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ศึกษาและพัฒ

โยชน์ที่ได้จา

1. ไก่เป็น
2. เลี้ยงไ
3. มูลไก่น
4. มูลไก่ใ
5. ไก่ช่วย

ลงศัตรูพืชในสว
6. เศษอา
7. สร้างนิ
 

สมบัติที่ดีของ

1. เลี้ยงง่
2. ฟักไข่
3. เน้ือไก
4. ราคาดี

จําหน่ายเป็นไ

กา
ฒนาปศุสัตว์   

กการเลี้ยงไก่

นอาหารโปรตี
ไก่เป็นอาชีพเส
นํามาทําปุ๋ยชีว
ใช้ผสมเป็นอา
ยกําจัดหญ้าแ
วนได้ดี 
าหาร และพืช
นิสัยให้รักการ

งไก่พื้นเมือง 

ง่าย อดทนต่อโ
และเลี้ยงลูกเอ
ก่มีรสชาติดี เนื
ดีทั้งตัวผู้และต
ไก่ชน สามาร

ารเลี้ยงไก
ศูนย์ศึกษากา

       

อาหารใน
พ้ืนเมือง
แต่มีควา
สภาพกา
นิยมกันแ
 

พื้นเมือง 

นในครัวเรือน
สริม สรา้งราย
วภาพได้ดี 
าหารข้นให้วัวกิ
ละแมลงในดิน

ชผักเหลอืใช้ต่า
รทํางาน ทํางา

โรคแมลงในท้
องได้ 
น้ือแน่น มีมันน
ตัวเมีย ประมา
ถทําเป็นอาชีพ

ก่พื้นเมอื
ารพัฒนาห้วย

ไก่พ้ืนเมืองมี
นครัวเรือนแล
งมีหลากหลาย
ามต้านทานต่อ
ารเลี้ยงดูของเ
แพร่หลายจึงเ

นได้ตลอดปีได้
ยได้เสริมให้ครั

กินได้ 
น เช่น ปลวก 

างๆ นํามาเลีย้
านเป็น สู้งาน

ทอ้งถิ่นได้ดี 

น้อย 
าณ กิโลกรัมล
พได้ 

องประดู่ห
ฮ่องไคร้ อันเนื
 

เลี้ยงกันอยู่ทั่ว
ละการกฬีา  ส
ยสายพันธ์ุ  แต
อโรคแมลงสา
เกษตรกรราย
เหมาะที่จะอน

 

้ทั้งเน้ือและไข
รัวเรือน 

มด ตัวอ่อน

ยงไก่ได้ 
และอยากทําง

ละ 60 - 70 บ

หางดํา 

น่ืองมาจากพร

      

วไปในชนบท 
ส่วนมากเลี้ยงเ
ต่ละพันธ์ุก็จะมี
มารถเจรญิเติ
ย่อยทั่วไป  เนื
นุรักษ์และพัฒ

ข่    

งาน 

บาท 

 

ระราชดําริ  

 มีลกัษณะกา
เพ่ือเป็นอาชีพ
มีจุดเด่นเป็นค
ติบโต  และขย
น้ือไก่พ้ืนเมือง

ฒนาการใช้ประ

ารเลี้ยงเพ่ือเป็
พเสริมรายได้ ไ
คุณสมบัติต่าง
ายพันธ์ุได้ดีใน
มีรสชาติดีเป็น
ะโยชน์อย่างย่ัง
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้นเมืองพันธุป์

งใหม่ ได้รวบร
รับเกษตรกรภ

ลักษณะภ
ยคอ-หลังสีแด
นเป็นหงอนถั่

สําหรับใน
อกไข่มีสีนวลใ
0.9 – 1.1 กิโ

เตรียมสถานที
1. สถาน
2. คอกไก
3. พ้ืนคอ
4. ในคอ
 

                 

 

 

 

 

 

ประดู่หางดํา 
เป็นไก่พ้ืนเมอื
รวมพันธ์ุเฉพา
ภาคเหนือ 

ภายนอก  เพศ
ดงเข้ม   ขนลํ
ัว      
นเพศเมีย  ลกั
ให้ไข่ 130 – 1
โลกรัม  โตเต็ม

ที่และคอกไก่ 
ที่ต้ัง การเลือ
ก่ มีหลังคากนั
อก อาจรองพ้ืน
กไก่ควรมีรังไข

องที่มีทั่วทุกภ
ะที่มีทางภาค

ศผู ้มีสหีน้าแด
าตัว ขนหาง แ

กษณะทัว่ไปค
180 ฟองต่อปี
มที่เมื่ออายุ 1

กทําเลการเลี้ย
นแดดกันฝน ส
นด้วยแกลบ ขี
ข่ให้เพียงพอ

าค นิยมเลี้ยง
เหนือ และทํา

   
ดง   
แข้ง ปากสีดํา

ล้ายกับไก่เพศ
ปี  นํ้าหนักไกท่ี
 ปี เพศผู้ หนั

้ยงควรอยู่บนท
สามารถป้องกั
ขี้เลื่อย หรือฟ

เป็นไก่ชนและ
าการผสมพันธ

า  สีผิวหนังขา

ศผู้  มีที่แตกต่
ที่จําหน่ายที่อา
นัก 2.8 – 3.5

ที่ดอน นํ้าท่วม
กันศัตรูต่างๆ 
ฟางแห้ง    

ะกินเน้ือ ปัจจุ
ธ์ุจนได้สายพัน

วอมเหลือง  สี

างกับไก่เพศผู้
ายุ 3 เดือน เพ
กิโลกรัม  เพศ

มไม่ถึง        

 

จบัุนศูนย์วิจัยบ
นธ์ุที่คงที่แล้ว 

สตีาเหลืองอม

ผูค้ือไม่มีขนสร้
พศผู้ 1.2 – 1
ศเมยี หนัก 2.

 

บํารุงพันธ์ุสัตว์
และเหมาะ

ขน
มนํ้าตาล และ

ร้อยคอ   สว่น
.4 กิโลกรัม เพ
.3 – 3 กิโลกรั
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เลี้ยงดูไก่พื้นเ

  1. การเ
      

ะเลี้ยงดูเอง โด
      

งลูก ประมาณ
      

ปเลี้ยงไว้ในกร
ไข่ 
      

น ไก่จะอ้วน ข

หารและการให

    อาหารไก
ธรรมชาติ ซึ่งจ
ารให้ได้ครบท
   - อาหารป
   - อาหารป

อุ่น สร้างกําลัง
   - อาหารป
   - อาหารป
   - อาหารป
เสริมสร้างคว

 

  

เมือง 

เลี้ยงดูแม่ไก่แ
1.1 เมื่อลูกไก
ดยมีรางน้ํา รา
1.2 เมื่อลูกไก

ณ 1-2 เดือน  
1.3 ถ้าหากต้
รงต่างหาก ส่ว

1.4 ถ้ามีไก่รุ่น
ขาว ขายได้รา

ห้อาหารไก่พืน้

ก่แรกเกิดจนถงึ
จะหาได้ในทอ้
ทุกหมู่ ดังน้ี 
ประเภทโปรตีน
ประเภทคาร์โบ
ง ในการ เดิน 
ประเภทไขมัน 
ประเภทแร่ธาต
ประเภทวิตามนิ
ามแข็งแรงต้า

 

และลูกไก่ 
ก่ออกจากไขห่
างอาหารสําห
ก่อายุประมาณ
จึงจะแยกจาก
้องการให้แม่ไ
วนแม่ไก่นําไป

น อายุ 3-4 เดื
าคาดี 

นเมือง  

งอายุ 21 วัน 
องถิ่น เช่น ขา้ว

น ได้จาก  แม
บไฮเดรท ได้จ
ว่ิง 
ได้จาก กากถั

ตุ  ได้จากเปลื
น ได้จาก หญ้
านทานโรค 

หมดแล้วให้ย้า
หรับใส่รํา ปลา
ณ  2  อาทิตย์
กลูกเพ่ือผสมพ
ไก่วางไข่ต่อไป
แช่นํ้าเย็นจัดแ

ดือนจํานวนมา

ใช้อาหารไก่เ
วเปลือก ข้าวโ

มลง  ปลวก  ไ
าก รํา ปลายข

ถั่วเหลือง  กา
อกหอยป่น ก

ญ้าสด ใบกระถิ

ยทัง้แม่ไก่และ
ยข้าว หรือเศ
์ปลอ่ยลูกไก่ไป
พันธ์ุวางไข่ใหม
ปเร็วขึ้น เมื่อเลี้
แล้วขังกลางแ

ากๆ ควรให้กิน

ล็กโปรตีน 19
โพด เศษอาห

ไส้เดือน  ปลา
ขา้ว ข้าวโพด

กมะพร้าว ไข
กระดูกป่น เปลื
ถิน ข้าวโพด รํ

ะลูกไก่มาขังไว้
ษขา้วสุกให้ลกู
ปหากินกับแม่
ม่ 
ลีย้งลกูได้ 2 อ
แดด 2-3 วัน แ

นอาหารผสมอ

9 %    หรือสว่
หารที่เหลือ เพ่ื

ป่น เพ่ือสร้าง
ข้าวเปลือก ก

สตัว์ กากงาเม
ลอืกไข่ 
ําข้าว ปลาปน่

ว้ในสุ่มหรือกร
กไกกิ่น 
ม่ไก่   โดยธรร

อาทิตย์ ให้แยก
แม่ไก่จะเริ่มกิน

อย่างเต็มที่ปร

วนใหญ่จะปล่
พ่ือลดต้นทุน ค

ง ขน เล็บ เลือ
กากมันสําปะห

มล็ดถั่ว        

น พืชผักต่างๆ

รงบนพ้ืนที่แห้

มชาติแม่ไก่จะ

กลูกออกจากแ
นอาหารและ

ระมาณ 1 

ลอ่ยให้หากินเอ
ควรมกีารเสริม

อด เน้ือ และห
หลัง เพ่ือให้คว

  

ๆ เป็นสารอาห
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สุขาภิบาลแล

1. ป้องกัน

2. ป้องกัน

 

ละหลักการป้อ

นไม่ให้ร่างกาย
1.1 ให้กินอาห
1.2  ใหม้ีโรงเ
1.3  กําจัดพย
1.4  ป้องกันส
นไม่ให้เช้ือโรค
2.1  บริเวณค
2.2  พ้ืนคอก
2.3  ภาชนะที
2.4  การนําสั
2.5  ไม่ควรซื้
2.6  ฉีดวัคซีน
2.7  ถ้าไก่เริม่
 

องกันรักษาโร

ยอ่อนแอหรือท
หารดี 
เรียนหรือคอก
ยาธิทั้งภายนอ
สัตว์ใหญ่รังแก
คเข้าสู่ร่างกาย
คอกสัตว์ควรมี
สัตว์ควรสะอา
ที่ใส่นํ้าและที่ใ
สตัว์ภายนอกเ
ซื้อสัตว์จากฟา
นป้องกันโรคต
มป่วยหรือตาย

รคไก่พื้นเมือง

ทําให้สัตว์แขง็

กทีอ่ยู่ดี 
อกและภายใน
กสตัว์เล็ก 
ยสัตว์ 
มีรั้วมิดชิดเพ่ือ
าด มีการพ่นย
ใหอ้าหารต้อง
เข้ามาเลี้ยง คว
าร์มที่เป็นโรคม
ตามโปรแกรม
ย ควรรีบ กําจั

 
 
 
 
 

 

ง 

งแรงโดย 

น 

อป้องกันศัตรูแ
ยาฆ่าเช้ือก่อน
สะอาดอยู่เสม
วรแยกขังไว้ก่
มาเลีย้ง 
 
จดัซากโดยกา

และบุคคลภาย
และหลังนําสั
มอ 
อน 10-15 วัน

รเผาหรือฝัง  

      

ยนอก 
ัตว์เข้าขออก 

นเพ่ือสังเกตอ

 

              

  

าการ     
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โรคท่ีสาํคญัในไก่พื้นเมือง 

1. โรคนิวคาสเซิล   
สาเหตุ เกิดจากเช้ือไวรัส ส่วนมากไก่ติดโรคทางการการหายใจ   นํ้า   และอาหาร     
อาการ ถ้าเป็นชนิดรุนแรงไก่ตายทันทีเป็นจํานวนมาก   หากเป็นเรื้อรังมักจะแสดงอาการทางระบบ

หายใจ  ไอ   จาม   ซึม เบ่ืออาหาร  อุจจาระเหลวสีขาว-เขียว ไก่ที่หายป่วยแสดงอาการทางประสาท อัตราการ
เป็นคอบิดเบ้ียว จะเป็นตัวอมโรคแพร่กระจายโรคในฝูงได้                                                      

การรักษา  ไม่มี  
 การป้องกัน  ทําวัคซีนป้องกันโรคตามกําหนด กําจัดสัตว์ป่วยและสัตว์ตาย โดยการเผาหรือฝัง 

2. โรคฝีดาษไก่   
สาเหตุ เกิดจากเช้ือไวรัส  โดยมียุงเป็นพาหะนําโรคน้ี      
อาการ ชนิดแห้ง เกิดตุ่มฝี ใบหน้า หงอน และที่ขา  ชนิดเปียก   จะพบตุ่มฝีบริเวณหลอดอาหาร แพดาน

ปาก ริมฝีปากด้านใน ทําให้กินอาหารลําบาก     
 การป้องกัน 
  1. ป้องกันยุงกัดลูกไก่ โดยนําไปขังในกรงกันมุ้งตาข่ายกันยุง จุดยากันยุง หรือเปิดไปตอน
กลางคืน  

2. ตัดตุ่มฝีออก ทายาทิงเจอร์ไอโอดีน 
 3. ทําวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษไก่  โดยการปลกูฝีที่ปีกไก่ เมือ่อายุ 14วัน 

      3.  โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ 
 สาเหตุ เกิดจากเช้ือไวรัส สภาพที่อากาศเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ร่างกายสัตวจะอ่อนแอแล้วเป็นโรค 
เช่น อากาศหนาวจัด ร้อนจัด หรือการเปลี่ยนฤดู กลิ่นมูลไก่ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ทําให้ไก่เป็นโรคน้ี
ง่าย 

อาการ ไก่ป่วยจะแสดงอาการเป็นหวัด อ้าปากหายใจและมีเสียงดัง กินอาหารน้อยลง ขนยุ่ง ในไก่ไข่
พบว่าลักษณะของเปลือกไข่จะผิดปกติ โดยมีผิวขรุขระไม่เรียบ 
 การป้องกัน โรงเรือนควรมีผ้าใบสําหรับป้องกันลมโกรกและละอองฝน แต่ต้องระบายอากาศได้ดี เปลี่ยน
วัสดุรองพ้ืนพร้อมพ่นยาฆาเช้ือ การทําวัคซนีป้องกันโรคหลอกลมอักเสบเมื่อลูกไก่อายุ 7-14 วัน และซ้ําทุก 3 
เดือน 
       4.โรคอหิวาต์    

สาเหตุ เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย พบในไก่และเป็ด 
อาการ ชนิดรุนแรง ไก่ป่วยและตายอย่างรวดเร็ว  ชนิดเรื้อรัง ไก่จะแสดงอาการนอนหมอบ นํ้าไหลออก 

ปาก หน้าคล้ําท้องร่วงสีขาวเหลือง สามารถรักษาให้หายได้ ไก่ที่ตายเมื่อผ่าซากจะพบว่าผิวตับมีสีขาวซีด    
 การป้องกัน 
  1. ทําความสะอาดภายในเล้าเป็นประจํา  
  2. ละลายยาปฏิชีวนะเพ่ือฆ่าเช้ือในนํ้า ให้กิน 3-5 วัน    

3.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเมื่ออายุ 1 เดือนคร่ึง และซ้ําทุก 3 เดือน  
 การรักษา  ใหย้าปฏิชีวนะเช่น ซัลฟาเมท แกลิโอมัยซิน คลอเตตร้าไซคลนิ ละลายน้ําให้กิน หรือฉีดยา 
ออกซี่เตตร้าไซคลินเข้ากล้าม ตัวละ 1-2 ซีซี. ติดต่อกัน 3       
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  ตารางการให้วัคซีนป้องกันโรคระบาดของไก่  

ชนิดของวัคซีน อายุไก่ วิธีใช้ ขนาดของ 
วัคซีนที่ใช้ ระยะคุ้มกันโรค 

นิวคลาสเซิล 
(ชนิดหยอดจมูก) 1-7 วัน หยอดจมูก 1-2 หยด ควรทําครั้งที่ 2 เมื่อ 

ไก่อายุ 21 วัน 

นิวคลาสเซิล 21 วัน หยอดจมูก 1-2 หยด 
ทําวัคซีนนิวคลาสเซิล 
ชนิดแทงปีกอีกคร้ังเมื่อ 
ไก่อายุ 3 เดือน 

นิวคลาสเซิล 
(ชนิดแทงปีก) 3 เดือน ใช้เข็มคู่แทงปีก 1 ครั้ง 6 เดือน 

ฝีดาษไก่ 7 วัน ใช้เข็มคู่แทงปีก 1 ครั้ง 1 ปี 

อหิวาต์ไก่ ต้ังแต่ 1 
เดือน ฉีดเข้ากล้ามเน้ือ 1 ซีซี. 3 เดือน ฉีดซ้ําทุก 3 เดือน

หลอดลมอักเสบ 14 วัน หยอดจมูก 1-2 หยด 

3 เดือน ฉีดซ้ําทุก 3 เดือน 
ห้ามใช้วัคซีนน้ีพร้อมกับ 
วัคซีน นิวคลาสเซิล ควรใช้
วัคซีนชนิดน้ีห่างกัน 
ไม่น้อยกว่า 1 อาทิตย์ 

           ที่มา : คําแนะนําการเลี้ยงและการควบคุมโรคไก่พ้ืนเมือง, 2530 , กรมปศุสัตว์   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
การพิจารณาความสาํเร็จในอาชีพการเลีย้งไก่พื้นเมือง   
            การที่จะพิจารณาว่าผู้ที่เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองประสบความสําเร็จหรอืไม่ย่อมขึ้นอยู่ว่าผู้ที่เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองน้ัน 
เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเป็นอาชีพเสริม หรือเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก ถ้าผู้ที่เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม จะพิจารณาว่า
เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองแล้วไก่พ้ืนเมืองเจริญเติบโตสมบูรณ์ดีหรือไม่ไก่พ้ืนเมืองไม่ตายจากโรคระบาด แต่ถา้เลี้ยงเป็นอาชีพ
หลักนอกจากจะพิจารณาว่าเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองแล้วได้ผลผลิตดี ปัจจัยสําคัญที่จะช้ีขาด คือกําไร - ขาดทุน ถ้าผู้ที่เลี้ยง
ไก่พ้ืนเมืองแล้ว จําหน่ายได้กําไรก็แสดงว่าประสบผลสําเรจ็ทั้งในด้านการผลิตและการตลาด กล่าวคือ "สามารถลด
ต้นทุนการผลิตได้ตํ่ากว่าราคาขาย" 
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การคํานวณต้นทุนการขนุไก่พื้นเมืองประดู่หางดํา 
 
ต้นทุนการผลิตต่อลูกไก่ 1 ตัว เวลา 4 เดือน นน. 1.2 กก. (ควรเลี้ยงอย่างน้อย 100 ตัว จึงจะคุ้มค่าการลงทุนดูแล) 
  ค่าลูกไก่     20 บาท/ตัว 
  ค่าอาหาร    50 บาท/ตัว 
  ค่าแรงงาน    2.34 บาท/ตัว 
   ค่านํ้า+ค่าไฟ      0.58 บาท/ตัว 

ค่าวัสดุอุปกรณ์โรงเรือน     1.08 บาท/ตัว 
รวมต้นทุน            74 บาท/ตัว   
ราคาขายไก่เป็นกก.ละ 80 บ. x  1.2 กก.          96  บาท 
ดังน้ัน   จะมีกําไรตัวละ   96 – 74                 22  บาท 

  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ : 3 ธันวาคม 2551   
 


