต่พอด ำเนินกำรถึงชั่วอำยุที่ 2 จ ำเป็นต้องท ำลำยฝูง
ไก่ท้ังหมดจำกปัญหำโรคระบำดร้ำยแรง แต่อย่ำงไรก็ตำมทำงโครงกำรวิจัยได้ผลิตลูกไก่ที่เหลือจำกกำรท ำพันธุ์
ในชั่วอำยุที่ 2 กระจำยให้ฟำร์มเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ไว้ก่อนแล้ว ดังนั้นจึงได้ปรับแผนกำร
ด ำเนินกำรโดยน ำไข่เชื้อจำกฟำร์มเครือข่ำยเข้ำมำฟัก ท ำให้สำมำรถผลิตลูกไก่ส ำหรับใช้เป็นฝูงปรับปรุงพันธุ์ได้
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อดีของกำรสร้ำงฟำร์มเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ ที่สำมำรถรักษำพันธุกรรมสัตว์ที่
ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นไว้ได้ โดยที่ไม่จ ำเป็นต้องพ่ึงพิงฟำร์มของรัฐเพียงอย่ำงเดียว และเป็นข้อพึงระมัดระวังส ำหรับ
โครงกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่มีระยะเวลำด ำเนินกำรหลำยปี มีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจ
เกิดข้ึนด้วยกำรกระจำยพันธุ์สัตว์ในแต่ละชั่วอำยุของกำรปรับปรุงพันธุ์ไปยังฟำร์มเครือข่ำย เพ่ือใช้เป็นฝูงสัตว์
ส ำรองกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ต่ำงๆ 
 
3.2 สมรรถภาพการฟักไข่ 

ผลกำรศึกษำสมรรถภำพกำรฟักไข่ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก จ ำนวน 4 ชั่วอำยุๆ ละ 
4 ชุดฟัก รวมทั้งสิ้น 16 ชุดฟัก พบว่ำมีอัตรำกำรผสมติดอยู่ระหว่ำง 72.98-84.75% ซึ่งใกล้เคียงกับ เทวินทร์ 
และคณะ (2550) ที่รำยงำนว่ำไก่พ้ืนเมืองที่ได้รับกำรผสมเทียมมีอัตรำกำรผสมติด 80.00–83.33% แต่ต่ ำกว่ำ
เล็กน้อยกับ อ ำนวย และคณะ (2556) ที่รำยงำนในไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่พันธุ์แท้และไก่ลูกผสม มีค่ำเท่ำกับ 
87.86% และ 86.60% ตำมล ำดับ ส่วนอัตรำกำรฟักออกจำกไข่มีเชื้ออยู่ระหว่ำง 67.29-85.52% พบว่ำสูงกว่ำ 
จันทร์แรม และ บัญชำ (2561) ที่รำยงำนกำรศึกษำในไก่เขียวห้วยทรำย เท่ำกับ 77.38% แต่ต่ ำกว่ำเล็กน้อย
กับ อ ำนวย และคณะ (2556) ที่รำยงำนในไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่พันธุ์แท้และไก่ลูกผสม เท่ำกับ 84.79% 
และ 87.62% ตำมล ำดับ ในขณะที่อัตรำกำรฟักออกจำกไข่เข้ำฟักท้ังหมดอยู่ระหว่ำง 49.67-72.40 พบว่ำต่ ำ
กว่ำเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ จันทร์แรม และ บัญชำ (2561) ที่รำยงำนกำรศึกษำในไก่เขียวห้วยทรำย เท่ำกับ 
72.37% และอ ำนวย และคณะ (2556) ที่รำยงำนว่ำ เท่ำกับ 74.39% และ 75.87% ในไก่ประดู่หำงด ำ
เชียงใหม่พันธุ์แท้และไก่ลูกผสมตำมล ำดับ แต่อย่ำงไรก็ตำมไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกเม่ือปรับปรุง
พันธุ์มำถึงชั่วอำยุ G3 พบว่ำมีสมรรถภำพกำรฟักไข่อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่อัตรำกำรผสมติด 80-85% อัตรำ
กำรฟักออกจำกไข่มีเชื้อ 80-85% และอัตรำกำรฟักออกจำกไข่ทั้งหมด 64-72% (ดรุณี และคณะ, 2554) 
แสดงให้เห็นว่ำยังไม่มีผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ที่เกิดจำกปัญหำอัตรำเลือดชิดสูงในไก่ฝูงนี้  
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3.3 สมรรถภาพการเจริญเติบโต 

3.3.1  น้ าหนักตัว 
 กำรศึกษำน้ ำหนักตัวไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก จ ำนวน 3 ชั่วอำยุ พบว่ำน้ ำหนักตัวที่
อำยุแรกเกิด คละเพศ อยู่ระหว่ำง 28.25-30.23 กรัม ซึ่งต่ ำกว่ำรำยงำนของอ ำนวย และคณะ (2554) ที่ศึกษำ
ในไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ เท่ำกับ 32.7 กรัม ทั้งนี้เกิดจำกน้ ำหนักไข่ไก่ที่น ำเข้ำฟักในครั้งนีเ้ฉลี่ย เท่ำกับ 
45.25 กรัม ซึ่งต่ ำกว่ำ อ ำนวย และคณะ (2554) ที่รำยงำนว่ำไข่เข้ำฟักมีน้ ำหนัก เท่ำกับ 50.2 กรัม โดย
น้ ำหนักตัวลูกไก่แรกเกิดคิดเป็นประมำณ 65 เปอร์เซ็นต์ ของน้ ำหนักไข่ฟัก (อ ำนวย และคณะ, 2554) ส่วน
น้ ำหนักตัวที่อำยุ 4 และ 8 สัปดำห์ พบว่ำอยู่ระหว่ำง 227.32-303.92 กรัม และ 722.96-855.80 กรัม 
ตำมล ำดับ ใกล้เคียงกับ อ ำนวย และคณะ (2554) ที่รำยงำนว่ำ เท่ำกับ 280.5 และ 751.6 กรัม ตำมล ำดับ แต่
อย่ำงไรก็ตำมที่อำยุ 12 และ 16 สัปดำห์ พบว่ำมีน้ ำหนักตัวอยู่ระหว่ำง 1,237.38-1,352.62 กรัม และ 
1,726.75-1,871.37 กรัม ตำมล ำดับ สูงกว่ำ อ ำนวย และคณะ (2554) ที่รำยงำนว่ำ เท่ำกับ 1,235.1 และ 
1,621.2 กรัม ตำมล ำดับ 
 เมื่อเปรียบเทียบกันในแต่ละชั่วอำยุ พบว่ำไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกเมื่อปรับปรุงพันธุ์
ถึง G2 มีน้ ำหนักตัวต่ ำลงกว่ำฝูง G0 และ G1 ในทุกอำยุที่ศึกษำ ทั้งนี้เกิดจำกกำรคัดเลือกพันธุ์ไก่โดยเน้นให้มี
ผลผลิตไข่ดกเพ่ิมข้ึน ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบท ำให้ไก่มีขนำดน้ ำหนักตัวลดลง เนื่องจำกผลผลิตไข่มีสหสัมพันธ์
ทำงพันธุกรรมเชิงลบกับลักษณะน้ ำหนักตัวเมื่อโตเต็มวัย (Dalton, 1984 อ้ำงโดย ยอดชำย และ ไพโรจน์, 
2544; Fairfull and Gowe, 1990) แต่อย่ำงไรก็ตำมหำกเปรียบเทียบกับไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ฝูงเดิม 
พบว่ำน้ ำหนักตัวส่งตลำดเมื่ออำยุ 12 และ 16 สัปดำห์ ยังคงใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำยังไม่ส่งผลกระทบ
เสียหำยต่อสมรรถภำพกำรเจริญเติบโตของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ฝูงปรับปรุงพันธุ์มำกนัก แตก็่ควรใช้เป็น
ข้อพิจำรณำไม่ให้น้ ำหนักตัวต่ ำลงไปมำก หำกจะมีกำรปรับปรุงพันธุ์ไก่ฝูงนี้ให้มีผลผลิตไข่ดกเพ่ิมมำกยิ่งข้ึนไป 

3.3.2  อัตราการเจริญเติบโต 
 กำรศึกษำอัตรำกำรเจริญเติบโตของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก คละเพศ ในช่วงอำยุ 
0-4 และ 0-8 สัปดำห์ พบว่ำมีค่ำอยู่ระหว่ำง 7.11-9.79 และ 12.40-14.75 กรัมต่อวัน ตำมล ำดับ ใกล้เคียงกับ 
อ ำนวย และคณะ (2554) ที่รำยงำนกำรศึกษำในไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ เท่ำกับ 8.6 และ 12.8 กรัมต่อวัน 
ตำมล ำดับ ส่วนในช่วงอำยุ 0-12 และ 0-16 สัปดำห์ มีอัตรำกำรเจริญเติบโตอยู่ระหว่ำง 14.39-15.74 และ 
15.16-16.44 กรัมต่อวัน ตำมล ำดับ สูงกว่ำรำยงำนของ อ ำนวย และคณะ (2554) ที่ศึกษำในไก่ประดู่หำงด ำ
เชียงใหม่ เท่ำกับ 14.4 และ 14.2 กรัมต่อวัน ตำมล ำดับ  
 เมื่อเปรียบเทียบกันในแต่ละชั่วอำยุ พบว่ำไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกเมือ่ปรับปรุงพันธุ์
ถึงชั่วอำยุที่ G2  มีอัตรำกำรเจริญเติบโตลดลงในทุกช่วงอำยุที่ศึกษำเมื่อเปรียบเทียบกับ G0 และ G1 ซ่ึง
สอดคล้องกับน้ ำหนักตัวไก่ที่ลดลงต่ ำกว่ำเช่นเดียวกัน แต่อย่ำงไรก็ตำมหำกเปรียบเทียบกับไก่ประดู่หำงด ำ
เชียงใหม่ฝูงเดิม พบว่ำยังคงมีอัตรำกำรเจริญเติบโตในช่วงอำยุ 0-12 และ 0-16 สัปดำห์ ใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึง
สรุปได้ว่ำยังไม่ส่งผลกระทบเสียหำยต่อสมรรถภำพกำรเจริญเติบโตของฝูงปรับปรุงพันธุ์มำกนัก แต่ก็ควรใช้เป็น
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ข้อพิจำรณำไม่ให้อัตรำกำรเจริญเติบโตตัวต่ ำลงไปมำก หำกจะมีกำรปรับปรุงพันธุ์ไก่ฝูงนี้ให้มีผลผลิตไข่ดกเพิ่ม
มำกยิ่งขึ้นไป  

3.3.3  ปริมาณอาหารที่กิน 
 กำรศึกษำปริมำณอำหำรที่กินของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก คละเพศ ในช่วงอำยุ 0-4 
สัปดำห์ อยู่ในช่วง 20.94-26.06 กรัมต่อวัน ต่ ำกว่ำรำยงำนของ อ ำนวย และคณะ (2554) ทีศ่ึกษำในไก่ประดู่
หำงด ำเชียงใหม่ เท่ำกับ 31.64 กรัมต่อวัน แต่ในช่วงอำยุ 0-8, 0-12 และ 0-16 สัปดำห์ อยู่ในช่วง 39.96-
43.21, 53.44-55.50 และ 60.29-70.44 กรัมต่อวัน ตำมล ำดับ สูงกว่ำ อ ำนวย และคณะ (2554) ทีร่ำยงำนใน
ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ เท่ำกับ 35.3, 45.0 และ 51.7 กรัมต่อวัน ตำมล ำดับ 
  เมื่อเปรียบเทียบกันในแต่ละชั่วอำยุ พบว่ำไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกเม่ือปรับปรุง
พันธุ์ถึงชั่วอำยุที่ G2 มีปริมำณอำหำรที่กินไม่แตกต่ำงกันกับ G0 และ G1 ในทุกช่วงอำยุ ยกเว้นช่วงอำยุ 0-4 
สัปดำห์ ที่ไก่ชั่วอำยุที่ G2 สูงกว่ำ G1 แต่ไม่แตกต่ำงจำก G0 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำรจัดกำรให้อำหำรในแต่ละชั่ว
อำยุมีควำมสม่ ำเสมอในทุกช่วงอำยุที่ด ำเนินกำรศึกษำ 

3.3.4 ประสิทธิภาพการใช้อาหาร 
 ประสิทธิภำพกำรใช้อำหำรของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก คละเพศ ในช่วงอำยุ 0-4 
สัปดำห์ พบว่ำมีอัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นน้ ำหนักตัว อยู่ในช่วง 2.26-3.67 ต่ ำกว่ำรำยงำนของ อ ำนวย และ
คณะ (2554) ในขณะที่ช่วงอำยุ 0-8 สัปดำห์ มีค่ำอยู่ระหว่ำง 2.71-3.24 ใกล้เคียงกันกับรำยงำนในไก่ประดู่
หำงด ำเชียงใหม่ เท่ำกับ 2.9 (อ ำนวย และคณะ, 2554) แต่ในช่วงอำยุ 0-12 และ 0-16 สัปดำห์ อยู่ในช่วง 
3.40-3.76 และ 3.92-4.29 ตำมล ำดับ ซึ่งสูงกว่ำ อ ำนวย และคณะ (2554) ทีร่ำยงำนในไก่ประดู่หำงด ำ
เชียงใหม่ เท่ำกับ 3.2 และ 3.7 ตำมล ำดับ  
 เมื่อเปรียบเทียบกันในแต่ละชั่วอำยุ พบว่ำไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกเมื่อปรับปรุงพันธุ์
ถึงชั่วอำยุที่ G2 มีอัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นน้ ำหนักตัวไม่แตกต่ำงกันกับ G0 และ G1 ในทุกช่วงอำยุ ยกเว้น
ช่วงอำยุ 0-4 สัปดำห์ ที่ไก่ชั่วอำยุที่ G2 สูงกว่ำ G0 และ G1 ซึ่งประสิทธิภำพกำรใช้อำหำรจะขึ้นอยู่กับอัตรำกำร
เจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันกับปริมำณอำหำรที่ไก่กินเฉลี่ยต่อวัน โดยไก่ G2 มีอัตรำกำรเจริญเติบโตต่ ำกว่ำไก่ชั่ว
อำยุอื่นๆ ในทุกช่วงอำยุที่ศึกษำ ในขณะที่มีปริมำณอำหำรที่กินไม่แตกต่ำงกัน จึงท ำให้มีประสิทธิภำพกำรใช้
อำหำรด้อยกว่ำ 

3.3.5  น้ าหนักและสัดส่วนร่างกายไก่โตเต็มวัย 
 กำรศึกษำน้ ำหนักตัวพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก เมื่อโตเต็มวัยเมื่ออำยุ 1 ปี 
พบว่ำไก่พ่อพันธุ์ มีน้ ำหนักตัวเฉลี่ย อยู่ระหว่ำง 3,137.29-3,569.83 กรัม ต่ ำกว่ำไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ที่ 
อ ำนวย และคณะ (2554) รำยงำนว่ำ เท่ำกับ 3,584.6 กรัม ส่วนแม่พันธุ์ อยู่ระหว่ำง 2,490-2,517.97 กรัม สูง
กว่ำรำยงำนของ อ ำนวย และคณะ (2554) ที่ศึกษำในไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ เท่ำกับ 2,382.0 กรัม สำเหตุที่
พ่อพันธุ์ไก่มีน้ ำหนักตัวที่ต่ ำกว่ำเกิดจำกกำรคัดเลือกไก่มำใช้เป็นฝูงต้นพันธุ์ โดยคัดเลือกจำกพ่อพันธุ์ที่มีน้ ำหนัก
ตัวต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของฝูง ส่วนแม่พันธุ์จะคัดเลือกโดยดูบันทึกกำรให้ไข่ โดยไม่ได้พิจำรณำเรื่องน้ ำหนักตัว เมื่อ
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เปรียบเทียบกันในแต่ละชั่วอำยุ พบว่ำไก่พ่อพันธุ์รุ่น G2 มีน้ ำหนักตัวต่ ำกว่ำ G0 และ G1 ส่วนเพศเมีย มีน้ ำหนัก
ตัวไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนกำรคัดเลือกไก่ไว้ท ำพันธุ์ในแต่ละชั่วอำยุ 
 กำรศึกษำสัดส่วนร่ำงกำยพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก เมื่อโตเต็มวัยที่อำยุ 1 
ปี พบว่ำมีควำมกว้ำงหน้ำอก ควำมยำวหน้ำอก ควำมยำวแข้ง ควำมยำวล ำตัว ควำมสูงวัดจำกพ้ืนถึงหลัง และ
ควำมสูงวัดจำกพ้ืนถึงหงอนของไก่พ่อพันธุ์ มีค่ำอยู่หว่ำง 7.64-8.29, 16.67-21.81, 8.42-10.67, 23.56-
25.17, 39.15-42.02 และ 60.34-64.75 เซนติเมตร ตำมล ำดับ ส่วนไก่แม่พันธุ์ มีค่ำอยู่ระหว่ำง 6.48-7.45, 
11.52-13.00, 6.52-7.70, 20.79-21.79, 31.47-33.25 และ 48.78-53.58 เซนติเมตร ตำมล ำดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ที่รำยงำนโดย อ ำนวย และคณะ (2554) พบว่ำไก่พ่อพันธุ์มีควำมยำว
หน้ำอกมำกกว่ำ แต่ควำมกว้ำงหน้ำอก และควำมยำวแข้งน้อยกว่ำ ส่วนควำมยำวล ำตัว และควำมสูงจำกพ้ืนถึง
หลังใกล้เคียงกัน มีค่ำเท่ำกับ 13.7, 9.0, 10.7, 24.8, และ 39.4 เซนติเมตร ตำมล ำดับ ส่วนเพศเมีย พบว่ำมี
ควำมยำวหน้ำอก และควำมยำวแข้งมำกกว่ำ แต่ควำมกว้ำงหน้ำอก และควำมยำวล ำตัวน้อยกว่ำ ส่วนควำม
ควำมสูงจำกพ้ืนถึงหลังใกล้เคียงกัน มีค่ำเท่ำกับ 10.6, 7.9, 7.8, 20.2 และ 31.8 เซนติเมตร ไก่ประดู่หำงด ำ
เชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกเมื่อปรับปรุงพันธุ์ถึงชั่วอำยุที่ G2 พบว่ำไก่พ่อพันธุ์มีควำมยำวหน้ำอกเพ่ิมมำกขึ้น แต่
ควำมกว้ำงหน้ำอก ควำมยำวล ำตัว และควำมสูงจำกพ้ืนถึงหงอนลดลง ในขณะที่ควำมสูงจำกพ้ืนถึงหลัง
ใกล้เคียงกัน ส่วนไก่แม่พันธุ์ พบว่ำมีควำมยำวหน้ำอกเพ่ิมมำกขึ้น แต่ควำมกว้ำงหน้ำอกและควำมสูงจำกพ้ืนถึง
หงอนลดลง ในขณะที่ควำมยำวล ำตัว และควำมสูงจำกพ้ืนถึงหลังใกล้เคียงกัน 
   
3.4 สมรรถภาพการให้ไข่ 

3.4.1 ลักษณะเมื่อให้ไข่ฟองแรก 
 กำรศึกษำอำยุเมื่อให้ไข่ฟองแรกของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก พบว่ำมีค่ำอยู่ระหว่ำง 
155.09-174.03 วัน ต่ ำกว่ำรำยงำนของ อ ำนวย และคณะ (2554) ที่ศึกษำในไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ มีค่ำ
เท่ำกับ 187.9 วัน และ วุฒิไกร และคณะ (2557) รำยงำนว่ำไก่ประดู่หำงด ำ ให้ไข่ฟองแรกเม่ืออำยุ 208 วัน  
 น้ ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรกของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก พบว่ำอยู่ระหว่ำง 
1,955.62-2,142.84 กรัม มีค่ำใกล้เคียงกับรำยงำนของ อ ำนวย และคณะ (2554) ในไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่
ที่มีน้ ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก เท่ำกับ 2,135.7 กรัม และต่ ำกว่ำเล็กน้อยกับ วุฒิไกร และคณะ (2557) ที่
รำยงำนว่ำไก่ประดู่หำงด ำ มีน้ ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก เท่ำกับ 2,191 กรัม 
  น้ ำหนักไข่ฟองแรกของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก พบว่ำอยู่ระหว่ำง 34.64-38.20 
กรัม ต่ ำกว่ำไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ที่ อ ำนวย และคณะ (2554) รำยงำนว่ำมีค่ำเท่ำกับ 42.8 กรัม และ วุฒิ
ไกร และคณะ (2557) ที่รำยงำนว่ำไก่ประดู่หำงด ำ มีน้ ำหนักไข่ฟองแรก เท่ำกับ 39 กรัม  
 เมื่อเปรียบเทียบกันในแต่ละชั่วอำยุของกำรปรับปรุงพันธุ์ พบว่ำไก่ชั่วอำยุ G2 มีอำยุเมื่อให้ไข่ฟอง
แรก น้ ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก และน้ ำหนักไข่ฟองแรกสูงกว่ำ G0 และ G1 เกิดจำกกำรควบคุมอำหำรที่ให้ไก่
กินช่วงก่อนให้ไข ่ (16 สัปดำห์ ถึงให้ไข่ฟองแรก) ของไก่ชั่วอำยุ G2 มีควำมเข้มงวดเพ่ิมมำกข้ึน เพ่ือให้ไก่มี
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ร่ำงกำยสมบูรณ์อย่ำงเต็มที่ก่อนเริ่มให้ไข่ ซึ่ง ดรุณี และคณะ (2554) รำยงำนว่ำโดยปกติไก่ควรจะเริ่มไข่ฟอง
แรกเม่ืออำยุไม่ต่ ำกว่ำ 165 วัน ถ้ำแม่ไก่ไข่เร็วเกินไปจะมีผลเสียท ำให้ไข่ไม่ทนและให้ไข่ฟองเล็ก 

3.4.2 ผลผลิตไข่ 
 กำรศึกษำข้อมูลกำรให้ผลผลิตไข่สะสม 6 เดือน ของแม่ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก  
พบว่ำแม่ไก่ให้ไข่อยู่ระหว่ำง 108.54-120.08 ฟองต่อตัว สูงกว่ำไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ที่ อ ำนวย และคณะ 
(2554) รำยงำนว่ำมีค่ำเท่ำกับ 82.3 ฟองต่อตัว ในขณะที่กำรให้ผลผลิตไข่สะสม 12 เดือน ของไก่ประดู่หำงด ำ
เชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก  พบว่ำแม่ไก่ให้ไข่อยู่ระหว่ำง 173.60-181.76 ฟองต่อตัว สูงกว่ำไก่ประดู่หำงด ำ
เชียงใหม่ที่ อ ำนวย และคณะ (2554) รำยงำนว่ำมีค่ำเท่ำกับ 146.9 ฟองต่อตัว    
 เมื่อเปรียบเทียบกำรใหผ้ลผลิตสะสม 6 เดือน ในแต่ละชั่วอำยุของกำรปรับปรุงพันธุ์ พบว่ำไก่ประดู่
หำงด ำเชียงใหมช่ั่วอำยุ G2 ให้ไข่สูงที่สุด รองลงมำเป็น G1 และ G0 ตำมล ำดับ โดยไก่ G0 ให้ไข่สูงกว่ำไก่ประดู่
หำงด ำเชียงใหม ่เท่ำกับ 31% ขณะที่ไก่ G1 ให้ไข่สูงกว่ำ G0 เท่ำกับ 5.68% และ G2 ให้ไข่สูงกว่ำ G1 เท่ำกับ 
4.68% ดังนั้นหำกพิจำรณำเฉพำะกำรให้ผลผลิตสะสม 6 เดือน พบว่ำกำรปรับปรุงพันธุ์มีควำมก้ำวหน้ำ
มำกกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ที่ต้องกำรเพ่ิมผลผลิตไข่ขึ้น 30% จำกไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ฝูงเดิม หรือ
เท่ำกับ 106.99 ฟอง แต่ปัจจุบันไก่ชั่วอำยุ G2 ให้ผลผลติไข่ 120.08 ฟองต่อตัว สูงกว่ำเป้ำหมำย เท่ำกับ 
12.23%  
 ส ำหรับกำรให้ผลผลิตไข่สะสม 12 เดือน พบว่ำไก่ G1 ต่ ำกว่ำ G0 ถึงแม้ว่ำกำรให้ไข่สะสม 6 เดือน 
จะสูงกว่ำก็ตำม สำเหตุอำจเกิดจำกกำรคัดเลือกแม่พันธุ์ที่เน้นกำรคัดเลือกไก่ท่ีให้ไขร่วมสูงในช่วงต้นของกำรให้
ไขม่ำกเกินไป ซึ่งมีแม่ไก่บำงตัวให้ไข่ไม่สม่ ำเสมอและแตกต่ำงต่ำงกันมำกในแต่ละเดือน และมีผลผลิตไข่ลดลง
อย่ำงรวดเร็วหลังจำกเดือนที่ให้ไข่สูงสุด ซึ่งได้มีกำรปรับปรุงวิธีกำรคัดเลือกในชั่วอำยุ G2 ซึ่งมีผลผลิตไข่ในช่วง 
6 เดือนแรก ลดลงจำกเดือนที่ให้ไข่สูงสุดช้ำกว่ำชั่วอำยุอื่นๆ หำกประมำณกำรผลผลิตไข่จำกไก่ชั่วอำยุ G0 และ 
G1 ซึ่งมีผลผลิตไข่สะสม 6 เดือน คิดเป็นประมำณ 63% ของกำรให้ครบ 1 ปี พบว่ำไก่ G2 จะมีผลผลิตไข่สะสม 
12 เดือน เท่ำกับ 190.60 ฟองต่อตัวต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำพันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่
สำยพันธุ์ไข่ดก ที่ต้องกำรให้แม่ไก่ให้ไข่เพ่ิมขึ้นจำก 147 ฟอง เป็น 191 ฟองต่อตัวต่อปี   
 กำรศึกษำน้ ำหนักไข่เฉลี่ยตลอดระยะกำรให้ไข่ 12 เดือน ของแม่ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์
ไข่ดก พบว่ำมีค่ำอยู่ระหว่ำง 45.78-46.07 กรัม เทียบเท่ำกับไข่เบอร์ 5 ขนำดจิ๋ว (peewee) คือ มีน้ ำหนักขั้น
ต่ ำต่อฟองมำกกว่ำ 45-50 กรัม ตำมก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตร: ไข่ไก่ (ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
และอำหำรแห่งชำติ, 2553) 
 
3.5 การทดสอบการให้ไข่ในหมู่บ้าน 

3.5.1 ลักษณะเมื่อให้ไข่ฟองแรก 
 กำรศึกษำกำรให้ผลผลิตไข่ของแม่ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก ทีท่ดสอบกำรเลี้ยงโดย
เกษตรกรในหมู่บ้ำน มีกำรจัดกำรเลี้ยงดูเช่นเดียวกับไก่พ้ืนเมืองทั่วไป แต่ให้เกษตรกรเก็บไข่ออกมำบริโภคทุก
วัน โดยไม่ให้แม่ไก่ฟักไข่ ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลกำรให้ไข่เป็นเวลำ 1 ป ี พบว่ำแม่ไก่ให้ไข่ฟองแรกเฉลี่ยเมื่ออำยุ 
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168.47 วัน ต่ ำกว่ำ อุดมศรี และคณะ (2552) ที่รำยงำนว่ำไก่ประดู่หำงด ำ เหลืองหำงขำว แดง และชี มีค่ำ
ใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง เท่ำกับ 226.0-237.3 วัน แต่ใกล้เคียงกับกำรเลี้ยงในฟำร์มของศูนย์ฯ อำจเกิดจำกอำยุ
กำรส่งมอบไก่ให้เกษตรกร ซึ่งกำรศึกษำครั้งนี้ใช้ไก่อำยุ 18 สัปดำห์ ทีแ่ม่ไกอ่ยู่ในช่วงพร้อมให้ไข่แล้ว ส่วน
งำนวิจัยของ อุดมศรี และคณะ (2552) ส่งมอบไก่ให้เกษตรกรเมื่ออำยุ 12 สัปดำห์ ซึ่งยังเป็นไก่ชั่วอำยุที่ยังไม่
พร้อมไข ่ ไก่จะต้องปรับตัวให้เข้ำกับพ้ืนที่เลี้ยง ซึ่งอำจได้รับอำหำรที่มีคุณภำพไม่สม่ ำเสมอและปริมำณไม่
เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตและให้ผลผลิตไข่ ส่วนน้ ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรกเฉลี่ย เท่ำกับ 1,840.71 กรัม 
ใกล้เคียงกับรำยงำนของ อุดมศรี และคณะ (2552) ที่ศึกษำในไก่ประดู่หำงด ำ เหลืองหำงขำว และ แดง มีค่ำ
อยู่ระหว่ำง 1,633.5-1,887.0 กรัม ในขณะที่น้ ำหนักไข่ฟองแรกมีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 35.89 กรัม ต่ ำกว่ำรำยงำน
ของ อุดมศรี และคณะ (2552) ที่ศึกษำในไก่ประดู่หำงด ำ เหลืองหำงขำว แดง และ ชี มีค่ำอยู่ระหว่ำง 36.5-
39.4 กรัม ตำมล ำดับ 

3.5.2 ผลผลิตไข่รายเดือน 
 กำรศึกษำกำรให้ผลผลิตไข่ของแม่ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก ที่เลี้ยงโดยเกษตรกรใน
หมู่บ้ำน มีกำรจัดกำรเลี้ยงดูเช่นเดียวกับไก่พ้ืนเมืองทั่วไป แต่ให้เกษตรกรเก็บไข่ออกมำบริโภคทุกวัน พบว่ำแม่
ไก่ให้ไข่เฉลี่ยเดือนละ 5.99 ฟองต่อตัว มีจ ำนวนไข่สะสม 1 ปี เท่ำกับ 71.93 ฟองต่อตัว สูงกว่ำรำยงำนของ 
อ ำนวย และคณะ (2554) ที่ศึกษำในไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ที่เลี้ยงโดยเกษตรกรในหมู่บ้ำน และให้แม่ไก่ฟักไข่
เลี้ยงลูกเอง ให้ไข่เฉลี่ย 32.3 ฟองต่อตัว และ อุดมศรี และคณะ (2552) รำยงำนว่ำไก่พ้ืนเมือง 4 พันธุ์ ที่เลี้ยง
ทดสอบในหมู่บ้ำนให้ไข่เฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 32.8-37.2 ฟองต่อปี ซ่ึงต่ ำกว่ำเป้ำหมำยโครงกำรที่ก ำหนดไว้ให้ไข่
เพ่ิมข้ึนจำก 90 ฟองต่อปี เป็น 117 ฟองต่อปี ซ่ึงกำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพ่ือบริโภคไข่ยังไม่มีรำยงำนผลกำรวิจัย
มำก่อนในไทย โครงกำรวิจัยนี้จึงถือว่ำเป็นครั้งแรกที่ด ำเนินกำร ซ่ึงผลผลิตไขส่ะสม 90 ฟองต่อปี เป็นค่ำที่ได้
จำกกำรประมำณกำรตำมรำยงำนของ ชำตรี และคณะ (2550) ที่พบว่ำกำรเลี้ยงไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ใน

หมู่บ้ำนให้แม่ไก่ฟักไข่และเลี้ยงลูกเองให้ไข่ 42 ฟองต่อตัวต่อปี หรือให้ไข่เฉลี่ย 3.1 ตับ/ปี แต่ถ้ำเก็บไข่ออกทุก
วันโดยไม่ให้แม่ไก่ฟักไข่ (หักวันที่แม่ไกฟั่กไข่ 21 วัน และวันเลี้ยงลูก 45 วัน ต่อหนึ่งตับไข่) แม่ไก่จะให้ไข่ 
เท่ำกับ 90 ฟอง/แม่/ปี แต่เนื่องจำกกำรทดสอบกำรเลี้ยงไก่ในหมู่บ้ำนมีปัจจัยหลำยอย่ำงที่ไม่อำจควบคุมได้ 
ตั้งแต่วิธีกำรจัดกำรเลี้ยงไก่ อำหำรที่ให้กิน กำรดูแลเอำใจใส่ของเกษตรกรแต่ละรำย ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกัน
ค่อนข้ำงมำก เห็นไดจ้ำกในพ้ืนที่จังหวัดเดียวกันที่เลี้ยงไก่เกษตรกรที่มีผลผลิตไข่ของแม่ไก่ต่ ำที่สุด ให้ไข่เฉลี่ย
เพียงแค ่39.30 ฟองต่อตัวต่อปี ส่วนเกษตรกรที่มีผลผลิตไข่ของแม่ไก่สูงที่สุด ให้ไข่เฉลี่ยถึง 121.40 ฟองต่อตัว
ต่อปี แสดงให้เห็นว่ำแม่ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกมีศักยภำพในกำรเลี้ยงเพ่ือบริโภคไข่ในชุมชน 
และกำรบริโภคเนื้อไก่จำกปริมำณกำรผลิตลูกไก่ได้เพ่ิมขึ้น โดยจะต้องมีกำรพัฒนำระบบกำรเลี้ยงและกำร
จัดกำรด้ำนอำหำรให้มีควำมสอดคล้องกับพันธุกรรมของไก่ที่ได้รับกำรปรับปรุงพันธุ์ให้ผลผลิตไข่ดกเพ่ิมข้ึนด้วย  
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บทที่ 4  
สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) 

4.1 สรุปผลการทดลอง 
 กำรปรับปรุงพันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก ให้มีผลผลิตไข่เพ่ิมข้ึน 30% จำกไก่ประดู่
หำงด ำเชียงใหม่ฝูงต้นพันธุ์ที่ให้ไข่ 146.9 ฟองต่อตัวต่อปี เพ่ิมเป็น 191 ฟองต่อตัวต่อปี พบว่ำเมื่อปรับปรุงพันธุ์
ถึงชั่วอำยุที่ G2 ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก มีสมรรถภำพกำรให้ผลผลิตไข่ และสมรรถภำพกำร
เจริญเติบโต ดังแสดงในตารางท่ี 12 รำยละเอียดดังนี้  
 สมรรถภำพกำรเจริญเติบโต พบว่ำมีแนวโน้มที่น้ ำหนักตัวและอัตรำกำรเจริญเติบโตลดลงเมื่อมีกำร
ปรับปรุงพันธุ์หลำยชั่วอำยุขึ้น ในขณะที่ปริมำณอำหำรที่กินไม่แตกต่ำงกัน ส่งผลให้ประสิทธิภำพกำรใช้อำหำร
มีแนวโน้มลดต่ ำลงตำมไปด้วย โดยเมื่อปรับปรุงพันธุ์ถึงชั่วอำยุ G2 ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก คละ
เพศ มีน้ ำหนักตัวเมื่อส่งตลำดที่อำยุ 12 และ 16 สัปดำห์ เฉลี่ยเท่ำกับ 1,237.38 และ 1,726.75 กรัม 
ตำมล ำดับ อัตรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ยในช่วงอำยุ 0-12 และ 0-16 สัปดำห์ เท่ำกับ 14.39 และ 15.16 กรัมต่อ
ตัวต่อวัน ตำมล ำดับ ปริมำณอำหำรที่กินเฉลี่ย เท่ำกับ 54.03 และ 63.49 กรัมต่อตัวต่อวัน ตำมล ำดับ ส่วน
อัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นน้ ำหนักตัวเฉลี่ย เท่ำกับ 3.76 และ 4.19 ตำมล ำดับ  
 สมรรถภำพกำรให้ผลผลิตไข่ พบว่ำมีลักษณะเมื่อให้ไข่ฟองแรก ได้แก่ อำยุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 
น้ ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก และน้ ำหนักไข่ฟองแรก มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 174.03 วัน 2,142.84 กรัม และ 
38.20 กรัม ตำมล ำดับ กำรให้ผลผลิตไข่สะสม 6 เดือน เท่ำกับ 120.08 ฟองต่อตัว หรือมีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 
20.01 ฟองต่อตัวต่อเดือน สูงกว่ำไก่ชั่วอำยุ G0 และ G1 ที่มีผลผลิตไข่สะสม 6 เดือน เท่ำกับ 108.54 และ 
114.71 ฟองต่อตัว ตำมล ำดับ หรือมีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 18.09 และ 19.11 ฟองต่อตัวต่อเดือน ตำมล ำดับ 
ส ำหรับผลผลิตไข่สะสม 12 เดือน ซึ่งมีผลกำรทดสอบกำรให้ไข่ในไก่ชั่วอำยุ G0 และ G1 มีค่ำเท่ำกับ 181.76 
และ 173.60 ฟองต่อตัวต่อปี ตำมล ำดับ โดยมีสัดส่วนกำรให้ไข่ในช่วงกำรให้ไข่ 6 เดือนแรก เท่ำกับ 63% และ
กำรให้ไข่ในช่วง 6 เดือนหลัง เท่ำกับ 37% เมื่อน ำมำค ำนวณผลผลิตไข่สะสม 12 เดือน ของไก่ชั่วอำยุ G2 ซึ่งยัง
มีผลทดสอบกำรให้ไข่ยังไม่ครบ 12 เดือน จะได้เท่ำกับ 190.60 ฟองต่อตัวต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำร
ปรับปรุงพันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกในครั้งนี้ ส ำหรับกำรให้ผลผลิตไข่เมื่อเลี้ยงทดสอบโดย
เกษตรกรในหมู่บ้ำน ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และ เลย พบว่ำแม่ไก่ให้ไข่เฉลี่ย เท่ำกับ 
71.93 ฟองต่อตัวต่อปี โดยมีค่ำต่ ำสุด เท่ำกับ 39.3 ฟองต่อตัวต่อปี และสูงสุด เท่ำกับ 121.4 ฟองต่อตัวต่อปี 
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ตำรำงที่ 12 สรุปลักษณะทำงเศรษฐกิจประจ ำพันธุ์ของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก 

ลักษณะทำงเศรษฐกิจ ค่ำเฉลี่ย 

1. สมรรถภำพกำรฟักไข่ 
     - อัตรำกำรผสมติด (%) 84.75 

    - อัตรำกำรฟักออกจำกไข่มีเชื้อ (%) 82.17 

    - อัตรำกำรฟักออกจำกไข่เข้ำฟัก (%) 69.67 

2. สมรรถภำพกำรเจริญเติบโต 
     - น้ ำหนักลูกไก่แรกเกดิ (กรัม) 28.25 

    - น้ ำหนักตัวที่อำยุ 12 สัปดำห์ (กรัม) 1,237.38 

    - น้ ำหนักตัวที่อำยุ 16 สัปดำห์ (กรัม) 1,726.75 

    - อัตรำกำรเจริญเติบโต อำยุ 0-12 สัปดำห์ (กรัม) 14.39 

    - อัตรำกำรเจริญเติบโต อำยุ 0-16 สัปดำห์ (กรัม) 15.16 

    - ประสิทธิภำพกำรใช้อำหำร อำยุ 0-12 สัปดำห์ (กรัม) 3.76 

    - ประสิทธิภำพกำรใช้อำหำร อำยุ 0-16 สัปดำห์ (กรัม) 4.19 

3. สมรรถภำพกำรให้ผลผลิตไข่ 
     - อำยุเมื่อให้ไข่ฟองแรก (วัน) 174.03 

    - น้ ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก (กรัม) 2,142.84 

    - น้ ำหนักไข่ฟองแรก (กรัม) 38.2 

    - จ ำนวนไข่สะสม 6 เดือน (ฟอง/ตัว) 120.08 

    - จ ำนวนไข่สะสม 12 เดือน (ฟอง/ตัว) 190.6 

    - น้ ำหนักไข่เฉลี่ยต่อปี (กรัม) 46.07 
 

4.2 ข้อเสนอแนะ 
จำกผลงำนกำรปรับปรุงพันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก ท ำให้ได้พันธุ์ไก่พ้ืนเมืองพันธุ์แท้ที่

มีสมรรถภำพกำรให้ผลผลิตไข่สูงขึ้น และมีศักยภำพที่สำมำรถน ำไปเลี้ยงเพ่ือบริโภคไข่และเนื้อในชุมชน  จึงมี
ข้อเสนอแนะให้มีกำรศึกษำวิจัยต่อยอดกำรน ำพันธุ์ไก่ใช้ประโยชน์ ทั้งในด้ำนกำรเลี้ยงไก่เพ่ือบริโภคไข่ เช่น 
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดำรห่ำงไกล ที่ขนส่งอำหำรสัตว์ยำกล ำบำก เป็นต้น หรือกำรเลี้ยงไก่เพ่ือใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
ส ำหรับผลิตลูกไก่น ำไปเลี้ยงขุนจ ำหน่ำย ในฟำร์มเครือข่ำยปรับปรุงพันธุ์และขยำยพันธุ์ เป็นต้น ซ่ึงจะท ำให้
เกษตรกรมีต้นทุนค่ำลูกไก่ต่ ำลง และมีผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น ควรมีกำรศึกษำวิจัยกำรพัฒนำกำรผลิตไข่ไก่และ
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เนื้อไก่คุณภำพสูงในระบบกำรเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ (Free-range) และแบบอินทรีย์ (Organic) ซึ่งจะเป็นกำร
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับไก่พ้ืนเมือง   

นอกจำกนี้ควรมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้พันธุ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก
แก่ประชำชนมำกขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ประโยชน์พันธุกรรมพันธุ์สัตว์ที่พัฒนำปรับปรุงพันธุ์ขึ้นเอง
ภำยในประเทศ แทนกำรพ่ึงพำพันธุ์สัตว์ที่น ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ซึ่งจะท ำให้เกิดควำมมั่นคงทำงอำหำรแก่
ชุมชนและประเทศชำติต่อไป 
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ภำคผนวกท่ี  1 ลักษณะภำยนอกประจ ำพันธุ์ของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก 
 

 
1.1 ไก่พ่อและแม่พันธุ์ 

 
1.2 ไก่พ่อพันธุ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

1.3 ไกแ่มพั่นธุ์ 

พ่อพันธุ์ 
- หงอนถ่ัว          
- ใบหน้ำสีแดง          
- ตำสีเหลืองอมน้ ำตำล   
- ปำกสีด ำ 
- ขนสร้อยคอสีแดงเข้ม 
- ขนล ำตัวสีด ำ 
- ขนหำงสีด ำ 
- แข้งสีด ำ 
- ผิวหนังสีขำวอมเหลือง 
แม่พันธุ์ 
- หงอนถ่ัว          
- ใบหน้ำสีแดงอมด ำ     
- ตำสีเหลืองอมน้ ำตำล   
- ปำกสีด ำ 
- ขนสร้อยคอสีด ำ 
- ขนล ำตัวสีด ำ 
- ขนหำงสีด ำ 
- แข้งสีด ำ 
- ผิวหนังสีขำวอมเหลือง 
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ภำคผนวกท่ี  2 สีเปลือกไข่ของไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก 
 

 

2.1 สีเปลือกไข่มี 5 สี ประกอบด้วย สีขำว (4.09%) ขำวนวล (13.55%) นวล (39.00%) น้ ำตำลอ่อน 
(32.28%) และน้ ำตำล (11.08%) 

  

                  

  2.2 สีขำว        2.3 สีขำวนวล   2.4 สีนวล 
  

                                        

          2.5 น้ ำตำลอ่อน                 2.6 น้ ำตำล 
    
 
 



50 

 

ภำคผนวกท่ี  3 กำรจัดกำรเลี้ยงดูไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดก 
 

      
 3.1 การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ในกรงตับขังเดี่ยว เก็บบันทึกข้อมูลกำรให้ไข่เป็นรำยตัว 

      
3.2 การผสมพันธุ์ไก่ โดยกำรผสมเทียมแยกสำยพ่อและแม่พันธุ์ อัตรำส่วนพ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อ แม่พันธุ์ 5 ตัว 

         
3.3 ลูกไก่แรกเกิด แยกสำยตำมพ่อและแม่พันธุ์ ติดเบอร์ปีก และชั่งน้ ำหนักแรกเกิด 

     
3.4 การเลี้ยงลูกไก่รุ่น โดยเลี้ยงกก 21 วัน และเลี้ยงปล่อยฝูงรวมจนถึงระยะไก่หนุ่มสำว 
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ภำคผนวกท่ี  4 กำรทดสอบกำรเลี้ยงไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกในหมู่บ้ำน 
 

           

4.1 ประชุมชี้แจงรำยละเอียดโครงกำร และตรวจประเมินควำมพร้อมของโรงเรือนเลี้ยงไก่ 
 

          
 

4.2 ส่งมอบไก่สำวอำยุ 18 สัปดำห์ ให้เกษตรกรน ำไปเลี้ยงทดสอบในหมู่บ้ำน 
  

      

4.3 ติดตำมให้ค ำแนะน ำและเก็บบันทึกข้อมูลกำรวิจัย 
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ภำคผนวกท่ี 5 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรวิจัยของ สวก. 
 

 

5.1 ผศ.ดร.เสกสม อำตมำงกูร พร้อมคณะเจ้ำหน้ำที่ สวก. ประเมินควำมพร้อมก่อนด ำเนินโครงกำร  
 

 

5.2 คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ สวก. พร้อมเจ้ำหน้ำที่ ตรวจติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร 

 



53 

 

ภำคผนวกท่ี  6 กำรประชุมร่วมระหว่ำงคณะผู้วิจัยกับที่ปรึกษำโครงกำร 
 

 

6.1 น.สพ.อยุทธ์ หรินทรำนนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย 
 

 

6.2 รศ.ดร.ดร.กนก ผลำรักษ์ ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จ.นครรำชสีมำ 
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6.2 นำยทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
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ภำคผนวกท่ี  7 กำรประชำสัมพันธ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกผ่ำนโทรทัศน์ 
 

 

7.1 รำยกำรคุยโขมงข่ำวเช้ำ ช่องโมเดิร์น 9 ทีวี 

 
7.2 รำยกำรชัดข่ำวเที่ยง ช่องไทยรัฐทีวี 

 
7.3 รำยกำรคุยข่ำวเสำร์-อำทิตย์ ช่อง ช่องโมเดิร์น 9 ทีวี 
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ภำคผนวกท่ี  8 กำรประชำสัมพันธ์ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่สำยพันธุ์ไข่ดกผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ 
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ภำคผนวกท่ี  9 ผลงานตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
International Conference on Food, Agriculture and Biotechnology (ICoFAB) 2020  
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ภำคผนวกท่ี  10 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศ 
วำรสำรแก่นเกษตร ปีที่ 48 ฉบับพิเศษ 2 หน้ำ 446-453 
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ภำคผนวกท่ี  11 ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
วิทยำนิพนธ์ปริญญำโทของนำงสำวกมลเนตร พิมพ์เรือง มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
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ภำคผนวกท่ี  12 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการกรมปศุสัตว์ 
วำรสำรวิชำกำรออนไลน์ส ำนักพัฒนำพันธุ์สัตว์ ปี 2564 ฉบับที่ 2 หน้ำ 47-55  

 


