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บทคัดย่อ 

 กำรศึกษำครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำสมรรถภำพกำรเจริญเติบโต ผลตอบแทนทำง
เศรษฐกิจ และสมรรถภำพกำรสืบพันธุ์ไก่ด ำนครไทย โดยกำรน ำไก่ด ำนครไทยแรกเกิดที่ผ่ำนกำร
ปรับปรุงพันธุ์แล้ว จำกฟำร์มเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ จ ำนวน 500 ตัว ติดหมำยเลขที่ปีกทุกตัว 
ให้อำหำรแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะแรกอำยุ 0-4 สัปดำห์ ให้อำหำรไก่ไข่ระยะไก่เล็ก โปรตีนร้อยละ 
19 ระยะที่สองอำยุ 5-16 สัปดำห์ ให้อำหำรไก่ไข่ระยะไก่รุ่นโปรตีนร้อยละ 15 ระยะที่สำมอำยุมำกกว่ำ 
16 สัปดำห์ ให้อำหำรไก่ไข่ระยะไก่พันธุ์โปรตีนร้อยละ 16 ทดสอบสมรรถภำพกำรเจริญเติบโตเมื่ออำยุ 
4 8 12 และ 16 สัปดำห์  ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ 12 และ 16 สัปดำห์ หลังจำกนั้นคัดไก่เพศเมีย 
150 ตัว เพศผู้ 30 ตัว ไว้ทดสอบสมรรถภำพทำงกำรสืบพันธุ์ ตั้งแต่เริ่มไข่ฟองแรกเป็นระยะเวลำ 1 ปี 
โดยใช้วิธีผสมเทียม ผลกำรศึกษำพบว่ำไก่มีน้ ำหนักแรกเกิด 31.68±2.63 กรัม เมื่ออำยุ 4 8 12 และ 
16 สัปดำห์  พบว่ำมีน้ ำหนักตัว FCR และ ADG เท่ำกับ 260.68±41.72 กรัม 1.97 และ 8.21±1.53 
กรัม/วัน  686.38±111.56 กรัม 2.71 และ 11.69±1.99 กรัม/วัน 1,156.84±202.33 กรัม  3.08 และ 
13.39±4.78 กรัม/วัน และ 1,518.87±265.99 กรัม 3.62 และ 13.27±2.37 กรัม/วัน ตำมล ำดับ 
น้ ำหนักเมื่อโตเต็มที่  (52 สัปดำห์ ) เพศผู้และเพศเมีย  มีค่ำเท่ำกับ 3,100.00±160.00 และ 
2,185.55±302.18 กรัม ตำมล ำดับ ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ เมื่ออำยุ 12 และ 16 สัปดำห์ มีค่ำ
เท่ำกับ 31.14 และ 41.03 บำท/ตัว ตำมล ำดับ ต้นทุน/ผลิตลูกไก่ 1 ตัวมีค่ำเท่ำกับ 22.19 บำท 
สมรรถภำพทำงกำรสืบพันธุ์ มีอำยุให้ไข่ฟองแรก 155.68±15.04 วัน น้ ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 
1,668.08±161.21 กรัม แม่ไก่ให้ไข่/แม่/ปี 147.98±39.05 ฟอง ไข่ทั้งหมด 22,122 ฟอง ไข่เข้ำฟัก 
17,165 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 77.59 ไข่ไม่ได้เข้ำฟัก 4,957 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 22.41 ไข่เข้ำฟักเป็นไข่มี
เชื้อ 15,123 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 68.36 ของไข่ทั้งหมด ร้อยละ 88.11 ของไข่เข้ำฟัก ไข่ไม่มีเชื้อ 2,042 
ฟอง คิดเป็นร้อยละ 9.23 ของไข่ทั้งหมด ร้อยละ 11.29 ของไข่เข้ำฟัก ไข่เชื้อตำย 2,515 ฟอง คิดเป็น
ร้อยละ 11.36 ของไข่ทั้งหมด ร้อยละ 14.65 ของไข่เข้ำฟัก ไข่ตำยโคม 3,130 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 
14.14 ของไข่ทั้งหมด ร้อยละ 18.23 ของไข่เข้ำฟัก ลูกเกิด 9,478 ตัว คิดเป็นร้อยละ 42.84 ของไข่
ทั้งหมด ร้อยละ 55.21 ของไข่เข้ำฟัก ให้ลูก/แม่/ปี 63.18 ตัว 
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Abstract 
 

 The objectives of this study were to study on the growth performance, economic 
return and reproductive performance of Nakhonthai Black Chicken. Five hundred Nakhonthai 
Black Chicken from DLD network farm were used for two study wing tag was attached every 
chicken. Feeding was divided into 3 Phases. The first phase on age 0-4 weeks give feed 
laying hens 19% protein phase 2 on age 5-16 weeks give feed laying hens 15% protein and 
phase 3 on age >16 weeks give feed laying hens 16% protein. Growth performance at 
fattening periods 4, 8, 12 and 16 weeks, economic return at 12 and 16 weeks were tested 
and reproductive performance were tested using 150 female chickens, 30 male chickens, 
age at first eggs for 1 year, by using the artificial insemination method. The results showed 
that birth weight  31.68±2.63 grams, Body weight, FCR and  ADG fattening period at 4, 8, 12 
and 16 weeks were to be 260.68±41.72 grams, 1.97 and 8.21±1.53 grams/day, 686.38±111.56 
grams, 2.71 and 11.69±1.99 grams/day, 1,156.84±202.33 grams,  3.08 and 13.39±4.78 
grams/day and 1,518.87±265.99 grams, 3.62 and 13.27±2.37 grams/day, respectively. Mature 
weight of male and female (52 weeks) were to be 3,100.00±160.00 and 2,185.55±302.18 
grams, respectively. Economic return at 12 and 16 weeks were 31.14 and 41.03 baht, 
respectively. Cost/chick was 22.19 baht. Reproductive Performance, age at first eggs 
155.68±15.04 days, weight at first eggs 1,668.08±161.21 grams, egg/hen/year 147.48±39.05 
eggs, total eggs 22,122 eggs, hatching eggs 17,165 eggs (77.59%), eggs not entering hatch 
4,957 eggs (22.41%), fertilized 15,123 eggs, non-fertilized eggs  2,042 eggs, Dead egg 2,515 
eggs, dead chick 3,130 chicks, chick born 9,478 chicks, percent of all eggs and percent of 
hatching eggs of fertilized, non-fertilized eggs, Dead eggs, dead chick and  chick born were 
68.36 and 88.11, 9.23 and 11.29, 11.36 and 14.65, 14.14 and 18.23 and 42.84 and 55.21 
respectively. Chicks/Hen/Year  63.18 chicks. 
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บทน า 
           ไก่ด ำนครไทย เป็นไก่พ้ืนเมืองประจ ำถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะผิวหนังด ำ  โพรงปำก
ด ำ ลิ้นด ำ หงอนน้ ำตำลถึงด ำ  เนื้อด ำ กระดูกด ำ แข้งขำด ำ  และเครื่องในด ำ  มีกำรเลี้ยงกระจำยอยู่ใน
ทุกต ำบลของอ ำเภอนครไทย และที่เลี้ยงกันมำกได้แก่ต ำบลห้วยเฮ้ีย อ ำเภอนครไทย  จำกกำรบอกเล่ำ
ของชำวบ้ำนพบว่ำในพ้ืนที่มีกำรเลี้ยงไก่ด ำมำนำนมำกกว่ำ 50 ปีแล้ว ปะปนกับไก่พ้ืนเมืองทั่วไป แต่ไม่มี
เกษตรกรรำยใดสนใจเรื่องกำรปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ไก่ด ำมำกนัก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2552 มี
เกษตรกรรำยหนึ่งอยู่หมู่ที่ 6 ต ำบลห้วยเฮ้ีย อ ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สนใจเลี้ยงไก่ด ำอย่ำง
จริงจัง จึงได้รวบรวมพันธุ์ไก่ด ำในพ้ืนที่จ ำนวนหนึ่ง และน ำพันธุ์ไก่ด ำมำจำกดอยแม่สลอง อ ำเภอแม่ฟ้ำ
หลวง จังหวัดเชียงรำยอีกจ ำนวนหนึ่ง น ำมำเลี้ยงขยำยพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ เกษตรกรดังกล่ำวได้เข้ำ
มำปรึกษำกับศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก  ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก จึงได้แนะน ำ
กำรปรับปรุงพันธุ์ไก่ด ำให้มีลักษณะตำมท่ีตลำดต้องกำร เช่น สีขน ขนำด น้ ำหนัก เลี้ยงมำระยะหนึ่งจึงมี
ข้อสรุปว่ำไก่ด ำที่ตลำดต้องกำร เพศผู้มีสีขนสร้อยคอ สร้อยหลัง สร้อยปีกสีส้มถึงแดง ขนใต้คอ ใต้ท้อง 
และโคนขำ สีน้ ำตำลถึงน้ ำตำลเข้ม ขนปีกและหำงมีน้ ำตำลขลิบด ำ หงอนจักรสีน้ ำตำลถึงด ำ ขนปิดหูสี
เหลือง น้ ำหนักโตเต็มที่ไม่น้อยกว่ำ 3.0 กิโลกรัม เพศเมียมีสีขนสีเหลืองปลำยขนขลิบด ำ หรือน้ ำตำลถึง
น้ ำตำลเข้มปลำยขนขลิบด ำ สร้อยคอเหลืองขลิบด ำ หำงสีเหลืองถึงสีน้ ำตำลเข้มขลิบด ำ ขนปิดหูสี
เหลือง มีน้ ำหนักโตเต็มที่ไม่น้อยกว่ำ 2.0 กิโลกรัม ลักษณะควำมด ำของซำก ผิวหนังด ำ  โพรงปำกด ำ 
ลิ้นด ำ หงอนน้ ำตำลถึงด ำ เนื้อด ำ กระดูกด ำ แข้งขำด ำ และเครื่องในด ำ จึงได้คัดเลือกไก่ด ำตำมลักษณะ
ดังกล่ำวไว้  ต่อมำเจ้ำของฟำร์มได้มำสมัครเข้ำร่วมโครงกำรเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ และได้
ขยำยฟำร์มไก่ด ำ มีแม่ พันธุ์   500-600  แม่  ผลิ ตไก่ด ำจ ำหน่ ำยปี ละ 30,000-40,000 ตัว  ใน
ขณะเดียวกันส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ส ำนักเศรษฐกิจกำรเกษตรจังหวัดพิษณุโลก  ได้มีกำร
ส่งเสริมกำรเลี้ยงไก่ด ำ  ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกในเขตอ ำเภอนครไทย อ ำเภอชำติตระกำร อ ำเภอ
พรหมพิรำม ซึ่งก็ได้น ำไก่ด ำจำกฟำร์มเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ดังกล่ำว ท ำให้ไก่ด ำกระจำย
อยู่ในพ้ืนที่พอสมควร ในพ้ืนที่อ ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นเขตพ้ืนที่สูงที่มีกลุ่มชำติพันธุ์อำศัย
อยู่เป็นส่วนมำก โดยเฉพำะชนเผ่ำม้ง ซึ่งมีกำรเลี้ยงไก่ด ำไว้เพ่ือประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ และไหว้เรียก
ขวัญ ไก่ด ำที่ใช้ประกอบพิธีกรรมเป็นไก่ด ำที่มีขนปีกสีทองหรือสีแดง (ปุณเรศวร์ และคณะ, 2559) 
ตลำดไก่ด ำเหมือนกับไก่พ้ืนเมืองทั่วไป ปกติไก่ด ำมีรำคำสูงกว่ำไก่พ้ืนเมืองทั่วไป  0.5-1 เท่ำ    เพรำะว่ำ
ผู้บริโภคบำงกลุ่มมีควำมเชื่อว่ำไก่ด ำเป็นอำหำรเพ่ือบ ำรุงสุขภำพ (ธีรวีร์, 2557)  ซึ่งตลำดมีอยู่ทั่วไปทุก
ภูมิภำคของประเทศ  รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้ำน  เช่น กัมพูชำ  เวียดนำม สำธำรณประชำธิปไตย
ประชำชนลำว และจีน ควำมต้องกำรมีแนวโน้มเพ่ิมมำกขึ้น กำรใช้ประโยชน์ของไก่ด ำมีกลุ่มเป้ำหมำย
คือ เกษตรกรรำยย่อย เลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เป็นกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร 
(food security) เมื่อมีผลผลิตเหลือจำกกำรบริโภคก็จะจ ำหน่ำยเป็นรำยได้ของครอบครัวต่อไป  และ
เป็นอำหำรที่นิยมใช้ในเทศกำล ประเพณี และวัฒนธรรมที่ส ำคัญในท้องถิ่นในอ ำเภอนครไทย อ ำเภอ
ชำติตระกำร จังหวัดพิษณุโลก อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และทำงภำคเหนือของประเทศไทย  มี
งำนเทศกำลส ำคัญในรอบปีคืองำนปีใหม่ของชำวเขำเผ่ำม้ง ดังนั้น ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก 
และคณะผู้วิจัย จึงมีแนวคิดที่จะท ำกำรศึกษำสมรรถภำพกำรเจริญเติบโต ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ 
และสมรรถภำพทำงกำรสืบพันธุ์ของไก่ด ำนครไทย เช่น น้ ำหนักเมื่อแรกเกิด อัตรำกำรเจริญเติบโต 
ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนอำหำร น้ ำหนักเมื่อส่งตลำด ต้นทุนเมื่อส่งตลำด อำยุให้ไข่ฟองแรก กำรให้ไข่/
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แม่/ปี เปอร์เซ็นต์ไข่เข้ำฟัก เปอร์เซ็นต์ลูกไก่ฟักออก เพ่ือให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจสำยพันธุ์ใหม่ เป็น
ทำงเลือกอีกทำงหนึ่งของเกษตรกร และผู้ที่สนใจต่อไป 
 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

 1. แผนการทดลอง 
 - จัดเตรียมสถำนที่ที่จะใช้ท ำกำรทดลอง แหล่งอำหำร และพันธุ์ไก่ด ำนครไทย จัดหำหมำยเลข
ติดปีก และอุปกรณ์ติดหมำยเลขที่ปีก เครื่องชั่งน้ ำหนัก อุปกรณ์กกลูกไก่ สถำนที่เลี้ยงทดสอบกำร
เจริญเติบโต สถำนที่เลี้ยงทดสอบสมรรถภำพทำงกำรสืบพันธุ์ (กรงตับ) ตู้ฟักไข่ เมื่อน ำไก่ด ำนครไทยมำ
เข้ำมำเลี้ยงแล้วเก็บข้อมูลกำรเจริญเติบโต เก็บข้อมูลกำรให้ไข่เป็นรำยตัว ตั้งแต่เริ่มไข่ฟองแรกเป็น
ระยะเวลำ 1 ปี ข้อมูลกำรฟักไข่ และสรุปผลกำรทดลอง 

2. การเลี้ยงและการจัดการ 
 - โรงเรือนเลี้ยงไก่ เตรียมโรงเรือนกักกันสัตว์ โดยท ำควำมสะอำดฆ่ำเชื้อโรคทิ้งไว้อย่ำงน้อย 1 
สัปดำห์ เตรียมพ้ืนที่ส ำหรับกกลูกไก่ น ำไก่มำเลี้ยงในโรงเรือนกักสัตว์ เพ่ือกักดูอำกำรของโรค เป็นเวลำ 
3 สัปดำห์ เมื่อผ่ำนกำรตรวจชันสูตรโรคท่ีส ำคัญตำมเงื่อนไข จึงย้ำยไก่เข้ำโรงเรือนเพื่อเลี้ยงทดสอบกำร
เจริญเติบโตแบบขังรวม ที่โรงเรือนเลี้ยงไก่ของศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลกที่เตรียมไว้ จัดรำง
น้ ำ รำงอำหำรให้เหมำะสม และพอเพียงกับควำมต้องกำรของไก่ 
 - พันธุ์ไก่ จัดซื้อพันธุ์ไก่ด ำจำกฟำร์มเครือข่ำยสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ที่ได้รับกำรปรับปรุง
พันธุ์แล้ว อำยุ 1 วัน จ ำนวน 500 ตัว   
 - อำหำร ระยะแรกให้อำหำรไก่ไข่ระยะไก่เล็กโปรตีนร้อยละ 19 จนถึงอำยุ 4 สัปดำห์ หลังจำก
นั้นให้อำหำรไก่ไข่ระยะไก่รุ่นโปรตีนร้อยละ 15 จนถึงอำยุ 16 สัปดำห์ ต่อจำกนั้นให้อำหำรไก่ไข่ระยะไก่
พันธุ์โปรตีนร้อยละ 16 ถึงระยะไข่ฟองแรกเป็นระยะเวลำไข ่1 ปี  
 - กรงตับ เตรียมกรงตับเพื่อรองรับไก่หลังอำยุ 16 สัปดำห์ โดยท ำควำมสะอำด ฆ่ำเชื้อโรคทิ้งไว้
อย่ำงน้อย 1 สัปดำห์ เพ่ือใช้ในกำรเลี้ยงไก่เพศเมีย 150 ตัว ใช้ 1 ตัว/กรง เพศผู้ 30 ตัว ใช้ 1 ตัว/กรง 
 - คัดเลือกไก่ด ำเพศเมีย เมื่ออำยุหลัง 16 สัปดำห์ ไว้เป็นแม่พันธุ์จ ำนวน 150 ตัว เพศผู้ จ ำนวน 
30 ตัว เลี้ยงบนกรงตับ ไก่เพศผู้ใช้รีดน้ ำเชื้อ น ำไปผสมพันธุ์กับไก่เพศเมียโดยวิธีผสมเทียม และเก็บ
ข้อมูลสมรรถภำพทำงกำรสืบพันธุ์  

- เตรียมอุปกรณ์ผสมเทียม เมื่อไก่สำวเริ่มไข่ ผสมพันธุ์โดยวิธีผสมเทียมสัปดำห์ละ 2 ครั้ง  
 3. การให้อาหาร 
 ไก่แรกเกิด น ำมำเลี้ยงในอุปกรณ์กกลูกไก่ 3 สัปดำห์ ระยะนี้ให้อำหำรไก่ไข่ระยะไก่เล็กโปรตีน
ร้อยละ  19 เต็มที่  จนถึงอำยุ 4 สัปดำห์ หลังจำกนั้น เปลี่ยนอำหำรเป็นไก่ไข่ระยะไก่รุ่นโปรตีนร้อยละ 
15 เต็มที่ จนถึงอำยุ 16 สัปดำห์ หลังจำกนั้นให้อำหำรไก่ไข่ระยะไก่พันธุ์โปรตีนร้อยละ 16 โดยจ ำกัด
อำหำรเพศเมีย 80-90 กรัม/ตัว/วัน เพศผู้ 100-110 กรัม/ตัว/วัน จนถึงระยะจำกเริ่มไข่ และหลังจำก
เริ่มไข่รวมระยะเวลำ 1 ปี  

 4. การบันทึกข้อมูล 
- บันทึกน้ ำหนักไก่แรกเกิด โดยกำรชั่งน้ ำหนักลูกไก่ทุกตัว ตำมหมำยเลขที่ติดไว้ที่ปีก เมื่อไก่

เจริญเติบโตขึ้นสำมำรถแยกเพศตำมหมำยเลขท่ีติดปีกได้ จะบันทึกน้ ำหนักตำมเพศ 
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- บันทึกอำหำรที่ให้ไก่กินทุกวันตอนเช้ำ บ่ำย โดยชั่งอำหำรทั้งหมดท่ีจะให้ไก่แต่ละวันตอนเช้ำ 
วันรุ่งขึ้นให้ชั่งอำหำรที่เหลือ 

- บันทึกเก่ียวกับสุขภำพ ไก่ป่วย ไก่ตำย 
- ชั่งน้ ำหนักไก่ทุกตัว 2 สัปดำห์/ครั้ง บันทึกน้ ำหนักตำมหมำยเลขท่ีติดไว้ที่ปีก จนถึงสัปดำห์ที่ 

16 ซึ่งเป็นระยะสิ้นสุดกำรทดลองระยะกำรเจริญเติบโต 
- เมื่อไก่อำยุได้ 16 สัปดำห์ คัดเลือกไก่ที่จะใช้ท ำพันธุ์เพศเมีย 150 ตัว เพศผู้ 30 ตัว ขึ้นกรง

ตับ จัดท ำตำรำงเพ่ือบันทึกข้อมูลเป็นรำยตัว ตำมหมำยเลขที่ติดไว้ที่ปีก เช่น น้ ำหนักเมื่อให้ไข่ฟองแรก 
อำยุเมื่อให้ไข่ฟองแรก กำรให้ไข่ ชั่งน้ ำหนักไก่เม่ืออำยุ 52 สัปดำห์ 

- บันทึกรำคำอำหำรแต่ละชนิด กำรปรับเปลี่ยนอำหำร เช่น อำหำรไก่ไข่ระยะไก่เล็ก อำหำรไก่
ไข่ระยะไก่รุ่น อำหำรไก่ไข่ระยะไก่พันธุ์  

- บันทึกไข่ทั้งหมด ไข่ไม่ได้เข้ำฟัก ไข่เข้ำฟัก ไข่ไม่มีเชื้อ ไข่เชื้อตำย ไข่ตำยโคม และลูกเกิด 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
              ข้อมูลทำงสมรรถภำพกำรเจริญเติบโต ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ และสมรรถภำพทำงกำร
สืบพันธุ์ใช้สถิติเชิงพรรณนำ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

           สมรรถภาพการเจริญเติบโต  
 จำกกำรศึกษำสมรรถภำพกำรเจริญเติบโตไก่ด ำนครไทย ภำยใต้กำรเลี้ยงของศูนย์วิจัยและ
บ ำรุ งพันธุ์สั ตว์ พิษณุ โลก  มีน้ ำหนักแรก เกิด  4 8 12 และ 16 สัปดำห์  เท่ ำกับ  31.68±2.63  
260.68±41.72  686.38±111.5  1,156.84±202.03  และ 1,518.87±265.99 กรัม   ตำมล ำดับ 
น้ ำหนักเมื่อโตเต็มที่  (52 สัปดำห์ ) เพศผู้และเพศเมีย เท่ำกับ 3,100.00±160.00 กรัม และ 
2,185.55±302.18 กรัม ตำมล ำดับ  น้ ำหนักแรกเกิดมีค่ำน้อยกว่ำไก่พ้ืนเมืองทั่วไปซึ่งมีค่ำเท่ำกับ 34 
กรัม (ดรุณี และคณะ, 2554)  มีค่ำใกล้เคียงกับค่ำพ้ืนฐำนของไก่เหลืองหำงขำวกบินทร์ ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ 
31.47±2.84 กรัม (ธีระชัย และคณะ, 2551) น้ ำหนักเมื่อ 4 8 12 และ 16 สัปดำห์ มีค่ำสูงกว่ำค่ำ
พ้ืนฐำนของไก่เหลืองหำงขำวกบินทร์ ซ่ึงมีค่ำเท่ำกับ 174.62±08.01 538.86±78.08 1,000.94±94.83 
และ 1,323.11±132.48 กรัม ตำมล ำดับ (ธีระชัย และคณะ, 2551) น้ ำหนักเมื่อ 12 สัปดำห์ มีค่ำ
ใกล้เคียงกับไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ และไก่เหลืองหำงขำวกบินทร์ สูงกว่ำไก่แดงสุรำษฎร์ และ ไก่ชี   
ท่ำพระ ซึ่งน้ ำหนักเมื่อ 12 สัปดำห์ มีค่ำเท่ำกับ 1,148 1,171  1,005 และ 770 กรัม ตำมล ำดับ 
น้ ำหนักเมื่อ 16 สัปดำห์ มีค่ำต่ ำกว่ำไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ และไก่เหลืองหำงขำวกบินทร์  สูงกว่ำไก่
แดงสุรำษฎร์ และไกช่ีท่ำพระ ซึ่งน้ ำหนักเมื่อ 16 สัปดำห์ มีค่ำเท่ำกับ 1,569 1,613 1,400 และ 1,040 
กรัม ตำมล ำดับ (ดรุณี และคณะ, 2554) น้ ำหนักเมื่อโตเต็มที่เพศผู้และเพศเมีย มีน้ ำหนักน้อยกว่ำไก่
ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ ไก่เหลืองหำงขำวกบินทร์ และไก่แดงสุรำษฎร์   ใกล้เคียงกับไก่ชีท่ำพระ เพศผู้ 
และเพศเมีย มีค่ำเท่ำกับ 3.5 และ 2.3  3.5 และ 2.5  3.5 และ 2.5  3.0 และ 2.0 กิโลกรัม ตำมล ำดับ  
(ดรุณี และคณะ, 2554)  น้ ำหนักตัวเมื่อแยกเพศเมื่อแรกเกิด 4 8 12 และ 16 สัปดำห์ เพศผู้และเพศ
เมีย มีค่ำเท่ำกับ 31.71±2.77 และ 31.65±2.57  273.41±45.25 และ 250.51±35.63 740.11± 
109.62 และ 643.48±93.13 1,288.95±174.29 และ 1,050.54±131.70 และ 1,680.67±228.62 
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และ 1,311.69± 134.09 กรัม ตำมล ำดับ น้ ำหนักตัวเมื่อแยกตำมเพศเมื่อ 12 สัปดำห์ มีค่ำใกล้เคียงกับ
ไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1 มีค่ำเท่ำกับ 1,357±108 และ 1,091±84 กรัม ตำมล ำดับ เมื่ออำยุ 16 
สัปดำห์ มีค่ำต่ ำกว่ำไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1 มีค่ำเท่ำกับ 1,902±151 และ 1,436±117 กรัม 
ตำมล ำดับ (อ ำนวย และคณะ, 2553) อัตรำกำรแลกเนื้อเมื่อ 4  8  12 และ 16 สัปดำห์  มีค่ำเท่ำกับ 
1.97  2.71  3.08 และ 3.62 ตำมล ำดับ อัตรำกำรเจริญเติบโต/วัน 4 8 12 และ 16 สัปดำห์ มีค่ำ
เท่ำกับ 8.21±1.53  11.69±1.99  13.39±4.78 และ 13.27±2.37 กรัม/วัน ตำมล ำดับ ใกล้เคียงกับไก่
เหลืองหำงขำวภำยใต้สภำพกำรเลี้ยงของเกษตรกรเครือข่ำยฯพิษณุโลก มีอัตรำกำรเจริญเติบโต/วัน ที่ 
4 8 12 และ 16 สัปดำห์ เท่ำกับ 9.80±2.12  9.23±1.32 11.57±1.08 และ 13.54±2.53  กรัม/วัน 
ตำมล ำดับ (วัฒนำ และคณะ, 2560)  ดังแสดงใน  (Table 1) 
 
Table 1  Growth performance of Nakhonthai Black Chicken   
 

Age (week) 
Sex Body Weight 

(g.) 
FCR 

ADG 
g/day Male (g.) Female (g.) 

BW 31.71±2.77 31.65±2.57 31.68±2.63 - - 
4  273.41±45.25 250.51±35.63 260.68±41.72 1.97 8.21±1.53 
8  740.11±109.62 643.48±93.13 686.38±111.56 2.71 11.69±1.99 
12  1,288.95±174.29 1,050.54±131.70 1,156.84±202.03 3.08 13.39±4.78 
16  1,680.67±228.62 1,311.69±134.09 1,518.87±265.99 3.62 13.27±2.37 

Mature weight 3,100.00±160.00 2,185.55±302.18 - - - 
 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  
 จำกกำรศึกษำผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ อำยุที ่12 และ 16 สัปดำห์ พบว่ำต้นทุนผันแปร และ
ต้นทุนคงที่ ที่ 12 สัปดำห์ มีต้นทุนผันแปรเป็นค่ำลูกไก่แรกเกิด 45 บำท/ตัว ค่ำอำหำร 55.16 บำท/ตัว 
ค่ำแรงงำน  4.89 บำท/ตัว วัคซีนป้องกันโรค และยำรักษำโรค 1.15 บำท/ตัว ค่ำไฟฟ้ำ 1.05 บำท/ตัว  
ค่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ 0.35 บำท/ตัว รวมต้นทุนผันแปร 107.60 บำท/ตัว  และต้นทุนคงที่เป็นค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง  0.08 บำท/ตัว รวมต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ มีค่ำเท่ำกับ 107.68 บำท/ตัว ต้นทุนผัน
แปร และต้นทุนคงที่ ที่ 16 สัปดำห์ มีต้นทุนผันแปรเป็นค่ำลูกไก่แรกเกิด 45 บำท/ตัว ค่ำอำหำร 86.09 
บำท/ตัว ค่ำแรงงำน  6.53 บำท/ตัว วัคซีนป้องกันโรค และยำรักษำโรค 1.65 บำท/ตัว ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำ 
1.40 บำท/ตัว  ต้นทุนค่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ 0.46 บำท/ตัว รวมต้นทุนผันแปร 141.13 บำท/ตัว และต้นทุน
คงที่เป็นค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 0.10 บำท/ตัว รวมต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่มีค่ำเท่ำกับ 141.23 
บำท/ตัว จ ำหน่ำยไก่รำคำกิโลกรัมละ 120 บำท เป็นเงินที่ 12 และ 16 สัปดำห์เท่ำกับ 138.82 และ 
182.26 บำท/ตัว ตำมล ำดับ คงเหลือเป็นรำยได้ 31.14 และ 41.03 บำท/ตัว ตำมล ำดับ ดังแสดงใน  
(Table 2) 
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Table 2  Economic return of Nakhonthai Black Chicken   

List 
Age 

12 Week 16 Week 
Variable cost of growth Performance 107.60 141.13 

- Newborn chick (Baht/chick) 45 45 
- Cost of feed (Baht/chick) 55.16 86.09 
- Labor (Baht/chick) 4.89 6.53 
- Antibiotic, Vaccine (Baht/chick) 1.15 1.65 
- Electricity charge (Baht/chick) 1.05 1.40 
- Equipment (Baht/chick) 0.35 0.46 
   Fixed cost (Baht/chick) 0.08 0.10 
- Land and buildings (Baht/chick) 0.08 0.10 

Total cost (Baht/chick) 107.68 141.23 
Selling chicken 120 Baht/Kg. 138.82 182.26 

Profit (Baht/chick) 31.14 41.03 
 
 
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจระยะสืบพันธุ์ 
ผลตอบแทนระยะสืบพันธุ์มีต้นทุนค่ำไก่รุ่นอำยุ 16 สัปดำห์  เพศเมียจ ำนวน 150 ตัว ๆละ 

157.40 บำท คิดเป็นเงิน 23,610.00 บำท เพศผู้ 30 ตัว ๆละ 201.68 บำท เป็นเงิน 6,050.40 บำท  
รวมเป็นต้นทุนค่ำพันธุ์ไก่ 29,660.40 บำท ต้นทุนระยะสืบพันธุ์แบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะแรกเป็น
ระยะก่อนไก่เริ่มไข่ ตั้งแต่อำยุ 17-23 สัปดำห์ มีต้นทุนผันแปร ค่ำแรงงำนซึ่งคิดในอัตรำค่ำจ้ำงตำม
โครงกำรนี้ เดือนละ 7,000 บำท เป็นเงิน 11,276.71 บำท ต้นทุนค่ำอำหำร 10,367.15 บำท ต้นทุนค่ำ
ไฟฟ้ำ 250.88 บำท ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์ 178.08 บำท รวมต้นทุนผันแปร 22,072.82 บำท และต้นทุน
คงที่เป็นค่ำเสื่อมโรงเรือน 288.46 บำท รวมต้นทุนระยะนี้ทั้งหมด 22,361.28 บำท ระยะที่ 2 ตั้งแต่
อำยุ 24-75 สัปดำห์ มีต้นทุนผันแปร ค่ำแรงงำนซึ่งคิดในอัตรำค่ำจ้ำงตำมโครงกำรนี้  เดือนละ 7,000 
บำท  เป็นเงิน 84,000 บำท ต้นทุนค่ำอำหำร 84,862.5 บำท ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำ 10,665.32 บำท ค่ำ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ 1,500 บำท รวมต้นทุนผันแปร 181,027.82 บำท และต้นทุนคงที่เป็นค่ำเสื่อม
โรงเรือน 2,500 บำท รวมต้นทุนทั้งหมดระยะนี้เท่ำกับ 183,527.82 บำท เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรฯ ได้
ขำยไก่ทั้งหมดรวมเป็นเงิน 25,245.00 บำท เหลือต้นทุนระยะสืบพันธุ์ทั้งหมด 210,304.50 บำท จำก
ต้นทุนทั้งหมดผลิตลูกไก่ได้ทั้งหมด 9,478 ตัว คิดเป็นต้นทุนต่อกำรผลิตลูกไก่/ตัว เท่ำกับ 22.19 บำท 
ซึ่งผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจจะผันแปรไปตำมพ้ืนทีแ่ละเวลำ ดังแสดงใน  (Table 3) 
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Table 3 Economic return of Nakhonthai Black Chicken   

List 
Age 

16 week 17-23 Week 24-75 Week 76 Week 
   Variable cost of Reproductive 29,660.40 22,072.82 181,027.82 - 
- Cost of 150 female chickens 
(157.40 Bath/chicken) 

 
23,610.00 

 
- 

 
- 

 
- 

- Cost of 30 male chickens (201.68 
Bath/chicken) 

 
6,050.40 

   

- Labor (Baht) - 11,276.71 84,000.00 - 
- Cost of feed (Baht) - 10,367.15 84,862.5 - 
- Electricity charge (Baht) - 250.88 10,665.32 - 
- Equipment (Baht) - 178.08 1,500 - 
    Fixed cost (Baht) - 288.46 2,500 - 
- Cost of housing (Baht) - 288.46 2,500 - 
- Selling chickens (Baht) - - - 25,245.00 

Total cost 29,660.40 22,361.28 183,527.82 -25,245.00 
Total cost of Reproductive(Baht) 210304.50 

Produce all chicks (chick) 9,478 
Cost/chick (Baht) 22.19 

 
 
ข้อมูลทางสมรรถภาพการสืบพันธุ์ 

 ข้อมูลทำงสมรรถภำพกำรสืบพันธุ์ไก่ด ำนครไทย มีอำยุให้ไข่ฟองแรก 155.68±15.04 วัน 
สูงสุด 191 วัน ต่ ำสุด 138 วัน น้ ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 1,668.08±161.21 กรัม สูงสุด 2,050 กรัม 
ต่ ำสุด 1,390 กรัม น้ ำหนักไข่ฟองแรก 32.20±5.26 กรัม สูงสุด 47 กรัม ต่ ำสุด 25 กรัม อำยุให้ไข่ฟอง
แรก น้ ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก และน้ ำหนักไข่ฟองแรกต่ ำกว่ำไก่พ้ืนเมืองกรมปศุสัตว์ 4 สำยพันธุ์คือ 
ไกป่ระดู่หำงด ำเชียงใหม่ ไก่เหลืองหำงขำวกบินทร์ ไก่แดงสุรำษฎร์ และไก่ชีท่ำพระ อำยุให้ไข่ฟองแรกมี
ค่ำเท่ำกับ 188.70±25.9 198.10±11.9 192.50±11.1 และ 224.4±21.4 วัน ตำมล ำดับ น้ ำหนักตัว
เมื่อให้ไข่ฟองแรกมีค่ำเท่ำกับ 2,037.6±284.9 1,937.5±230.7 1,843.5±207.8 และ 1,703.5±217.6 
กรัม ตำมล ำดับ และน้ ำหนักไข่ฟองแรกมีค่ำเท่ำกับ 39.4±5.7 36.6±4.4 36.6±3.4 และ 39.6±4.2 
กรัม ตำมล ำดับ (อุดมศรี และคณะ, 2553) แม่ไก่ให้ไข่/แม่/ปี 147.48±39.05 ฟอง สูงสุด 216 ฟอง 
ต่ ำสุด 84 ฟอง มีค่ำสูงกว่ำไก่ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ ไก่เหลืองหำงขำวกบินทร์ ไก่แดงสุรำษฎร์ และไก่ชี
ท่ำพระ ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ 140 136 110 และ 85 ฟอง ตำมล ำดับ (ดรุณี และคณะ, 2554)  ดังแสดงใน  
(Table 4) 
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Table 4  Characteristic of Nakhonthai Black Chicken  when producing eggs. 
 

Traits Number unit 
Number unit 

Highest Lowest 
 Age at first eggs (days) 155.68±15.04 191 138 
Body weight at first eggs (grams) 1,668.08±161.21 2,050 1,390 
Egg weight at first eggs (grams) 32.20±5.26 47 25 
Egg/hen/year (eggs) 147.48±39.05 216 84 
  
 
สมรรถภาพการสืบพันธุ์ไก่ด านครไทย  
 สมรรถภำพกำรสืบพันธุ์ไก่ด ำนครไทยตำมสภำพกำรเลี้ยง และตู้ฟักไข่ของศูนย์วิจัยและบ ำรุง
พันธุ์สัตว์พิษณุโลก จ ำนวนแม่ไก่ท้ังหมดจ ำนวน 150 ตัว พ่อไก่จ ำนวน 30 ตัว เลี้ยงบนกรงตับ ผสมพันธุ์
โดยวิธีผสมเทียม พบว่ำไก่ให้ไข่ทั้งหมด 22,122 ฟอง แบ่งเป็นไข่ไม่ได้เข้ำฟักระยะแรก 1,308 ฟอง คิด
เป็นร้อยละ 5.91 ของไข่ทั้งหมด ไข่แตก บุบ ร้ำว 82 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 0.37 ของไข่ทั้งหมด ไข่
รูปทรงผิดปกติ ขนำดเล็ก 3,567 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 16.13 ของไข่ทั้งหมด และเหลือไข่เข้ำฟัก 
17,165 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 77.59  ของไข่ทั้งหมด จำกไข่เข้ำฟักทั้งหมด 17,165 ฟอง แบ่งเป็นไข่มี
เชื้อ 15,123 ฟอง คิดเป็นร้อยละ 68.36 ของไข่ทั้งหมด ร้อยละ 88.11 ของไข่เข้ำฟัก ไข่ไม่มีเชื้อ 2,042 
ฟอง คิดเป็นร้อยละ 9.23 ของไข่ทั้งหมด ร้อยละ 11.89 ของไข่เข้ำฟัก ส่องไข่เมื่อ 7 วัน มีเชื้อตำย 793 
ฟอง คิดเป็นร้อยละ 3.58 ของไข่ทั้งหมด ร้อยละ 4.61 ของไข่เข้ำฟัก ส่องไข่ 18 วันมีเชื้อตำย 1,722 
ฟอง คิดเป็นร้อยละ 7.78 ของไข่ทั้งหมด ร้อยละ 10.03 ของไข่เข้ำฟัก เมื่อลงตู้เกิดมีไข่ตำยโคม 3,130 
ฟอง คิดเป็นร้อยละ 14.14 ของไข่ทั้งหมด ร้อยละ 18.23 ของไข่เข้ำฟัก ได้ลูกไก่ท้ังหมด  9,478 ตัว คิด
เป็นร้อยละ 42.84 ของไข่ทั้งหมด ร้อยละ 55.21 ของไข่เข้ำฟัก ลูกไก่เกิด/แม่/ปี 63.18 ตัว  กำรผลิต
ลูกไก่ในครั้งนี้ไข่ไม่มีเชื้อมีค่ำไม่สูงกว่ำค่ำมำตรฐำน  จำกรำยงำนค่ำมำตรฐำนในกำรน ำไข่เข้ำตู้ฟัก ไขไ่ม่
มีเชื้อไม่มำกกว่ำร้อยละ 15  มีกำรสูญเสียจำกไข่เข้ำฟักมีเชื้อร้อยละ 37.31 ซึ่งสูงกว่ำมำตรฐำนซึ่งตำม
คู่มือกำรปฏิบัติงำนสัตว์ปีก ก ำหนดค่ำมำตรฐำนกำรสูญเสียของไข่ฟักมีเชื้อไม่ควรเกินร้อยละ 17 (ดรุณี 
และคณะ, 2554) ปัจจัยในกำรผลิตสัตว์ปีกที่มีควำมส ำคัญในช่วงกำรผลิตอีกช่วงหนึ่งคือ กำรจัดกำร
ดูแลโรงฟักไข่ และกำรฟักไข่ ต้องอำศัยควำมรู้ควำมเข้ำใจ เอำใจใส่ในกำรปฏิบัติงำน เพรำะกำรฟักไข่
เป็นงำนที่ต้องท ำอย่ำงเป็นระบบ เช่น กำรระบำยอำกำศในโรงฟัก กำรรมควันฆ่ำเชื้อโรคไข่ก่อนเข้ำฟัก 
รมควันฆ่ำเชื้อโรคในตู้ฟักและตู้เกิด กำรควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้น กำรท ำควำมสะอำดไข่ท่ีจะเข้ำฟัก 
กำรเก็บไข่รอเข้ำตู้ฟัก ปัญหำควำมสะอำดโรงฟัก ตู้ฟัก ตู้เกิด ถำดน้ ำ และกำรจัดกำรขณะที่เกิดปัญหำ 
สิ่งต่ำง ๆดังกล่ำวจะเป็นตัววัดประสิทธิภำพของกำรผลิตลูกไก่ ซึ่งในแต่ละที่อำจจะมีควำมแตกต่ำงกัน  
(ดรุณี และคณะ, 2554)  ดังแสดงใน  (Table 5 ) 
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Table 5 Reproductive performance of Nakhonthai Black Chicken   

Traits 
Number 

unit 

Percent 

All eggs Hatching eggs 
Loss from 

Fertilized eggs 
Number of hens (hens) 150 - - - 
All eggs (eggs) 22,122 - - - 
Eggs not entering hatch (eggs) 1,308 5.91 - - 
Eggs broke, pound, crack (eggs) 82 0.37 - - 
Shape abnormal, Small sized 
(eggs) 

3,567 16.13 - - 

Hatching eggs (eggs) 17,165 77.59 - - 
The fertilized (eggs) 15,123 68.36 88.11 - 
Non-fertilized (eggs) 2,042 9.23 11.89 - 
7 day dead eggs (eggs) 793 3.58 4.61 5.24 
18 day dead eggs (eggs) 1,722 7.78 10.03 11.38 
Dead chicks (chicks) 3,130 14.14 18.23 20.69 
Chick born (chicks) 9,478 42.84 55.21 - 
Chicks/hens/Year (chicks) 63.18 - - - 
Total Loss from Fertilized eggs - - - 37.31 
 

สรุปผลการทดลอง 
 จำกกำรศึกษำกำรสมรรถภำพเจริญเติบโต ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ และสมรรถภำพทำงกำร
สืบพันธุ์ไก่ด ำนครไทย พบว่ำไก่ด ำนครไทยมีสมรรถภำพกำรเจริญเติบโตที่ 12 และ 16 สัปดำห์ มีค่ำ
เท่ำกับ 1,156.84±202.03 และ 1,518.87±265.99 กรัม ตำมล ำดับ ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจที่ 12 
และ 16 สัปดำห์ มีค่ำเท่ำกับ 31.14 และ 41.03 บำท/ตัว ตำมล ำดับ สมรรถภำพทำงกำรสืบพันธุ์ มี
อำยุให้ไข่ฟองแรก 155.68±15.04 วัน จ ำนวนไข่ 147.48±39.05 ฟอง/แม่/ปี ให้ลูกไก่ 63.18 ตัว/แม่/
ปี มีต้นทุนในกำรผลิตลูกไก่ 22.19 บำท/ตัว โดยข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำสมรรถภำพกำรเจริญเติบโต 
ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ และสมรรถภำพทำงกำรสืบพันธุ์ไก่ด ำนครไทยครั้งนี้ สำมำรถใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐำนในกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงไก่ด ำนครไทย และเป็นสำยพันธุ์ไก่อีกทำงเลือกหนึ่งที่เหมำะสมให้กับ
เกษตรกร และผู้ที่สนใจต่อไป 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลจำกกำรศึกษำครั้งนี้ สำมำรถน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงไก่ด ำนครไทย ใน
พ้ืนที่ต่ำงๆ ได ้ในโอกำสต่อไปควรได้มีกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรบริโภคไก่ด ำนครไทยเพ่ือสุขภำพ  
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