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ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณ์ข้อมูลการเลีย้งไก่พืน้เมอืง 

วนั/เดือน/ปี ท่ีใหข้อ้มูล_______/_______/______ 
ส่วนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือผูเ้ช่ียวชาญ................................................................ ต  าแหน่ง.......................................................... 
หน่วยงานท่ีสังกดั................................................................................................................................... 
ความเช่ียวชาญ/ประสบการณ์................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
ส่วนที ่2 : ข้อมูลการเลีย้งไก่ 

1. กรณีผูเ้ล้ียงไก่ท่ีเพิ่งจะเร่ิมเล้ียงไก่  ส่ิงท่ีจะตอ้งค านึงถึงก่อนการลงมือเล้ียงไก่ มีอะไรบา้ง  

จะตอ้งเตรียมตวัอยา่งไร  ....................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
2. ไก่พื้นเมืองท่ีมีการเจริญเติบโตชา้เพราะสาเหตุอะไร  จะตอ้งแกปั้ญหาอยา่งไร  

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
3. ท าอยา่งไรใหไ้ข่มีการฟักออกสูง  

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
4. ขณะแม่ไก่ก าลงัฟักจะตอ้งดูแลอยา่งไร 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
5. ท าอยา่งไรใหลู้กไก่มีอตัราการรอดสูง  

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
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6. พฤติกรรมผิดธรรมชาติของไก่พื้นเมืองท่ีเกิดข้ึนตามความเช่ือของชาวบา้น มีสาเหตุมาจาก

อะไร และจะมีวธีิป้องกนัไดอ้ยา่งไร 

- ไก่จิกไข่............................................................................................................................. 

- ไก่ลงบนพื้นดิน................................................................................................................. 

- ไก่ไม่ฟักไข่ ....................................................................................................................... 

- ไข่ทั้งหมดเน่าหรือไม่ฟักออกมาเป็นลูกไก่....................................................................... 

- ไก่ไข่ตอนเยน็ ................................................................................................................... 

- ไก่ขนัหลงัพระอาทิตยต์กดิน............................................................................................. 

- ไก่ตวัผูร้้องเหมือนไก่ตวัเมีย ............................................................................................. 

- ไก่ตวัเมียขนัเหมือนไก่ตวัผู ้ .............................................................................................. 

- ไก่ท่ีไข่ไม่สม ่าเสมอ (ไข่วนัเวน้วนั) ................................................................................. 

- ไก่ไข่นอ้ยกวา่ส่ีฟอง ......................................................................................................... 

- ไก่บินขา้มหวัแขกผูม้าเยอืนหรือขา้มหวัคนท่ีมีคุณไสย .................................................... 

- ไก่เพศเดียวกนัข่ีหลงักนัเอง ............................................................................................. 

- ไก่ผสมพนัธ์ุบนบา้นหรือหลงัคาบา้น................................................................................ 

- ไก่จิกปีกตวัเอง........................................................................................................ 

- ไก่ท่ีชอบเข่ียขาตวัเองตอนกลางคืน................................................................................... 

- เปลือกไข่น่ิม..................................................................................................................... 

- ไข่มีการฟักออกนอ้ยกวา่ 3 ตวั.......................................................................................... 

7. โรคท่ีเกิดข้ึนกบัไก่มากท่ีสุดในฤดูกาลต่าง ๆ คือโรคอะไร  มีวธีิป้องกนัและรักษาอยา่งไร  

กรณีใชส้มุนไพรหรือสารชีวภาพ คืออะไร และใชอ้ยา่งไร  

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................  
8. สังเกตอาการของโรคไดอ้ยา่งไร 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................  
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9. การใหน้ ้าและอาหาร ควรจะใหอ้ยา่งไร 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................  
10. ถา้โรงเรือนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการเล้ียงไก่ใหเ้พียงพอหรือไม่   โรงเรือนควรจะมี

ลกัษณะอยา่งไร 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................  
11. ฤดูกาลมีผลต่อการเล้ียงไก่อยา่งไร และจะตอ้งมีการจดัการอยา่งไร 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
12. การคาดคะเนสีขนไก่ของลูกไก่ สามารถท าไดห้รือไม่ ท าอยา่งไร 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
13. ลกัษณะท่ีดีของพอ่แม่พนัธ์ุจะตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งไร 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
14. พอ่แม่พนัธ์ุ 1 รุ่น จะสามารถผลิตลูกไก่ไดก่ี้รุ่น  ควรจะไดลู้กไก่รุ่นละก่ีตวั 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
15. ค าแนะน าเพิ่มเติม 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 
 

คู่มอืการเลีย้งไก่พืน้เมืองบนพืน้ทีสู่ง 
 
 การเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง จะตอ้งค านึงถึงเร่ืองการจดัการท่ีเหมาะสม และการคดัเลือก
พอ่แม่พนัธ์ุท่ีดี แต่จะตอ้งอาศยัทรัพยากรท่ีมีในพื้นท่ีดว้ย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. การจดัการท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ย  

1.1 การท าโรงเรือน 

1.1.1 ลกัษณะโรงเรือน จะตอ้งมีลกัษณะและคุณสมบติัดงัน้ี 

1.1.1.1 เป็นท่ีพกัอาศยั ป้องกนัศตัรูธรรมชาติของไก่  และป้องกนัโรคระบาด  

ตอ้งระบายอากาศร้อนไดดี้  อากาศถ่ายเทสะดวก  กนัลมโกรก  และกนั

ฝนสาด  ภายในโรงเรือนจะตอ้งมีอากาศเยน็สบาย  พื้นแห้ง ไม่อบัช้ืน 

ไม่หันหน้าไปทางลม เพื่อป้องกันฝนสาด ให้หันหน้าไปทางทิศ

ตะวนัออก เพราะจะช่วยลดอากาศร้อนในตอนบ่าย 

1.1.1.2 เป็นแบบเพิงหมาแหงน ก่ึงเปิด-ปิด  หนัดา้นหลงัให้ตา้นกบัทิศทางลม 

หลงัคาด้านหน้าสูงจากพื้น 1.50 เมตร ด้านหลงัสูง 1 เมตร ชายคายื่น

ออกมา 1 เมตร จะช่วยป้องกันลมโกรกและฝนสาด สามารถใช้ซา

แลนด์ลอ้มร้ัวได ้แต่ไม่ควรใชซ้าแลนด์สีด าลอ้มโรงเรือน เพราะจะท า

ให้แสงเขา้ไม่ถึง แม่ไก่อาจจะหยุดการไข่ รวมถึง ท าให้ฝุ่ นเกาะ ส่งผล

ใหอ้ากาศถ่ายเทไม่สะดวก และไก่อาจเป็นโรคได ้

 
โรงเรือนหลงัคาแบบเพิงหมาแหงน         โรงเรือนหลงัคาแบบเพิงหมา
แหงนกลาย 

1.50 ม. 
1 ม. 
 

1.50 ม. 1 ม. 
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ลกัษณะโรงเรือนไก่ 

1.1.1.3 โรงเรือนควรมีพื้นท่ี 4 ตารางเมตรต่อไก่แม่พนัธ์ุ 5 ตวั และพ่อพนัธ์ุ 1 

ตวั  

1.1.1.4 ควรมีบริเวณส าหรับปลูกหญา้ ถัว่ ขา้วโพด ขมิ้น ฟ้าทลายโจร ฯลฯ 

เพื่อใหไ้ก่จิกกินเป็นอาหารเสริม จ านวน 2 แปลง เพื่อสลบัสับเปล่ียนให้

ไก่มีอาหารเสริมกินตลอดเวลา 

        
     ลกัษณะโรงเรือนท่ีมีพื้นท่ีและบริเวณส าหรับปลูกหญา้ ถัว่ ฯลฯ 

 
1.1.2 การเลือกสถานท่ี  จะตอ้งพิจารณาดงัน้ี 

1.1.2.1 ควรจะอยูห่่างจากแหล่งน ้า  หรือพื้นท่ีช้ืน  

1.1.2.2 ควรอยูห่่างจากชุมชนอยา่งนอ้ย 20 เมตร 

1.1.2.3 ควรมีแสงแดดส่องเขา้ถึง   

1.1.3 การลอ้มร้ัว สามารถใชไ้มไ้ผตี่เป็นระแนงหรือไมไ้ผส่านเป็นตาห่าง ๆ 

1.1.4 การท าม่านกนัแดดกนัฝน สามารถท าดย้ ถุงปุ๋ย พลาสติก กระสอบ  เส่ือเก่า หรือ

วสัดุท่ีหาไดใ้นพื้นท่ี  โดยหอ้ยบงัแดดและฝนทิ้งไว ้
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1.1.5 พื้นโรงเรือนไม่ควรปูดว้ยแกลบ เพราะจะท าให้เป็นแหล่งสะสมของไร ควรเท

ปูนขาวลงพื้นเพื่อฆ่าเช้ือโรค โดยโรยเกล่ียใหท้ัว่พื้นท่ี 

1.1.6 ร่องระบายน ้า จะตอ้งต ่ากวา่พื้นโรงเรือนไก่ เพื่อป้องกนัไม่ใหพ้ื้นโรงเรือนเปียก

ช้ืน ซ่ึงจะเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค 

1.1.7 อุปกรณ์ท่ีตอ้งมีในโรงเรือนไก่ ไดแ้ก่  

1.1.7.1 รังส าหรับวางไข่  ควรมีเพียงพอต่อจ านวนแม่ไก่ อาจท าจากลงัไม ้เข่ง 

บุง้ก๋ี หรือตะกร้า  ไม่ควรใชป๊ิ้บและกล่องกระดาษ เพราะจะท าให้รังไข่

มีอุณหภูมิสูง ไข่อาจเน่าได ้

   
    ลกัษณะรังไข่และวสัดุรองรังไข่ 

1.1.7.2 รางอาหารและรางให้น ้า  ควรมีรางอาหารและท่ีใหน้ ้ าส าหรับไก่ เพราะ

การจิกกินอาหารและน ้าบนพื้นดิน เส่ียงต่อการเป็นโรคพยาธิไดง่้าย  ใช้

วสัดุท่ีมีในพื้นท่ี  เช่น ไมไ้ผ ่ ไม ้อ่างดิน ฯลฯ โดยไก่ใหญ่ 10 ตวัใชร้าง

ยาว 1 เมตร  ไก่รุ่น 10 ตวัใชร้างยาว 50 เซนติเมตร  และไก่เล็ก 10 ตวัใช้

รางยาว 20 เซนติเมตร 

   
       รางใหน้ ้าส าเร็จ      รางใหอ้าหารส าเร็จ 

        
    รางน ้าและรางอาหารท าเอง 
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1.1.7.3 คอนนอน  ท าไวต้รงมุมใดมุมหน่ึงของโรงเรือน  ท าดว้ยล าไมไ้ผข่นาด

พอเหมาะ ตอกบนคอนสูงไม่น้อยกวา่ 1 เมตร ตีห่างกนั 10 เซนติเมตร 

สูงจากพื้น 1 – 1.5 เมตร มีเพียงพอต่อจ านวนไก่พื้นเมือง บริเวณใตค้อน

ควรจะมีแสงสว่างส่องถึง เพราะมูลท่ีไก่ถ่ายออกจะได้แห้งอยู่เสมอ 

ทั้งน้ีแสงแดดยงัช่วยฆ่าเช้ือโรคท่ีปนเป้ือนในมูลไก่ดว้ย 

     
    คอนนอนไก่พื้นเมือง 

1.2 การใหอ้าหาร : การใหอ้าหารไก่พื้นเมืองแตกต่างจากการใหไ้ก่เพื่อการคา้ โดยเฉพาะใน

ดา้นความตอ้งการระดบัโปรตีนและพลงังาน เพราะการเล้ียงไก่พื้นเมืองเนน้การเล้ียงท่ีมี

ตน้ทุนต ่า การให้อาหารไก่จึงควรค านึงถึง ตน้ทุนต ่า  ใช้ง่าย สะดวก ไม่เป็นภาระให้ผู ้

เล้ียงไก่และใชว้ตัถุดิบท่ีมีในพื้นท่ี เช่น ร า ปลายขา้ว ขา้วเปลือกบด ฯลฯ โดยให้ในช่วง

เช้าและเย็น และปล่อยให้ไก่ออกจิกอาหารเสริมจากตน้พืชท่ีปลูกในโรงเรือน ได้แก่ 

หญา้ ขา้วโพด ถัว่เหลือง ขมิ้น และเสริมอาหารเพิ่มเติมด้วยปลวก แมลง เปลือกหอย 

และหยวกกลว้ยหมกั เพราะจะท าให้ไก่แข็งแรง  มีการเจริญเติบโตเร็ว ไม่มีภาวะเครียด  

ไม่จิกไข่ ไม่ไซร้ปีก ไม่จิกกนัเอง กกไข่ดี ขนไก่จะสวยเป็นเงา ก้านสมองของลูกไก่

แข็งแรง กระแทกเปลือกไข่ไดดี้ ส่งผลต่อการฟักออกสูง และช่วยลดค่าใชจ่้ายในการให้

อาหาร โดยจะตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 

1.2.1 ปริมาณการใหอ้าหาร  

 ไก่อาย ุ1- 14 วนั ใหอ้าหารตวัละ 20 กรัมต่อวนั 

 ไก่อาย ุ1 เดือน ใหอ้าหารตวัละ 40 กรัมต่อวนั 

 ไก่อาย ุ2 เดือน ใหอ้าหารตวัละ 70 กรัมต่อวนั 

 ไก่อาย ุ3 เดือนข้ึนไป ใหอ้าหารตวัละ 100 กรัมต่อตวั 

 ไก่พอ่พนัธ์ุแม่พนัธ์ุวนัละ 80 - 120 กรัมต่อตวั 

1.2.2 ขอ้ปฏิบติัในการใหอ้าหาร ดงัน้ี 
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1.2.2.1 ลูกไก่อายุ 0 – 14 วนั ห้ามให้กินอาหารหมัก เพราะจะท าให้มี

อาการทอ้งเสีย ควรจะให้ลูกไก่กินปลายขา้วในช่วงอายุ 1 เดือน

แรก 

1.2.2.2 ไก่อายุ 1 – 7 วนั  ระยะน้ีเป็นช่วงอนัตรายมาก ไม่ควรให้แม่ไก่น า

เดินเท่ียวคุย้เข่ียอาหาร  ตอ้งกกัขงัไว ้ โดยลูกไก่อายุ 1 วนั ไม่ควร

ให้อาหาร เพราะมีอาหารส ารองหรือไข่แดงอยู่ในกระเพาะแลว้  

ควรจะใหกิ้นน ้าสะอาด กรวดทรายเมด็เล็ก ๆ  ส่วนลูกไก่อาย ุ2 – 7 

วนั ควรให้กินปลายขา้วในปริมาณน้อย ๆ เท่าท่ีลูกไก่จะกินหมด

ในเวลา 3- 5 นาที   

1.2.2.3 ไก่อายุ 8 – 30 วนั ปล่อยให้แม่ไก่น าลูกไก่เท่ียวคุย้เข่ียอาหารได้

บางคร้ัง และไม่ควรปล่อยในเวลาเช้าตรู่ ตอนน ้ าคา้งยงัไม่แห้ง

หรือตอนฝนตก เพราะอาจท าให้ลูกไก่หนาวตายได ้และควรให้

กินปลายขา้วหรือปลายหยาบ  

1.2.2.4 ไก่อายุ 30 - 70 วนั  สามารถปล่อยให้ออกหากินได้ เพราะลูกไก่

แขง็แรงแลว้ การออกหากินเองยงัช่วยใหลู้กไก่แขง็แรงมากข้ึน 

1.2.2.5 ไก่อายุ 70 วนั หรือ 2.5 เดือนข้ึนไป เป็นช่วงท่ีไก่เร่ิมให้ผลผลิต

เพื่อการสืบพนัธ์ุ นอกจากจะให้ดว้ยร า ปลายขา้ว ขา้วเปลือก ตอ้ง

เสริมอาหารไก่โดยเฉพาะธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส ได้แก่ 

เปลือกหอย กระดองปู โดยน ามาทุบใหล้ะเอียดใส่ภาชนะตั้งทิ้งไว้

ให้ไก่จิกกิน  นอกจากน้ีแมลงยงัเป็นอาหารเสริมประเภทโปรตีน

อย่างดีด้วย  ไก่ในระยะน้ีควรตดัปากออกเพื่อป้องกนัการจิกกนั 

ซ่ึงจะช่วยท าใหก้ารเจริญเติบโตดีข้ึน  

1.2.2.6 ใส่อาหารไว้ในถังอาหาร 1 ใน 3 ของถังเพื่อไม่ให้อาหารหก

เร่ียราด และแขวนภาชนะใหสู้งระดบัเดียวกบัหลงัไก่ 

1.2.2.7 ช่วงการให้ไข่และฟักไข่ของแม่ไก่ควรมีอาหารไวใ้กล้กบัรังไข่ 

เพื่อให้แม่ไก่ไม่ต้องออกหากินอาหารไกล และให้แม่ไก่ได้กิน
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อาหารตลอดเวลา จะช่วยให้แม่ไก่มีสุขภาพแข็งแรงไม่ทรุดโทรม

เร็ว 

1.2.2.8 ให้อาหารไก่ตรงเวลา เพราะจะช่วยลดอาการเครียดของไก่ ท าให้

ไก่อารมณ์ดี 

1.2.2.9 ไม่ควรน าอาหารไปผสมกบัน ้ าเพราะจะท าให้อาหารเน่า หากมี

ความจ าเป็นตอ้งผสมอาหารกบัน ้ า ควรจะผสมให้พอดีกบัปริมาณ

ท่ีไก่กินในแต่ละคร้ัง 

1.2.2.10 ไม่ควรใส่อาหารในรางอาหารเยอะเกินไป เพราะจะท าให้ไก่ข้ี

เกียจหาอาหารเสริม 

1.2.2.11 ขณะท่ีแม่ไก่ก าลงักกไข่ จะตอ้งมีกระบอกใส่น ้ าวางไวใ้กลรั้งไข่ 

เพราะจะช่วยใหแ้ม่ไก่ไดก้กไข่ต่อเน่ือง 

1.2.2.12 ถา้แม่ไก่เร่ิมวางไข่จะตอ้งเพิ่มอาหารให้อีกคร่ึงเท่า เพราะจะท าให้

แม่ไก่วางไข่สม ่าเสมอ  

1.2.2.13 ใหอ้าหารไก่เล็กดว้ยร าผสมกบัปลายขา้ว  โดยแยกใวใ้นรังไข่ เพื่อ

ป้องกนัการจิกและถูกแยง่อาหารจากไก่โต 

1.2.3 สูตรอาหารหมกั 

1.2.3.1 สูตรท่ี 1  น าหยวกกลว้ยสับละเอียด 25 กิโลกรัม น ้าตาลทรายแดง 

7 กิโลกรัมผสมให้เขา้กนั ใส่ถุงด า มดัปากถุงให้แน่น หมกัทิ้งไว ้

14 วนั สามารถน ามาให้ไก่กินได ้และสามารถใช้ไดถึ้ง 1 เดือน 

เม่ือเปิดปากถุงเพื่อตกัอาหารควรตกัอาหารดา้นบนหนาประมาณ 

1 เซนติเมตร ทิ้งไปก่อน เพราะอาหารส่วนนั้นเม่ือสัมผสักับ

อากาศท าให้อาหารเป็นเช้ือรา และไล่อากาศออกให้หมดก่อนปิด

ปากถุงทุกคร้ัง 
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อาหารหมกัสูตร 1 

1.2.3.2 สูตรท่ี 2 หั่นหยวกกล้วยเป็นช้ินเล็ก ๆ 5 กิโลกรัม น ้ าตาลทราย

แดง 200 กรัม และเกลือ 100 กรัม น ามาคลุกเคลา้ให้เขา้กนั หมกั

ทิ้งไว ้4 วนั สามารถน าไปให้ไก่กินไดไ้ม่เกิน 7 วนันบัจากวนัท่ี

เร่ิมใช ้(หยวกกลว้ยท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นกลว้ยท่ีก าลงัออกช่อหรือออก

หัวปลี เพราะจะมีสารอาหารมาก) กรณีท่ีเกษตรกรไม่มีน ้ าตาล

ทรายแดง สามารถน าหยวกกลว้ยสดหั่นเป็นช้ินเล็ก ๆ น าไปต า

รวมกบัปลายขา้ว และให้ไก่กินในตอนเช้าและตอนเยน็ ไม่ควร

ต าหยวกกล้วยผสมปลายขา้วไวค้  ่าคืน ควรจะท าทุกวนั ๆ ละ 1 

คร้ัง เพราะจะท าให้ไก่ไดกิ้นอาหารสด ไม่เน่าเสีย )หยวกกลว้ยท่ี

ยงัไม่ไดห้ั่นเป็นอาหารไก่ควรจะวางเป็นแนวตั้ง เพราะจะท าให้

ไม่เน่า หากวางเป็นแนวนอน หยวกกลว้ยจะเน่าท าให้ส้ินเปลือง

และเสียเวลาท่ีจะตอ้งไปเอาหยวกกลว้ยมาเพิ่มอีก( 

 
การท าอาหารหมกัสูตร 2 
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1.3 การให้น ้ า  : ไม่ควรให้กินหาน ้ ากินเองตามแอ่งน ้ า ล าห้วย เพราะเส่ียงต่อการเป็นโรค 

ทั้งน้ีควรจะใส่น ้ าสะอาดในถงัน ้ าตลอดเวลา และเปล่ียนน ้ าในถงัน ้ าทุกวนัพร้อมทั้งท า

ความสะอาดถงัน ้าใหส้ะอาด 

1.4 การป้องกนัและรักษาโรค : การจดัการกบัโรค โดยปกติถา้ไก่เป็นโรคแลว้มกัจะตาย  ถึง

จะรักษารอดแต่ไก่จะเจริญเติบโตชา้ท าใหส้ิ้นเปลืองอาหาร เสียเวลา เสียค่าใชจ่้ายในการ

รักษา  และอาจเป็นพาหะน าโรคให้ไก่ตวัอ่ืนดว้ย ดงันั้นเม่ือเห็นอาการผิดปกติให้แยก

ออกจากฝงู และน าไปเล้ียงใหไ้กลจากเลา้เดิม หรือควรก าจดัทิ้ง น าซากไปเผาหรือฝังเพื่อ

ป้องกนัไม่ให้ระบาดไปยงัไก่ตวัอ่ืน ในช่วงเปล่ียนฤดูกาล ควรขงัไก่ไวใ้นโรงเรือนอยา่ง

นอ้ย 1 สัปดาห์  เพราะลดความเส่ียงในการเกิดโรค  นอกจากน้ีหากตอ้งซ้ือไก่จากท่ีอ่ืน

มาใหม่ ควรแยกขงัไวต่้างหาก 2 – 3 สัปดาห์ หากไม่เป็นโรคจึงน าเขา้ไปเล้ียงรวมกบัฝงู 

และหมัน่คดัไก่ป่วย ไก่อ่อนแอและไก่พิการออกจากฝงูอยูเ่สมอ เพราะไก่เหล่าน้ีจะเป็น

สาเหตุของโรค  โรคระบาดดงักล่าว ไดแ้ก่ 

1.4.1 โรคนิวคาสเซิล จะมีอาการคอบีด เปลือกไข่น่ิม จะตอ้งท าวคัซีนให้กบัแม่

ไก่ และลูกไก่ โดยเฉพาะลูกไก่จะตอ้งท าหลงัจากฟักออกแล้วจ านวน 2 

คร้ัง คือวนัท่ี 7 และนับต่อไปอีก 21 วนั ส าหรับชุมชนบนพื้นท่ีสูงท่ีมี

ขอ้จ ากดัในการให้วคัซีน คือ ไม่สามารถให้วคัซีนไก่ได ้เพราะขาดความรู้

ความสามารถในการให้วคัซีน และตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการซ้ือวคัซีนและ

เดินทางไปซ้ือวคัซีน จึงต้องมีการคัดเลือกแม่พนัธ์ุไก่ท่ีมีคุณสมบัติดี

เท่านั้น  

1.4.2 โรคอหิวาต ์ไก่จะมีอาการข้ีเขียวหรือข้ีขาว ตกตน้ไม ้จะเป็นมากในฤดูร้อน 

มีสาเหตุมาจากการกินน ้ าท่ีไม่สะอาด  ดงันั้นจะตอ้งหาน ้ าสะอาดใหไ้ก่กิน 

ไม่ปล่อยใหห้ากินเองตามแอ่งน ้าใตถุ้นบา้น  

1.4.3 โรคหลอดลม มีอาการจาม ปากอา้ หรือสังเกตดว้ยการตบมือขณะเขา้ไปใน

เล้าไก่ ไก่ตัวไหนมีปฏิกิริยาตอบสนองหรือยกหัวข้ึนสูงแสดงว่าไก่มี

สุขภาพดี แต่ถา้ไก่ตวัไหนไม่มีปฏิกิริยาโตต้อบ ไม่ยกหวัข้ึน ใหส้ันนิษฐาน

วา่มีอาการป่วย  และยงัไม่พบยารักษาใหห้ายขาด 
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1.4.4 หวดัหนา้บวม  มีอาการเซ่ืองซึม ปีกตก จาม มีน ้ามูก หนา้ไก่จะบวม จะพบ

มากในช่วงฤดูฝน ดงันั้นตอ้งจดัสถานท่ีเล้ียงให้เหมาะสม ไม่ให้เปียกช้ืน 

ปริมาณไก่ไม่แน่นเกินไป มีการระบายอากาศดี อากาศไม่ร้อนหรือเย็น

เกินไป (ใหน้ ายาพาราเซตามอล มาแช่น ้า ในอตัราส่วน 2 เมด็ ต่อน ้า 1 แกว้ 

ใช้กับไก่ 10 ตวั หยดใส่ปากไก่ท่ีเล้ียงให้ครบทุกตัว ถึงแม้ไก่ตวัอ่ืน ๆ 

ไม่ไดมี้อาการป่วย)  

1.4.5 โรคพยาธิ จ  าพวกไรไก่ ให้ใช้สมุนไพรท่ีมีกล่ินฉุนในการก าจดั  ได้แก่ 

ยาสูบ ตะไคร้  สันโสก  ชะอม  หางไหล (อาบน ้ าหางไหล โดยน าราก

โล่ต๊ินคร่ึงกิโลกรัมทุบและแช่น ้ าในแกลอน 1 คืน  ขยี้ลงในน ้ าจนน ้ าเป็นสี

ขาวละลายออกมาจนหมด ผสมน ้ าไดป้ระมาณ 2 ป๊ีบ แลว้น าไก่ไปแช่ให้

เหลือแค่จมูกและปาก ลูบยอ้นขนข้ึน 1-3 นาที 10 วนั ต่อ 1 คร้ัง และท าใน

ขณะท่ีมีแดด เพื่อให้ไก่สลดัขนให้แห้งเร็วข้ึน และป้องกนัการเป็นหวดั

ดว้ย) 

1.4.6 หน้าไก่มีตุ่ม คล้ายข้ีหูด ให้น าตะไคร้ 1 ต้น และขมิ้น 1 ช้ิน ขนาดเท่า

น้ิวหวัแม่มือ  หัน่เป็นช้ินเล็ก ๆ ไปตม้น ้ า 1 แกว้  จนน ้ าเดือด แลว้ปล่อยทิ้ง

ให้น ้ าเยน็ น าผา้มาชุบ  บีบให้หมาด ๆ ไปเช็ดบริเวณหนา้ไก่ท่ีเป็นข้ีหูด ข้ี

หูดจะหลุดออกภายใน 2 – 3 วนั 

1.4.7 ไก่ท่ีเป็นแผลจากการถูกจิก ถูกกัด หรืออุบัติเหตุอ่ืน ๆ ให้น าขมิ้นไป

บดละเอียด ในปริมาณท่ีสามารถปิดแผลไก่ได ้แลว้น ามาพอกบริเวณท่ีเป็น

แผล ใช้ผา้ปิดทบัอีกชั้น แผลจะหายภายใน 3 - 4 วนั   ทั้งน้ีควรใช้ถ่านทา

กน้ไก่จะช่วยลดการจิกกนัจากฝงู ไก่เป็นแผลสดและช ้าเลือด น าขมิ้นมาต า

ละเอียด คั้นเอาน ้ าขมิ้น ใช้ผา้ชุบน าไปทาบริเวณแผล จะช่วยสมานแผล

และแกอ้าการช ้าเลือดได ้

1.5 การดูแลแม่ไก่ขณะฟักไข่ และการอนุบาลลูกไก่  เป็นช่วงท่ีจะตอ้งดูแลอย่างใกล้ชิด 

โดยเฉพาะในเร่ืองการให้น ้ าและอาหาร  เพื่อให้แม่ไก่สามารถเล้ียงดูลูกแรกเกิดได ้และ

ท าใหลู้กไก่มีร่างกายแขง็แรงและเติบโตเร็ว 

1.5.1 กรณีแม่ไก่ไม่กกไข่  ใหส้ันนิษฐานไว ้2 ประเด็น คือ 
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1.5.1.1 แม่ไก่สาวยงัฟักไข่ไม่เป็น จะตอ้งจบัแม่ไก่ขงัในรังส าหรับวางไข่ 

ให้แม่ไก่คุน้เคย และรู้จกักกไข่  แต่ถา้แม่ไก่ยงัไม่ยอมกกไข่ ให้

น าไข่ไปกิน และปล่อยใหแ้ม่ไก่ผสมพนัธ์ุเพื่อผลิตลูกรุ่นต่อไป  

1.5.1.2 มีไรในรังไข่  ท าใหแ้ม่ไก่คนั ใหเ้ลือกปฏิบติั ดงัน้ี 

o ควรหัน่ใบตะไคร้หอม  ยาสูบ  ชะอม หรือสันโสกไปวาง

ไวใ้นโรงเรือนไก่  

o เอาวสัดุรองรังไข่ออกไปให้หมด แลว้น าข้ีเถา้ไปใส่ไวใ้น

รังไข่ เพื่อป้องกนัไรมารบกวนแม่ไก่และลูกไก่  เม่ือลูกไก่

ฟักออกแลว้ให้น าวสัดุรองพื้น ไปเผาหรือท าลายเพื่อตดั

วงจรการแพร่ระบาดของไร 

o น าใบยาสูบ 300 กรัม  แช่ในน ้า 10 ลิตร นาน 1 ชัว่โมงแลว้

น าไปฉีดพน่ในโรงเรือนใหท้ัว่ทุกซอกทุกมุม 

                
       น าข้ีเถา้ใส่รังไข่เพื่อป้องกนัไร 

1.5.2 กรณีแม่ไก่มีไข่เกิน 12 ฟอง จะท าให้แม่ไก่ไม่สามารถกกหรือกลบัไข่ได้

ทัว่ ซ่ึงจะท าให้ไข่ตายโคม  เน่ืองจากลูกไก่เม่ือไส่ไดก้ลบัตวั หัวลูกไก่จะ

ยงัคงอยูบ่ริเวณดา้นขา้งของไข่  ท าให้ไม่สามารถเจาะเปลือกไข่ได ้เพราะ

เปลือกไข่ดา้นขา้งจะแข็งกว่าเปลือกไข่ดา้นส่วนหัวและทา้ย  ดงันั้นควร

ช่วยแม่ไก่พลิกไข่ โดยยื่นมือไปคลุกเคลา้อย่างระมดัระวงั  และท าขณะท่ี

แม่ไก่ออกหาอาหารกิน เพื่อป้องกนัไม่ให้แม่ไก่ตกใจ หรืออาจกินไข่ท่ีเกิน

มา โดยเลือกไข่ท่ีไข่ออกมาก่อน เพราะจะท าให้ไข่ท่ีเหลือมีการฟักออก

ของลูกไก่สม ่าเสมอ 
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1.5.3 ระหวา่งแม่ไก่ก าลงักกไข่ ไม่ควรเขา้ไปจบัหรือกระท าใด ๆ ท่ีท าให้แม่ไก่

ตกใจ หรือหนีออกจากรังไข่บ่อย ๆ เพราะจะท าให้ไข่มีอตัราการฟักออก

ต ่า หรือถา้จ าเป็นตอ้งเขา้ไปจบัไข่ จะตอ้งท าในช่วงท่ีแม่ไก่ออกจากรังไข่ 

โดยพิจารณาจาก ระยะแรกแม่ไก่จะกกไข่ในตอนกลางคืนและออกหากิน

ในช่วงเชา้ เม่ือถึงตอนกลางวนัแม่ไก่จะกกไข่คร้ัง 2 ชัว่โมงทุกวนั  จากนั้น

ก่อนแม่ไก่จะฟักออก 5 วนั แม่ไก่จะข้ึนกกนานกวา่ปกติและจะไม่ลงมากิน

อาหารเลย จะใชเ้วลาในการฟักไข่จนออกเป็นตวั 21 วนั 

1.5.4 เม่ือแม่ไก่ฟักไข่ได ้5 – 7 วนั ให้น ากระดาษแข็งทึบมว้นเป็นรูปกรวยหรือ

รูปทรงกระบอกเท่ากับไข่ไก่ เอาไข่มาชิดกับกระบอกแล้วส่องดูกับ

แสงแดด ถา้ไข่มีเช้ือจะเห็รจุดสีด าและมีเส้นเลือดสีแดงกระจายอยู ่ส่วนไข่

ท่ีไม่มีเช้ือจะไม่เห็นลกัษณะดงักล่าวและใหค้ดัออก 

1.5.5 ลูกไก่อายุครบ 35 - 42 วนั สามารถแยกออกจากแม่ไก่ เพื่อให้แม่ไก่ผลิต

ลูกไก่ในรุ่นต่อไป โดยขงัไวใ้นรังไข่หรือจดัพื้นท่ีท่ีบงัดว้ยผา้ เปิดเฉพาะ

ทางออกในตอนกลางวนั เพื่อไม่ใหลู้กไก่โดนลมโกรก  และปรับตวัให้เขา้

กบัสภาพแวดลอ้ม โดยขงัไวป้ระมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อสามารถควบคุมการ

ใหอ้าหารดว้ยปลายขา้วแก่ลูกไก่ ไม่ใหไ้ก่โตแยง่อาหาร เม่ือลูกไก่อายุครบ 

2 เดือน สามารถปล่อยใหลู้กไก่ออกหากินเอง  

           
         สุ่มไก่และรังไข่ส าหรับแยกลูกไก่ออกจากแม่ 
2. การคดัลือกพ่อแม่พนัธ์ุ จ  าเป็นจะต้องหาซ้ือในพื้นท่ี เพราะไก่จะสามารถปรับตวัเขา้กบั

สภาพแวดลอ้มไดดี้ สามารถเลือกและพิจารณาถึงคุณสมบติัของพอ่แม่พนัธ์ุ ดงัน้ี 3 วธีิ ดงัน้ี 

2.1 คดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุจากลกัษณะทางกายภาพของพอ่แม่พนัธ์ุ คือ 

2.1.1 น ้าหนกั  พอ่พนัธ์ุ 2.5 กิโลกรัมข้ึนไป แม่พนัธ์ุ 2 กิโลกรัมข้ึนไป 

2.1.2 อาย ุ พอ่พนัธ์ุ 8 เดือน - 3 ปี แม่พนัธ์ุ 7 เดือน - 3 ปี 
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2.1.3 ขนและปีกไม่ตก ไก่ไม่ซึม หางตั้ง  

2.1.4 หนา้ เหนียง และหงอนไก่ เป็นสีแดง สดใส 

2.1.5 สีขน ให้เลือกพ่อพนัธ์ุท่ีมีขนสีแดง จะท าให้ลูกไก่มีแนวโนม้ของการมีขน

สีแดงค่อนขา้งมาก (กรณีท่ีชาวบา้นตอ้งการไก่ขนสีแดงมากกวา่สีอ่ืน) 

2.2 คดัเลือกแม่พนัธ์ุจากลกัษณะการกกไข่ การวางไข่ และการเล้ียงลูกไก่ ดงัน้ี 

2.2.1 แม่ไก่ไม่วางไข่นอกรังไข่ของตนเอง  

2.2.2 แม่ไก่มีการพองขนและส่งเสียงขู่เม่ือมีคนเขา้ใกล ้ เพราะ หวงแหนไข่ของ

ตวัเอง หากแม่ไก่บินหนีเม่ือคนเขา้ใกล ้จะเป็นลกัษณะท่ีไม่ดีของแม่พนัธ์ุ 

ควรก าจดัออก 

2.2.3 แม่ไก่ไม่จิกไข่ หาอาหารใหลู้กกิน ไม่จิกลูก ใหลู้กข่ีหลงั 

 
2.3 คดัเลือกจากพฤติกรรมของไก่ คือ กินอาหารจุ  ต่ืนตวัอยู่เสมอ ต่ืนออกหากินอาหาร

ในช่วงเชา้ก่อนไก่ตวัอ่ืนและข้ึนคอนในตอนกลางคืนทีหลงัไก่ตวัอ่ืน 

  ทั้งน้ีจะตอ้งดูแลพ่อพนัธ์ุให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถผลิตน ้ าเช้ือไดดี้ ดว้ยการน ากระชายด า 
1 ชอ้นชา ผสมน ้าเปล่า 1 ลิตร ใหพ้อ่พนัธ์ุไก่ทุกวนั ๆ ละ 1 คร้ัง เพราะความสมบูรณ์ของพอ่พนัธ์ุจะท า
ใหไ้ข่มีเช้ือ และส่งผลใหอ้ตัราการฟักออกสูง 

 
ลกัษณะพอ่แม่พนัธ์ุไก่พื้นเมือง 
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ภาคผนวก ค 
 

 พฤติกรรมผดิธรรมชาติของไก่กบัความรู้ทางวชิาการ 
 ตารางการเปรียบเทียบความรู้และความเช่ือเก่ียวกบั ไก่ท่ีชาวบา้นเช่ือวา่มีพฤติกรรมผดิ
ธรรมชาติจะตอ้งก าจดัทิ้งก่อนจะเกิดเหตุการร้าย ๆ ข้ึนกบัตนเองและครอบครัว ดงัน้ี 

พฤติกรรมไก่ ควาหมายของความเช่ือ ความหมายวชิาการ 
ไก่จิกไข่ แม่ไก่ไม่หวงหรือไม่รักไข่

ตวัเอง 
ไก่ขาดอาหาร ตอ้งเสริมอาหาร
โปรตีนและแคลเซียม 

ไก่ลงบนพื้นดิน แม่ไก่นิสัยไม่ดี ไม่สามารถใน
การวางไข่ในรังไข่  

จ านวนรังไข่ไม่พอ หรือไก่สาว
ยงัไม่รู้จกัรังไข่ 

ไก่ไม่ฟักไข ่ แม่ไก่นิสัยไม่ดี ไม่สามารถฟัก
ไข่ได ้

เป็นไก่สาว ยงัไม่รู้จกัฟักไข่ 
หรือไก่เป็นโรคพยาธิภายนอก 

ไข่ทั้งหมดเน่าหรือไม่ฟัก
ออกมาเป็นลูกไก่ 

แม่ไก่นิสัยไม่ดี ดูแลไข่ไม่ได ้ - ไข่ช้ืน เปียก หรือรังไข่ไม่
สะอาด 
- แม่ไก่ไม่กลบัไข่หรือกลบัไข่
ไม่ทัว่ถึงทั้งหมด 

ไก่ไข่ตอนเยน็ แม่ไก่ท่ีดีตอนไข่ในช่วงเชา้ การฟอร์มตวัในระบบรังไข่ไม่
พร้อม ท าใหว้างไข่ชา้ 

ไก่ขนัหลงัพระอาทิตยต์กดิน หลงัพระอาทิตยต์กดิน ไก่
จะตอ้งนอน ไม่ส่งเสียงก่อนจะ
ถึงเท่ียงคืน 

- 

เปลือกไข่น่ิม แม่ไก่นิสัยไม่ดี ดูแลไข่ไม่ได ้ ขาดอาหารประเภทแคลเซียม 
วางไข่ไม่สม ่าเสมอ (ไข่วนัเวน้
วนั)   

แม่ไก่ท่ีดีจะตอ้งวางไข่ทุกวนั 
เพราะแสดงถึงความเอาใจใส่
ในการผลิตไข่ 

ขาดอาหารประเภทแคลเซียม 
และการฟอร์มตวัในระบบรัง
ไข่ไม่พร้อม 

ไก่ไข่นอ้ยกวา่ส่ีฟอง   แม่ไก่ท่ีดีควรใหไ้ข่มากกวา่ 4 
ฟอง เม่ือลูกฟักออกจะไดมี้ฝงู 

- แม่ไก่อาจจะสาวเกินไป หรือ
แก่เกินไป 
- ขาดอาหารประเภทโปรตีน 
 



 

85 
 

พฤติกรรมไก่ ควาหมายของความเช่ือ ความหมายวชิาการ 
ไก่บินขา้มหวัแขกผูม้าเยอืน
หรือขา้มหวัคนท่ีมีคุณไสย 

- จะท าใหเ้กิดความบาดหมาง
กนัในอนาคต  
- คุณไสยท่ีมีก็จะเส่ือม 

ไก่ตกใจ 

ไก่ผสมพนัธ์ุบนบา้น ไก่ถูกสร้างมาใหเ้ป็นเคร่ืองเซ่น
ไหวเ้พื่อประกอบพิธีกรรมของ
ชาวบา้น ซ่ึงไม่ควรอยูสู่งกวา่
เจา้ของบา้น 

ไก่ไม่เลือกท่ีผสมพนัธ์ุ เม่ือ
ระบบสืบพนัธ์ุพร้อม ไม่วา่จะ
อยูบ่ริเวณไหนก็จะผสมพนัธ์ุ 

ลูกไก่ฟักออกนอ้ยกวา่ 3 ตวั -  
ไก่นอนสูงกวา่เจา้ของบา้น ไก่ถูกสร้างมาใหเ้ป็นเคร่ืองเซ่น

ไหวเ้พื่อประกอบพิธีกรรมของ
ชาวบา้น ซ่ึงไม่ควรอยูสู่งกวา่
เจา้ของบา้น 

ไก่ชอบนอนท่ีสูง เป็นการ
ป้องกนัตวัจากสัตว ์ควรท า
คอนใหไ้ก่นอน 
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ภาคผนวก จ 
 

ภาพกจิกรรม 

 
กิจกรรมสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
กิจกรรมการแลกเปล่ียนและศึกษาดูงาน 



 

87 
 

  
กิจกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ของชาวบา้น 

 

 
ภาพการเล้ียงไก่ของชาวบา้นคนท่ี 1 
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ภาพการเล้ียงไก่ของชาวบา้นคนท่ี 2 

 

 
ภาพการเล้ียงไก่ของชาวบา้นคนท่ี 3 
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ภาพการเล้ียงไก่ของชาวบา้นคนท่ี 4 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ – สกุล  นางสาวผอ่งศรี  กติกาโชคสกุล 
วนั เดือน ปี เกดิ   1 ธนัวาคม 2557 
ประวตัิการศึกษา  ปีการศึกษา 2549   ครุศาสตรบณัฑิต   
       สาขาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 
       มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
       

 
 
 
 


