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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุ ประสงคเพื่อศึ กษาความหลากหลายของลักษณะภายนอกและจัดจํ าแนกสายพั นธุไกพื้นเมืองไทยตาม
ลักษณะประจําพันธุ ทําการศึกษาในพื้นที่ทั้งหมด 5 อําเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม ไดแก อําเภอเมืองมหาสารคาม อําเภอ กันทร
วิชัย อําเภอวาปปทุม อําเภอชื่นชม และอําเภอเชียงยืน จากการศึกษาลักษณะประจําพันธุภายนอกของไกพื้นเมืองไทยตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมปศุสัตว 4 สายพันธุที่พบมากที่สุด คือ ไกนกกด ไกประดูหางดํา ไกนกแดง และไกเหลืองหางขาว โดยไกเพศผูที่
นิยมเลี้ยงมากที่สุด คือ สายพันธุนกกด ขณะที่เพศเมียพบสายพันธุประดูหางดํามีการเลี้ยงสูงสุด ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา 9 ลักษณะของไกพื้นเมืองไทย พบความแตกตางระหวางเพศ (P<0.05) โดยเพศผูมีน้ําหนัก ความสูง ความยาวปก ความยาว
หลัง ความยาวกระดูกหนาแขง ความยาวเทาถึงหลัง และความยาวจงอยปากถึงหงอนมากกวาเพศเมีย ขณะที่พบเพียงลักษณะของ
ความยาวหลังและความยาวแขงที่แตกตางกันระหวางไกพื้นเมืองเพศเมียทั้ง 9 สายพันธุ (P<0.05) นอกจากนี้จากการสํารวจขอมูล
สมรรถภาพการผลิตของแมไกพื้นเมือง 3 สายพันธุที่มีการเลี้ยงมากที่สุด พบวา ไกประดูหางดํา ไกนกแดง และไกนกกด ใหจํานวน
ผลผลิตไขตอครั้งมีคาเฉลี่ย 10.52±2.52, 10.00±2.83 และ 10.67±1.12 ฟอง โดยพบอัตราการรอดรอยละ 76.64, 82.27 และ
72.94 ตามลําดับ ผลการศึกษาทําใหทราบขอมูลลักษณะภายนอกของไกพื้นเมืองที่มีการเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม สามารถ
จําแนกสายพันธุต ามลักษณะประจําพันธุที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง พรอมทั้งทราบขอมูลการใหผลผลิตไขของแมไกพื้นเมืองไทยในพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานใหกับเกษตรกรในพื้นที่สําหรับคัดเลือกไกพื้นเมืองไทยพันธุแทที่มีผลผลิตไขสูงไวเปน
พอแมพันธุเพื่อการขยายพันธุในทางการคาและการอนุรักษสายพันธุไกพื้นเมือง
คําสําคัญ : ไกพื้นเมืองไทย, ลักษณะฟโนไทป และ สัณฐานวิทยา
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the phenotypic characterization and identification of
Thai native chicken breeds which raised with mixed-flock and sex in five districts of Maha Sarakham Province,
consisting of Mueang Maha Sarakham District, Kantharawichai District, Wapi Pathum District, Chuen Chom
District and Chiang Yuen District. The study of phenotypic and morphological characteristics found four
majority breeds of the Thai native chicken including Nok Khod, Pradu Hang Dum, Nok Daeng and Lueng Hang
Khao. Nok Khod was found in the greatest amounts among male breeds, while Pradu Hang Dum was raised
mostly when compared with other female breeds. Nine morphological measurements obtained from each
bird revealed that morphometric were significant differences (P<0.05) between the genders. Male was greater
in the length of wing, back, shank, toe to back, beak to comb, height and body weight than those female.
Whilst only the back length and shank length showed statistically significant differences between the means
of nine breeds of female Thai native chicken (P<0.05). The performance of three major female Thai native
chickens raised in Maha Sarakham area exhibited that Pradu Hang Dum, Nok Daeng and Nok Khod had an
average of egg per time 10.52±2.52, 10.00±2.38, and 10.67±1.12 eggs, with a survival rate 76.64%, 82.27% and
72.94%, respectively. These findings indicate a variation of phenotypic characterization of the most common
breeds of Thai native chicken raised in Maha Sarakham Province and the information on the performance can
provide a principal data for farmers to considering the utilization from these Thai native chickens and
selective the high performance strains for the beneficial in commercial scale, breeding, reproduction and
preservation.
Keywords: Thai native chicken, Phenotypic characterization and Morphology
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บทนํา
ไกพื้นเมืองไทยหรือไกบาน (Gallus domesticus)
อยูในสกุล Gallus วงศ Phasianidae มีตนกําเนิดมาจากฝูง
ไก ป า Red jungle fowl (Gallus gallus) โด ย พ บ การ
กระจายอย างกวางขวางทั่ วไปในเอเชี ย ตะวั นออกเฉี ย งใต
(Austic and Nesheim, 1990; Fumuhito et al., 1994;
Hillel et al., 2003; Sawai et al., 2010; Mekchay et
al., 2014) ได ถูกนํามาเป นสัต วเลี้ย งโดยชาวบานประมาณ
3,000 ปมาแลว ซึ่งบางลักษณะของไกพื้นเมืองไทยไดรับการ
ถายทอดมาจากบรรพบุรุษและยังคงแสดงออกอยู เชน การ
นั่งฟ กไข และการเลี้ย งลูก (Beissinger et al., 1998) ตาม
ประวัติศาสตรไกพื้นเมืองไทยไดถูกนํามาเลี้ยงตามชนบทของ
ไทยมาเป นระยะเวลานาน โดยวัตถุประสงค ของการเลี้ ยงก็
เพื่ อการบริโภค การแขงขันกีฬาไก ชน การเพิ่ มจํานวนและ
เพื่ อการอนุ รักษ สายพันธุ ไก พื้นเมืองไทยไมได เป นเพี ยงแค
แหล งอาหารโปรตีน สําคัญ แต ยังสามารถผลิ ตเพื่อขายเป น
รายได เสริ มให แก ครอบครั ว โดยไกพื้ นเมื องไทยนั้นงายต อ
การเลี้ ย งดู สามารถปรับ ตั วให เข ากั บ สภาพแวดล อมตาม
แหลงที่อยูอาศัยได สามารถเลี้ยงโดยใชตนทุนการผลิตที่ ต่ํา
กวาพั น ธุนํ าเข าทางการค า โดยการเลี้ ย งแบบปล อยอย าง
อิ ส ระและใช อ าหารที่ มี อ ยู ทั่ ว ไปในท อ งถิ่ น อั ต ราการ
เจริ ญ เติ บ โตของไก พื้ นเมื องไทยช าอย างมี นัย สํ าคั ญ กว าไก
พันธุนําเขา ซึ่งใชเวลาประมาณ 4 – 5 เดือนกวาจะไดขนาด
ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด (Choprakarn and
Wongpichet, 2007) มีร ายงานว าไก พั นธุ ที่ ให ผ ลผลิ ต เนื้ อ
และไข สู ง ไม ส ามารถเที ย บสมรรถภาพการผลิ ต กั บ ไก พื้ น
เมืองไทยไดในส วนของน้ํ าหนั กที่เพิ่ม ขึ้นเมื่อทําการทดสอบ
ดวยอาหารที่ มีในทองถิ่น เชน ขาวเปลือก ปลายขาว เมล็ ด
ข า ว โ พ ด รํ า ( Leotarakul and Pimkamlia, 1999)
ยิ่งกวานั้นไกพื้นเมืองไทยยังสามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะ
ที่ ไ ม เ หมาะสมของฟาร ม ขนาดเล็ กหรื อ ฟาร ม แบบงายใน
สิ่ ง แวดล อ มชนบท ต านท านต อ โรคและท นทานต อ
ความเครี ย ดจากความร อ น สามารถปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ
อุณหภู มิสูง ในขณะที่ไกเนื้อพั นธุที่ถูกนําเขามีความทนทาน
ต อ อุ ณ ห ภู มิ สู งได ต่ํ า กว า ซึ่ งพ บ ว า ไก พื้ นเมื องไท ย มี
คุ ณ ลั ก ษณะต า งๆ เหล า นี้ สู ง กว า ไก พั น ธุ แ ละไก ลู ก ผสม
พื้ น เมื อ ง ส ง ผลให มี ศั ก ยภาพสู ง สํ า หรั บ การเลี้ ย งไก พื้ น
เมืองไทยในพื้นที่ชนบท (Kajaroen et al., 1989; Haitook
et al., 2003; Aengwanich, 2007; 2008)
จากข อ มู ล สถิ ติ ข องเกษตรกรผู เลี้ ย งไก พื้ น เมื อ ง
ประจํ าป 2558 ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี จํา นวนไก
พื้นเมืองมากถึง 31 ลานตัว ตอเกษตรกรผูเ ลี้ยงไกพื้นเมือง 1
ลานครัวเรือน โดยจังหวัดมหาสารคามมีไกพื้นเมือง จํานวน
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1.4 ล านตั ว ต อเกษ ต รกรผู เลี้ ยงไก พื้ นเมื อง 57,102
ครัวเรือน (กลุม สารสนเทศและขอมู ลสถิ ติ ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร กรมปศุ สั ต ว , 2558) ไก พื้ น
เมื อ งไทยให คุ ณ ภาพของเนื้ อ สู ง มี ไ ขมั น น อ ยและมี ค ลอ
เลสเตอรอลต่ํ ากวาไก เนื้อพั นธุ สงผลตอความตองการของ
ผู บ ริ โ ภค (Wattanachant et al., 2004; Jaturasitha et
al., 2008; Teltathum and Mekchay, 2009; Hongpan
and Nantachai, 2010) และยั ง ปลอดภั ย จากการตกค า ง
ของยา เชน ยาตานจุลชีพ ทําใหผูบริโภคพึงพอใจและเลือก
บ ริ โ ภ ค เ นื้ อ ไ ก พื้ น เ มื อ ง ( Chotesangasa and
Gongruttananun, 1999; Choprakarn et al., 2000;
Jaturasitha et al., 2008)
การเลี้ยงไกพื้นเมืองไทยในชนบทไม เพี ยงแตเลี้ย ง
เพื่อเปนอาหารอยางเดียว แตสามารถเลี้ยงเพื่อเพิ่มมูลคาให
เป น ไก ป ระกวดเพื่ อ ความสวยงาม หรื อ เลี้ ย งเป น ไก เ ก ง
สํ าหรั บ แข ง ขั นต อสู เพื่ อ การนั น ทนาการ และยั ง เป น การ
สงเสริม ให เกษตรกรรายย อยสามารถพึ่ งพาตนเองได ด วย
การใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ ภ ายในชุ ม ชนให เกิ ด ประโยชน
สูงสุด พั ฒนารายไดแ ละอาชี พใหแ กคนในทองถิ่ น จึงมีการ
สนับสนุนการเลี้ยงไกพื้นเมืองไทยเปนอาชีพสําหรับเกษตรกร
โดยมี เป าหมายเพื่ อสรางอาชี พ และรายได จ ากการเลี้ย งไก
พื้ น เมื อ ง และยั ง เป น การอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมของไก พื้ น
เมืองไทย (สุพจน, 2547) ไกพื้นเมืองจึงเปนสัตวเศรษฐกิจที่มี
อนาคตและเปนอาชีพทางเลือกของเกษตรกรที่มีความยั่งยืน
อาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถผลิตพันธุได
เอง ใชอาหารและรูปแบบการเลี้ยงภายในทองถิ่นบนพื้นฐาน
พั น ธุ ไ ก ที่ ถู กพั ฒ นาให ส ามารถอยู ไ ด ใ นสภาพการเลี้ ย งใน
ชนบทของประเทศไทย สายพันธุไกพื้นเมืองไทยในปจจุบันมี
ความหลากหลาย เนื่ อ งจากมี ส ายพั น ธุ ไ ก พื้ น เมื อ งอื่ น มา
ปะปน ซึ่ ง เกิ ด จากการที่ ผู เลี้ ย งไก พื้ น เมื องนํ าไก พ ม า และ
เวีย ดนามมาผสมกั บ ไก พื้ นเมื องไทย เพื่ อประโยชน ในการ
ขยายพันธุไกชนทําใหสายพันธุไกพื้นเมืองไทยคอยๆ หายไป
ในการจั ด การ การใช ป ระโยชน และการอนุ รักษ พั นธุ สั ต ว
พื้ นเมื องอย างยั่ งยื นจํ าเป นต องมีการศึ กษาลั กษณะเฉพาะ
ประจํ าพั นธุ ข องแต ล ะสายพั นธุ (Food and Agricultural
Organization :FAO, 2007) การศึ ก ษาลั ก ษณะรู ป พรรณ
สัณฐานภายนอกของไกพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบวามีความหลากหลายมาก อยางไรก็ตามความแตกตางที่
พบไม ส ามารถใช จําแนกสายพั นธุข องไก พื้ นเมืองได ชัด เจน
(เฉลิมชัย, 2546) ในการสรางฝูงไกพื้นเมืองพันธุประดูหางดํา
ได ทํ าการศึ ก ษาความหลากหลายของลั ก ษณะภายนอก
ลักษณะทางเศรษฐกิจ รวมทั้งทําการทดสอบสมรรถภาพการ
ผลิ ตในสภาพการเลี้ ย งในหมู บ าน สมรรถภาพการสื บ พั นธุ
(Leotaragul et al., 2007; 2008; 2009) เพื่อวัตถุประสงค
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ในการปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพการผลิ ต ไก พื้ น เมื อ งไทยจึ ง ต อ งมี
การศึกษาถึงกลไกที่ควบคุมลักษณะตางๆ ซึ่งการศึกษาความ
แปรผั น ทางพั น ธุ กรรมของไก พื้ น เมื องไทยสามารถนํ ามา
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพเนื้ อ ไก ไ ด เ ช น เดี ย วกั น กั บ การนํ ามาใช
ประโยชนสําหรับการอนุรักษพันธุไกพื้นเมืองไทยแทที่หายาก
โดยไกพื้นเมื องที่เลี้ยงในพื้ นที่จังหวัดมหาสารคามสวนใหญ
เปนไกที่เลี้ยงแบบปลอยใหหากินตามธรรมชาติ ไมไดมาจาก
ฟาร ม ใหญ การคั ด พ อ แม พั น ธุ ไม มี ก ารคั ด พั น ธุ ไ ก ใ ห มี
ลั กษณะจํ าเพาะในแต ล ะพั นธุ แต จะปล อยให ผ สมกั นเอง
เพราะชาวบ า นมี ค วามเชื่ อ ว า ไก แ ต ล ะชนิ ด มี ลั ก ษณะดี
แตกตางกันไป หากตองการใหไดไกที่แข็งแรงก็ตองปลอยให
ผสมข ามกั นไปมาแล วให ธรรมชาติ เ ป น ตั วคั ด เลื อก ตั วใด
แข็งแรงและรอดตายก็จะกลายเปนพอแมพั นธุตอไป ดังนั้ น
ไกที่มีอยูจึงมีลักษณะลูกผสมหลากหลายสายพันธุ งานวิจัยนี้
จึง มี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ กษาลั กษณะฟ โ นไทป ในแต ละสาย
พั น ธุ ข องไก พื้ น เมื อ ง เพื่ อ นํ า มาจํ า แนกสายพั น ธุ ไ ก พื้ น
เมื องไทยที่ มี อยู ในจั ง หวั ด มหาสารคาม และยั ง เป นข อมู ล
พื้นฐานสําหรั บนํามาใช ในการปรับปรุงพั นธุไกพื้ นเมืองไทย
เพื่ อให ได พั นธุ ที่ ดี เหมาะสมที่ จะพั ฒ นาเป นพั น ธุ สํ าหรั บ
สงเสริมใหมีการเลี้ยงในทางการคาตอไปในอนาคต
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาลักษณะภายนอกของไกพื้นเมืองไทย
ทํ าการวิ จัย เชิ ง สํ ารวจในพื้ น ที่ ทั้ ง หมด 5 อํ าเภอ
ของจังหวัดมหาสารคาม โดยการสํารวจขอมูลการเลี้ยงจาก
ปศุสัตวจังหวัด กลุมผูเลี้ยงไกพื้นเมืองและเกษตรกร เปนพื้น
ที่ที่นิยมเลี้ยงไกพื้นเมืองโดยมีการเลี้ยงในลักษณะฟารมไกชน
และมีการเลี้ยงไกพื้นเมืองอยางตอเนื่องเปนเวลานาน ไดแก
อําเภอเมืองมหาสารคาม อําเภอกันทรวิชัย อําเภอวาปปทุม
อํ าเภอชื่ น ชม และอํ าเภอเชี ย งยื น เพื่ อให ท ราบลั ก ษณะ
รูปพรรณสัณฐานภายนอกที่สําคัญสําหรับทําการกําหนดสาย
พั น ธุ ใ ห กั บ ไก พื้ นเมื อง โดยใช วิธี การจั ด กลุ ม ตามลั กษณะ
ภายนอก ได แ ก ลั ก ษณะโครงสร า ง ขนาดของร า งกาย
ลักษณะสีหงอน สีปาก สีหนาแขง สีของเปลือกไข สีสรอยคอ
สีปกนอก สีปกใน สีตา โดยนําขอมูลที่ไดมาจําแนกสายพันธุ
ไกพื้ นเมืองตามลักษณะประจําพันธุตามเกณฑ ลักษณะและ
มาตรฐานไกพื้นเมืองไทยของกรมปศุสัต ว พ.ศ. 2546 ซึ่งได
ขึ้นทะเบี ยนและกํ าหนดลักษณะและมาตรฐานประจํ าพันธุ
ของไกพื้นเมืองไทย
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไกพื้นเมืองไทย
วัดขนาดและความยาวลักษณะทางสัณฐานวิทยา
9 ลักษณะจากไกแตละตัว ประกอบดวย ความยาวปก ความ
ยาวหลั ง ความยาวจงอยปาก ความยาวกระดู กหน าแข ง
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ความยาวจากเท าถึง หลั ง ความยาวจากจงอยปากถึงหงอน
น้ําหนักตัว ความสูง และความกวางของขากรรไกร ดัดแปลง
จากวิ ธี ที่ ได ระบุ ใน FAO, 2007 แ ละ ต ามวิ ธี ก ารข อง
Adekoya et al., 2013
ศึกษาสมรรถภาพการผลิตของไกพื้นเมืองไทย
บั นทึ กข อมู ล ในแบบเอกสารบั น ทึ กข อมู ล ได แ ก
ผลผลิตไขตอครั้ง อัตราการรอดชีวิต และอัตราการตายของ
ลู กไก พื้ นเมื องไทย ตามวิ ธีการของ Oboun et al., 2006
และ Leotaragul et al., 2009
การวิเคราะหทางสถิติ
วิ เ ค ราะห ข อ มู ล ด ว ยการใช วิ ธี เ ชิ ง อธิ บ ายถึ ง
รูป พรรณสัณฐาน โดยเปรียบเทียบกับเอกสารลักษณะและ
มาตรฐานไก พื้ นเมื องของกรมปศุ สั ต ว พ.ศ. 2546 สํ าหรั บ
ขอมูลสมรรถภาพการผลิตของไกพื้นเมืองไทย ผลผลิตไขตอ
ครั้ง อัตราการรอดชีวิต และอัตราการตายของลูกไกพื้นเมือง
ไทย นํ ามาวิ เคราะห ค ารอ ยละ ค าเฉลี่ ย และค าเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน วิ เ คราะห ค วามแตกต า งของค า เฉลี่ ย ลั กษณะ
สั ณ ฐานวิ ท ยาระหว า งเพศในแต ล ะสายพั น ธุ โ ดยใช ส ถิ ติ
T-test เปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิท ยาระหวางสายพันธุ
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และวิเคราะห
ความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Tukey HSD เพื่อทดสอบ
ความแตกตางทางสถิติ ที่ระดับ ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 13.0
ผลและวิจารณผลการวิจัย
ผลการวิจัย
ลักษณะภายนอกของไกพื้นเมืองไทย
การศึกษาลั กษณะภายนอกของไกพื้นเมืองไทยใน
พื้ นที่ ทั้ ง หมด 5 อํ าเภอ ของจั ง หวั ด มหาสารคาม โดยใช
วิธีการจั ดกลุมตามลั กษณะภายนอก ผลการสํารวจพบไก ที่
สามารถจําแนกเปนสายพันธุไกพื้นเมืองไทยจํานวน 243 ตัว
แบ ง เป น เพศผู 103 ตั ว เพศเมี ย 140 ตั ว ดั ง ตารางที่ 1
สามารถจั ด กลุ ม ตามลั ก ษณะประจํ า พั น ธุ ได ดั ง นี้ เพศผู
ประกอบดวย 10 สายพันธุ ไดแก ไกนกกด ไกประดูหางดํา
ไกนกแดง ไกเหลื องหางขาว ไก เทา ไก เทาหางขาว ไก เทา
หางดํา ไกเขียวเลา ไกชี และไกเขียวเลาหางขาว เพศเมีย 9
สายพั น ธุ ได แ ก ไก นกกด ไก ป ระดู ห างดํ า ไก น กแดง ไก
เหลื องหางขาว ไก เทา ไก เ ทาหางดํ า ไก ล าย ไก ชี และไก
ทองแดงหางดํ า โดยไกเพศผูที่ นิย มเลี้ย งมากที่ สุด คื อ สาย
พันธุนกกด ขณะที่เพศเมี ยที่มี การเลี้ยงสูงสุ ด คือ สายพันธุ
ประดูหางดํา
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ตารางที่ 1 สายพั น ธุ ไก พื้ น เมื อ งไทยที่ พ บภายในพื้ น ที่ 5
อําเภอของจังหวัดมหาสารคามโดยการจัดกลุมตามลักษณะ
ภายนอก
สายพันธุ
ไกนกกด
ไกประดูหางดํา
ไกนกแดง
ไกเหลืองหางขาว
ไกเทา
ไกเทาหางขาว
ไกเทาหางดํา
ไกลาย
ไกเขียวเลา
ไกชี
ไกเขียวเลาหางขาว
ไกทองแดงหางดํา
รวม (ตัว)

จํานวนที่พบ (ตัว)
91
65
29
19
10
7
7
3
3
5
2
2
243

จําแนกเพศ (ตัว)
เพศผู
เพศเมีย
48
43
10
55
9
20
13
6
3
7
7
5
2
3
3
3
2
2
2
103
140

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไกพื้นเมืองไทย
ลั ก ษณ ะสั ณ ฐานวิ ท ยา 9 ลั ก ษณะของไก พื้ น
เมืองไทยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จากไกพื้นเมืองไทยซึ่ง
จั ด กลุ ม ตามการจํ าแนกลั ก ษณะประจํ าพั น ธุ แสดงดั ง ใน
ตารางที่ 2 3 และ 4 พบว ามี ค วามแตกต างระหว า งเพศ
(P<0.05) โดยเพศผู มี น้ํ าหนั ก ความสู ง ความยาวของป ก
ความยาวหลัง ความยาวกระดูกหนาแขง ความยาวจากเท า
ถึง หลั ง และความยาวจากจงอยปากถึ งหงอนมากกวาเพศ
เมีย และเมื่อทํ าการเปรียบเที ยบลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ทั้ง 9 ลักษณะ ระหวางไกพื้นเมืองไทยแตละสายพันธุพบวามี
2 ใน 9 ลักษณะที่มีความแตกตางกันระหวางสายพันธุไกพื้น
เมื องไทยเพศเมี ย (P<0.05) โดยพบวาไก ชี และไกท องแดง
หางดํามีความยาวหลังแตกตางจากอีก 7 สายพันธุ ในขณะที่
ไก เหลื องหางขาว ไกเทาหางดํา และไกท องแดงหางดํ าพบ
ความยาวของกระดูกหนาแขงแตกตางจากไกอีก 6 สายพันธุ
ที่เหลือ
สมรรถภาพการผลิตของไกพื้นเมืองไทย
สมรรถภาพการผลิตของไกพื้นเมืองไทยในพื้นที่ 5
อําเภอของจังหวัดมหาสารคาม แสดงในตารางที่ 5 โดยไดทํา
การสํารวจข อมูล 3 สายพั นธุซึ่งมีจํานวนการเลี้ยงมากที่สุ ด
ตามลําดับ จากจํ านวนไกเพศเมี ย ทั้ง หมดที่ ส ามารถจําแนก
สายพันธุตามลักษณะภายนอกได พบวาแมไกพื้นเมืองไทยให
จํ านวนผลผลิ ต ไข ต อ ครั้ ง มี ค าเฉลี่ ย ดั ง นี้ ไก ป ระดู ห างดํ า
10.52±2.52 ฟอง ไกน กแดง 10.00±2.83 ฟอง และไกน ก
กด 10.67±1.12 ฟอง โดยมี อัต ราการรอดร อยละ 76.64,
82.27 และ 72.94 ตามลําดับ ขณะที่มีอัตราการตายรอยละ
22.68, 17.70 และ 27.06 ตามลําดับ
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วิจารณผลการวิจัย
จากการศึ กษ าลั กษณ ะภ ายนอกของไก พื้ น
เมื องไทยในจั งหวั ดมหาสารคาม เมื่อทํ าการศึกษาลักษณะ
ภายนอกและจํ าแนกตามลั กษณะประจํ าพั นธุ ส ามารถจั ด
กลุม สายพั นธุ ไกพื้ นเมื องไทยเพศผู ที่ มีการเลี้ย งมากที่ สุด 3
สายพันธุ คือ ไกนกกด ไก เหลืองหางขาว และไกป ระดูหาง
ดํ า โดยส ว นมากเกษตรกรเลี้ ย งไว เป น ไก พ อ พั น ธุ ไ ก เ ก ง
สําหรับ กีฬาไกชนซึ่งเป นที่ นิยมในพื้ นที่ จังหวัดมหาสารคาม
สําหรับ ในเพศเมีย จํานวนสายพั นธุที่ พบมากที่สุ ด 3 อันดั บ
แรก ไดแก ไกประดูหางดํา ไกนกกด และไกนกแดง จํานวน
รวมทั้ง เพศผูแ ละเพศเมีย ของสายพั นธุทั้ งหมดที่ พ บมาก 4
อันดับแรก คือ ไกนกกด ไกประดูหางดํา ไกนกแดง และไก
เหลื องหางขาว จากการศึกษาขอมูลไกพื้นเมื องของกรมปศุ
สัตว (2546) ไกนกกด มีแหลงกําเนิดอยู ทั่วไปพบไดในแถบ
จั ง หวั ด นครสวรรค ราชบุ รี เพชรบุ รี นครปฐม และ
กาญจนบุรี ลักษณะทางกายภาพที่โดดเดนประจําพันธุ มีขน
สีเหลื องอมแดง ตาสี เหลืองอมแดง สี ขนปลายปกสีแ ดงอม
น้ําตาลแบบสีปกแมลงสาบ ขนพื้นลําตัวสีดํา ขนหางสีดํา ขน
ปกสีแดง สวนไกประดูหางดํา มีถิ่นกําเนิดแถบภาคกลางของ
ไทย เปนไกขนาดกลาง จัดเปนสายพันธุไกชนที่มีปากใหญ สี
ดําคล ายปากนกแก ว ตาสี ดํ า หรือ ตาสีแ ดง หงอนหิ น ป ก
ใหญ ย าว สรอยป กสี เดีย วกั บสรอยคอขนลํ าตั ว ขนป กและ
หางพัดสีดํา เพศเมียสีเดียวกับเพศผูแตไมมีสรอย สําหรับไก
นกแดง เปนไกพั นธุแท พบทั่ วไปในภาคกลาง ภาคใต และ
ภาคเหนื อ ปากสี เหลื องอมแดง หางพั ด สี แดง แขง สี เหลื อ
งอมแดงรับกับสีปาก ขนพื้นลําตัว หนาคอ หนาทอง ใตปกสี
แดง ในสวนของไกเหลืองหางขาว มีถิ่นกําเนิดแถบภาคเหนือ
ของไทยเป นแหล งกํ าเนิ ดไก ส ายพันธุ เหลื องหางขาวพั นธุ ดี
สายเลื อ ดแท รู ป ร างสู งระหง คอยาวสง างาม และปราด
เปรียว สีปากขาวอมเหลือง ดวงตาสี เหลืองออน หงอนเล็ ก
ลักษณะหงอนหิน สีแดงสดใส ปกทอนในสีดํา ปกทอนนอก
แซมขาว ขนสรอยปกสีเหลืองเหมือนสรอยหลัง หางพัดยาวสี
ดํา จากรายงานการศึกษาเกี่ยวกับไกพื้นเมืองในแตละพื้นที่
พบมีค วามหลากหลายทางดานสายพันธุ เนื่ องจากมีการนํ า
ไกพื้นเมืองจากประเทศเพื่อนบาน เชน พมา เวียดนาม และ
ประเทศอื่ น เข ามาผสมกั บ ไก พื้ นเมื องไทย เพื่ อให มี ค วาม
แข็งแรง ทนทาน ทําใหในปจจุบันหาสายพันธุไกพื้นเมืองไทย
พันธุแท คอนขางยาก (บัญญัติ และ มนตชัย , 2555) โดยใน
จังหวัด มหาสารคามพบการเลี้ย งไก พื้ นเมื องประเภทไก ช น
จํานวนมาก เพราะมีลักษณะโครงรางและขนาดแข็งแรง สงา
สี สั น สวยงาม ทนทานต อ โรค ลั ก ษณะภายนอกของไก
พื้นเมืองโดยทั่วไปพบวามีลักษณะหงอนหิน หงอนกอด สีตา
ดํ าอมเหลื อง สี ป ากดํ าอมเหลื อง สี แ ข ง เหลื อ ง/ดํ า/ดํ าอม
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เหลื อ ง ป ก ในสี ดํ า ป ก นอกสี เ หลื อ งอมดํ า /แดงอมดํ า
สรอยคอสีเหลืองอมดํา/สีแดง หางพัดสีดํา ขนสีดํา
จากการศึ ก ษาความหลากหลายของลั ก ษณะ
ภายนอกไก พื้ น เมื องในพื้ นที่ จัง หวั ด พิ ษ ณุ โลกของสุ ภ าวดี
(2557) พบวา เกษตรกรเลี้ยงไกพันธุประดูหางดํามากที่สุ ด
รองลงมา คือ พันธุเหลืองหางขาว พันธุลายหางขาว พันธุเทา
หางขาว พั น ธุ น กแดงหางแดง และพั น ธุ ด า ง ลั ก ษณะ
ภายนอกของไก พื้ นเมื องไทยในพื้ นที่ จังหวั ด พิ ษณุ โ ลกส วน
ใหญพบลักษณะหงอนหินและหงอนถั่ว ตาสีดํา ปากสีขาวอม
เหลือง สรอยคอสีประดู หางพัดสีดํา ป กนอกสีดํา แขงสีดํ า
ทั้ง นี้ ลั กษณะสั ณ ฐานวิท ยาของไก พื้ นเมื องไทยแตกต างกั น
ออกไปตามลักษณะเฉพาะประจําสายพันธุ โดยในการศึกษา
นี้สอดคลองกับ กวินท และคณะ (2559) พบวาน้ําหนัก และ
สั ด ส วนร างกาย ได แ ก ความกว างและความยาวของอก
ความยาวรอบอก ความยาวลํ าตั ว ความยาวแข ง ความสู ง
จากเท าถึ งฐานหงอน ความสูงจากเท าถึ งปลายหงอน และ
ความสู ง จากเท า ถึ ง ไหล ในไก พื้ น เมื อ งเพศผู ม ากกว าไก
พื้ นเมื องเพศเมี ย จากการศึ กษาของ Adekoya และคณะ
(2013) รายงานว าความยาวป ก ความยาวแขง และความ
ยาวจากจงอยปากถึงหงอนมีความแตกตางกันระหวางเพศใน
ไกพื้ นเมืองของประเทศไนจีเรียจํานวน 5 สายพั นธุ และยั ง
พบว าลั กษณะน้ํ าหนั กตั ว ความยาวป ก ความยาวของแข ง
ความยาวจากเท าถึ งหลั ง และความยาวจากจงอยปากถึ ง
หงอนแตกต างกั นใน 5 สายพั น ธุ นอกจากนี้ ยั งมี ร ายงาน
ความหลากหลายของลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาระหว าง
ประชากรในแต ล ะสายพั น ธุ ข องไก พื้ น เมื อ ง (Dorgi and
Sunar, 2014)
การศึ กษาครั้ง นี้ ไ ด ทํ าการเก็ บ ข อมู ล สมรรถภาพ
การผลิ ต ของแม ไ ก พื้ น เมื อ งไทย 3 สายพั น ธุ ซึ่ ง จากผล
การศึกษาลักษณะภายนอกและจัดกลุมตามลักษณะประจํา
พันธุพบวามีการเลี้ยงไกพื้ นเมืองไทยเพศเมียสายพันธุประดู
หางดํา สายพันธุนกกด และสายพันธุนกแดง มากที่สุดเรียง
ตามลํ า ดั บ โดยเฉพาะพั น ธุ ป ระดู ห างดํ า ที่ พ บการเลี้ ย ง
กระจายทั่ วไปในทุ ก อํ า เภอที่ ทํ า การสํ ารวจภายในพื้ น ที่
จังหวัด มหาสารคาม เนื่องจากผลผลิตเนื้ อของไกสายพันธุนี้
เป นที่นิยมของผู บริ โภค ผลการศึกษาสมรรถภาพการผลิ ต
ข องไก พื้ น เมื องไท ย ใน พื้ น ที่ 5 อํ าเภ อข องจั งห วั ด
มหาสารคามพบวาแมไกพื้นเมืองไทยใหจํานวนผลผลิตไขตอ
ครั้งมีคาเฉลี่ย ดังนี้ ไกประดูหางดํา 10.52±2.52 ฟอง ไกนก
แดง 10.00±2.83 ฟอง และไกนกกด 10.67±1.12 ฟอง โดย
มีอัตราการรอดรอยละ 76.64, 82.27 และ 72.94 ขณะที่มี
อัตราการตายรอยละ 22.68, 17.70 และ 27.06 ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานของน้ําหนักตัว ความสูง และความยาวปกระหวางเพศในแตละสายพันธุข องไกพื้นเมืองไทย
สายพันธุ
ไกนกกด
ไกประดูหางดํา
ไกนกแดง
ไกเหลืองหางขาว
ไกเทา
ไกเทาหางขาว
ไกเทาหางดํา
ไกลาย
ไกเขียวเลา
ไกชี
ไกเขียวเลาหางขาว
ไกทองแดงหางดํา
a

จํานวน (ตัว)
เพศ เพศ
ผู
เมีย
48
43
10
55
9
20
13
6
3
7
7
5
2
3
3
3
2
2
2

น้ําหนักตัว (กก.)

ความสูง (ซม.)

ความยาวปก (ซม.)

เพศผู

เพศเมีย



เพศผู

เพศเมีย



เพศผู

เพศเมีย



2.47±0.46a
2.43±0.84a
1.99±0.84
2.12±0.76
2.27±0.93
2.77±0.36
2.68±0.36
2.00±0.95
2.00±1.15
2.85±0.49
-

1.48±0.39
1.68±0.42
1.46±0.52
1.70±0.59
1.47±0.39
1.35±0.21
1.70±0.36
2.05±0.78
1.10±0.57

2.07
1.80
1.62
1.99
1.71
2.77
2.30
1.70
2.00
2.02
2.85
1.10

55.08±7.06a
54.60±7.20a
52.22±5.91a
52.62±7.35a
50.67±10.69
55.71±3.64
56.00±2.55
50.67±7.57
52.67±11.06
58.50±2.12
-

44.24±5.60
44.49±3.48
43.75±3.91
45.83±3.25
44.86±2.27
44.50±2.12
46.67±3.51
47.00±2.83
40.50±3.54

50.66
46.05
46.38
50.47
46.60
55.71
52.71
46.67
50.67
50.40
58.50
40.50

11.77±0.90a
11.60±0.70a
12.44±0.88a
10.92±1.32a
11.67±0.58
11.43±0.53
11.80±0.45
11.00±2.65
10.67±2.31
11.50±0.71
-

9.93±1.60
9.98±1.08
10.35±1.23
9.50±0.84
9.43±0.79
11.00±2.83
9.67±0.58
10.00±0.00
9.50±2.12

11.03
10.23
11.00
10.47
10.10
11.43
11.57
9.67
11.00
10.40
11.50
9.50

คาเฉลี่ยลักษณะทางสัณฐานวิทยาในเพศผูและเพศเมียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

ตารางที่ 3 ลักษณะทางสัณฐานของความยาวหลัง ความยาวจงอยปาก และความยาวกระดูกหนาแขงระหวางเพศในแตละ
สายพันธุข องไกพื้นเมืองไทย
จํานวน (ตัว)
สายพันธุ
ไกนกกด
ไกประดูหางดํา
ไกนกแดง
ไกเหลืองหางขาว
ไกเทา
ไกเทาหางขาว
ไกเทาหางดํา
ไกลาย
ไกเขียวเลา
ไกชี
ไกเขียวเลาหางขาว
ไกทองแดงหางดํา

เพศ
ผู
48
10
9
13
3
7
5
3
3
2
-

ความยาวหลัง (ซม.)

เพศ
เมีย
43
55
20
6
7
2
3
2
2

ความยาวจงอยปาก (ซม.)

ความยาวกระดูกหนาแขง (ซม.)

เพศผู

เพศเมีย



เพศผู

เพศเมีย



เพศผู

เพศเมีย



18.91±2.15a
20.20±1.81a
18.89±1.69
20.08±2.66a
20.00±1.73
20.14±1.21
20.60±1.14
18.67±3.06
18.67±3.06
20.00±1.41
-

18.04±1.62
18.62±1.38
17.55±1.76
17.50±1.38
18.00±1.41
18.00±1.41
18.33±1.53
19.00±0.00b
15.50±0.71b

18.56
18.86
17.97
19.26
18.60
20.14
19.86
18.33
18.67
18.80
20.00
15.50

2.78±0.24a
2.70±0.37
2.70± 0.22
2.58± 0.34
2.73± 0.25
2.79± 0.19
2.68± 0.16
2.53± 0.40
2.73± 0.38
2.85± 0.21
-

2.53±0.23
2.53±0.30
2.54±0.34
2.77±0.19
2.64±0.40
2.75±0.35
2.40±0.10
2.50±0.28
2.25±0.35

2.68
2.55
2.59
2.64
2.67
2.79
2.70
2.40
2.53
2.64
2.85
2.25

11.65±1.65a
11.70±1.06a
11.67±1.32a
12.38±2.22a
11.67±1.53
11.86±0.90
11.80±1.10
11.67±0.58
11.00±2.65
12.50±0.71
-

9.89±0.98
9.74±1.04
9.75±0.97
10.17±0.41b
9.14±0.69
11.00±0.00b
9.33±1.15
9.50±0.71
8.00±0.00b

10.94
10.04
10.34
11.68
9.90
11.86
11.57
9.33
11.67
10.40
12.50
8.00

a

คาเฉลี่ยลักษณะทางสัณฐานวิทยาในเพศผูและเพศเมียแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ (P<0.05), b คาเฉลี่ยลักษณะทางสัณฐานวิทยาแตกตางกันระหวางสายพันธุอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

ตารางที่ 4 ลักษณะทางสัณฐานของความยาวเทาถึงหลัง ความยาวจงอยปากถึงหงอน และความยาวขากรรไกรระหวางเพศใน
แตละสายพันธุข องไกพื้นเมืองไทย
จํานวน (ตัว)
สายพันธุ

เพศ
ผู

เพศ
เมีย

ความยาวจงอยปากถึงหงอน
(ซม.)

ความยาวเทาถึงหลัง (ซม.)
เพศผู

เพศเมีย
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เพศผู

เพศเมีย

ความยาวขากรรไกร (ซม.)


เพศผู
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เพศเมีย



ไกนกกด
ไกประดูหางดํา
ไกนกแดง
ไกเหลืองหางขาว
ไกเทา
ไกเทาหางขาว
ไกเทาหางดํา
ไกลาย
ไกเขียวเลา
ไกชี
ไกเขียวเลาหางขาว
ไกทองแดงหางดํา
a

48
10
9
13
3
7
5
3
3
2
-

43
55
20
6
7
2
3
2
2

33.95±2.73a
33.80±2.49
32.22±2.82a
32.46±3.82
33.33±5.51
35.00±2.52
34.00±1.22
32.00±4.58
31.67±4.93
37.00±0.00
-

27.80±3.50
28.40±3.37
28.35±3.08
29.67±3.14
27.71±3.04
31.50±2.12
28.67±1.15
29.00±0.00
28.00±0.00

31.45
29.23
29.55
31.58
29.40
35.00
33.29
28.67
32.00
30.60
37.00
28.00

5.26±1.35a
5.20±1.40a
4.78±1.18a
4.62±0.94
4.67±0.76
5.69±0.71
5.00±0.61
4.33±1.15
4.00±1.32
6.75±1.77
-

3.66±0.75
3.49±0.80
3.69±0.74
3.75±0.69
3.56±1.13
3.25±1.06
3.50±0.50
3.20±0.57
3.00±0.71

4.61
3.76
4.02
4.34
3.89
5.69
4.50
3.50
4.33
3.68
6.75
3.00

2.59± 0.21a
2.58±0.35
2.52±0.31
2.48±0.34
2.63±0.25
2.69±0.19
2.56±0.15
2.43±0.40
2.63±0.38
2.75±0.21
-

2.42± 0.23
2.40±0.26
2.49±0.30
2.67±0.19
2.54±0.40
2.55±0.21
2.30±0.10
2.40±0.28
2.40±0.14

ค า เ ฉ ลี่ ย ลั ก ษ ณ ะ ท า ง สั ณ ฐ า น วิ ท ย า ใ น เ พ ศ ผู แ ล ะ เ พ ศ เ มี ย แ ต ก ต า ง กั น อ ย า ง มี นั ย สํ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ( P<0.05)

ตารางที่ 5 สมรรถภาพการผลิตไขของแมไกพื้นเมืองไทย
อัตราการรอด และอัตราการตายของลูกไก
พื้นเมืองไทย
สาย
พันธุ

จํานวน
(ตัว)

คาเฉลี่ยของ
ผลผลิตไขตอ
ครั้ง(ฟอง)

อัตราการรอด

อัตราการตาย

Mean±SD

%

Mean±SD

%

ประดู
หางดํา
นกแดง

21

10.52±2.52

8.05±2.29

76.64

2.38±1.07

22.68

17

10.00±2.83

7.29±2.57

82.27

2.71±1.21

17.70

นกกด

9

10.67±1.12

8.78±0.83

72.94

1.89±0.78

27.06

จากรายงานการศึกษาประสิทธิภ าพการผลิ ตของ
ไกพื้ นเมื องพบว าแม ไกจะออกไข 2-3 รอบต อป การฟ กไข
4-15 ฟองต อครั้ง อั ต ราการรอดร อยละ 82.27 และอั ต รา
การตายรอยละ 27.06 แตการออกไขของแมไกตอรอบตอป
จะขึ้ น อยู กั บ ความพร อ มของร างกาย หรื อ ความสมบู ร ณ
สําหรับความพรอมในการปฏิสนธิ ซึ่งบางครั้งบางตัวอาจออก
ไข ป ระมาณ 4-5 รอบต อป สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Oboun และคณะ (2006) ไข ตั บ ที่ ห นึ่ ง มี จํานวนไข เท ากั บ
10.62±2.31 ฟอง ลูกเกิด 7.40±2.34 ตัว และอัตราการฟ ก
ออกรอยละ 69.84±19.92 ผลของระบบการเลี้ยงและพื้นที่
การเลี้ยงไกพื้นเมืองตอสมรรถนะการสืบพันธุในสภาพชุมชน
ชนบทในจั ง หวั ด ขอนแก น โดย กานต สิ รี เ กศ และคณะ
(2558) พบว า ป จ จั ย ของพื้ น ที่ และระบบการเลี้ ย งไม มี
อิทธิพลตอสมรรถนะการสืบพันธุ เมื่อเปรียบเทียบระบบการ
เลี้ยง พบวาไมมีผลตออัตราการไข อัตราการผสมติ ด อัต รา
การฟ กออกของไข ทั้ งหมด อั ต ราการฟ กออกของไข มี เชื้ อ
ในขณะที่ ระบบเลี้ยงแบบปลอยตามธรรมชาติ มีน้ําหนักไข
มากกว า แต ก ารให น้ํ าหนั ก ไข สู ง กว า ก็ ไ ม มี ผ ลต อ การให
ผลผลิต ผลการศึกษาไดชี้ใหเห็นวาระบบการเลี้ยงไกพื้นเมือง
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และสภาพพื้ นที่ เลี้ย งไมมี ผลที่แ ตกตางกันตอประสิ ทธิ ภาพ
สมรรถนะการสื บ พั น ธุ ข องไก พื้ น เมื อ ง การศึ ก ษาความ
หลากหลายของไก พื้ น เมื อ งในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยโดย เจนรงค และคณะ (2559)
ทํ าการสุ ม สํ ารวจเกษตรกรผู เ ลี้ ย งไก ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ 3
จั ง หวั ด ได แ ก เชี ย งใหม ลํ า พู น และลํ า ปาง และภาค
ต ะ วั น อ อก เฉี ย งเห นื อ 3 จั งห วั ด ได แ ก ข อ น แ ก น
มหาสารคาม และเลย ผลการสํารวจพบไกทั้ งหมดจํานวน
7,164 ตั ว โดย ไก พ อและแม พั น ธุ ใ นภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีน้ําหนักตัวเฉลี่ยไมแตกตางกัน แตไก
พอพั นธุในภาคเหนื อมี ค วามสู งจากพื้ นถึง หงอน ความยาว
ลํ าตั ว และความยาวป กต่ํ ากวา ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ในขณะที่ น้ํ าหนั ก ไข เฉลี่ ย ระหว างแม พั น ธุ ทั้ ง สองพื้ น ที่ ไ ม
แตกตางกัน
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ผลการศึกษาลักษณะภายนอก
ของไก พื้นเมืองไทยในจังหวัดมหาสารคาม สามารถจัดกลุ ม
สายพั น ธุ ไ ก พื้ นเมื อ งไท ยเพศผู ที่ มี ก ารเลี้ ย งมากที่ สุ ด
3 สายพันธุ คือ ไกนกกด ไกเหลืองหางขาว และไกประดูหาง
ดํ า สํ าหรั บ ในเพศเมี ย จํ า นวนสายพั น ธุ ที่ พ บมากที่ สุ ด 3
อันดั บแรก ได แก ไก ประดูห างดํา ไก นกกด และไก นกแดง
โดยสายพั นธุ ที่ พ บว ามี การเลี้ย งมากที่ สุด คื อ ไก นกกด ไก
ประดู ห างดํา ไก นกแดง และไกเหลื องหางขาว ตามลําดั บ
และยังพบวามีการเลี้ยงไกพื้นเมืองประเภทไกชนจํานวนมาก
สําหรับ ลั กษณะภายนอกของไกพื้ นเมื องโดยทั่ วไปพบว ามี
ลักษณะหงอนหิน หงอนกอด สีตาดําอมเหลือง สีปากดําอม
เหลื อง สีแ ขงเหลือง/ดํา/ดําอมเหลือง ปกในสี ดํา ป กนอกสี
เหลืองอมดํา/แดงอมดํา สรอยคอสีเหลืองอมดํา/สีแดง หาง
พั ด สี ดํ า ขนสี ดํ า ขณะที่ ลั กษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาของไก พื้ น
เมื องไทยในพื้ น ที่ จัง หวั ด มหาสารคามพบมี ค วามแตกต าง
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2.52
2.43
2.49
2.54
2.57
2.69
2.56
2.30
2.43
2.54
2.75
2.40

ระหวางเพศโดยเพศผูมีน้ําหนั ก ความสู ง ความยาวของป ก
ความยาวหลัง ความยาวกระดูกหนาแขง ความยาวจากเท า
ถึง หลั ง และความยาวจากจงอยปากถึ งหงอนมากกวาเพศ
เมี ย ลั กษณะที่ มี ค วามแตกต างกั นระหว า งสายพั นธุ ไก พื้ น
เมืองไทยคือความยาวหลังและความยาวของกระดูกหนาแขง
ผลการศึ กษาชี้ ใหเห็นวาในปจจุ บันสายพั นธุไกพื้ นเมืองไทย
พันธุแทมีจํานวนนอย เนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงไกแบบคละฝูง
ส ง ผลให เ กิ ด การผสมระหว า งสายพั นธุ โดยส ว นมาก
เกษตรกรจะนิ ย มเลี้ ย งไก ช นและเป น ไก ช นสายพั น ธุ พ ม า
มากกวาไก พื้ นเมื องไทย เนื่ องจากมี สี สั นสวยงาม แข็ งแรง
กวาไกพื้นเมืองไทย ดังนั้นเกษตรกรจึงนํามาผสมพันธุกับไก
พื้นเมืองไทย ทําใหในปจจุบันนี้สายพันธุไกพื้นเมืองที่ไดเปน
พันธุลูกผสมหลากหลายสายพันธุออกไปมากขึ้น ดังนั้นควรมี
การอนุรักษ สายพันธุไก พื้นเมืองไทยให คงอยูกับ วิถีชีวิตของ
คนไทยหรือการดํ าเนิ นชี วิตแบบพอเพีย งของบรรพบุ รุษใน
อดี ต ไม ให ห ายไปกั บ การดํ าเนิ นชีวิต ในอนาคตที่ เปลี่ย นไป
ประโยชนที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ทําใหทราบขอมูลความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ สามารถจํ า แนกสายพั น ธุ ต าม
ลักษณะประจํ าพั นธุ ที่ เกษตรกรนิ ย มเลี้ ยง พร อมทั้ งทราบ
ขอมูลสมรรถภาพการผลิตของไกพื้นเมืองไทยในพื้นที่จังหวัด
มหาสารคาม เพื่ อใช เ ป นข อมู ล พื้ นฐานให กับ เกษตรกรใน
พื้นที่สําหรับ คัดเลือกไกพื้นเมืองไทยพันธุแทที่มีสมรรถภาพ

การผลิตสูงไวเปนพอแมพันธุเพื่อการขยายพันธุในทางการคา
และการอนุ รั กษ ส ายพั นธุ ไก พื้ นเมื องต อไปในอนาคต โดย
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคตควรทําการศึกษาทางอณู
พันธุศาสตรสําหรับยืนยันความแตกตางทางฟโนไทปในแตละ
สายพันธุข องไกพื้ น เมื อง เพิ่ มพื้ นที่ในการศึกษา สํ ารวจ ให
ครอบคลุมทุกอําเภอในจังหวัดมหาสารคาม และเพิ่มจํานวน
ประชากรไกพื้นเมืองไทยในการศึกษา
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองภายในพื้นที่
อําเภอเมืองมหาสารคาม อําเภอกันทรวิชัย อําเภอวาปปทุม
อําเภอชื่นชม และอําเภอเชียงยืน ของจังหวัดมหาสารคามที่
ได ใ ห ค วามร วมมื อ ช วยเหลื อ เอื้ อเฟ อสํ าหรั บ การสํ ารวจ
ข อมู ล ตลอดจนผู ที่ มี ส วนเกี่ ย วข อ งให ง านวิ จัย นี้ สํ าเร็ จ ได
ด ว ยดี รวมทั้ ง สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ที่ ใ ห ก าร
สนั บ สนุ น ด านสถานที่ อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ โดยงานวิ จัย นี้
ได รับทุ นอุ ดหนุนจากสถาบั นวิจัยและพั ฒ นา มหาวิท ยาลั ย
ราช ภั ฏ ม ห าส าร ค าม ป ร ะ จํ าป งบ ป ร ะ ม าณ 2558
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