
 

การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์หลักๆ อยู่ 3 ประการ คือ เลี้ยงเพ่ือการ
บริโภคในครอบครัว เพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ และการเลี้ยงเพ่ือจ าหน่าย สัตว์ที่นิยมเลี้ยงบนพ้ืนที่สูง
คือไก่และสุกร เนื่องจากเลี้ยงง่ายและจ าเป็นต้องใช้ในงานพิธีกรรมตามความเชื่อต่างๆ โดยเฉพาะไก่กระดูกด าซึ่ง
ชาวจีนฮ่อและม้งเชื่อว่าเป็นอาหารบ ารุงร่างกาย จึงท าให้มีราคาสูงกว่าไก่พ้ืนเมืองชนิดอ่ืน 60-80% จุดเด่นของ 
ไก่กระดูกด า คือ มีโปรตีนสูง (24.4 กรัม/เนื้อ 100 กรัม) แต่มีไขมัน คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และกรดไขมัน
ชนิดอ่ิมตัวต่ า และมีกรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัวอยู่สูง เมื่อเทียบกับไก่พ้ืนบ้านไทย ไก่เบรส และไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์
เรด ลักษณะของไก่กระดูกด าที่ส าคัญคือ หนัง เนื้อ และกระดูกต้องมีสีด า แต่ในปัจจุบัน พบว่า ไก่กระดูกด ามี
ลักษณะประจ าพันธุ์บางอย่างหายไป อันเป็นผลมาจากวิธีการเลี้ยงของเกษตรกร การศึกษาในปี พ.ศ. 2557 ได้ท า
การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกด าพันธุ์แท้รุ่นที่ 1 ที่มีลักษณะดีตรงตามสายพันธุ์ มีการเจริญเติบโตบน
พ้ืนที่สูงได้ดี และตรงกับความต้องการของตลาด ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2558 เป็นการด าเนินงานต่อเนื่องในการปรับปรุง
พันธุ์ไก่กระดูกด าพันธุ์แท้รุ่นที่ 2 ที่มีสมรรถภาพการผลิตที่ดีขึ้น (อัตราการเจริญเติบโตประสิทธิภาพการใช้อาหาร 
และอัตราการเลี้ยงรอด) เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงบนพ้ืนที่สูง เพ่ือสามารถขยายพันธุ์เพ่ือส่งเสริมเป็นอาชีพให้แก่
เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงต่อไป ซึ่งสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกด าพันธุ์แท้รุ่นที่ 2 ที่มีสมรรถภาพการผลิตที่ดีส าหรับ
พื้นที่ 3 ระดับความสูง ด าเนินงานในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า (400-800 เมตร)  
สถานีเกษตรหลวงปางดะ (800-1,000 เมตร) และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง (1,000 เมตร ขึ้นไป) 
พบว่า ปริมาณไข่เฉลี่ยเท่ากับ 255 ฟอง (จ านวน 126 วัน) ระยะเวลาเก็บไข่ตั้งแต่ 5 ม.ค.  - 3 พ .ค. 2558 
เปอร์เซ็นต์ไข่มีเชื้อเฉลี่ย 89.38 เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์การฟักออกจากไข่ฟัก พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
40.39 เปอร์เซ็นต์ ด้านน้ าหนักตัวเมื่อเลี้ยงไก่ที่ 16 สัปดาห์ มีน้ าหนักตัวเฉลี่ย 1.61 กิโลกรัม มีปริมาณอาหาร
ที่กินมากที่สุด คือ 6,269 กรัมต่อตัว อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนัก (FCR) นั้นมีค่าเฉลี่ย 3.78 

2. โครงการศึกษาเครื่องหมายทางพันธุกรรมส าหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ไก่กระดูกด า   การศึกษา
ความสัมพันธ์ของเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอของยีน fibromelanosis    ) FM   (และ  sex-linked inhibitor of 
dermal melanin gene (Id) ส าหรับบ่งชี้ลักษณะไก่กระดูกด าเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ จ านวน 6 ชุด
เครื่องหมาย พบว่าเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอของยีน FM และ Id มีความสัมพันธ์กับลักษณะไก่กระดูกด า
อย่างมีนัยส าคัญ  การจ าแนกสายพันธุ์ไก่กระดูกด าด้วยเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ โดยวิเคราะห์แบบ 
principal component analysis สามารถจ าแนกไก่กระดูกด าออกจากไก่กระดูกไม่ด าได้อย่างชัดเจน
เครื่องหมายโมเลกุล FM assay A และ FM assay B สามารถจ าแนกไก่กระดูกด าได้ถูกต้อง 92-95 เปอร์เซ็นต์ 
และเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอดังกล่าวสามารถจ าแนกไก่สายพันธุ์ที่มีลักษณะกระดูกไม่ด าได้ถูกต้อง  
85-90 เปอร์เซ็นต์ 

3. โครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารส าหรับไก่กระดูกด า และระบบการผลิตลูกไก่และการเลี้ยง
ขุนตามระบบการผลิตที่ดี (GAP) ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารส าหรับไก่กระดูกด า 
รวมถึงระบบการผลิตลูกไก่และไก่ขุนตามระบบการผลิตที่ดีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่สูง กลุ่มที่ 1 อาหารควบคุม 
เป็นอาหารส าเร็จรูปที่มีโปรตีน 21, 19 และ 17 เปอร์เซ็นต์ ให้ตลอดเวลาในช่วงไก่อายุ 2-5, 6-10 และ  
11-13 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มที่ 2 และ 3 ให้เศษผักคัดทิ้ง และพืชหมักจ าพวกใบกระถินหรือหญ้าเนเปียร์หมัก ให้
กินเสริมร่วมกับให้อาหารส าเร็จรูปสูตรเดียวกับกลุ่มควบคุม ได้รับอาหารและน้ าอย่างเต็มที่ (ad libitum)  
เศษผักคัดทิ้งซึ่งส่วนใหญ่เป็นผักกาดขาว ผลการวิจัยพบว่าไก่กลุ่มที่ได้รับเศษผั ก หรือพืชหมักร่วมกับ 

โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตไก่กระดูกด าบนพื้นที่สูง 



อาหารส าเร็จรูป (กลุ่มที่ 2 และ 3) ตลอดระยะการทดลอง 13 สัปดาห์ มีน้ าหนักตัวเพ่ิมน้อยว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05; 1.09 - 1.19 และ 1.29 กิโลกรัม ตามล าดับ) ไก่กลุ่มที่ 2 และ 3 กินอาหาร
ส าเร็จรูปได้น้อยกว่ากลุ่มควบคุม (3.59-3.70 และ 3.91 กิโลกรัม ตามล าดับ) เมื่อค านวณต้นการผลิตจาก
อาหารส าเร็จรูป พบว่า ไก่ที่ได้รับพืชหมักมีต้นทุนการผลิตถูกกว่าไก่ที่ได้รับอาหารส าเร็จรูปและผักคัดทิ้ง  
เพียงเล็กน้อย คือ 43.42 และ 45.32 และ 46.82 บาทต่อน้ าหนักที่เพ่ิมขึ้น 1 กิโลกรัม การทดสอบระบบ 
การเลี้ยงไก่ขุนตามระบบการผลิตที่ดี กับเกษตรกรในพ้ืนที่สูงที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ย  
700 และ 980 เมตร เพื่อทดสอบความแตกต่างของพ้ืนที่ลานปล่อย (0.6-0.7 และ 0.9-1.6 ตารางเมตรต่อตัว) 
และชนิดของคอนเกาะที่ต่างกัน (แบบชั้นเดียวที่มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร เทียบกับแบบสามชั้น
ทรงเอที่มีความสูงจากพ้ืน 1.5 เมตร) ส่วนการจัดการด้านอ่ืนๆ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ดี 
บนพื้นที่สูง เป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่า สมรรถภาพการผลิตในทุกพ้ืนที่ และลานปล่อย รวมถึงชนิดคอนเกาะ
ที่ต่างให้ผลไม่แตกต่างกัน  

ผลผลิตที่ส าคัญ 
1. สายพันธุ์ไก่กระดูกด ารุ่นที่ 2 ที่เป็นสายพันธุ์ดี มีสมรรถภาพการผลิตที่ดีส าหรับพ้ืนที่ 3 ระดับความสูง  

1 สายพันธุ์ 
2. สูตรอาหารไก่กระดูกด าที่มีประสิทธิภาพ โดยมีส่วนประกอบจากวัสดุในท้องถิ่น โดยมีระดับโภชนะ  

ที่เหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่กระดูกด า 1 สูตร 
3. ระบบการผลิตลูกไก่และการเลี้ยงขุนไก่กระดูกด าตามระบบการผลิตที่ดี ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่สูง 1 ระบบ  
4. ชุดเครื่องหมายทางพันธุกรรมสามารถใช้บ่งชี้เอกลักษณ์ไก่กระดูกด า ที่มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ 1 ชุด  

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. มีพ่อแม่พันธุ์ไก่กระดูกด าสายพันธุ์ดีรุ่นที่ 2 ตรงตามลักษณะ เพ่ือใช้ในการขยายพันธุ์ต่อไปได้ และมี 

การเจริญเติบโตบนพื้นที่สูงได้ดี เพื่อส่งเสริมเป็นอาชีพให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้ต่อไป 
2. สูตรอาหารไก่กระดูกด าท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีส่วนประกอบจากวัสดุในท้องถิ่น 
3. มีระบบการผลิตลูกไก่และการเลี้ยงขุนไก่กระดูกด าตามระบบการผลิตที่ด ีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่สูง 
4. สามารถใช้ DNA marker ในการคัดเลือกไก่กระดูกด าพ่อแม่พันธุ์ ให้มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์  
  



  
(ก) การชั่งน้ าหนักไก่กระดูกด า (ข) การคัดเลือกไก่กระดูกด า 

ภาพที่ 1 การวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกด าพันธุ์แท้รุ่นที่ 2 ที่มีสมรรถภาพการผลิตที่ดี 
  

  
(ก) การจ าแนกสายพันธุ์ไก่กระดูกด าด้วยเครื่องหมายโมเลกุล 

ดีเอ็นเอ โดยวิเคราะห์แบบ principal component analysis 
(ข) ตัวอย่างผลผลิต PCR จากเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ

ของยีน Id จ านวน 2 เครื่องหมาย ประกอบด้วย  
(A) Id000, (B) Id542 ของไก่กระดูกด า 

ภาพที่ 2 การศึกษาเครื่องหมายทางพันธุกรรมส าหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ไก่กระดูกด า 
  

  
(ก) ทดสอบการเลี้ยงไก่กระดูกด าตามระบบการผลิตที่ดี (ข) หญ้าเนเปียรค์ลุกกับร าละเอียดเพื่อท าหญ้าหมัก 

ภาพที่ 3  การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารส าหรับไก่กระดูกด า และระบบการผลิตลูกไก่และการเลี้ยงขุน 
ตามระบบการผลิตที่ดทีี่เหมาะสมกับพ้ืนที่สูง 

 

(A) Id000 

(B) Id542 


