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พืน้เมอืงประจําถ่ิน บนดอยแมส่ลองมาตัง้แตปี่งบประมาณ 2548 เป็นต้นมา มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการเลีย้ง การดแูล

ไก่แตล่ะอายแุละการจดัการฟาร์มแก่เกษตรกร ซึง่เป็นชนเผา่ตา่งๆ ได้แก่ เผา่ลซีู(ลซีอ) จีน(จีนฮอ่) อาขา่(อีก้อ) ลาหู(่มเูซอ) ไทย
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เป็นการคดัสายพนัธุ์ไก่ท่ีมีลกัษณะดี และเป็นการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทัว่ไปและนกัทอ่งเท่ียวได้รู้จกัและให้ความสาํคญั

แก่ไก่ดําดอยแมส่ลอง มีการจดัประกวดไก่ไมต่อ่เน่ือง เว้นบางปีไปบ้างและตอนหลงัตัง้แตปี่ 2554 ได้จดัร่วมกบัการจดังาน
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ปรับปรุงพนัธุ์จนได้สายพนัธุ์แท้เทา่นัน้ แตเ่มื่อมีการสาํรวจและเข้าคลกุคลกีบัชมุชนอยา่งจริงจงั จึงพบวา่ยงัมีไก่สขีนแปลกอีก

จํานวนมากท่ีไมไ่ด้ตัง้ช่ือหรือปรับปรุงเป็นสายพนัธุ์ใหม ่นอกจากไกพ่นัธ์ุปาป้าซงุ ไกก่ระดกูดาํขนสขีาวเทา่นัน้ท่ีได้รับ

พระราชทานตัง้ช่ือจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสดุาฯสยามรมราชกมุารี ไก่ดําดอยแมส่ลองจึงเป็นแหลง่พนัธุ์ไก่ท่ีได้รับการ

ปรับปรุงพนัธุ์แล้วและยงัไมไ่ด้รับการปรับปรุงพนัธุ์ ซึง่เป็นแหลง่พนัธุกรรมของไกก่ระดกูดาํท่ียงัมคีวามหลากหลายอยูม่าก 

หนงัสอืเลม่นี ้นา่จะเป็นหนงัสอืเลม่แรกที่นําข้อมลูของการเลีย้งไก่กระดกูดําบนดอยแมส่ลองมาเผยแพร่ให้คน

ไทยได้รู้จกักนัและให้ความสาํคญัแกไ่กพ่ืน้เมอืงท่ีเลีย้งในท้องถ่ินชนบทของประเทศ และเป็นความรู้พืน้ฐานในการอนรัุกษ์สาย

พนัธุ์ไก่กระดกูดําของไทยและนําไปใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยืน ไมใ่ห้สญูพนัธุ์ไปตามกระแสไก่สายพนัธุ์การค้าท่ีโตเร็วและให้ไขด่ก 

และหวงัวา่หนงัสอืลกัษณะนีท่ี้มาจากผลการอนรัุกษ์ การสง่เสริมและการพฒันาไก่พืน้เมืองของไทยคงมีผู้แตง่เพ่ิมขึน้อีกหลาย

เลม่ในแตล่ะภมูิภาค 
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1 

บทที่ 1 

ความเปนมาของไกดําดอยแมสลอง 

ที่ต้ังดอยแมสลองและชนเผา 

ดอยแมสลองต้ังอยูในเขตอําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ลกัษณะภูมิประเทศอําเภอแมฟาหลวง  
สภาพโดยท่ัวไปเปนภูเขาสูงมีเทือกเขาสลับซับซอน พ้ืนท่ีลาดเอียงจากตะวันตก ไปทางตะวันออก ระดับความสูงจาก
นํ้าทะเลปานกลาง ประมาณ 1,300 - 1,500 เมตร ลักษณะภูมิอากาศ เปนแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ- ฤดูรอน เร่ิมตั้งแต 
เดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส มีลักษณะรอนช้ืน ฤดูฝน เริ่มต้ังแตเดือน มิถุนายน - 
กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส มีลกัษณะฝนตกและลมพัด  ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตเดือน ตุลาคม - มกราคม 
อุณหภูมิเฉลี่ย 10 องศาเซลเซียส มีลักษณะหนาวจัด แหลงท่ีเปนที่ต้ังของชุมชนบนดอยแมสลองคือตําบลแมสลอง
นอก ซึ่งมีหมูบาน จํานวน 13 หมูบาน จํานวนประชากร 15,134 คน ชาย 7,557 คน หญิง 7,577 คน จํานวน
บานเรือน 1,638 หลัง อยูหางจากอําเภอแมฟาหลวง ประมาณ 65 กิโลเมตร และอยูหางจากจังหวัดเชียงราย 
ประมาณ 67 กิโลเมตร เน้ือท่ีท้ังหมด โดยประมาณ 115.26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 72,045 ไร ประชากรสวน
ใหญเปนชาวไทยภูเขา ประกอบดวย จีนยูนาน(จีนฮอ) ลีซอ(ลีซู) อาขา(อีกอ)  เยา(เม้ียน)  ลาหู(มูเซอ) ไทยใหญ 
ประกอบอาชีพดานการเกษตร รอยละ 60 รองลงมาเปนอาชีพดานการคาขาย รอยละ 10 และอาชีพรับจาง รอยละ 
30 อาชีพการเกษตรกรท่ีสําคัญและสรางช่ือเสียงใหแกดอยแมสลอง ไดแกการปลูกชาจีน ขอมูลป 2550 ในพ้ืนท่ี
อําเภอแมฟาหลวง มีการปลกูชาจีน ท้ังหมดตามไหลเขา จํานวน 6,700 ไร  ดอยแมสลอง เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ
ของภาคเหนือ และเปนแหลงทองเที่ยวท่ีบรรจุอยูในยุทธศาสตรกลุมจังหวัดลานนา จํานวนนักทองเท่ียวปละประมาณ 
8 ลานคน การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงรายมีสองเสนทาง เปนถนนพหลโยธิน เชียงราย-แมจัน- แมสาย โดยไป
แยกกันท่ีอําเภอแมจัน ระยะทาง 29 กิโลเมตร เสนทางแรกออกจากตัวอําเภอแมจัน 1 กิโลเมตร ไปเสนทางแมจัน-แม
สาย ผานหนาโรงเรียนแมจันวิทยาคม เลีย้วซายเขาถนนหมายเลข 1130 เม่ือถึงหลักกิโลเมตรที่ 10 จะเปนสามแยก
ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา แยกขวา เปนทางหลวงหมายเลข 1338 ไปพระตําหนักดอยตุง ใหเลีย้วซายตาม
ทางหลวง 1234 ระยะทาง 25 กโิลเมตร ผานบาน อีกอสามแยก ตรงหลักกิโลเมตรท่ี 9 ใหเลี้ยวซายไปอีก 16 กิโลเมตร 
จะถึงดอยแมสลอง เสนทางที่สองยังไมถึงตัวอําเภอแมจันผานหนาโรงพยาบาลแมจันเลี้ยวซายไปตามทางหลวง 
หมายเลข 1089 (แมจัน-แมอาย)เม่ือถึงดานสามแยกกิ่วสะไต หลกักิโลเมตรท่ี 55 ใหเลี้ยวขวาไปตามเสนทางข้ึนดอย
คดเค้ียวอีก 15 กิโลเมตรถึงดอยแมสลอง  
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีเสนทางข้ึน

ดอยแมสลอง(ภาพดัดแปลง

จาก www.google.com) 

ภาพท่ี 2 ลักษณะอาคารรานคาบนดอย

แมสลอง 

ภาพท่ี 3 ทิวทัศนหมูบานบนดอยแมสลอง 
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ภาพท่ี 4 ลักษณะอาคารบานเรือนใน

หมูบานบนดอยแมสลอง 

ภาพท่ี 5 ตัวอยางลักษณะบานของชาวจีน

บนดอยแมสลอง(สภาพจริงสรางดวย

คอนกรีต) 

ภาพท่ี 6 ตัวอยางลักษณะบานของชาวอา

ขาบนดอยแมสลอง(คลายสภาพจริงท่ี

สรางดวยไมไผ) 

ภาพท่ี 7 ลักษณะการแตงกายใน

ประเพณีเตนวันข้ึนปใหมของชาวลาหู

(มูเซอ) 
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ถ่ินกําเนิดไกดํา 

ยังไมทราบแนชัดถึงตนกําเนิดทางชีววิทยาของไกดํา เพียงแตเขาใจวาเปนไกพ้ืนเมืองของภาคใตของ

จีนและพ้ืนท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมาโค โปโล พบไกดําเหลาน้ีในระหวางการเดินทางในประเทศจีนในชวง

คริสตศตวรรษท่ี 13  หลกัฐานท่ีเปนรายงานอยางเปนทางการท่ีไดรับการบันทึกในป ค.ศ. 1575 โดย Martin de Friar 

Rada ในชวงท่ีมาเยือนมณฑลฟูเจี๋ยน ของประเทศจีน และในป ค.ศ. 1599  Ulisse Aldrovandi นักเขียนและ

นักธรรมชาติวิทยาที่มหาวิทยาลยัโบโลญา ประเทศอิตาลีเผยแพรตําราท่ีเขียนเร่ืองไกซึ่งยังนิยมอานกันแพรหลายใน

วันน้ี ในน้ันเขาพูดเกี่ยวกับ "ไกมีเครา"และกลาววา "ใสผาท่ีเปนขนเหมือนกับแมวดํา"ไกดังกลาวรูจักกันดีในชาวจีน

ภาพท่ี 8 ลักษณะการแตงกายของ

สาวชาวลีซู 

ภาพท่ี 9 ลักษณะการแตงกายของ

สาวชาวอาขา 

ภาพท่ี 10 ลักษณะการแตงกายของ

ชาวเยา(เม้ียน) 
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เพราะเลี้ยงในหลายจังหวัดในประเทศจีน และตอนน้ีแมกระท่ังในรัฐแคลิฟอรเนียและรัฐอ่ืน ๆ ประเทศอเมริกา ซึ่งมี

ประชากรจีนอพยพมาอยูมากก็มีการเลี้ยงไกดํามาก ไกเหลาน้ีเปนท่ีรูจักกันท่ัวไปวา ไกซ๊ิลกี้(Silkies หรือ Bantams 

Silkie) เพราะขนปุยออนนุมและยังมีความโดดเดนจากไกอ่ืน ๆ โดยมีน้ิวเทาหาน้ิวมากกวาไกท่ัวไปท่ีมีสี่น้ิวเทา 

ไกซิ๊ลกี้ท่ีสําคัญของประเทศจีน ไดแกไกดําไตเฮ(Taihe) ไดรับการเลี้ยงดูในอําเภอไตเฮ(Taihe) ทิศ

ตะวันออกของภูเขาหวูซาน ในมณฑลเจียงสี ลักษณะของไกดําพันธุแทของไกดําไตเฮ มีลักษณะเดนชัดสิบขอดังน้ี 

1.ขนไกท้ังตัวเปนออนนุมสีขาว ยกเวนปกและหางไกพอพันธุ แมพันธุท่ีมีขนแข็งบาง 
2.มีพูขนสีขาวต้ังบนหัวไกโดยเฉพาะไกพอพันธุ 
3.หงอนพับเปนชั้น ซึ่งเรียกวา หงอนฟนิกซ ในพอพันธุเปนลักษณะดอกกุหลาบ และในแมพันธุคลาย

ผลสตรอเบอรี่หรือมัลเบอรี่ 
4.ตุมหูมีสีเขียวแบบสีขนนกยูง มีสีบรอนสบางสวน ซึ่งพบในไกอายุ 60-150 วัน ถาอายุเกิน 150 วัน

ตุมหูจะเปลี่ยนเปนสีแดงอมมวง 
5.มีเคราใตคางเปนขนเล็กๆ 
6.มีขนท่ีขา ท้ังสองขามีขนออนข้ึน เรียกกันวา นุงกางเกง 

7.มีน้ิวเทาหาน้ิวในแตละขางของเทา 

8.มีสีดําท่ีผิวหนัง ตา ปาก น้ิวเทา 

9.กระดูกมีสีดํา หรือสีออกเทารวมถึงกระดูกและเน้ือเยื่อในชองทองดวย 

10.เน้ือดํา และอวัยวะภายใน ไขมันชองทอง หัวใจ เน้ือมีสีดํา ท่ีขามีสีเทาดํา 

 

ไกซิ๊ลกี ้ไดถกูนําไปเลี้ยงและขยายพันธุในประเทศตางๆ และไดมีการปรับปรุงพันธุ ไดลกัษณะสีขนท่ี

แตกตางกันออกไป แตเอกลักษณท่ีสําคัญคือ มีขนออนนุมท้ังตัว และมีขนนุมท่ีแขงเหมือนขนท่ีลําตัว มีน้ิวเทา 5 น้ิว 

และเปนไกดํา บางแหงไดผสมพันธุออกมาเปนไกแจ(Bantam)สาํหรับเลี้ยงไวดูเลน 

ภาพท่ี 11 ไกพอพันธุซิ๊ลกี้ ภาพท่ี 12 ไกพอแมพันธุซิ๊ลกี้ ภาพจาก www.google.com 
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ไกซิ๊ลกี ้เม่ือนําไปผสมขามพันธุกับไกท่ัวไปที่มีขนแข็งและน้ิวเทาสี่น้ิว ลูกผสมทีไ่ดเปนไกขนแข็งแตหนัง 

เน้ือและกระดูกยังมีสีดําอยู ในมณฑลยูนนานของประเทศจีนพบไกดําขนแข็งท่ีตางจากไกซ๊ิลกี ้ซ่ึงชาวบานนิยมเลี้ยง

กันท่ัวไป 

ประวัติไกดําดอยแมสลอง 

แหลงท่ีเลี้ยงไกดํา แหลงใหญไดแกดอยแมสลอง โดยเฉพาะในเขตตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟา
หลวง จังหวัดเชียงราย ศูนยวิจยัและพัฒนาการปศุสัตวท่ี 5 ไดเขาไปสงเสริมและอนุรักษการเลีย้งไกดําบนดอย 
แมสลองต้ังแตป 2548 และไดประชาคมกับชาวบานและผูนําทองถิ่นต้ังช่ือใหเปนเอกลักษณของดอยแมสลองวา 
 “ไกดําดอยแมสลอง” โดยไกดําดอยแมสลองเร่ิมประวัติมาพรอมกับการอพยพ ของทหารจีนจากกองพล 93 ภายหลัง
จากสงครามกลางเมืองจีนระหวางพรรคกกมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสตจีนไดสิ้นสดุลงใน พ.ศ. 2492 บางสวนของกอง
กําลังพรรคกกมินตั๋งไมยอมมอบตัว รวมทั้งกองพล 93 นําโดยพลเอกตวน ซีเหวิน ดวย กองพล 93 ทําการสูรบและหนี
ออกจากมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใตของจีน ทหารไดพาครอบครัวอพยพลี้ภัยอยูอาศัยในปาของพมาซึ่งเปน
เขตติดตอกับประเทศจีน กอนท่ีจะลี้ภัยเขามาต้ังม่ันบนดอยแมสลองเม่ือป พ.ศ. 2504 เปนกองกําลังทหารและ
ครอบครัวประมาณ 4,000 คน รัฐบาลไทยอนุญาตใหอาศัยอยูไดแตมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกับการลี้ภัยครั้งน้ี กําหนดให
ทหารกองพล 93 ชวยรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ี และใหเปนกองกําลังตอตานการแทรกซึมของพรรค
คอมมิวนิสตไทย ซึ่งขยายกําลังตามปาและแนวชายแดนไทยไปท่ัว โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ตามยุทธการปาลอม
เมืองของพรรคคอมมิวนิสตไทย กองกําลังทหารกองพล 93 ไดทุมเทและเสียสละในการปฏิบัติหนาท่ีตอสูกับพรรค
คอมมิวนิสตไทย จนเมื่อป พ.ศ. 2525 รัฐบาลไทยไดตอบแทนโดยการมอบสถานะพลเมืองใหกับทหารจีนและ
ครอบครัว  

 
ดังน้ันชาวไทยเชื้อสายจีนท่ีอยูอาศัยบนดอยแมสลองทุกวันน้ีเปนผูสืบเชื้อสายโดยตรงมาจากทหารจีน

กกมินต๋ังดังกลาว ในการอพยพครั้งน้ันไดมีการนําสัตวเขามาพรอมกันดวย และไกดําดอยแมสลองก็เปนหนึ่งในสัตว
เลี้ยงท่ีถูกนําเขามาและไดมาเลี้ยงผสมปนเปกับไกพ้ืนเมืองในหมูบาน รวมถึงไกปาท่ีอาศัยอยูรอบหมูบานและมีการ
ผสมขามพันธุกัน จนไดเอกลักษณเฉพาะท่ีตางจากไกซิ๊ลกี้ในประเทศจีน เปนไกดําท่ีมีขนแข็ง ขนไมออนนุมเหมือนไก
ซิ๊ลกี้ มีน้ิวเทาเพียง 4 น้ิวเหมือนไกพ้ืนเมืองของประเทศไทยทั่วไป ตางจากไกซ๊ิลกี้ท่ีมีน้ิวเทา 5 น้ิว ไกดําดอยแมสลอง
เปนไกดําท่ีเลี้ยงเปนไกพ้ืนบานเหมือนไกพ้ืนเมืองทั่วไป ปลอยปะปนกันในบริเวณบานของเกษตรกร สีของขนไกมี
หลากหลายลักษณะ ถานํามาจัดกลุมจะไดหลายกลุมหรือหลายพันธุ แลวแตจะกําหนดเปนลักษณะสีขนอยางไร แต
สายพันธุท่ียอมรับอยางชัดเจนและไดมีการปรับปรุงพันธุจนเปนสายพันธุบริสุทธิ์(pure breed) มี 2 สายพันธุไดแก ไก
พันธุช้ีฟา และพันธุฟาหลวง ซึ่งไดรับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่เสด็จไปตรวจ

ภาพที่ 13 ทหารจีนกกมินตั้ง(ภาพจาก 

https://www.facebook.com/THKuomintang) 
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เยี่ยมโครงการฟารมตัวอยางบนดอยภูชี้ฟาเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2543 และอีกพันธุหน่ึงไดแกพันธุปาปาซุง พบมีปะปน
ในฝูงไกดําดอยแมสลองประมาณ 5% ของจํานวนไกในฝูง เปนไกท่ีมีขนสีขาวท้ังตัว ไดรับพระราชทานชื่อจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2555 ณ หนาคอกแพะบนดอยตุง เพ่ือเปนเกียรติ
แกผูเชี่ยวชาญชาวใตหวันชื่อ ซุง (เรียกกันวา ปาปาซุง)ท่ีมาปฏิบัติงานใหโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดําริ
ในระยะเริ่มโครงการใหมๆ ไกชี้ฟาและไกฟาหลวง กรมปศุสัตวไดรับเงินจากโครงการหลวงใหมาคัดเลือกและปรับปรุง
พันธุจนไดสายพันธุบริสุทธิ์(pure breed) เลี้ยงรักษาพันธุท่ีสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวแมฮองสอน สวนไกปาปาซุง
กําลังมีการปรับปรุงพันธุโดยหนวยงานของกรมปศุสัตวในพ้ืนท่ีอยู 

ไกดําดอยแมสลองไดมีการนําไปเลี้ยงอยางแพรหลายในหมูบานตางๆ บนดอยแมสลอง และในเขต

อําเภอแมฟาหลวง และไดกระจายไปเลี้ยงตามแหลงท่ีอยูของชาวไทยภูเขา ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน เชน ดอยอาง

ขาง อําเภอฝาง ดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง บานอรุโณทัย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ภูช้ีฟา อําเภอเวียง

แกน ดอยชาง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บานรวมไทย(ปางอุง) อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน เปนตน 

โดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีน มง ลีซู เพราะดวยความเชื่อในสรรพคุณของไกดําวามีผลเปนยาบํารุง โดยเฉพาะชวย
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บทที่ 2 

พันธุกรรมไกดําและสายพันธุไกดําดอยแมสลอง 

ไกดําหรือไกกระดูกดํา(Black Bone Chicken) เปนไกพ้ืนบานของประเทศในเอเชีย มีการคัดเลือกและ

ปรับปรุงพันธุในชุมชนของประเทศตางๆ หลายประเทศ และนําไปแพรและขยายพันธุท่ัวโลกในปจจุบัน บางพันธุมี

ลักษณะสีขนใกลเคียงกัน บางพันธุมีลักษณะโดดเดนเฉพาะ บางพันธุมีท้ังลักษณะไกแจและไกเน้ือพ้ืนเมืองดวย และ

บางพันธุมีแตลักษณะไกเน้ือ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความตองการใชประโยชนและความนิยมของชุมชนตางๆ แตลกัษณะหลัก

ท่ียอมรับกันไดแก ไกท่ีมีผิวหนังดํา เน้ือดําหรือสีเทาดํา และกระดูกดํา ท้ัง 3 ลกัษณะตองพบในไกกระดูกดํา แมสีขน

ของไกจะมีความแตกตาง หลากหลายก็ตาม ไกดําดอยแมสลองก็เปนไกกระดูกดําสายพันธุหน่ึง 

พันธุกรรมไกกระดูกดํา 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตวที่ 5 ไดกําหนดลักษณะสีดําภายนอกของไกท่ีชนะเลิศการประกวดไก
ดําดอยแมสลองประจําทุกปไว 8 แหง ไดแก ปาก ลิ้น ขอบตา ตุมหู หงอน เล็บ แขง ผิวหนัง สวนลกัษณะภายใน เนื้อ
และกระดูกตองดําดวย แตโดยท่ัวไปจะดูเพียงลักษณะของสีดํา 3 แหง ไดแก ผิวหนัง เน้ือและกระดูก สีดําในไก
กระดูกดําเกิดจากสารเมลานิน(Melanin) ท่ีกระจายตัวในผิวหนังดานนอก เยื่อหุมกลามเน้ือ เสนประสาท เสนเอ็น ทอ
ทางเดินอาหาร ผนังเสนเลือด หลอดลมและถุงลม ซ่ึงมียีนควบคุม 2 คู ไกมีโครโมโซม 39 คู โครโมโซม 38 คู เปน
โครโมโซมรางกาย(กําหนดดวยอักษร ZZ) อีก 1 คูเปนโครโมโซมเพศ(กําหนดดวยอักษร ZZ ในไกเพศผู และ ZW ใน
ไกเพศเมีย ซึ่งตางจากคนกําหนดอักษร XY เปนเพศชาย XX เปนเพศหญิง) ยีนท่ีสรางสีดําไดแกยีน Fm/fm+  และยีน 
Id/id+  ยีนคูแรก(Fm/fm+)เปนยีนเดนต้ังอยูบนโครโมโซมรางกายปกติ (Autosomal dominant fibromelanosis) เปน
ยีนสรางเม็ดสีเมลานิน(ยีน Fm/Fm หรือ Fm/fm+ มีผลสรางเมลานินเหมือนกัน เพราะยีน Fm เปนยีนเดน) ทําใหเกิดสี
ดําในไกกระดูกดํา  คูที่สอง(Id/id+) เปนยีนเดนไมสมบูรณตั้งอยูบนโครโมโซมเพศ(Z)( Sex-linked incompletely 
dominant inhibitor of dermal melanin) เปนยนียับยั้งการเกิดสีดําเมลานินในไก ทําใหไกไมมีสีดําเปนยีนเดนไม
สมบูรณ (ยีนเดน Id ยับยั้งการเกิดสีดํา แตยีนดอย id+ เปนยีนท่ีสรางสีดําท่ีแขง เม่ือจับคูกันเปน Id/id+ ยีน Id ไม
สามารถขมยีน id+ไดหมด ยีน id+ จึงแสดงบทบาทของตนเองได)  ยีนท้ัง 2 คู ทําหนาท่ีปฎิสัมพันธรวมกันในการสราง
เม็ดสีดําในไกกระดูกดํา บทบาทของยีน Fm ทําใหเกิดสีดําเมลานินมากกวาปกติ(Hyperpigmentation)ในไกกระดูก
ดํา เม่ือทํางานรวมกับยีนลกัษณะดอย id+ ท่ีทําใหเกิดสีดําตามแขงไก ดังนั้นในไกกระดูกดําจึงพบยีน Fm/Fm หรือ 
Fm/fm+  และยีน id+/id+ หรือ Id/id+  ซึ่งมีผลตอการเกิดสีดําในหนัง เน้ือและกระดูก แตไกท่ีมียีนเปน fm+/fm+  และ 
Id/id+หรือ id+/id+ มีสีดําเกิดท่ีแขงเพียงอยางเดียว เน้ือและกระดูกไมดํา ซึ่งพบในไกบางพันธุ แตถาไกมียีนเปน 
fm+/fm+  และ Id/Id ทําใหเกิดเม็ดสีเปนจุดๆ ตามอวัยวะตางๆ ไมมีสีดําชัดเจน และหนัง เนื้อและกระดูกไมดํา ดังน้ัน
ในไกเพศผูมีโอกาสเปนไกท่ีมีลกัษณะสีดํามากกวาไกเพศเมีย เพราะไกเพศเมียมีโครโมโซมเพศเปน ZW ซ่ึงยีนมี
โอกาสเปน Id/-  จึงไมมียีนดอย id+  ไปยับยั้งการทํางานของยีนเดน Id ซึ่งยีน Id มีบทบาทยับยั้งการเกิดสีดําในไก
กระดูกดํา  
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ไกดําดอยแมสลองบางสวนพบวา ผิวหนังและกระดูกดํา แตเน้ือไมดํา ในการคัดเลือกพันธุไกใหไดไกท่ี
มีเน้ือและกระดูกดําดวยน้ัน จะดูแตลักษณะภายนอก 8 แหง ไดแก ปาก ลิ้น ขอบตา ตุมหู หงอน เล็บ แขง ผิวหนัง 
เปนตน อาจจะไมไดไกท่ีมีเน้ือดํา เพราะลักษณะของเน้ือดํามีความสัมพันธกับลักษณะดังกลาวนอยมาก รศ.ดร.สุชน 
ตั้งทวีวิพัฒน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทดลองหาลักษณะภายนอกท่ีมีความสัมพันธกับลักษณะท่ีดําของเนื้อไก 
พบวาสีของฝาปดกลองเสียงบน(Superior larynx)หรือเพดานปากดานในของไกมีความสัมพันธกับเน้ือไกสูงมาก ถา
ไกตัวไหนเพดานปากดานในมีสดีํา เนื้อไกตัวนั้นจะดําดวย ดังน้ันในการคัดเลือกไกท่ีเปนไกกระดูกดํา ท่ีมีสีดําท้ัง หนัง 
เน้ือและกระดูก ตองดูอยางนอย 9 ลกัษณะ ไดแก ปาก ลิ้น ขอบตา ตุมหู หงอน เล็บ แขง ผิวหนัง และเพดานปาก
ดานใน 

Fm/Fm id+/id

ไกท่ีมีหนัง เน้ือและกระดูก

ดํา 

ภาพท่ี 14 บทบาทการทํางานของยีนสรางสีดําในไกกระดูกดํา 

Fm/fm+ id+/id+ 

Fm/fm+ Id/id+ 

Fm/Fm id+/id+ 

fm+/fm+ Id/id+ 

ไกท่ีมีแขงดํา 

fm+/fm id+/i

fm+/fm Id/Id 
ไกท่ีมีแขง เนื้อ หนังและ

กระดูกไมดํา 

ยีนดอย fm+ ไม

สรางสีดํา 
ยีนเดน Id ยับยัง้การ

สรางสีดํา 

ยีนเดน  Fm 

สรางสีดํา 
ยีนดอย id+ สรางสี

ดําท่ีแขง 



10 

 
 

พันธุไกดําดอยแมสลอง 

พันธุไกดําดอยแมสลองที่มีการปรับปรุงพันธุเปนสายพันธุแทแลว มีดังน้ี 

1.พันธุช้ีฟา 

ช่ือสามัญ  ไกชี้ฟา (Chee  Fah  Chicken) 
ช่ือวิทยาศาสตร  Gallus  gallus 
ถ่ินกําเนิดและแหลงที่เล้ียง 

เปนไกพันธุพ้ืนเมืองในทองถิ่นท่ีชาวไทยภูเขาในเขต อําเภอแมฟาหลวง  อําเภอเมือง  อําเภอเวียงแกน  
จังหวัดเชียงราย  เลี้ยงกันในหมูบานตาง ๆ ในเขตท่ีสูง 
 

ภาพท่ี 15 ไกท่ีเพดานปากดานในสีเทา 

ภาพท่ี 16 ไกท่ีมีเพดานปากดานในสีขาว 
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ลักษณะประจําพันธุ 

-เพศผู  มีขนสรอยคอ  และหลังสีเหลืองออน  ขนลําตัวและหางมีสีดํา  หงอนจักร  ขอบตา  ปาก  แขง  
ผิวหนังและเนื้อ  มีสีดํา 

-เพศเมีย  มีขนลําตัว และหางสีดํา  มีขนสรอยคอสีเหลืองออน  หงอนจักร  ขอบตา  ปาก  แขง  
ผิวหนังและเนื้อมีสีดํา 
ลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจ 

อายุเม่ือใหไขฟองแรก  157 - 199 วัน  นํ้าหนักตัวเม่ือใหไขฟองแรก  1,338 - 1,714  กรัม  นํ้าหนักตัว
เม่ืออายุ 16 สัปดาห 891 - 1,281 กรัม  ผลผลิตไข  43 - 124  ฟอง/ป 

 
2.พันธุฟาหลวง 
ช่ือสามัญ ไกฟาหลวง (Fah Luang Chicken) 
ช่ือวิทยาศาสตร Gallus gallus 
ถ่ินกําเนิดและแหลงที่เล้ียงไกฟาหลวง  

เปนไกพ้ืนเมืองในทองถิ่นท่ีชาวเขาในเขตอําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เลีย้งกันในหมูบานตาง ๆ 
ในเขตท่ีสูง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย กรมปศุสัตวไดวจัิยฝูงไกพันธุนี้ มาตั้งแต ป พ.ศ. 2548 พรอมกับไก
ชี้ฟาและไกแมฮองสอนโดยไดรับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิโครงการหลวง 
ลักษณะประจําพันธุ  

-เพศผู มีขนสรอยคอและหลังสเีหลืองเขมหรือนํ้าตาลแดง ขนลําตัวและหางมีสีดํา หงอนจักร ขอบตา 
ปาก แขง ผิวหนังและเนื้อมีสีดํา 

-เพศเมีย มีขนลําตัว และหางสีดํา มีขนสรอยคอสีเหลืองเขมหรือน้ําตาลแดง หงอนจักร ขอบตา ปาก 
แขง เน้ือ และผิวหนังมีสีดํา 
 

ภาพท่ี 17 ไกพอแมพันธุช้ีฟา 
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ลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจ 

อายุเม่ือใหไขฟองแรก 158 - 198 วัน นํ้าหนักตัวเม่ือใหไขฟองแรก 1,267 - 1,786 กรัม นํ้าหนักตัวเม่ือ
อายุ 16 สัปดาห 917 - 1,311  กรัม  ผลผลิตไข  45 - 141 ฟอง/ป 

 
3.พันธุปาปาซุง 

 
 
ช่ือสามัญ ไกปาปาซุง (Papa Shung Chicken) 
ช่ือวิทยาศาสตร Gallus gallus 
 
ถ่ินกําเนิดและแหลงที่เล้ียงไกปาปาซุง  

เปนไกพ้ืนเมืองในทองถิ่นท่ีเลี้ยงในหมูบานตางๆ ของพ้ืนท่ีดอยแมสลอง และพ้ืนที่ใกลเคียงในเขต
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย กรมปศุสัตวกําลังดําเนินการวิจัยไกพันธุนี้ เพ่ือสรางเปนสายพันธุแท 

ภาพท่ี 18 ไกพอแมพันธุ

ฟาหลวง 

ภาพท่ี 19 ไกพอแมพันธุ

ปาปาซุง 
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ลักษณะประจําพันธุที่พบในปจจุบัน  
-เพศผู มีขนสรอยคอ หลัง ขนลําตัวและหางมีสีขาว ขอบตามีสีแดง ปากมีสีเหลือง แขง ผิวหนังและ

เน้ือมีสีดํา หงอนจักร มีสีแดง 
-เพศเมีย มีขนลําตัว ขนหาง ขนสรอยคอสีขาว หงอนจักร มีสีแดง ขอบตา มีสีแดง ปาก มีสีเหลอืง แต

แขง เน้ือ และผิวหนังมีสีดํา ในการปรับปรุงพันธุตอไป ตองคัดเลือกไกท่ีมี หงอน ปาก ขอบตา แขง ผิวหนังและเนือ้มีสี
ดํา 
ลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจ 

ยังไมชัดเจน กําลังอยูในระหวางการศึกษาขอมูล 

 

ความสัมพันธของไกดําดอยแมสลองกับไกซ๊ิลกิ้ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตวท่ี 5 ไดเลี้ยงไกกระดูกดําท้ัง 3 สายพันธุ ไดแกไกพันธุชี้ฟา พันธุฟา
หลวง และพันธุปาปาซุง แยกออกเปน 3 ฝูง แตละฝูงมีพอพันธุ 5 ตัว แมพันธุ 20 ตัว ผานไปประมาณ 5 ป มีการผสม
พันธุคอนขางเลือดชิดในฝูงไกท้ังสามฝูง พบวามีไกบางตัวขนข้ึนตามหนาแขง มีท้ังขนแข็งและขนนุม(ขนออน) และ
บางตัวนิ้วเทามี 5 น้ิว ลกัษณะไปคลายกับลกัษณะของไกซิ๊ลกี้ ซึ่งอาจเปนไปไดวาไกซิ๊ลกี้ของประเทศจีนเปนตน
กําเนิดพันธุไกดําดอยแมสลอง มีการผสมขามสายพันธุกับไปพ้ืนบานท่ัวไปจนไดลักษณะของไกขนแข็ง และลักษณะ
น้ิวเทา 5 น้ิว ก็หายไป เม่ือมีการผสมเลือดชิด ลักษณะดังกลาวจึงไดปรากฏออกมาใหม 

 

 
 

ภาพท่ี 20 ไกพันธุชี้ฟามีน้ิวเทา 

5 น้ิว(คลายไกซิล๊กี้) 

ภาพท่ี 21 ไกพันธุชี้ฟา มีขนข้ึนตามแขง  
ลักษณะมีท้ังขนแข็งและขนออน(คลายไกซิ๊ลกี้) 



14 

 

 

ภาพท่ี 26 ไกซ๊ิลกี้  
ลักษณะเปนไกกระดูกดํา ขนออน
นุมท้ังตัว มีขนลามถึงแขงจนถึงขอ
เทา มีน้ิวเทา 5 น้ิว 

ภาพท่ี 23 

ลักษณะสีดําซาก

ไกซิ๊ลกี ้

ภาพท่ี 24 ขนท่ี

แขงไกซ๊ิลกี ้

ภาพท่ี 25 น้ิวเทา 
5 น้ิวของไกซิ๊ลกี ้ 
(เปรียบเทียบกับ
ไกท่ัวไปมี 4 น้ิว) 

ภาพจาก www.google.com 

ภาพท่ี 22 ไกลูกผสมพันธุซิ๊ลกีก้บัพันธุ
โรดไอรแลนดเรด 
ลักษณะมีน้ิวเทา 5 น้ิว และมีขนแข็ง 
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ความหลากหลายของสีขนในไกดํา 
ไกดําดอยแมสลองเปนไกพ้ืนเมืองท่ีมีลักษณะสีดาํท่ัวท้ังตัว ยกเวนขนไกท่ีอาจจะมีสีหลากหลาย ในป 

พ.ศ.2550 รศ.ดร.เพ่ิมศักด์ิ ศิริวรรณ ไดทดลองนําไขไกกระดกูดําในอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม และไขไกกระดูกดํา
ขนสีขาวบางสวนนํามาจากฟารมทดลองสัตวปกบนที่สูงของโครงการหลวง ไดไก 3 ลกัษณะ ไดแก ไกดําขนสีนํ้าตาล
ลายกาบออย ไกดําขนสีขาวและไกดําขนดําคอลาย นําไขมาฟกแยกลกูไกออกเปน 5 กลุมตามสีขน ไดแก ไกดําสีเทา
คอลายแดง ไกดําสีทอง ไกดําสีเทาสรอยทอง ไกดําสีดําคอลาย และไกดําขนสีขาว จัดการผสมพันธุในกลุมของไกท้ัง 
5 กลุม แตละกลุมมีพอพันธุ 1 ตัว และแมพันธุ 5 ตัว ผลปรากฎวา กลุมท่ี 1 ไกดําขนสีนํ้าตาลลายกาบออย ใหลูกไก
ออกมามีขนสีดํา 67.74% ขนสีน้ําตาล 32.26% แตไมมีลูกไกขนสีขาว กลุมท่ี 2 ไกดําสีทอง ใหลกูไกขนสีดํา 4.17% 
ขนสีนํ้าตาล 91.66% และขนสีขาว 4.17% กลุมท่ี 3 ไกดําสีเทาสรอยทอง ใหลูกไกขนสีดํา 61.11% ขนสีนํ้าตาล 
25.00% และขนสีขาว 13.89% กลุมท่ี 4 ไกดําสดํีาคอลาย ใหลกูไกขนสีดํา 63.16% ขนสีนํ้าตาล 18.42% และขนสี
ขาว 18.42% กลุมท่ี 5 ไกดําขนสีขาว ใหลกูไกขนสีขาว 100% แสดงวา ไกกระดูกดําหรือไกดําท่ีมีสีขนหลายสยีนีท่ี
ควบคุมสีขนไกยังมีความหลากหลาย ทําใหสีขนลูกไกกระจายออกเปนสีตางๆ โดยสีหลกัๆ ท่ีพบไดแก สีดํา สีน้ําตาล 
และสีขาว แตในไกดําขนสีขาว นาจะมียีนเพียงชุดเดียว เพราะลูกไกมีขนสีขาวท้ังหมด จากผลการผสมพันธุดังกลาว
ทําใหสามารถสรางพันธุไกกระดูกดําท่ีมีลักษณะสีขนของตัวไกตางกันไดถึง 6 สายพันธุ  ไดแก 

ภาพท่ี 27-32 ไกซิ๊ลกี้ สีขนตางๆ (สีขนท่ียอมรับกันไดแก สีขาว สดีํา สีฟา สีลายนกคุม สีนํ้าตาลอม 

แหลือง สีฟาแจม และสีเทา)(ตามลําดับภาพ)(ภาพจาก www.google.com) 

ภาพท่ี 27 ภาพท่ี 28 ภาพท่ี 29 

ภาพท่ี 30 ภาพท่ี 31 ภาพท่ี 32 
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ภาพท่ี 33 พันธุไกดําสีเทาคอลายแดง 
 เพศเมีย ลักษณะขนลําตัวสีเทาดํา ขน
สรอยคอสีแดงสม ขนหลังสีแดงสม ขน
หางสีนํ้าตาลดํา เพศผู ลักษณะขนลําตัว
สีเทาดํา สรอยคอ หลัง ปก ขนสีแดงสม 
หางขนสีดําเหลือบเขียว  

ภาพท่ี 34 พันธุไกดําสีทอง 
 เพศเมีย ลักษณะขนลําตัวสี นํ้าตาล ขน
สรอยคอสีนํ้าตาล ขนหลังสีนํ้าตาลแดง 
ขนหางสีเทาดํา 
เพศผู ลักษณะขนลําตัวสีนํ้าตาลเขม 
สรอยคอสีทองแดง ขนหลัง ปก สีนํ้าตาล
เขม หางขนสีดํา 

ภาพท่ี 35 พันธุไกดําสีเทาสรอยทอง  
เพศเมีย ลกัษณะขนลําตัวสีเทา นํ้าตาล 
ขนสรอยคอสีทองแดง ขนหลังสีนํ้าตาล
แดง ขนหางสีเทาดํา 
เพศผู ลักษณะขนลําตัวสีแดงนํ้าตาลเขม 
สรอยคอสีทองแดง ขนหลัง ปก สีแดง
นํ้าตาลเขม หางขนสีเทาแซมน้ําตาลแดง 
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จากงานวิจัยดังกลาว จะพบวา ลักษณะสีขนของไกกระดูกดํามีความหลากหลาย และเม่ือผสมพันธุกัน ก็
มีการกระจายลกัษณะของสีขนไดอีกหลายลกัษณะ คลายกับลกัษณะสีขนของ ไกดําดอยแมสลองท่ีพบในพ้ืนท่ีดอย
แมสลอง นอกจากไก 3 สายพันธุท่ีไดมีการต้ังชื่อไวแลว ยังพบไกดําดอยแมสลองท่ีมีขนดังน้ี 

ภาพท่ี 36 พันธุไกดําสีดําคอลายแดง  
เพศเมีย ลกัษณะขนลําตัวสีดํา ขน
สรอยคอสีเหลือง ขนหลังสีเหลือง ขน
หางสีดํา 
เพศผู ลักษณะขนลําตัวสีดํา สรอยคอ 
ขนหลัง ปก สีเหลืองเขมปนแดง หางขน
สีแดงคล้ํา 

ภาพท่ี 37 พันธุไกดําขนขาว 
เพศเมีย ลกัษณะขนลําตัวสีขาว ขน
สรอยคอ ขนหลัง ขนหางสีขาว 
เพศผู ลักษณะขนลําตัวสีขาว ขน
สรอยคอ ขนหลัง ขนหางสีขาว 

ภาพท่ี 38 พันธุไกดําทมิฬ 
เพศเมีย ลกัษณะขนลําตัวสีดํา ขน
สรอยคอ ขนหลัง ขนหางสีดํา 
เพศผู ลักษณะขนลําตัวสีดํา ขนสรอยคอ 
สีน้ําตาล ขนหลัง ปกสีนํ้าตาลแดง ขนหาง
สีดํา 
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ภาพท่ี 41 ไกสีนํ้าตาลหมน  

เพศเมีย มีลักษณะขนปก ลายสี

นํ้าตาลหมน ขนคอสีนํ้าตาลออน ขน

หางสีนํ้าตาลหมน 

ภาพท่ี 40 ไกสีหมนเพศเมีย  

ลักษณะขนสีเทาหมนท้ังตัว  

ภาพท่ี 39 ฝูงไกดําดอยแมสลอง 

 ลักษณะของไกดําดอยแมสลอง 

ฝูงธรรมชาติท่ีเลี้ยงบนดอยแมสล

อง มีหลากหลายส ี
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ภาพท่ี 43 ไกสีทองหมน  

เพศเมีย มีลักษณะขนปก ขนคอ ขน

ลําตัว ลายสีนํ้าตาลออน ขนหางสี

นํ้าตาลออนและดํา 

ภาพท่ี 42 ไกสีนํ้าตาลดํา  

เพศเมีย มีลักษณะขนปก และหาง 

ลายสีนํ้าตาลดํา ขนคอสีนํ้าตาลแดง  

ภาพท่ี 44 ไกสีดํา 

 เพศเมีย มีลักษณะขนปก ขนคอ ขน

ลําตัวสีดํา 
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ภาพท่ี 45 ไกสีทองแดง 

 เพศผู มีลักษณะขนปก ลายสี

นํ้าตาลทอง ขนคอสีทอง ขนลําตัวสี

ทอง ขนหางสีดําแซมทอง 

ภาพท่ี 46 ไกสีดําแซมแดง  

เพศผู ขนคอสีเหลืองออน ขนปกสีดํา

แซมสีแดง ขนหางสีดํา 



21 

 

 
 

หนังสืออางอิง 

กรมปศุสัตว, ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเชียงราย.  2554.  หลักเกณฑการประกวดไกดําดอยแมสลองป 2554.  
เอกสารฉบับโรเนียว. 

จรัญ ใจลังกา วาสนา โพธิ์แกว จเร หลิมวัฒนาและศิริพร กิรติการกุล .2554.ระบบการเล้ียง การตลาดไกเนื้อดําดอย

แมสลองและการแปรรูปผลิตภัณฑไกตุนยาจีน.เอกสารรายงานการวิจัย.ม.ป.ท. 

บัณฑิต ธานินทรธราธาร, ประทีป ราชแพทยาคม, กระจาง วิสุทธารมณ, สมชัย จันทรสวาง, สุภาพร อิสริโยดม, อรทัย  
ไตรวุฒานนท และศิริลักษณ พรสุขศิริ.  2528.  สวนประกอบทางเคมีและคาทางโลหิตวิทยาของไกเน้ือ
ดําบางพันธุเปรียบเทียบกับไกเน้ือสีขาว.รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยการปรับปรุงการผลิตไกเน้ือ
ดําเพ่ือการสงตลาด.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

ภาพท่ี 47 ไกสีทองแซมแดง 
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ภาพท่ี 48 ไกสีเหลืองทองแดง 

 เพศผู ขนคอสีเหลืองออน ขนปกสีแดง

แซมสีเหลืองทอง ขนหางสีหมน 
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บทที่ 3 

การเล้ียงไกดําดอยแมสลอง 

ไกดําดอยแมสลองเปนไกพ้ืนเมืองสายพันธุหน่ึง วิธีการเลี้ยง และดูแล คลายกับการเลีย้งไกพ้ืนเมือง

ท่ัวไป แตลักษณะการจัดการดูแลไกท่ีเลีย้งบนภูเขาท่ีมีอากาศเย็นตลอดทั้งปบนดอยแมสลอง จะยากกวาไกพ้ืนเมือง

ท่ีเลี้ยงในหมูบานพ้ืนราบดานลาง ท่ีอากาศมีอุณหภูมิสูงกวา โดยเฉพาะการอนุบาลดูแลลูกไก 

ลักษณะฝูงไกและปริมาณที่เล้ียง 

ชาวไทยภูเขาบนดอยแมสลองท่ีเลี้ยงไกดํา สวนใหญเปนเผาอาขา รองลงไปเปนเผาจีน ลีซูและมูเซอ

(ลาหู) หมูบานท่ีเลี้ยงไกดําหนาแนน ไดแก บานธาตุ หมูท่ี 4 ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

ซึ่งเปนเผาลีซู คนท่ีเลี้ยงไกสวนมากอายุเกิน 46 ป และไมไดเรียนหนังสือ มีอาชีพทําการเกษตรกรปลกูพืชเปนหลัก 

การเลีย้งไกเปนอาชีพเสริม มีรายไดเกินเดือนละ 5,000 บาท ถึง 10,000 บาท วัตถุประสงคของการเลี้ยงไกของ

เกษตรกรเพ่ือไวขายและบริโภคในครัวเรือน โดยพันธุไกสวนใหญไดรับมาจากการตกทอดจากบรรพบุรุษ รองลงไปได

จากการซื้อจากเพ่ือนบานมาเลี้ยง เกษตรกรบนดอยแมสลองเลี้ยงไกโดยการเลี้ยงปลอยปะปนกนั หลากหลายสาย

พันธุ ไมไดมีการคัดสายพันธุไวโดยเฉพาะ ในฝูงไกของเกษตรกรแตละรายสวนใหญพบวาเปนไกพันธุช้ีฟา รองลงไป

เปนฝูงไกท่ีเลี้ยงปนกันระหวางพันธุฟาหลวงและปาปาซุง และรองลงไปเลีย้งพันธุชี้ฟาและฟาหลวง เลีย้งรายละ 62-

71 ตัว เปนไกพอพันธุ 4-5 ตัว แมพันธุ 7-9 ตัว ไกรุน 24-26 ตัว ลูกไก 27-31 ตัว  

อาหารและการใหอาหาร 

เกษตรกรสวนใหญมักปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวไวแลวนํามาใหไกกนิ ซ่ึงมีท้ังขาวโพดปน และขาวโพดทั้ง

เมล็ด นอกจากน้ีบางรายใหอาหารสําเร็จรูปท่ีมีขายในทองตลาดและ ขาวสารเปนอาหารไกดวย สวนใหญใชวิธีโปรย

ใหกินบนพ้ืนดิน รองลงไปมีรางอาหารหรือถังอาหารใสอาหารใหไกกิน 

 

 

ภาพท่ี 49 เกษตรกรตากเมล็ดขาวโพดไวเลี้ยงไก ภาพท่ี 50 ขาวโพดปนใชเลี้ยงไก 
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คอกและโรงเรือน 

สําหรับคอกไก สวนใหญเกษตรกรมีคอกใหไกนอน ซึ่งมีท้ังคอกถาวรและช่ัวคราว โดยสรางแยก

ตางหากจากบานเกษตรกร ซึ่งถอืวาเปนคอกท่ีถูกสุขลกัษณะ ตามมาตรการการปองกันโรคสัตวติดคน เชนโรคไขหวัด

นก เปนตน สวนใหญสรางดวยไมไผ และมุงดวยหญาคา มีบางรายท่ีมุงดวยสังกะสี และกระเบื้อง พ้ืนคอกสวนใหญ

เปนพ้ืนดิน แตมีบางรายท่ีสรางดวยไมยกพ้ืน และมีพ้ืนคอนกรีตดวย สวนใหญเกษตรกรไมนิยมใสวัสดุรองพ้ืนในคอก

ไก 

 

การอนุบาลลูกไก 

ลูกไกไดรับการอนุบาลโดยใหแมไกกกบนกรงแบบยกพ้ืน ขังไวนาน 1-2 สัปดาห  เพราะพ้ืนท่ีบนดอย

แมสลองอากาศคอนขางเย็น แตมีเกษตรกรบางรายท่ีนําลกูไกและแมไกมาขังและตากแดดในเวลากลางวัน เพ่ือให

ลูกไกไดรับความอบอุนพอเพียงจากแสงแดด เกษตรกรไมนิยมกกลกูไกดวยหลอดไฟฟา 

 

 

ภาพท่ี 51 คอกไกสรางดวยไมไผ 
 ลกัษณะมุงดวยหญาคา มีกรงอนุบาลและเลีย้ง
ไกขุน 

ภาพท่ี 52 คอกไกสรางดวยไมจริง  
ลักษณะ มุงสังกะสี มีกรงอนุบาลและเลีย้งไกขุน 

ภาพท่ี 53 การกกลกูไกบนกรงดวยแมไก ภาพท่ี 54 การกกลกูไกโดยขังแมและลูกไกตากแดด 
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การเล้ียงพอแมพันธุ 

ไกพอแมพันธุเลี้ยงโดยปลอยในบริเวณบาน ใหไดมีการผสมพันธุกันอยางอิสระ เพราะบริเวณบานของ

เกษตรกรแตละหลังนิยมมีการสรางร้ัวโดยรอบดวยคอนกรีตและร้ัวไมไผสาน กลางคืนไกก็เขานอนในคอกไก 

เกษตรกรใชตระกราไมไผหรือกลองกระดาษมาทําเปนรังไขใหแมไกไดไขและฟก 

 

 

การเล้ียงไกรุน 

สวนไกรุน ซึ่งเนนเลี้ยงไวขายเปนไกเน้ือ เกษตรกรยังเลี้ยงแบบปลอยเปนสวนใหญ แตกลางคืนไกจะ

กลับมานอนในคอก รองลงนําไปเลี้ยงขังในคอกและในกรง มีการใหอาหารขนกินเต็มท่ี เพ่ือใหโตเร็ว จะไดขายไดเร็ว

ข้ึน เกษตรกรนิยมขายไกมีชีวิตท้ังตัว โดยขายใหพอคา รานอาหารและเพ่ือบานในจํานวนใกลเคียงกัน ราคากิโลกรัม

ละ 100-120 บาท(ขอมูลป 2552) 

ภาพท่ี 55 ,56 ไกพอแมพันธุเลี้ยงปลอยในบริเวณบาน 

ภาพท่ี 57 รังไขจากตะกราไมไผ 
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การปองกันและกําจัดโรค 

เน่ืองจากพ้ืนท่ีหมูบานตางๆ บนดอยแมสลองแยกหางจากกันและสวนใหญแยกกันเด็ดขาด มีถนนเขา

ออกทางเดียว ในอดีตท่ีผานมาจึงไมคอยพบการระบาดของโรคไก เกษตรกรใหขอมูลวาไกมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีการ

ฉีดวัคซีนและไมใหกินยาปฏิชีวนะ บางหมูบานจัดการปองกันโรคท่ีดี เชน บานปาคาสามัคคี คุมบานอาฉาย มีขอหาม

นําไกมีชีวิต อาหารจากไกหรือช้ินสวนไกจากนอกหมูบานเขาไปในหมูบาน เพ่ือไมใหมีการนําโรคไกไปติดตอใน

หมูบาน 

หนังสืออางอิง 

จรัญ ใจลังกา วาสนา โพธ์ิแก้ว จเร หลิมวัฒนาและศิริพร กิรติการกุล .2554.ระบบการเลี้ยง การตลาดไก่
เน้ือดําดอยแม่สลองและการแปรรูปผลิตภณัฑ์ไก่ตุ๋นยาจีน.เอกสารรายงานการวิจัย.ม.ป.ท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 58, 59 ไกรุนเลี้ยงบนกรงหรือปลอยในคอกท่ีขัง
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บทที่ 4 

สูตรและวิธีปรุงอาหารไกดําตุนยาจีน 

ชาวไทยภูเขาบนดอยแมสลอง เลี้ยงไกดํา ซ่ึงจุดประสงคของการเลี้ยง มีท้ังสําหรับบริโภคเองใน

ครัวเรือนและเลีย้งไวขายโดยเฉพาะชาวจีนยูนานท่ีอาศัยอยูบนดอยแมสลองนิยมบริโภคไกดําในชีวิตประจําวัน

มากกวาไกบานปกติ อาหารแปรรูปจากไกดําบนดอยแมสลองท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมากคือ ไกดําตุนยาจีน 

รานอาหารทุกรานจะมีเมนูน้ีเสนอนักทองเท่ียวท่ีนิยมรับประทานอาหารทองถิ่น  การท่ีชุมชนดอยแมสลองมีอาหาร

ทองถิ่นท่ีโดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะ  นอกจากจะชวยสนับสนุนดานการทองเท่ียวแลว ชุมชนและองคกรทองถิ่นท่ี

เกี่ยวของ ยังสามารถจะพัฒนาอาหารเชิงวัฒนธรรมเชนน้ีใหมีมูลคาเพ่ิม ดวยการแปรรูปใหผลิตภัณฑสามารถเก็บ

รักษาไดนาน เชน การบรรจุกระปองหรือขวดแกว เปนตน ซึ่งจะชวยประชาสัมพันธดอยแมสลองใหเปนท่ีรูจักของ

นักทองเท่ียวและนักชิมไดเปนอยางดี ในการตุนไกสวนประกอบที่สําคัญไดแกเน้ือไกและสมุนไพรจีน สมุนไพรจีนท่ี

นํามาใสไกตุนประกอบดวยสมุนไพรหลักๆ 5 ชนิดไดแก เกากี๊ ตังกุย หวยซัว เชากอ และพุทราจีนแหง 

สมุนไพรจีนที่ใชตุนไกดํา 

1. เกากี้  

ช่ือสามัญ Chinese Wolfberry, goji berry  

ช่ือไทย  เกากี่ หรือ เกากี้, เกากี๋, เกาคี่ 

ช่ือวิทยาศาสตร Lycium chinenseหรือ Lycium babarum วงศ Solanaceae 

เกากี ้สมุนไพรท่ีเกี่ยวของกับวิถชีีวิตของชาวจีน ตั้งแตโบราณอาจเรียกไดวาเปนผลไมมหัศจรรยก็ได 

เปนพืชตระกูลเดียวกับพริกไทย มะเขือเทศ และมันฝร่ัง เกากี้เปนไมเลื้อย ลําตนสูงราว 1 เมตรเศษ ข้ึนตามเนินเขา

และทองทุงในเขตมณฑลหนิงเซีย กานซู ชิงไห มองโกเลีย เหอเปย และ สานซ ีรวมไปถึงแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

รัสเซียและเทือกเขาหิมาลัย 

จากการท่ีตนเกากี้สามารถคงทนตอสภาพแวดลอมท่ีหนาวเย็น และยังยืนตนมีชีวิตยืนยาวไดหลายป 

จึงทําใหพืชชนิดน้ีเปนท่ีรูจักกันในนามของ “สมุนไพรแหงความมีอายุยืนยาว” ท่ีการแพทยแผนจีนใชในการรักษาโรค

มานานหลายศตวรรษ ผลเกากีแ้หงจะมีลักษณะเห่ียวยนคลายลูกเกดแตมีขนาดเล็กกวาและมีสีแดงจัด มีรสชาติ

อรอยเฉพาะตัว หวานอมเปร้ียวเล็กนอย จัดเปนยาบํารุงชั้นยอด 
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สารสําคัญที่พบในเกากี้   

จากการศึกษาพบวา ผลเกากี้มีสาระสําคัญตาง ๆ เปนองคประกอบมากมาย เชน เบตา-แคโรทีน 

วิตามินบี ชนิดตาง ๆ วิตามินซี วิตามินเอ กรดอะมิโน 18 ชนิดโพลีแซคคาไรด  22 ชนิด แรธาตุชนิดตาง ๆ เชน สังกะส ี

เหล็ก ทองแดง แคลเซียม เจอรมันเนียม ฟอสฟอรัส สารเบตา-ซิโตสเตียมรอล และสารตานอนุมูลอิสระอีกมากมาย 

นอกจากน้ีเกากีย้ังอุดมไปดวย กรดไขมันจําเปน และนํ้าตาลทีมี่ประโยชนตอรางกาย เกากี้จึงจัดเปนผลไมท่ีมีสารตาน

อนุมูลอิสระสูงสดุเม่ือเปรียบเทียบกับผลไมชนิดอ่ืน ๆ 

 

สรรพคุณของเกากี้ 

แพทยแผนจีนใชผลเกากี้ในการปกปองตับและไต ชวยการไหลเวียนโลหิต รักษาอาการเสียงดังในหู 

เวียนศีรษะ ตาฝาฟาง เพ่ิมภูมิคุมกันใหกับรางกาย ลดความเสียหายของอวัยวะอันเน่ืองมาจากสารพิษ ลดนํ้าตาลใน

เลือด ลดภาวะอาการความจําเสื่อม และเปนยาอายุวัฒนะ ซึ่งเปนผลมาจากคุณสมบัติของสาระสําคัญชนิดตาง ๆ ท่ี

เปนองคประกอบของผลเกากี้นั่นเอง 

 

ภาพท่ี 60,61,62 

กิ่ง เมล็ดและตน

เกากี๊(ตามลําดับ)

(ภาพจาก 

www.google.co

m) 

ภาพท่ี 60 

ภาพท่ี 61 

ภาพท่ี 62 
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2. ตังกุย 
ช่ือสามัญ Chinese Angelica 

ช่ือไทย  โกฐเชียง  โสมตังกุย ตังกุยเหวย ช่ืออ่ืน : กุยบวย (จีน) Lovage  
ช่ือวิทยาศาสตร Angelica sinensis (Oliv.) Diels หรือ Livisticum officinale Koch. วงศ Apiaceae หรือ 
Umbelliferae 

เปนพืชในตระกูลผกัชี มีชื่อเรียกวงศ 2 ช่ือ ไดแก วงศ Apiaceae หรือ Umbelliferae และมีชื่อ
วิทยาศาสตร 2 ชื่อ ไดแก. Angelica sinensis (Oliv.) Diels หรือ Livisticum officinale Koch จึงทําใหเกิดความ
สับสนวาเปนพืชเดียวกันหรือไม สวนของพืชท่ีนิยมนํามาใชประโยชนสวนใหญคือ ราก ช่ือจีนท่ีนิยมเรียก คือตังกุย
เหวย และชื่อไทยเรียกเปน โกฐเชียง ท้ังน้ี จึงข้ึนอยูกับสวนของสมุนไพรที่ใชและวิธีการเตรียมสมุนไพร  
 

 
 
สารเคมีและการออกฤทธิ์  

1. สารสกัดนํ้ามีฤทธิย์ับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดและการปลอยสาร serotonin ในหนูขาว10เม่ือ
ฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดําสุนัขในขนาดเทียบเทาผงยา 10 กรัม/กิโลกรัม พบวามีฤทธิ์กระตุนการหดตัวของ
กลามเน้ือเรียบกระเพาะปสสาวะ ลําไสและมดลูก เม่ือฉีดสารสกดันํ้าและสารสกดัแอลกอฮอลเขาหลอดเลือดดําแมว 
หนูขาว และกระตาย พบวามีฤทธิ์เพ่ิมการหดตัวของกลามเน้ือเรียบของมดลูกนอกจากน้ียังพบวาสาร 
polysaccharides มีฤทธิ์ในการสรางเม็ดเลือด 

2. เม่ือใหสารสกัดนํ้าครั้งละ 5 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ติดตอกันนาน 1 สัปดาห จะลดอาการปวด
ประจําเดือน และชวยขับประจําเดือน จึงไมควรใชกับผูปวยท่ีใชยาปองกันเลือดแข็งตัว สารสกัดนํ้ายังมีฤทธิก์ระตุน
กลามเน้ือเรียบของมดลูกและลดความหนืดของเลือดในสตรี และเมื่อฉีดสารสกัดนํ้าเขาหลอดเลือดดําผูปวยจํานวน 
40 ราย ในขนาด 240 มิลลิลิตร/คน/วัน ติดตอกันนาน 30 วัน ไมทําใหเกิดอาการผิดปกติใด ๆ 

ภาพที่ 63 พืชตระกูลผักชี 

ภาพท่ี 64-67 ตังกุยเซิน โกฏเซียงหรือตังกุยเหวย หัวตังกยุโถวและ

แผนบางๆ ตังกุยโถว(ตามลําดับ) 

ภาพท่ี 64 ภาพท่ี 65 

ภาพท่ี 66 ภาพท่ี 67 

(ภาพจาก 

www.google.com) 
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3. มีรายงานการวิจัยพบวา โกฐเชียงชวยยับยั้งการเจริญของเน้ืองอกและเซลลมะเร็ง ตานการอักเสบ 
และรักษาโรคหอบหืด 

4. เม่ือฉีดสารสกัดเขาหลอดเลือดดําหนูถีบจักร ขนาดสารสกัดเทียบเทาผงยาทีท่ําใหหนูถีบจักรตาย
รอยละ 50 (LD50) มีคาเทากับ 100.6 กรัม/กิโลกรัม12 
สรรพคุณ แพทยแผนไทย ใชเปนยาบํารุงหัวใจใหแข็งแรง ปองกันตับ และตานเชื้อแบคทีเรียชนิดตางๆ นอกจากน้ียัง
พบวา สมุนไพรชนิดน้ีสามารถรักษาโรคเบาหวาน โรคหัวใจโรคอัลไซเมอร โรคจิต อาการซึมเศรา เบื่ออาหาร โรคไม
เกรน โรคไตและอ่ืนๆ สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนจีน:ตังกยุ มีรสเผ็ดอมหวาน อุน มีฤทธิ์บํารุงเลือด ทําใหเลือด
หมุนเวียน รักษาโรคที่เลือดในระบบหัวใจและตับพรอง (มีอาการหนาซีดเหลือง วิงเวียน ใจสั่น) การไหลเวียนของ
เลือดติดขัด (มีอาการประจําเดือนไมปกติ ปวดประจําเดือน ประจําเดือนไมมา) เลือดพรองตาง ๆ เชน การไหลเวียน
ของเลือดติดขัดและมีความเย็นจับ (มีอาการเลือดค่ัง ฟกช้ํา ช้ําใน ปวดไขขอ ไขขออักเสบ) ใหความชุมช้ืนกับลําไส
(ลําไสแหง รอน ทองผูก) และมีฤทธิ์ระงับปวด รักษาโรคแผลฝหนอง ลดอาการบวม แกปวด เปนตนนอกจากนี้แพทย
แผนจีนนิยมใชในตํารับยาเกี่ยวกับโรคทางนรีเวช เชน ใชเปนยาขับระดู แกรกตีข้ึน ขับรกและแกไขในเรือนไฟ ยา
เกี่ยวกับอาการเลือดออกทุกชนิด แกหวัด แกทองข้ึน ทองเฟอ ตกมูกเลือด 
 
การเตรียมตัวยาพรอมใชมี 7 วิธี ดังน้ี 

วิธีท่ี 1 ตังกุย (ท้ังราก หรือ ทุกสวน) เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรท่ีได มาลางนํ้าใหสะอาดใสภาชนะ
ปดฝาไวเพ่ือใหออนนุม ฝานเปนแผนบาง ๆ และนําไปทําใหแหงโดยใชอุณหภูมิตํ่า 

วิธีท่ี 2 ตังกุยโถว (สวนหัว หรือ สวนเหงาอวบสั้นที่อยูตอนบนสุด) เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรท่ีได 
มาลางนํ้าใหสะอาด ใสภาชนะปดฝาไวเพ่ือใหออนนุม แลวตัดเอาเฉพาะสวนหัวมาฝานเปนแผนบาง ๆประมาณ 4-6 
แผน ตอหัว (หรืออาจฝานตามยาวเปนแผนบาง ๆ) นําไปทําใหแหงโดยใชอุณหภูมิต่ํา ตังกุยโถว มีสรรพคุณบํารุง
เลือด 

วิธีท่ี 3 ตังกุยเซนิ หรืออาจเรียกวา ตังกยุ (สวนรากแกวหลกั) เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรท่ีได มา
ลางนํ้าใหสะอาด ใสภาชนะปดฝาไวเพ่ือใหออนนุม ปอกเอาเปลือกรากท้ิง เอาเฉพาะสวนรากแกวหลัก นํามาฝานเปน
แผนบาง ๆ นําไปทําใหแหงโดยใชอุณหภูมิตํ่า 

วิธีท่ี 4 โกฐเชียง หรือ ตังกุยเหวย (สวนหาง หรือ สวนรากฝอย) เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรท่ีได มา
ลางนํ้าใหสะอาด ใสภาชนะปดฝาไวเพ่ือใหออนนุม แยกเอาเฉพาะสวนรากฝอย ฝานเปนแผน และนําไปทําใหแหง
โดยใชอุณหภูมิต่ํา โกฐเชียง หรอื ตังกุยเหวย มีสรรพคุณชวยใหการไหลเวียนของเลือดไมติดขัด สรรพคุณตามตํารา
การแพทยแผนไทย:โกฐเชียง (สวนรากฝอย) มีกลิ่นหอม รสหวานขม สรรพคุณแกไข แกสะอึก แกไอ แกเสยีดแทงสอง
ราวขาง 

วิธีท่ี 5 ตังกุยผัดเหลา เตรียมโดยนําตัวยาท่ีไดจากวิธีท่ี 3 ใสในภาชนะท่ีเหมาะสม เติมเหลาเหลือง
ปริมาณพอเหมาะ แลวคลกุเคลาใหเขากัน จนกระท่ังเหลาแทรกซึมเขาไปในเน้ือตัวยา จากน้ันนําไปผัดโดยใชไฟระดับ
ปานกลาง ผัดจนกระท่ังตัวยามีสีเหลืองเขม นําออกจากเตา ตากใหแหงในที่รม (ใชเหลาเหลือง 10 กิโลกรัม ตอตัวยา 
100 กิโลกรัม) ตังกุยผัดเหลา จะชวยเพ่ิมฤทธิ์การไหลเวียนของเลือดดีข้ึน เหมาะสําหรับผูปวยท่ีมีอาการเลือดพรอง 
เลือดไหลเวียนไมสะดวก สตรีประจําเดือนไมปกติ โรคปวดไขขอ และไขขออักเสบ 
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วิธีท่ี 6 ตังกุยผัดดิน (เปนดินที่อยูในเตาเผาไฟเปนระยะเวลานานมาก มักมีฤทธิ์เปนดางออน คนจีน
เรียกดินชนิดน้ีวา ฝูหลงกาน) เตรียมโดยนําดินใสในภาชนะท่ีเหมาะสม ผัดจนกระท่ังดินรอน ใสตัวยาท่ีไดจากวิธีที่ 3 
ลงไป ผัดจนกระทั่งดินเกาะติดตัวยาจนทั่ว นําออกจากเตา รอนเอาดินออก นําตัวยาท่ีไดไปวางแผออก ตั้งท้ิงไวใหเย็น 
(ใชดินฝูหลงกาน 30 กิโลกรัม ตอตัวยา 100 กิโลกรัม) ตังกุยผัดดิน (ดินฝูหลงกาน) จะชวยใหตัวยาเขาสูมามไดดีข้ึน
โดยมีฤทธิ์บํารุงเลือด เหมาะสําหรับผูปวยท่ีมีอาการเลือดพรองถายเหลว ปวดทอง 

วิธีท่ี 7 ตังกุยถาน เตรียมโดยนําตัวยาที่ไดจากวธิีท่ี 3 ใสกระทะ ผัดโดยใชไฟระดับปานกลางผัด
จนกระทั่งผิวนอกของตัวยามีสีดําจาง ๆ นําออกจากเตา ตากใหแหงในที่รม ตังกุยถาน มีฤทธิ์หามเลือดและบํารุงเลือด 
เหมาะสําหรับผูปวยท่ีมีอาการตกเลือดจากมดลูก และสตรีประจําเดือนมามากผิดปกติ 
คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก:ตัวยาที่มีคุณภาพดี ผิวนอกตองมีสีนํ้าตาลเหลือง ชุมชื้นเปนมัน ดานหนา
ตัดสีขาวอมเหลือง และมีกลิ่นหอมกรุน 

ขนาดที่ใชและวิธีใช:การแพทยแผนจีน ใชขนาด 6-12 กรัม ตมเอานํ้าด่ืม  
ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง สตรีมีครรภหรือใหนมบุตร หรือผูท่ีระบบขับถายไมดี ทองเสียบอย 
รอนใน อาเจียนเปนเลือด ไมควรรับประทาน 
 

3.หวยซัว  หรือ  คล่ัวซาน 
ช่ือสามัญ Chinese Yam 

ช่ือไทย  หวยซัว  หรือ  คล่ัวซาน ญ่ีปุน เรียก Nagaimo 

ช่ือวิทยาศาสตร Dioscorea opposite  หรือ Dioscorea oppositifolia  หรือ Dioscorea polystachya  
ช่ือวงค Dioscoreaceae 

เปนสมุนไพร ท่ีมีตนกําเนิดจากประเทศจีนเปนไมลมลุกอายุหลายป รากอวบหนา ทรงกระบอก  เปน

พืชตระกูลเดียวกับกลอย คือ Dioscorea แตกลอยมีพิษในราก หวยซัวมีนอย สามารถรับประทานดิบได ในอาหาร

ญ่ีปุน นําไปรับประทานดิบหรือบด โดยนําท้ังหัวไปลางดวยนํ้าสมสายชู เพ่ือลางผลึกออกซาเลตออกกอน มีกลิ่น

เฉพาะตัว หอมแรง ใบหยกัลกึแบบขนนกสามช้ัน ออกดอกเปนชอซี่รมตามปลายกิง่ โคนแผเปนกาบ สีอมมวง ผลเปน

ผลแบบผักช ีพบแพรกระจายในปาดิบในเขตเขาสูงทางภาคกลางของจีน เชน เสฉวน หูเปย กานซีจนถึงยูนนาน 

นอกจากน้ันยังมีปลูกในญ่ีปุน เกาหลี เวียดนาม ในญ่ีปุนปลูกระหวางฤดูหนาวและฤดูใบไมผล ิโดยใชหัวเล็กๆ คลาย

กระเปาะติดแกนกลางของใบ หรือตัดจากจุกหัวใหญ ใชไมไผหรือไมจริงทํารานใหเถาเกาะ ปลกูนาน 7-9 เดือน 

สังเกตุจากเถาเร่ิมแหงก็ขุดมาใชประโยชน 

 

กระเปาะเมล็ดหวยซัว 

ภาพที่ 68 



32 

 

 

สรรพคุณ หวยซัวทํามาจากรากแหง สีนํ้าตาลหรือนํ้าตาลอมเหลือง มีรอยยนเปนแนวยาว เน้ือเหนียว รอยหักเปนสี

ขาวหรือสีนํ้าตาลอมเหลือง เปลือกรากหนา เน้ือในรากสีขาว หอมแรง หวานและขมเล็กนอย เปนสมุนไพรบํารุงกําลัง 

และเปนอาหารท่ีดีตอสุขภาพของผูสูงอายุ มีสรรพคุณเสริมสรางรางกาย ชวยยอยอาหารแกทองรวง ลดเหงื่อ บํารุงไต 

และใชไดผลมากกับอาการอันเกิดจากโรคเบาหวาน เชน กระหายนํ้า ซูบผอมปสสาวะมาก รวมทั้งอาการเหง่ือออก

มาก นอนไมหลับ เบื่ออาหาร ก็ใหรับประทานไดเชนกัน ชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางเพศแกอาการออนเพลีย แก

ทองรวง ชวยบํารุงกระเพาะ มาม ไต ขับของเสีย ออกจากรางกาย ท้ังทางปสสาวะ และอุจจาระ ปองกันโรคเบาหวาน 

ปองกันอาการหวัดและรอนใน ชวยเสริมสรางกลามเน้ือและกระดูก แกทองอืดเฟอ ชวยยอยอาหารและแกอาการ

หลงลืม ในหัวหวยซัวประกอบดวยแปง มิวคัส กรดอะมิโน โคลีน  และอ่ืน ๆ    ขอควรระวัง ผูท่ีเปนไขหวัดหรือไขหัดไม

ควรกิน 

4.พุทราจีน   
ช่ือสามัญ Jujube, Chinese date, Red date 
ช่ือไทย  พุทราจีน พุทรา 
ช่ือวิทยาศาสตร Ziziphus zizyphus (L.) H.Karst., Rhamnus zizyphus , Ziziphus jujuba Mill. หรือ Ziziphus 
mauritiana 

ภาพท่ี 68-71 กระเปาะเมล็ด 

ตน  รากและ เน้ือของรากท่ีตาก

แหงหวยซัว(ตามลําดับ) )(ภาพ

ท่ี 68-70 จาก 

www.google.com) 

ภาพที่ 69 ภาพที่ 70 

ภาพที่ 71 
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ช่ือวงศ  Rhamnaceae 

ภาษาจีนเรียกวา  อังจอ  อ่ังจือ  และหมุยจอ  เปนผลไมบํารุงสุขภาพสามารถกินไดท้ังสดและแหง  มี  2  

ชนิด  ไดแก  พุทราจีนหัวใจไก  ลกูใหญเน้ือหนา   สีแดงเขม  รสชาติดี  และพุทราจีนดํา (โอวจอ)  

สรรพคุณ พุทรามีฤทธิ์อุนนิยมนํามาประกอบในยาจีน  เพ่ือลดความรุนแรงของเคร่ืองยาจีน  ชวยใหรางกายดูดซึมยา

ไดดีข้ึนและลดอาการแพยา  มีสรรพคุณบํารุงรางกาย มาม ตับ สมอง ขับปสสาวะ เพ่ิมปริมาณเลือด บรรเทาอาการ

โลหิตจาง แกนอนไมหลับ กระตุนภูมิคุมกัน ลดไขมันในเลือด แกอาการทองเสีย รักษาอาการตับแข็งในผูท่ีด่ืมสุรา 

 

 

5.เชากอหรือชะโก  

ช่ือสามัญ Cardamom 

ช่ือไทย กระวานเทศ กระวานแท ลูกเอล (Ela) ลูกเอน ลูกเอ็น กระวานขาว กะวาน 

ช่ือวิทยาศาสตร Elettaria cardamomum(L.) Maton 

ช่ือวงศ ZINGIBERACEAE 

แหลงกําเนิดและการกระจายพันธุ  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ไมลมลุกอายุหลายป มีเหงาใตดิน ลําตนเทียมสูง 1.5-5 เมตร ทุกสวนมีกลิ่นหอม ใบ
เด่ียว เรียงสลับเปน 2 แถว รูปใบหอกแกมรูปแถบ ชอดอกออกจากเหงา ยาว 1-1.5 เมตร ทอดราบกับพ้ืนดิน ดอกสี
ขาวหรือสีเขียวออน ลาเบลลัมสขีาวประดวยขีดสีมวง ผลสีเขียวออนถงึเหลือง รูปกระสวยหรือรูปไขปลายแหลม มี 3 
พู สุกไมพรอมกัน ผลแกจะแตก มีเมล็ดสีดําปนนํ้าตาล รูปสามเหลี่ยม เปลือกเมลด็แข็งและมีรอยยน มีเยื่อหุมเมล็ด 

ภาพท่ี 72 ผลพุทราจีน ภาพท่ี 73 ตนพุทราจีน 

(ภาพจาก www.google.com) 
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ผลิตผลและผลิตภัณฑ ผลและเมล็ดแหงใชเปนเครื่องเทศ สมุนไพร และแตงกลิ่น  
สวนของพืชท่ีนํามาใชประโยชนผลและเมล็ด 

สรรพคุณ เปนสมุนไพรใชบํารุงธาตุ กระจายโลหิต เสมหะ ขับลม แกทองอืดเฟอ แกอาการเกร็งของลําไส ใชเปน
เคร่ืองเทศใสในอาหารเชน ขาวซอยไก อาหารจีนยูนาน เปนตน กระวานเทศชวยในการลดกลิ่นคาวของเน้ือไกไดดี  
วิธีการตุนไกดํา 

ในการเลือกไกมาตุน ควรใชไกทีอ่ายุไมต่ํากวา 4 เดือน หรือนํ้าหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม ไกดํา มี

ลักษณะพิเศษ คือแมอายุมาก เน้ือไมเหนียวเหมือนไกพ้ืนเมืองท่ัวไป สูตรการตุนไกจากการสืบคนรานอาหารและ

ชาวบานบนดอยแมสลองและนาํมาปรุงทดสอบ ไดรสชาติดี มีดังน้ี 

1. ไกดํา จํานวน 1,000 กรัม 

2. หวยซัว จํานวน 20 กรัม 
3. ตังกุย จํานวน 10 กรัม 

ภาพท่ี 74 

ภาพที่ 75 

ภาพท่ี 76 

ภาพท่ี 77 

ภาพท่ี 78 

ภาพท่ี 74-78 

ลําตัน ดอก 

การติดผล ผล

สด ผลแหง

กระวานเทศ

(ตามลําดับ) 

(ภาพจาก www.google.com) 
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4. เชากอ จํานวน 15 กรัม 
5. เกากี้ จํานวน 6 กรัม 
6. พุทราจีน จํานวน 6 กรัม 
7. นํ้าสะอาด จํานวน 3 ลิตร 
8. เกลือ เล็กนอย 

วิธีทํา 

1. ตมน้ําใหเดือด ใสไกท่ีสับแลว (ไมเอาเครื่องในเพราะคนจีนถือวาเคร่ืองในเปนแหลงสะสมสารพิษ) คอยชอนฟองท้ิง 

2. ใสเครื่องยาจีนทุกตัวพรอมกัน โดยเชากอตองนําไปทุบใหแตกแลวนําไปค่ัวใหหอมกอนใส 

3. ตุนไฟออนจนเปอย ใชเวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง 

 
 

คุณประโยชนของไกดําและไกดําตุนยาจีน 

คนจีนมีความเชื่อวาไกดําเปนอาหารเสริมสุขภาพ เปนยาสมุนไพร จัดเปนอาหารบํารุงสุขภาพ โดยเชื่อ
วาถาบริโภคสมํ่าเสมอจะชวยสรางความแข็งแรงใหรางกาย ทําใหสมองแจมใส กระชุมกระชวย เสริมสรางสมรรถภาพ
การทํางานของรางกาย โดยเฉพาะซุปไกจากไกดําตุนยาจีน ผูหญิงท่ีคลอดลูกใหมจะไดกินไกดําตุนเปนอาหาร  
งานวิจัยพบวาซุปไกสกัดมีผลตอผลตอการเพ่ิมอัตราการเผาผลาญสารอาหารและการใชพลังงาน (Metabolic rate) 
ผลตอการลดความเครียด (Stress) ผลตอการฟนสภาพของระบบเลือด (Blood restoration) และกระตุนใหรางกาย
สรางนํ้านม ไดเร็วข้ึน และปริมาณนํ้านมเพ่ิมข้ึน ชวยบํารุงรางกาย เหมาะสําหรับผูปวยเบาหวาน หรือผูท่ีมีอาการ
เหน่ือยงาย ออนเพลีย คอแหง ปสสาวะบอย บํารุงรางกายหญิงท่ีต้ังครรภ ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก เน้ือไกมีธาตุอาหาร
หรือโภชนะสําคัญตาง ๆ มาก แตมีคาแคลอรี่ตํ่า มีกรดไขมันท้ังชนิดอ่ิมตัวกับไมอ่ิมตัว ไขมันไกประกอบดวยไขมัน
สําคัญตาง ๆ ท่ีจําเปน (essential fatty acids) และโปรตีนท่ีมีกรดอะมิโนสําคัญ ๆ อยางบริบูรณ และเนื้อไกสีเขมถา
ทําใหสุกแลวจะมีความชุมฉ่ํามากกวาเน้ือสีจาง แตเหนียวกวา ความชุมฉ่ําน้ีอาจเปนเพราะในเนื้อสีเขมมีไขมัน
มากกวาเน้ือสีจาง และในเน้ือสีเขมมีไมโอโกลบนิมาก ซึ่งไมโอโกลบินไมมีในเน้ือสีขาว การศึกษาสวนประกอบทาง

ภาพท่ี 79 ไกดําตุนยาจีน 
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เคมีของไกดําบางสายพันธุและไกเน้ือสีขาว พบวาไกขนาดท่ีใชบริโภคชนิดตาง ๆ น้ัน ไกดําจะมีโปรตีนสูงกวา โดยเน้ือ
ไกดําไตหวัน มีโปรตีนรอยละ 85.35 ขณะท่ีเน้ือไกกระทงมีโปรตีนรอยละ 63.18  

ในเนื้อไกดํามีสารตอตานอนุมูลอิสระ ชื่อวา คารโนซีน(Carnosine) เปนสารท่ีพบในเนื้อสัตวหลายชนิด 
แตปริมาณสารน้ีในเน้ือไกดํามีสูงกวา ไดมีการเปรียบเทียบสารคารโนซีน(Carnosine) ระหวางเนื้อไกดําซิลกี้และไก
ไวทพลีมัทร็อค พบสารคารโนซีนในเน้ือไกดํา 0.45 % มากกวาในเน้ือไกไวทพลีมัทร็อค ซึ่งเปนไกเน้ือขาวท่ีพบ 0.22 % 
สารคารโนซีน เปนสารโพลีเปปไตดประกอบดวยกรดอะมิโน 2 ชนิด คือ เบตาอะลานีน(beta-alanine) และ แอล - ฮิ
สติดีน(L-histidine)  มีผลตอการทําใหออนกวาวัย(Antiaging) ปองกันโรคอัลไซเมอร(Alzheimer’s) ปองกันเสนเลือด
อุดตัน(Arterial Plaque) ปองกันมะเร็ง(Canser) ปองกันโรคหัวใจ(Heart Disease) รักษาโรคออทิสติค(autism) 
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บทที่ 5 

การตลาดไกดําดอยแมสลอง 

ตลาดไกดําบนดอยแมสลอง 

ไกดําดอยแมสลองเปนไกพ้ืนเมืองของไทย ทีมีลกัษณะเฉพาะแตกตางจากไกกระดูกดําท่ีนิยมเลี้ยงกัน

ในประเทศตางๆ เปนไกท่ีมีเน้ือ หนังและกระดูกดํา มีน้ิวเทาเพียงสี่น้ิว เลีย้งงาย มีสรรพคุณเปนยาบํารุงรางกายและ

ปองกันและรักษาโรคไดหลายชนิด นอกจากน้ียังมีประวัติท่ียาวนานมาพรอมกับคนไทยเชื้อสายจีนท่ีอพยพมาจาก

มณฑลยูนนาน ถูกนํามาเลี้ยงบนภูเขาสูงมีอากาศดี อากาศเย็นตลอดป ทามกลางไรชาท่ีปลูกเปนพืชเศรษฐกิจบน

ดอยแมสลอง 

ตลาดของไกดําดอยแมสลอง สวนใหญยังจําหนายในทองถิ่น ขายเปนไกมีชีวิต ขายไดดีในชวงฤดูกาล

ทองเท่ียว เดือนตุลาคม ถึงกุมภาพันธ ของทุกป ที่อากาศบนดอยแมสลองเย็นจัด และดอกซากุระปาบานสะพรั่ง(ดอก

นางพญาเสือโครง) แตพอนอกฤดูทองเท่ียวโดยเฉพาะฤดูฝนเดือนมิถุนายนถึงกนัยายน เกษตรกรขายไกไดนอย 

ขอมูลท่ีไดจากการสอบถามเกษตรกรบนดอยแมสลอง ในรอบปเกษตรกรมีปริมาณไกท่ีเลี้ยงไวบริโภค

และขาย รายละ 180 ตัว ไกจํานวน 60 ตัวบริโภคในครัวเรือน และท่ีเหลืออีก 120 ตัวขายเปนรายไดใหครอบครัว ตัว

ละ 1.60 กิโลกรมัๆ ละ 160 บาท(ขอมูลป 2556) เกษตรกรมีรายไดจากการขายไกปละ 30,720 บาทหรือเดือนละ 

2,560 บาท โดยมีตนทุนสวนใหญเปนคาอาหารสําเร็จรูปท่ีเกษตรกรซื้อมาเลี้ยงไก สําหรับขาวโพดและพืชผักอยางอ่ืน

ไมไดนํามาคิดเปนตนทุน เพราะเกษตรกรปลกูเอง ปรากฏวาเกษตรกรสิ้นเปลืองอาหารไกขุนตัวละ 0.67 กิโลกรมัตอ

ตัว ราคากิโลกรัมละ 21.50 บาท เลีย้งนาน 4 เดือน คิดเปนเงิน 57.62 บาท เกษตรกรมีกําไรตัวละ 102.38 บาท โดย

คิดตนทุนเฉพาะคาอาหารสําเร็จรูปตามที่เกษตรกรคิดกันท่ัวไป มีรายไดเปนกําไรจากการขายไกปละ 120 ตัว เปนเงิน 

12,285.60 บาท หากคิดคาใชจายอ่ืนๆดวย ตนทุนสูงกวาน้ีและกาํไรไดรับลดลง ตนทุนคาอาหารไกยังมีราคาสูง

เพราะเปนคาขนสงอาหารไกจากในเมืองข้ึนภูเขา และเกษตรกรบางรายยังซื้ออาหารไกท่ีมีการแบงขายเปนถุงเลก็ๆ 

ขอมูลการตลาดไกดําในประเทศไทย 

ไดมีการรวบรวมขอมูลดานการตลาดของไกดําดอยแมสลองจากผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดใหญ

ทุกภาคของประเทศไทย ผูบริโภคท่ัวประเทศ จํานวน 1,449 ราย มีภูมิลําเนาอยูใน 71 จังหวัด ท่ัวประเทศ (ยกเวน

จังหวัดปตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสระแกว และบึงกาฬ) เปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 36.07 

ป สมรสแลว มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานในหนวยงานเอกชน สวนใหญนับถือศาสนา

พุทธ มีรายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท และมีรายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 50,000 

บาท 
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 พบวามีศักยภาพในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑไกดําตุนยาจีนบรรจุกระปอง ซึ่งสามารถทําใหเกิด

มูลคาเพ่ิม (Value Added) เพราะปจจุบันธุรกิจแกงสําเร็จรูปบรรจุกระปองหรือถุงพลาสติก เปนอุตสาหกรรมท่ีมี

แนวโนมการขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการจากรานอาหารไทย และโรงแรมในตางประเทศ

ท่ัวโลกท่ีสําคัญ ไดแก ญ่ีปุน สหรัฐฯ และยุโรป ดังน้ัน การเพ่ิมมูลคาดวยการแปรรูปไกดํา จะชวยขยายตลาดไกดําท้ัง

ในและตางประเทศมากข้ึน และทําใหรายไดเกษตรกรดีข้ึน  

จากคุณลักษณะของไกดําดอยแมสลอง และคุณสมบัติเฉพาะทางโภชนาการของไกดํา ไกดําตุนยาจีน 

นับไดวาเปนอาหารท่ีไดรับความนิยมของนักทองเท่ียวท่ีมาเที่ยวดอยแมสลอง เน่ืองจาก มีคุณคาทางโภชนาการสูง มี

กลิ่นหอมจากสมุนไพรจีน และมีรสชาติท่ีดี ซึ่งหากสามารถรักษาคุณสมบัติท่ีดีเหลาน้ีไวได รวมท้ังมีกลยุทธการตลาด

ท่ีดี สรางเอกลักษณเฉพาะและมีความแตกตางดานผลิตภัณฑท่ีมีคุณคา ยอมจะทําใหผลิตภัณฑน้ีมีขีดความสามารถ

ในการแขงขันกับคูแขงขันได ปจจุบัน มีผลิตภัณฑแปรรูปท่ีนําไกดําเปนสวนประกอบ สวนใหญเปนซุปไกสกดัเขมขน

บรรจุขวด และมีผลิตภัณฑซุปไกดําตุนกระปองจําหนายเพียงยี่หอเดียว จึงนับไดวาคูแขงขันทางการตลาดยังมีอยู

นอย 

เม่ือดูขอมูลผูบริโภคในประเทศไทย พบวาสวนใหญรูจักไกดําคอนขางดี มีความเขาใจวา ไกดําเปนไก

ขนสีดํา ไกพ้ืนเมืองสีดํา ไกบานสดีําและไกปา มากท่ีสุด รองลงมาคือ ไกท่ีมีสีดําท้ังตัวจนถึงกระดกูดํา และเขาใจถึง

คุณประโยชนของไกดํา วามีโปรตีนสูง มีสรรพคุณทางการแพทย (แผนจีน)หลายอยาง เปนไกตัวสีดําท่ีทนตอโรค เปน

ไกทีมี รสชาติดี เน้ือแนนเหนียว เนื้อนุมแตไมยุย ผูบริโภคสวนใหญรูจักผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพประเภทซุปไก

ดําสกัด หรือผลติภัณฑซุปไกหรือซุปไกดําสกัดผสมสมุนไพรจีนกันมาก เหตุผลในการซื้อ คือ คุณภาพ คุณประโยชนท่ี

ไดรับ หาซื้องาย รสชาติ และความนาเชื่อถือ สําหรับเรื่องที่ประชาชนใหความสําคัญนอยในการตัดสินใจเลือกซ้ือตรา

สินคา คือ บรรจุภัณฑ ความชอบ และการสงเสริมการขาย ผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด คือ ตนเอง 

รองลงมาคือ ครอบครัว/ญาติพ่ีนอง/คนรูจัก และสื่อโฆษณา ประชาชนนิยมซ้ือจากซุปเปอรสโตรตางๆ เหตุผลในการ

บริโภค เน่ืองจาก บํารุงสุขภาพ บํารุงรางกาย บํารุงสมอง รองลงมาคือ ทดลองด่ืม และด่ืมเพราะรสชาติดี สวนใหญ

ผูบริโภคไมซ้ือไกดําในรูปไกสดหรือแพ็ค แตมีคนท่ีซื้อเพ่ือใชเปนของขวัญเทศกาลตางๆ ประกอบพิธีไหวเจาหรือราหู 

ทําเปนซุป และประกอบอาหารในเทศกาลพิเศษ  

ผูบริโภคตองการผลิตภัณฑไกดําสด ท้ังในรูปของไกดําทั้งตัว ไกดําสดชําแหละช้ินสวน และไกดําปรุง

รสสําเร็จ บรรจุอยูในบรรจุภัณฑชนิดใดกไ็ดท่ีสะอาด ปลอดภัย สะดวก มองเห็นผลิตภัณฑได สําหรับบรรจุภัณฑรองท่ี

ผูบริโภคตองการใหบรรจุไกดําสดท้ังตัว และไกดาํสดชําแหละชิ้นสวนเหมือนไกเนื้อขาวคือ ถุงพลาสติกซีลแชแข็งหรือ

บรรจุภัณฑสุญญากาศหรือฟรอยดแชแข็ง บรรจุภัณฑรองท่ีผูบริโภคตองการใหบรรจุไกดําสดปรุงรสสําเร็จ คือ กลอง 

(กลองพลาสติกหรือกลองกระดาษแบบแชแข็ง) ในรูปไกดําสดชาํแหละช้ินสวน และไกดําปรุงรสสําเร็จ สวนใหญ

ตองการขนาดไมเกิน 500 กรัมตอบรรจุภัณฑ แตถาอยูในรูปไกดําท้ังตัว มีนํ้าหนักสุทธิตอบรรจุภัณฑ 501-800 กรัม 

ประชาชนยอมรับวาราคาของไกดําควรสูงกวาไกเน้ือขาว 
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ผลิตภัณฑท่ีควรทําการแปรรูป คือ กลุมอาหารเสริมสุขภาพ เชน ซุปไกสกัดนํ้าเขมขน รองลงมาคือ 

กลุมอาหารพิเศษ (ปรุงเพ่ือเพ่ิมคุณคาอาหาร เชน ไกดําฮองแต ไกดําตุนยาจีน เปนตน) และกลุมอาหารท่ัวไป (เชน 

ไกทอด ไกยาง ตมยํา) และกลุมอาหารกึ่งสําเร็จรูปหรืออาหารพรอมปรุง ภาชนะบรรจุสําหรับซุปไกดําสกัดเขมขนควร

บรรจุในขวดแกว/ขวดแกวฝาเปดงายมากที่สุด สวนซุปไกดําตุนยาจีน ควรบรรจุในกลองพลาสติกไมโครเวฟ ขวดแกว/

ขวดแกวฝาเปดงายและกระปอง มากท่ีสุด ใน 1 ชิ้นราคาของผลิตภัณฑไกดําดอยแมสลอง ไมควรเกิน 50 บาท 

รองลงมาคือ 51-100 บาท 

ประเภทผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมในการสรางมูลคาของไกดํา คือ ซุปไกดําสกัดเขมขน  รองลงมาคือ ไก

ดําตุนยาจนี ซุปไกดําสกัดเขมขนผสมสมุนไพร อาหารกลองสําเร็จรูป และประเภทอ่ืน ๆ ไดแก อาหารสําเร็จรูปปรุง

เสร็จบรรจุกระปอง โดยตองซุปไกดําสกัดเขมขนขนาดไมเกิน 100 กรัม  รองลงมา คือ ไกดําตุนยาจีนขนาด 401-500 

กรัม และ ซุปไกดําสกัดเขมขนผสมสมุนไพรขนาด 201-300 กรัม 

การผลิตไกดําตุนยาจีนกระปองและทดสอบวางจําหนาย 

ไดมีการทดลองผลิตไกดําตุนยาจีนบรรจุกระปอง ไปวางขายเพ่ือทดสอบตลาด 

 

 

ในการทดสอบตลาดผลิตภัณฑไกดําดอยแมสลองตุนยาจีนบรรจุกระปอง ไดกําหนดราคาผลิตภัณฑไว

ท่ี 50 บาทตอกระปอง สําหรับการขายปลีก และราคา 40 บาทตอกระปอง สําหรับการขายสง ท้ังน้ี ในการทดสอบ

ตลาด ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ 2554 จากการสอบถามถึงความเหมาะสม ในการกําหนดราคา

ขายดังกลาว ผูบริโภคสวนใหญเห็นดวย ในการกาํหนดราคาดังกลาว ท้ังน้ีใหขอมูลเพ่ิมเติมวา เปนราคาท่ีถูกกวา เม่ือ

เปรียบเทียบกับ ซุปไกสกัด ท่ัวไป โดยผูบริโภคเห็นวา มีปริมาณท่ีมากกวา และสามารถสัมผัสกับเน้ือไก และรสชาติท่ี

เขมขนในการบริโภค เพ่ือเปนการสงเสริมการขาย และทําใหผูบริโภครูจักผลิตภัณฑไกดําดอยแมสลองตุนยาจีนบรรจุ

ภาพท่ี 81-82 ผลิตภัณฑไกดําดอยแมสลองตุนยาจีนบรรจุกระปอง 
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กระปอง จึงไดนําผลิตภัณฑไปจําหนายเพ่ือทดสอบตลาดในมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2554 

ในสวนของนิทรรศการบานชาวสวน ซึ่งผลปรากฏวาไดรับความสนใจจากผูเขาเยี่ยมชมเปนอยางมาก 

 

ผูบริโภคใหขอเสนอแนะดังน้ี 

1) ควรมีการจัดการสงเสริมการขาย เชน สินคาทดลอง ลดแลกแจกแถม เพ่ือสรางความสนใจแก

ผูบริโภค  

2) มีการประชาสัมพันธท้ังผลิตภัณฑ และคุณประโยชนของไกดําใหมากข้ึน และตอเน่ือง โดยเฉพาะ

แกกลุมผูสูงอาย ุและนักทองเท่ียว 

3) ความเพ่ิมชองทาง และการขยายชองทางการจัดจําหนายใหมากข้ึน โดยกระจายจุดขายตาม

สถานท่ีทองเท่ียว รวมทั้งการออกงานในกรุงเทพ เชน เมืองทองธานี ในงานโอทอป หรือผลิตภัณฑ ของวิสาหกิจชุมชน   

4) ควรมีบรรจุภัณฑที่มีหลากหลายในขนาด และรูปแบบบรรจุภัณฑ เพ่ือใหผูบริโภคมีทางเลือกมาก

ข้ึน เชน บรรจุกลอง 1 ตัว พรอมเคร่ืองปรุง หรือมีขนาดพอดีพกพาได มีรูปแบบอ่ืนท่ีมิใชกระปอง เปนตน 

5) สนับสนุนใหมีการเลี้ยงไกดําใหมากข้ึน เพ่ือตอบสนองตอความตองการท้ังผูผลติ และผูบริโภค 

วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตควรสะอาด ปลอดภัยกับผูบริโภค เปนวัตถุดิบจากธรรมชาติ มีมาตรฐานรับรองท่ีจะสามารถ

สรางความเชื่อม่ันในการบริโภค 

ภาพที่ 83 ภาพท่ี 84 

ภาพที่ 85 ภาพท่ี 86 

ภาพท่ี 83-86 ผูบริโภคเลือกซื้อไกดําตุนยาจีนกระปอง 
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6) รัฐควรสงเสริมใหประชาชนเลี้ยงไกดํา และสนับสนุนใหเกษตรกรเลี้ยง และหาตลาดให สนับสนุน

งบประมาณและกระจายสินคาไปยังภาคตางๆ เชน อีสาน ตะวันออก กลาง ใต, ผลิตภัณฑไดรับการรับรองความ

สะอาด (อย.) หรือไดมาตรฐานอุตสาหกรรม 

7) ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ ท่ีรักษาสิ่งแวดลอม 

หนังสืออางอิง 

จรัญ  ใจลังกา, ศิริพร กิรติการกุล, กชพร ศิริโภคากิจ และ สุขสถิต พวงมาลย. 2555. การศึกษาการตลาดผลิตภัณฑ

ไกเน้ือดําตุนยาจีนดวยการเพ่ิมมูลคาและเอกลักษณเฉพาะ . รายงานฉบับสมบูรณ . ม.ป.ท. 
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ผนวก 1 

 

นิทานพืน้บ้านของคนจีนเกี่ยวกับกาํเนิดไก่กระดูกดาํ 

นิทานพืน้บ้านจีนท่ีเก่ียวข้องกบัไก่ดํากระดกู ได้เลา่เร่ืองต้นกําเนิดของไก่กระดกูดําในเมืองจีน ซึง่

เหตกุารณ์นัน้เก่ียวข้องกบัเซยีนลอืทง่ปิน หรือ ลหฺวี่ ต้งปิน ซึง่เป็นหนึง่ในแปดเซียนของลทัธิเตา๋ แปดเซียนเป็นเทพเจ้า

ท่ีคนจีนให้ความเคารพนบัถือมาก มกัมรูีปเคารพและรูปปัน้ไว้บชูาในบ้านเรือน เพ่ือเป็นศริิมงคลและคุ้มครองป้องกนั

ภยัร้าย 

เซียนลือ่ทง่ปินถือกําเนิดเป็นบตุรของลือ่หวีเจ้าเมืองไฮจ่ิง สมยัแผน่ดินราชวงศ์ถงั เป็นหลานของ

ลื่ออ๊วย ปลดักระทรวงราชประเพณีของพระเจ้าถงัเกาจงฮ่องเต้ เมื่อเกิดนัน้ คนภายในจวนเจ้าเมืองถงัเกาจงฮ่องเต้ ได้

ยินเสยีงมะโหรีขบักลอ่มอยูใ่นอากาศ และเห็นนกกระเรียนเผือกบินเข้าไปในห้องของฮหูยนิภรรยาเจ้าเมอืงแล้วหายไป 

ลือ่ทง่ปินคลอดจากครรภ์มารดา ณ วนัขึน้สบิสีค่ํา่เดอืนหก อนัเป็นศกัราชเจงหงวนปี แหง่ราชวงศ์ถงั ตรงกบั พ.ศ. 

1346 กอ่นสาํเร็จเป็นเซยีน ทา่นได้บําเพ็ญบารมมีากมาย ชว่ยเหลอืคนให้พ้นทกุข์ ผา่นการทดสอบจิตใจอยา่งหนกั 

จนผู้คนให้การเคารพเลือ่มใสศรัทธา และทา่นได้ร่ําเรียนวิชากบัครูบาอาจารย์ จนได้สาํเร็จเป็นเซียน 

ครัง้หนึง่ เซียนลือ่ทง่ปิน ได้กวนยาอายวุฒันะบนยอดเขาจมกูเสอื บนภเูขาหวซูาน  ซึง่ยาดงักลา่วผู้ ที่

ได้กินลงไปจะมีชีวิตเป็นอมตะ จงึเป็นยาท่ีเซยีนปรุงขึน้รับประทานเองและใช้ชว่ยเหลอืชีวติคนทัว่ไป จงึเป็นงาน

สาํคญัอยา่งยิ่งท่ีเซียนผู้วิเศษได้จดัขึน้ ในวนัท่ีเซยีนลอืทง่ปินกวนยา ได้เชิญเซียนทา่นอ่ืน ๆ อีก 7 ทา่นท่ีเหลอื ไปงาน

เลีย้งเฉลมิฉลองด้วย ได้แก ่(1)เซียนทิกว๋ยลี ้หรือ หลี่ เถีย ไกว ่(2)เซยีนจงหล ีฉวนหรือฮัน่จงหล ี(3)เซียนเฉากัว๋จิว้หรือ

เชาก๊กกู๋ (4)เซียนหนั เซียง จือหรือฮัน้เซียงจ่ือ (5)เซียนเหอเซียนกหูรือ  

ปัจจบุนัยอดเขาจมกูเสอืเป็นที่รู้จกักนัเป็นจดุท่ีสงูสดุยอดของภเูขาหวซูาน( Wushan) ในอําเภอไตเฮ

(Taihe) ซึง่อยูใ่นมณฑลเจียงซี(Jiangxi) ภาคใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นกัทอ่งเท่ียวนิยมไปเท่ียวกนั 

เมื่อเดินทางขึน้ยอดเขาจะพบกบับอ่นํา้พท่ีุใสสะอาดและเย็นช่ํา นกัทอ่งเท่ียวผา่นไปมาตกัดื่มแก้กระหายนํา้ คนจีน

เรียกวา่บอ่กวนยาของเซียนลือ่ทง่ปิน มีนํา้พไุหลตลอดปีไมม่ีแห้งเหือด และนกัทอ่งเที่ยวนิยมไปดยูอดเขาจมกูเสอื ซึง่

เป็นยอดเขาคูท่ี่สวยงาม 

ฮ่อเซียนโกว (6)เซยีนหลนั ไฉ่เหอหรือนา่ไชหวั 

และ(7)เซียนจงั กวั เหลา่หรือ เจียงกัว๋เล้า เมื่อกวนยาสาํเร็จแล้ว ขณะท่ีเซียนทัง้หมดกําลงัรออยูน่ัน้ ปรากฏวา่มไีกป่่า

คูห่นึ่งบินโดดลงไปในอา่งที่กวนยาอายวุฒันะและกินเม็ดยาดงักลา่วแล้วบินไปจบับนยอดเขา ทนัใดนัน้ทําให้ไก่ป่าคู่

นัน้กลายเป็นไก่หางยาวขนสขีาวสวยงามเหมือนนกฟินิกซ์(Phoenix ) เซียนลอืทง่ปินเสยีใจอยา่งยิ่ง และได้กลา่ว

อธิษฐานขอความเห็นจากเจ้าแมก่วนอิม เจ้าแมก่วนอิมได้ปรากฏกายขึน้ ยิม้ๆและกลา่ววา่ " ดแีล้วทา่นเซยีน อยา่ทํา

ร้ายมนัเลย ในภายภาคหน้าสตัว์พวกนีจ้ะได้เป็นประโยชน์ตอ่มนษุย์ท่ีอาศยัอยูบ่นโลกใบนี"้ เจ้าแมก่วนอิม จงึได้ชีไ้ปท่ี

ยอดเขาจมกูเสอืและไกป่่ าสขีาวคูน่ัน้ทนัที ทําให้ไกป่่ าสขีาวทัง้คูก่ลายเป็นไกพื่น้เมืองขนสขีาว และได้แพร่กระขาย

พนัธุ์ให้ลกูหลานขยายพนัธุ์ไปทัว่ตัง้แตบ่ดันัน้เป็นต้นมา และกลายเป็นอาหารท่ีมสีรรพคณุทางยาท่ีคนจีนให้ความ

เช่ือถือ และรับประทานมาเป็นระยะเวลานานนบัพนัปี 



ผนวก 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพยอดเขาจมกูเสอืภเูขาหวซูาน ภาพแผนท่ีตัง้ภเูขาหวซูาน อําเภอไตเฮ มณฑล

เจียงซี ภาคใต้ของประเทศจีน 

ภาพศาลเจ้าเซียนลอืทง่ปินในประเทศจีน ภาพ แปดเทพข้ามสมทุร เซียนลอืทง่ปิน สะพายดาบ 



ผนวก 3 

 

งานวิจัยเกี่ยวกับไก่กระดูกดาํ 

ระบบการเลีย้ง การตลาดไก่เนือ้ดําดอยแมส่ลองและการแปรรูปผลติภณัฑ์ไก่ตุน๋ยาจีน1

จรัญ ใจลงักา

 
2 วาสนา แก้วโพธ์ิ 3 จเร หลมิวฒันา 4 ศริิพร กีรตกิารกลุ 5

 

 

บทคดัยอ่ 

การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาปริมาณการเลีย้งและสายพนัธุ์ไก่เนือ้ดํา ที่เลีย้งบริเวณ

ดอยแมส่ลอง อําเภอแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชียงราย 2) ศกึษาการใช้ภมูิปัญญาพืน้บ้านในการผลติไก่เนือ้ดําตุน๋ยาจีน 3) 

ศกึษากระบวนการผลติและบรรจภุณัฑ์สาํหรับไกเ่นือ้ดาํตุน๋ยาจีน และ 4) ศกึษาด้านการตลาดสาํหรับผลติภณัฑ์แปร

รูปไกเ่นือ้ดาํตุน๋ยาจีน 

การเลีย้งไก่เนือ้ดําดอยแมส่ลอง เลีย้งกระจายอยูใ่น 11 หมูบ้่าน ของตาํบลแมส่ลองนอก คิดเป็นร้อยละ 

84.62 จากทัง้หมด 13 หมูบ้่าน มีเกษตรกรท่ีเลีย้งไก่ดํา จํานวน 227 ราย เฉลีย่เลีย้งรายละ 67.32 ตวั โดยเลีย้ง 3 

สายพนัธุ์ปะปนกัน คือ พันธุชี้ฟา พันธุฟาหลวง และพันธุปาปาซุง (พันธุขนสีขาว) 

ภูมิปญญาพ้ืนบานในการตุนไกของชาวจีน ชาวลีซู และชาวเยาบนดอยแมสลอง พบวา ใน
การตุนไกท่ีไดรสชาติดีตองใชสมุนไพรจีนและไทย 5 ชนิด คือ ตังกุย หวยซัว เกาก๊ี เชากอ และพุทราจีน
แหง  โดยนําไกมาสับเปนชิ้นๆ ตมน้ําเดือด แลวใสสมุนไพรลงไป ตุนไฟออนๆ นาน 4 ชัว่โมง  

การตลาดผลิตภัณฑแปรรูปไกเนื้อดํา จากการสอบถามประชาชนในจังหวัดใหญๆ 
ประกอบดวย กรุงเทพฯ เชียงใหม เชียงราย กระบี่ นครศรีธรรมราช สงขลา ขอนแกน และอุดรธานี 
จํานวน 1.449 ตัวอยาง พบวา สวนใหญรูจักไกเนื้อดํา และเขาใจวาไกเนื้อดําเปนอาหารเสริมสุขภาพ แต
ประชาชนยังเคยชินกับผลิตภัณฑซุปไกสกัด ซ่ึงมีวางจําหนายท่ัวไป ในขณะท่ีผลิตภัณฑไกเนื้อดําตุนยาจีน 
ยังไมมีการผลิตเปนสินคาวางจําหนายในทองตลาด 

 การบรรจุกระปองไกเนื้อดําตุนยาจีน บรรจุลงกระปองขนาด 307×113 เซนติเมตร นําไป
ผานหมอฆาเชื้อท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว นาน 29 นาที สามารถฆา
เชื้อโรคไดตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข  นํากระปองท่ีเก็บไวนาน 1 เดือนไปทดสอบการยอมรับ
ของผูบริโภคท่ัวไป รวม 50 คน พบวา ไดคะแนนทดสอบเฉลี่ย 7.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 9 คะแนน 
โดยผลการทดสอบเรื่องสี กลิ่น และรสชาติ อยูในระดับปานกลางถึงชอบมาก 
คําสําคัญ : ไกเนื้อดํา ดอยแมสลอง ตุนยาจีน 

 

 

                                           
1 ทะเบียนวชิาการเลขท่ี 2552070602184 
2 ศนูย์วจิยัและพฒันาการปศสุตัว์เขต 5 ตําบลบ้านดู ่อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 57100 
3 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ตําบลบ้านดู ่ อําเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย  57100 
4 สาํนกังานปศสุตัว์เขต 5 ถนนห้วยแก้ว ตาํบลช้างเผือก อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่ 50300 
5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแมโ่จ้  อําเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม ่50210 



ผนวก 4 

 
Production ,Market and Chinese Herb Soup Product of Doi Mae Salong Black Meat Chicken6

Charan  Chailungka

 
 

7 Wasana Kaewpho8 Jare Limwatana9 Siriporn  Kiratikarnkul10 
 

Abstract 
 

 This research aimed to study: 1) the production and breeds of black chickens reared in 
Doi Mae Salong, Mae Fah Luang District, Chiang Rai Province 2) local wisdoms in producing of 
Chinese herbal black chicken soup 3)production and can processing of Chinese herbal black 
chicken soup and 4) marketing for Chinese herbal black chicken soup. 
 The black chickens were raised in 11 villages of Mae Salongnok Sub-district accounted 
for 84.62 % of the total 13 villages.  There were 227 farmers rearing black chickens, in average 
67.32 heads each farmer.  Chee Fah, Fah Luang, and Papa Sung (white leather) were the main 3 
breeds raised.   
 Local wisdoms in producing Chinese herbal black chicken soup of Chinese ,Lisu and Yao 
hill tribes demonstrated that 5 types of Chinese and Thai herbs were used for stewing chicken 
soup which were Chinese angelica root (Tang Kuei), Chinese yam (Huai Shan), Chinese 
wolfberries (Gou Ji Zi), Chao Gho and dried Chinese dates. Black chicken soup processing was 
choped chicken meat into small pieces and brought to a boil.  Add in the herbs, bringing back to a 
slow boil, cover, and simmer for about 4 hours.   

Fill canning jars with the solids and broth size 307×113 centimeter and process under 121 
degrees Celsius at a pressure of 15 pounds per square inch for 29 minutes.  This process can 
eliminate all microorganisms and it is safe according to announcement of the Ministry of Public 
Health

                                           
6 Research No  2552070602184 
7 Region 5 Livestock Research and Development Center,Moung,Chiang Rai 57100 
8 Chiang Rai Rachaphat University,Moung,Chiang Rai 57100 
9 Region-5  Livestock Development Office, ,Moung,Chiang Mai 50300 
10 Maejo University,Sansai,Chiang Mai 50210 

. When 50 people were asked to test Chinese herbal black chicken soup kept for one 
month.The average scores were 7.70 from  9.00 . There were test on color, odor, and taste ranging 
from fair to very much liking. 

For a study on marketing, 1,449 surveys were conducted in several large provinces 
consisting of Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Krabi, Nakhon Si Thammarat, Songkhla, Khon 
Kaen, and Udon Thani.  The result revealed that most of the samples knew about the black 
chickens and understood that black chickens contained good nutritional value.  However, they 
were more familiar with a product of Essence of Chicken.  While the product of Chinese herbal 
black chicken soup has not yet made available for sale on the market.                
 

 

 

Keywords : Black Chicken, Doi Mae Salong, Chinese Herb Black Meat Chicken Soup 

 

 

 

 



ผนวก 5 

 

การคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุไก่พืน้เมืองของท้องถิ่น(ไก่ชีฟ้้า)สาํหรับเลีย้งใน 

เขตพืน้ที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย 

 

ศริิพนัธ์  โมราถบ 1    จเร  หลมิวฒันา 2    และ     อํานวย  เลีย้วธารากลุ 

บทคัดย่อ 

3 

 

ทําการรวบรวมพนัธุ์ไกชี่ฟ้้า จากอําเภอตา่งๆของจงัหวดัเชียงราย จํานวนพอ่พนัธ์ุ 25 ตวั แมพ่นัธุ์ 100 ตวั 

ผสมพนัธุ์โดยใช้การผสมเทียม อตัราสว่นของพอ่พนัธ์ุ ตอ่ แมพ่นัธ์ุ เทา่กบั 1 ตอ่ 4 แตล่ะชัว่อายจุะผลติลกูไก่ชีฟ้้า

ประมาณ 2,000 ตวั โดยใช้ระยะเวลาการวิจยัตัง้แต ่เดือนตลุาคม 2544 ถึง กนัยายน 2547    ผลการดาํเนินงานวจิยั

พบวา่ไก่เพศผู้จะมีนํา้หนกัตวั สงูกวา่เพศเมียอยา่งมีนยัสาํคญั(P<0.05) ตัง้แตอ่าย ุ2 สปัดาห์เป็นต้นไป โดยท่ีอาย ุ

20 สปัดาห์ ไก่ชีฟ้้าเพศผู้  และ เพศเมีย มีนํา้หนกัตวัเทา่กบั 1,633.46  ± 51.63 และ 1,157.92 ± 53.74 กรัม

ตามลาํดบั   อายเุมือ่ให้ไขฟ่องแรก, นํา้หนกัตวัเมือ่ให้ไขฟ่องแรก และ นํา้หนกัไขฟ่องแรก เทา่กบั 178.55 ± 21.42 

วนั, 1,526.40 ± 188.21 กรัม และ 34.69 ± 4.51 กรัม ตามลาํดบั   สาํหรับผลผลติไขร่วม 6 และ 12 เดอืน เทา่กบั 

62.17 ± 27.49 และ 84.00 ± 40.75 ฟองตอ่ตวัตามลาํดบั      สว่นอตัราการผสมตดิ, อตัราการฟักออกจากไขม่ีเชือ้ 

และ อตัราการฟักออกจากไขเ่ข้าฟัก มีคา่อยูใ่นช่วง 67 – 68, 69 – 78 และ 47 – 52 เปอร์เซน็ต์ ตามลาํดบั     

คา่อตัราพนัธกุรรมของนํา้หนกัตวัไกชี่ฟ้้าท่ีอายแุรกเกิด ถึง 20 สปัดาห์     มคีา่อยูใ่นชว่ง 0.11 – 0.74   โดย

คา่อตัราพนัธกุรรมของนํา้หนกัท่ีอาย ุ12 สปัดาห์มคีา่สงูสดุ คือ 0.74  รองลงมาได้แกน่ํา้หนกัตวัท่ีอาย ุ20 และ 16 

สปัดาห์ตามลาํดบั        สว่นอายเุมือ่ให้ไขฟ่องแรก, นํา้หนกัไขฟ่องแรก, และ นํา้หนกัตวัไก่เมื่อให้ไขฟ่องแรก  มคีา่

อตัราพนัธกุรรมเทา่กบั 0.26, 0.34 และ 0.95 ตามลาํดบั      อตัราพนัธุกรรมของการให้ไขแ่ตล่ะเดือนมีคา่อยูใ่นช่วง 

0.03 – 0.48 โดยการให้ไขเ่ดือนท่ี 7 มีคา่สงูสดุ รองลงมาได้แก่การให้ไขเ่ดือนท่ี 8   สว่นคา่อตัราพนัธุกรรม ของ

ลกัษณะอตัราการผสมติดและอตัราการฟักออกมีคา่ตํ่า อยูใ่นช่วง 0.07 – 0.40 

 

 

 

 

 

คําสาํคญั : การคดัเลอืกและปรับปรุงพนัธุ์, ไกช่ ีฟ้้า, พืน้ท่ีสงูภาคเหนือ. 
1  กลุม่งานสตัว์ปีก กองบํารุงพนัธุ์สตัว์ กรมปศสุตัว์  ถนนพญาไท กรุงเทพฯ. 10400. 
2  สาํนกังานปศสุตัว์จงัหวดัเชียงราย อําเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย. 57000. 
3  ศนูย์วิจยัและบํารุงพนัธุ์เชียงใหม ่อําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม.่ 50120. 

 
 
 
 
 
 



ผนวก 6 

 
Selection and Improvement  Regional Native Chickens(Cheefah Chicken) 

for Raising in the Northern Highland of Thailand. 
 

Siripun  Morathop 1      Charay  Limwattana 2     and     Amnuay  Leotaragul 

Abstact 

3 

 

Twenty fiver sires, one hundred dams were collected from many districts of Chiangrai 
province. Artificial insemination has been wildly practices in breeding program, by ratio of sire 
and dam were 1 : 4 . Each generation produced approximate 2,000 Cheefah chicks. Duration of 
research were from October 2001 to September 2004. The results found that from two weeks of 
age, male of Cheefah chicken had heavier(P<0.05) than female. At 20 weeks of age body weight 
of male and female were 1,633.46  ± 51.63  and  1,157.92 ± 53.74  gram respectively. Age at first 
egg, body weight at first egg and weight of first egg were 178.55 ± 21.42 days, 1,526.40 ± 188.21 
and 34.69 ± 4.51 gram respectively. Total egg production from 1 to 6 months and 1 to 12 months 
were 62.17 ± 27.49 and 84.00 ± 40.75 eggs per bird respectively. Fertility, hatch of fertile eggs 
and hatch from eggs set were range 67 – 68, 69 – 78 และ 47 – 52 percentage respectively.  

The estimates for heritability of body weight at birth to 20 weeks of age were 0.11 – 0.74, 
the highest heritability was body weight at 12 weeks of age, followed in order by body weight at 
20 and 16 weeks respectively. For heritability of age, egg weight, and body weight at first egg 
were 0.26, 0.34 and 0.95 respectively. Heritability of egg production were range 0.03 – 0.48, the 
highest was egg production at month 7, followed in order by month 8. For heritability of fertility 
and hatchability were low to medium, range 0.07 – 0.40.    
 

 

 

 

 

 

 

Keywords : Selection and Improvement, Cheefah Chicken, The Northern Highland.. 

1 Animal, Breeding Division, Department of Livestock Development, Bangkok. 10400. 

2 Chiangrai Provincial Livestock Office , Amphur Muang , Chiangrai. 57000. 

3 Livestock Breeding and Research Center, Amphur Sanpatong, Chiangmai. 50120. 

 

 



ผนวก 7 

 

 

การคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุไก่พืน้เมืองของท้องถิ่น(ไก่ฟ้าหลวง)สาํหรับเลีย้งใน 

เขตพืน้ที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย 

 

อดุมศรี  อินทรโชต ิ1    ไสว  นามคณุ 1    นิพนธ์  วิทยากร 2   และ     อํานวย  เลีย้วธารากลุ 

บทคัดย่อ 

3 

 

ทําการรวบรวมพนัธุ์ไกฟ้่าหลวง จากอําเภอตา่งๆของจงัหวดัเชียงราย จํานวนพอ่พนัธ์ุ 25 ตวั แมพ่นัธุ์ 100 

ตวั ผสมพนัธุ์โดยใช้การผสมเทียม อตัราสว่นของพอ่พนัธ์ุ ตอ่ แมพ่นัธ์ุ เทา่กบั 1 ตอ่ 4 แตล่ะชัว่อายจุะผลติลกูไก่ฟ้า

หลวงประมาณ 2,000 ตวั โดยใช้ระยะเวลาการวิจยัตัง้แต ่เดือนตลุาคม 2544 ถึง กนัยายน 2547    ผลการดาํเนิน

งานวิจยัพบวา่ไก่เพศผู้จะมีนํา้หนกัตวั สงูกวา่เพศเมียอยา่งมีนยัสาํคญั(P<0.01) ตัง้แตอ่าย ุ3 สปัดาห์เป็นต้นไป โดย

ท่ีอาย ุ20 สปัดาห์ ไก่ฟ้าหลวงเพศผู้  และ เพศเมีย มีนํา้หนกัตวัเทา่กบั 1,492.00  ± 27.21 และ 1,162.38 ± 26.56 

กรัมตามลาํดบั   อายเุมื่อให้ไขฟ่องแรก, นํา้หนกัตวัเมือ่ให้ไขฟ่องแรก และ นํา้หนกัไขฟ่องแรก เทา่กบั 178.50 ± 

20.21 วนั, 1,526.80 ± 259.66 กรัม และ 33.87 ± 4.35 กรัม ตามลาํดบั   สาํหรับผลผลติไขร่วม 6 และ 12 เดอืน 

เทา่กบั 65.51 ± 28.70 และ 93.41 ± 47.74 ฟองตอ่ตวัตามลาํดบั      สว่นอตัราการผสมตดิ, อตัราการฟักออกจาก

ไขม่ีเชือ้ และ อตัราการฟักออกจากไขเ่ข้าฟัก มีคา่อยูใ่นช่วง 67 – 71, 69 – 76 และ 47 – 53 เปอร์เซน็ต์ ตามลาํดบั     

คา่อตัราพนัธกุรรมของนํา้หนกัตวัไกฟ้่าหลวงท่ีอายแุรกเกิด ถึง 20 สปัดาห์     มคีา่อยูใ่นชว่ง 0.08 – 0.72   

โดยคา่อตัราพนัธกุรรมของนํา้หนกัท่ีอาย ุ16 สปัดาห์มคีา่สงูสดุ คือ 0.72  รองลงมาได้แก่นํา้หนกัตวัเมื่อแรกเกิด และ 

7 สปัดาห์ตามลาํดบั        สว่นอายเุมือ่ให้ไขฟ่องแรก, นํา้หนกัไขฟ่องแรก, และ นํา้หนกัตวัไก่เมื่อให้ไขฟ่องแรก  มคีา่

อตัราพนัธกุรรมเทา่กบั 0.76, 0.19 และ 0.86 ตามลาํดบั      อตัราพนัธุกรรมของการให้ไขแ่ตล่ะเดือนมีคา่อยูใ่นช่วง 

0.05 – 77    โดยการให้ไขเ่ดือนท่ี 7 มีคา่สงูสดุ รองลงมาได้แก่การให้ไขเ่ดือนท่ี 9 และ 4 ตามลาํดบั   สว่นคา่อตัรา

พนัธุกรรม ของลกัษณะอตัราการผสมติดและอตัราการฟักออกมีคา่ตํ่า อยูใ่นช่วง 0.07 – 0.43 

 

 

 

คําสาํคญั : การคดัเลอืกและปรับปรุงพนัธุ์, ไก่ฟ้าหลวง, พืน้ท่ีสงูภาคเหนือ. 
1  กลุม่งานสตัว์ปีก กองบํารุงพนัธุ์สตัว์ กรมปศสุตัว์  ถนนพญาไท กรุงเทพฯ. 10400. 
2  สถานีวจิยัทดสอบพนัธุ์สตัว์แพร่  อําเภอเมอืง  จ.แพร่. 54000. 
3  ศนูย์วิจยัและบํารุงพนัธุ์สตัว์เชียงใหม ่ อําเภอสนัป่าตอง  จ.เชียงใหม.่ 50120. 
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Selection and Improvement  Regional Native Chickens(Fahlaung Chicken) 
for Raising in the Northern Highland of Thailand. 

 

Udomsri  Intharachote 1  Sawai  Namkhun 1   Nipon  Vithayagon 2  and  Amnuay  Leotaragul 

Abstact 

3 
 

 

Twenty five sires, one hundred dams were collected from many districts of Chiangrai 
province. Artificial insemination has been wildly practices in breeding program, by ratio of sire 
and dam were 1 : 4 . Each generation produced approximate 2,000 Fahlaung chicks. Duration of 
research were from October 2001 to September 2004. The results found that from three weeks of 
age, male of Fahlaung chicken had heavier(P<0.01) than female. At 20 weeks of age body weight 
of male and female were 1,492.00 ± 27.21  and  1,162.38 ± 26.56    gram respectively. Age at first 
egg, body weight at first egg and weight of first egg were 178.50 ± 20.21 days, 1,526.80 ± 259.66 
and 33.87 ± 4.35 gram respectively. Total egg production from 1 to 6 months and 1 to 12 months 
were 65.51 ± 28.70 and 93.41 ± 47.74 eggs per bird respectively. Fertility, hatch of fertile eggs 
and hatch from eggs set were range 67 – 71, 69 – 76 และ 47 – 53 percentage respectively.  

The estimates for heritability of body weight at birth to 20 weeks of age were 0.08 – 0.72, 
the highest heritability was body weight at 16 weeks of age, followed in order by body weight at 
birth and 7 weeks respectively. For heritability of age, egg weight, and body weight at first egg 
were 0.76, 0.19 and 0.86 respectively. Heritability of egg production were range 0.05 – 0.77, the 
highest was egg production at month 7, followed in order by month 9 and 4 respectively. For 
heritability of fertility and hatchability were low to medium, range 0.07 – 0.43.    
 

 

 

 

 

Keywords : Selection and Improvement, Fahluang Chicken, The Northern Highland . 

1 Animal Breeding Division, Department of Livestock Development, Bangkok. 10400. 

2 Livestock Testing and Research Station, Amphur Muang, Phrae. 54000. 

3  Livestock Breeding and Research Center, Amphur Sanpatong, Chiangmai. 50120.   
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เพลง ไก่ดาํดอยแม่สลอง 

คาํ ร้องโดย ขจร วงศ์ชยัพาณิชย์ 

ทํานอง ดดัแปลงจากเพลงหนุม่บาว-สาวปาน 

ขบัร้องโดย ขจร วงศ์ชยัพาณิชย์-เหมยเจียง แซพ่า่น 

 

ช. กรีดยางอยูใ่ต้ไมอ่ยากทําเลยมาเลีย้งไก่ดําอยูด่อยแมส่ลอง หากนีล้กูแจ้มหีน้าผอ่งกลบับ้านเถิดแม่

สลองพร้อมสาวจนัทร์บ้านเรา แตง่งานก็รักกนักลมเกลยีวบางเช้ากินไขเ่จียวไกตุ่น๋ยาจีนสตูรเกา่ อยูก่นัไปมสีขุใดไหน

เทา่เลีย้งไกด่าํของเราอยูด่อยแมส่ลอง สองพนัธ์ุนัน้คอืพนัธ์ุชีฟ้้า พนัธ์ุฟ้าหลวงตามมาแปรรูปเป็นไกห่ยอ๋ง เลีย้งนานไป

เรายิ่งได้เงินทองเชิญเลีย้งเถิดพี่น้องทางการรับรองราคา(ดนตรี) 

ญ. สาวจนัทร์สานฝันกนัสองคนสู้ด้วยความอดทนไมเ่คยบน่เหน่ือยล้า จบประถมมธัยมไมว่า่ขอให้เรา

ตัง้ตาทํามาหากิน บนพืน้แผน่ดนิอนักว้างใหญ่หนทางยาวไกลชัว่สลายชีวนิ สู้ตอ่ไปอยา่ให้ใครดหูมิน่หากขยนัทํากิน

รับรองวา่ไมอ่ดตาย 

ช. ไกด่าํสองพนัธุ์อนัทรงคา่เพราะตา่งใช้เป็นยาสมนุไพรของไทย เพ่ิมพลงัให้หนุม่น้อยหนุม่ใหญ่แม้จะ

แก่เพียงไร ก็ยงัเสริมให้กําลงั สองพนัธุ์นัน้คือพนัธุ์ชีฟ้้า พนัธุ์ฟ้าหลวงตามมา เพิ่มคณุคา่ตามใบสัง่ ทางการยงั

สนบัสนนุหากไมม่เีงินทนุนํา้ตาอยา่เพ่ิงไหลหลัง่ กู้แบงค์กนัไปอีกหนอ่ยเราก็ได้ตงั 

ญ. กู้แบงค์กนัไปอีกหนอ่ยก็ได้คนืตงั 

พร้อม. เชิญร่วมพลงัความหวงัให้ชีวี   (ดนตรี) 

ช. สองพนัธุ์นัน้คอืพนัธุ์ชีฟ้้า พนัธ์ุฟ้าหลวงตามมา เพ่ิมคณุคา่ตามใบสัง่ ทางการยงัสนบัสนนุหากไมม่ี

เงินทนุนํา้ตาอยา่เพ่ิงไหลหลัง่ กู้แบงค์กนัไปอีกหนอ่ยเราก็ได้ตงั 

ญ. กู้แบงค์กนัไปอีกหนอ่ยก็ได้คนืตงั 

พร้อม. เชิญร่วมพลงัความหวงัให้ชีว ี

ญ. หนุม่สาวสานความสมัพนัธ์เลีย้งไก่ดําร่วมกนัอยา่งเข้าอกเข้าใจเปิดเพลงปานฟังด้วยกนัตอนบา่ย

เพ่ือจะได้ผอ่นคลาย ปิดท้ายต้องคาราบาว 

ช. สองแรงร่วมด้วยช่วยกนัหวงัวา่อีกไมน่านเงินทองต้องดีกวา่เก่า เปลีย่นสวรรค์ชาวดนิให้เป็นดาว วา่

จะเปิดร้านเราช่ืออ่ิมโภชนา 

พร้อม  ไก่ดําตุน๋ยาจีน กระดกูดําตุน๋ยาจีน ร่างกายเราได้โปรตีนพร้อมกบัวิตามิน ร้านอ่ิมโภชนา ไกด่าํ

ตุน๋ยาจีนกระดกูดําตุน๋ยาจีน ร่างกายเราได้โปรตีนพร้อมกบัวิตามิน ไกตุ่น๋ยาจีนแมส่ลอง 
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เพลง ไก่ดําดอยแมส่ลองตุน๋ยาจีนกระป๋อง 

คาํ ร้องโดย ขจร วงศ์ชยัพาณิชย์ 

ทํานอง ดดัแปลงจากเพลงขอใจแลกเบอร์โทร 

ขบัร้องโดย ภษูณิศา บญุคํา 

จุ๊กกรู ยู้ฮู้  นกเขาขนัค ูชคูอทกุวนัไมห่นา่ย แคกิ่นไกด่าํประจํารับรองสบาย เช่ือเถิดหญิงชายตัง้ใจรับฟังให้ด ี

แคกิ่นทกุวนั ครอบครัวสขุสนัต์สวรรค์พร่างพราวทัง้ปี ดหูนุม่ดสูาวขึน้มามากมายน้องพ่ี กินเถิดวนันีทํ้าให้ชีวี

สขุลํา้ 

ป้องกนัภยัจากโรคร้ายคือมะเร็งโรคหวัใจผลพลอยได้จากไก่ดํา ออทีสติค หลอดเลอืดตนั ยงัป้องกนัทกุเช้า

คํ่า เย้......เย้ 

ทา่นกําลงัเข้าสูเ่ร่ืองราวของไก่...กระดกูดาํนํามาเลีย้งเอาไว้ ให้โตสมบรูณ์เอามาตุน๋ยาจีนบรรจใุนกระป๋อง

โอทอปแมส่ลองเจ้าของถ่ิน เมือ่ผู้ใดได้กินเหมอืนนกโบยบินชคูอขนัโชว์ โอ้ โอ โอย 

ป้องกนัภยัจากโรคร้ายคือมะเร็งโรคหวัใจผลพลอยได้จากไก่ดํา ออทีสติค หลอดเลอืดตนั ยงัป้องกนัทกุเช้า

คํ่า เย้......เย้ 

กระทรวงวทิย์เรา ทา่นเฝ้าสง่เสริมเพ่ิมเติมให้เราเลีย้งกนั เป็นไก่อินทรีย์ตามธรรมชาติเสกสรร ปศสุตัว์นัน้

ประกนัเร่ืองความปลอดภยั 

ป้องกนัภยัจากโรคร้ายคือมะเร็งโรคหวัใจผลพลอยได้จากไก่ดํา ออทีสติค หลอดเลอืดตนั ยงัป้องกนัทกุเช้า

คํ่า เย้......เย้ 
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ภาพการประกวดไก่ดําดอยแมส่ลองปี 2550 

 

ภาพการประกวดไก่ดําดอยแมส่ลองปี 2551 
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ภาพการประกวดไก่ดําดอยแมส่ลองปี 2554 

 
ภาพการประกวดไก่ดําดอยแมส่ลองปี 2555 

 
ภาพการประกวดไก่ดําดอยแมส่ลองปี 2556 
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ภาพการประกวดไก่ดําดอยแมส่ลองปี 2557 
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ภาพกิจกรรมโครงการหมูบ้่านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี“หมูบ้่านไกด่าํตุน๋ยาจีนดอยแมส่ลอง” 

ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 14-18 ส.ค.2556 ที่ ห้างเซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

 

ประชมุกลุม่และวางจําหนา่ยไกด่าํตุน๋ยาจีนกระป๋องในร้านค้าบนดอยแมส่ลอง 
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