
 

Smart Farmer ต
นแบบ   สาขาการเลี้ยงไก�พ้ืนเมือง
 

คําจํากัดความ 
 เลี้ยงไก�พ้ืนเมืองด�วยวัตถุดิบอาหารสัตว�พ้ืนบ�าน 

       

ประเด็นท่ีแสดงถึงความโดดเด$น
๑. การคัดเลือกพันธุ� 

๑.๑  การคัดเลือกพ�อพันธุ� 
       ดูขน  ขนน�อยสร�อยสั้น
       แนวลงตามนิ้วกลาง  เดือยลงตามนิ้วก�อย  หน�าตาสดใส  
       เหมือนไก�ป'า  ตาโตไม�เ
๑.๒  การคัดเลือกแม�พันธุ� 
       ข้ึนไป จะต�องเป-นสายพันธุ�ดี เลี้ยงลูกเก�ง ไข�ดก มีนิสัยรักลูก สวยงาม และตีเก�ง
       ไว�ไม�เกิน  ๒  

 

 

แบบองค�ประกอบพ้ืนฐานของการนําเสนอบทเรียน 

 

นายโฉม   เก้ียวสันเทียะ 

สาขาการเลี้ยงไก�พ้ืนเมือง 

นเมืองด�วยวัตถุดิบอาหารสัตว�พ้ืนบ�าน  กําไรงามราคาไก�ชน 

ความโดดเด$นและมีการปฏิบัติท่ีดี 

พ�อพันธุ�  รูปร�างสวย  ประวัติเก�ง  มีชื่อเสียง  น้ําหนักไม�ต่ํากว�า
ดูขน  ขนน�อยสร�อยสั้นไม�เอา  ขนป1กเต็มซ�อนหนาแน�น  อกไม�คด  แข�งเล็กกลม  เกล็ดเรียง
แนวลงตามนิ้วกลาง  เดือยลงตามนิ้วก�อย  หน�าตาสดใส   หงอนไม�โตมากเกินไป  เคราแน�น
เหมือนไก�ป'า  ตาโตไม�เอา   

อกแม�พันธุ� จะต�องมีรูปร�างสมบูรณ� แข็งแรง น้ําหนักอย�างน�อ
ข้ึนไป จะต�องเป-นสายพันธุ�ดี เลี้ยงลูกเก�ง ไข�ดก มีนิสัยรักลูก สวยงาม และตีเก�ง

  ตัว 

             

แบบองค�ประกอบพ้ืนฐานของการนําเสนอบทเรียน Smart Farmer 

เก�ง  มีชื่อเสียง  น้ําหนักไม�ต่ํากว�า ๓ ก.ก.  สูงใหญ� 
ไม�เอา  ขนป1กเต็มซ�อนหนาแน�น  อกไม�คด  แข�งเล็กกลม  เกล็ดเรียง 

หงอนไม�โตมากเกินไป  เคราแน�น 

จะต�องมีรูปร�างสมบูรณ� แข็งแรง น้ําหนักอย�างน�อยประมาณ ๒ กิโลกรัม 
ข้ึนไป จะต�องเป-นสายพันธุ�ดี เลี้ยงลูกเก�ง ไข�ดก มีนิสัยรักลูก สวยงาม และตีเก�ง ลูกรุ�นหนึ่งคัด 

 

Smart Farmer ต!นแบบ 



๒. การอนุบาลลูกไก� หลัง
                ๒.๑  นําแม�ไก�พร�อมลูกไก�ขังในกรงอนุบาล
                       ไม�น�อยกว�า ๑๘
                       เร็วก็ให�นําไปผสมเลย 
                 ๒.๒ การทําวัคซีน

             ๑. ลูกไก�อายุ 
             ๒. อายุ  ๒๑
    ๓. อายุ ๓๐ 
     ๔. ทําวัคซีนซํ้าตามตาราง หรือโปรแกรมการทําวัคซีน
       ๒.๓ การอนุบาลไก�รุ�น  
             โปรตีนไม�น�อยกว�า 
             เป-นระยะเวลาไม�เกินหนึ่งเดือน
             ตามธรรมชาติ ไก�จะไม�แข็งแรงและไม�โตเท�าท่ีควร

 

๓. อาหาร   
     ๓.๑ ไก�แรกเกิด ให�อาหาร
     ๓.๒ ไก�รุ�น  ให�อาหาร
           แหนแดง  ๒  
     ๓.๓ ไก�พ�อ แม�พันธุ�
           น้ําหมักสมุนไพรฟ=าทลายโจร
           สําหรับพ�อแม�พันธุ�

 

ลูกไก� หลังแม�ไก�ฟ>กไข�  
พร�อมลูกไก�ขังในกรงอนุบาล  จะให�ความอบอุ�นได�ดี  ให�อาหาข�น

๑๘ %  เลี้ยงบนกรงอนุบาล  ๑  เดือน  แยกแม�ไก�ออก
ให�นําไปผสมเลย โดยสังเกตจากการท่ีมีตัวผู�มาติดก็เริ่มจับเข�ากรง

การทําวัคซีน 

ลูกไก�อายุ ๗ – ๘ วัน หยอดวัคซีนป=องกันโรคนิวคลาสเซิล และหลอดลมอักเสบ
๒๑  วัน ทําวัคซีนป=องกันโรคฝ1ดาษ 

๓๐ วัน ทําวัคซีนป=องกันโรคอหิวาต�เป-ด ไก�  
คซีนซํ้าตามตาราง หรือโปรแกรมการทําวัคซีน 

การอนุบาลไก�รุ�น  เม่ือการอนุบาลลูกไก�ครบ  ๓๐ วัน  ให�ย�ายลงคอกไก�รุ�น  โดย
โปรตีนไม�น�อยกว�า ๑๔ %   ผสมรําอ�อน  ปลายข�าว  ให�เข�ากันแบ�งเป-น

ะเวลาไม�เกินหนึ่งเดือน  จึงปล�อยให�หากินตามธรรมชาติ  
ตามธรรมชาติ ไก�จะไม�แข็งแรงและไม�โตเท�าท่ีควร 

 

ให�อาหารข�นโปรตีนไม�น�อยกว�า ๑๘  %  ผสมปลายข�าว และ
ไก�รุ�น  ให�อาหารข�นโปรตีนไม�น�อยกว�า ๑๔  %  ผสมปลายข�าว ๑ ส�วน  รําอ�อน 

  ส�วน  ถ�ามีข�าวโพดไม�ใช�รําอ�อน 

ไก�พ�อ แม�พันธุ�และไก�หนุ�มสาว ใช�ข�าวโพดบด ๑ ส�วน รําหยาบ ๑ ส�วน 
น้ําหมักสมุนไพรฟ=าทลายโจร  ๑  แก�ว  ผสมให�เข�ากัน  โดยเน�นการเสริมด�วยข�าวเปลือก

พ�อแม�พันธุ� 

 

จะให�ความอบอุ�นได�ดี  ให�อาหาข�น  เปอร�เซ็นต�โปรตีน 

แยกแม�ไก�ออกจากลูกไก�  ถ�าแม�ไก�เป-นสัด 

เข�ากรงเพ่ือทําการผสมต�อไป 

และหลอดลมอักเสบ   

ให�ย�ายลงคอกไก�รุ�น  โดยให�อาหารข�น 

ให�เข�ากันแบ�งเป-น ๒ ส�วน ให�กิน ๒ เวลา 

   ถ�าไม�ปล�อยไก�ให�หากิน 

ข�าว และรําอ�อน   
ส�วน  รําอ�อน ๑  ส�วน    

ส�วน แหนแดง ๒ ส�วน 
เน�นการเสริมด�วยข�าวเปลือก 



 

๔. น้ําหมักสมุนไพร 
วัสดุอุปกรณ� 

      ๑  บอระเพ็ด , ฟ=าทะลายโจร หรือเสลดพังพอน ๓  กิโลกรัม 
      ๒  น้ําตาลทรายแดง    ๑  กิโลกรัม 
      ๓  น้ําสะอาด                                         ๕ – ๖  ลิตร 
 ๔  ถังหมักขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร พร�อมฝาปFด         ๑ ใบ 
      วิธีทํา 

๑. สับสมุนไพร เป-นชิ้นเล็กๆ 
๒. คลุกเคล�ากับน้ําตาลทรายแดงให�ท่ัว 
๓. นําบรรจุลงถังหมัก กดให�แน�น 
๔. เทน้ําสะอาดลงในถังหมักให�ท�วมพืชสมุนไพร ปFดฝาให�สนิท  

ต้ังเก็บไว�ในท่ีร�ม ระยะเวลาหมัก  ๑ เดือน  
     วิธีใช� 
           น้ําหมักสมุนไพร ๓๐ ซีซี หรือ ๓ ช�อนโตHะ ผสมน้ําสะอาด ๕ ลิตร ให�ไก�กิน หรือเวลาไก�ป'วย 
           เป-นหวัด  ข้ีขาว  ให�ใช�ไซริงค�ดูดน้ําหมัก หยอดเข�าไปในปากไก�จะได�ผลดีมาก 

 

        

            ๕.  การตลาด 

  ๕.๑  ขายเป-นไก�ชนตัวผู� ราคาตัวละประมาณ  ๕๐๐ – ๑,๐๐๐  บาท   
                           ตัวเมียราคาตัวละ  ๓๐๐ – ๕๐๐  บาท  
  ๕.๒  ตลาดท่ัวไป พ�อค�ารับซ้ือถึงบ�าน กิโลกรัมละ ๘๐ บาท เฉลี่ยตัวละ ๑.๓ – ๑.๕ ก.ก.   

 

 

 

 

 



 

ข
อมูลท่ัวไปของ  Smart  farmer  ต
นแบบและการติดต$อ 

           นายโฉม   เก้ียวสันเทียะ  อายุ  ๖๕ ป1 
  ๖๙ หมู�ท่ี ๓ บ�านพลกรัง ตําบลพลกรัง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
  รหัสไปรษณีย� ๓๐๐๐๐ โทร. ๐๘-๐๗๒๒-๔๗๗๙ 

ผู
ถอดบทเรียน 

๑. นายรังสรรค�   ระวังสําโรง  ปศุสัตว�จังหวัดนครราชสีมา 

๒. นายเฉลียว  ขจรภพ    เจ�าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  
สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๘-๑๙๙๙-๑๙๔๒ 

๓. นายเฉลียว  หงษ�ทอง  เจ�าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
          สํานักงานปศุสัตว�อําเภอเมืองนครราชสีมา  โทร. ๐๘-๗๒๔๕-๑๓๗๗  

๔. นางสาวแสงทิพย� สุขดี  เจ�าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๘-๑๙๗๖-๘๖๖๑ 

๕. นายเนติธร  แก�วเจHก    เจ�าพนักงานสัตวบาล 
สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๙-๑๓๖๘-๐๖๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


