
Smart Officer ตนแบบสํานักงานปศุสัตว�จังหวัดนครราชสีมา 

  1. ช่ือ Smart  officer  ตนแบบ  นายกิตติ  เมฆสงค� 
  2. smart  officer  ตนแบบ       สาขาการเลี้ยงไก�ชน  สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดนครราชสีมา 
  3. คําจํากัดความ  
       smart  officer  ตนแบบ  “ปราชญ�ไก0ชน” 
 

 
4. ประเด็นท่ีแสดงถึงความโดดเด0น และมีการปฏิบัติท่ีดี 
         1) ความรู#  ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขามีประสบการณ�ด#านการเลี้ยงไก�ชนไม�น#อยกว�า  30  ป. 
         2) องค�ความรู#ของหน�วยงานท่ีเกษตรกรควรรู# 
 
การเล้ียงไก0พ้ืนเมือง  ( ไก0ชน )  
คนเลี้ยงไก�ทุกคน  ล#วนแต�อยากได#ไก�เก�งไว#ในครอบครองด#วยกันท้ังสิ้น  ไก�เก�งกับคนเก�งมักจะอยู�ควบคู�กันเสมอ  
เพราะคนเก�งเท�านั้นท่ีเลี้ยงไก�และฝ5กไก�ให#เก�งได# 
 

� การคัดเลือกพันธุ� 
� การเลี้ยงพ�อแม�พันธุ�และลูกไก� 
� การเลี้ยงไก�รุ�น 
� การเลี้ยงไก�หนุ�ม 
� การเลี้ยงไก�ทดสอบพันธุ� 
� การเลี้ยงไก�ออกแข�งขัน 
� การรักษาโรคไก�ชน 

พ0อพันธุ�ไก0ชนราคาเกินลานในโคราช 
 

                           
 
เจาสายันต�ค0าตัว 1,500,000 บาท   เจาปGใหม0ค0าตัว  3,000,000  บาท       เจาฟรีคกิค0าตัว  3,500,000 บาท  
 
 
 
 
 



การคัดเลือกพันธุ�  
พันธุ�ประวัติ 
             การคัดเลือกสัตว�ไว#ทําพันธุ� หรือการคัดเลือกพ�อ-แม�พันธุ�ท่ีจะให#ลูกดีหรือเก�งนั้น ต#องพิจารณาจากข#อมูล
ของลักษณะท่ีเป:นเป;าหมายในการคัดเลือก ซ่ึงสามารถแบ�งข#อมูลได#ดังนี้ 
                *ข#อมูลของตัวสัตว� เช�น ลักษณะเชิงชน, ลักษณะสี, ลักษณะโครงสร#าง ฯ 
                 *ข#อมูลของบรรพบุรุษ โดยดูข#อมูลของพ�อ-แม�, ปูB-ย�า, ตา-ยาย, ทวด  
                 *ข#อมูลของญาติพ่ีน#อง โดยดูข#อมูลของพ่ีชาย-พ่ีสาว, น#องชาย-น#องสาว, ลกูพ่ี-ลูกน#อง, ลุง-ป;า, น#า-อา 
                *ข#อมูลของรุ�นลูก โดยดูข#อมูลของลูกชาย-ลูกสาว ท่ีเกิดจากพ�อ-แม�พันธุ�ท่ีต#องการคัดเลือก 
            โดยพันธุ�ประวัติไก�ท่ีเราพิจารณาคัดเลือกมาเป:นพ�อแม�พันธุ�ประกอบด#วย ไก�พันธุ�แท# ซ่ึงนํามาใช#ทําสาย
พันธุ� หรือทําเหล�า และไก�ลูกผสม ซ่ึงนํามาผลิตไก�เพ่ือจําหน�ายและเลี้ยงตี 
รูปร0าง และโครงสราง 
             ลักษณะรูปร�าง  และโครงสร#างเป:นปDจจัยหนึ่งในการคัดเลือก  ถ#าไก�พ�อ - แม�พันธุ�ท่ีมีรูปร�าง และโครงสร#าง
ไม�ดี มันสามารถท่ีจะถ�ายทอดไปสู�รุ�นลูก รุ�นหลานได# การคัดเลือกพ�อ - แม�พันธุ�สามารถคัดเลือกได#ดังนี้ 
พ0อพันธุ� 
       - กระดูกใหญ� 
       - ลําตัวยาว 2 ท�อน หน#าอกกว#าง กระดูกอกหนาไม�คด บ้ันท#ายกว#าง แบน 
       - ปDEนขาใหญ�ยาวสมส�วน กล#ามเนื้อใหญ� 
       - ลําคอใหญ�และยาวสมส�วน กระดูกปล#องคอถ่ี 
       - นิ้วยาวเหยียดตรง ไม�พิการ เช�น นิ้วเก 
       - ปากยาวหนา เหง#าปากใหญ� ปลายปากงุ#ม ปากบนเป:นร�องปFดปากล�างสนิท 
       - ป.กมีกล#ามเนื้อใหญ� สนับป.กหนา ขนป.กแน�นและยาว ไม�แบ�งเป:น 2 ตอน 
พันธุ�ไทย 
        เป:นไก�ท่ีมีเชิงชนสวยงาม ไอคิวสูง ฉลาด ฝ.ตีนแพรวพราว มีท้ังลูกล�อลูกชน คือ กอด 
ข่ี ล็อค มุดมัด และมุดลอดทะลุขา กัดบ�า ตีตัว ตีข#อหัว ตีวงแดง ตีหน#าคอ และในการ
คัดเลือกพันธุ�นอกจากจะคัดเลือกไก�ท่ีมีเชิงชน และลูกตีท่ีดีแล#ว เราจะต#องทําการคัดเลือกไก�
ท่ีมีลูกหน#าไว ซ่ึงเราสามารถท่ีจะนําไปแข�งขันกับไก�พม�าได# และในการคัดเลือก
ความสามารถด#านเชิงชน/ความเก�ง เราจะคัดเลือกในเรื่องของลีลา และเชิงชน, ตําแหน�ง
การออกอาวุธ, ความดุดัน/นักสู#, ความแม�นยํา, ความเร็ว, ความแข็งแกร�ง และดูในเรื่องของ
จิตใจเป:นหลัก  
พันธุ�เวียดนาม  
       เป:นไก�ท่ีมีโครงสร#างดี กระดูกใหญ� อึด ทน มีกล#ามเนื้อเป:นมัด ๆ แข#งใหญ� เป:นไก�ลําโต (ตีหนัก) มีลําหัก ลําโค�น 
ตีตัว ตีหลัง แต�เป:นไก�ท่ีปากช#า ดังนั้นเราจะทําการคัดเลือกไก�ให#มีลักษณะปากไวข้ึนในพันธุ�แท# และนําไปผสมข#าม
พันธุ�เพ่ือผลิตไก�ลูกผสมเพ่ือจําหน�าย และเลี้ยงตี ซ่ึงในการคัดเลือกความสามารถด#าน
เชิงชน/ความเก�ง เราจะคัดเลือกในเรื่องของลีลา เชิงชน, ตําแหน�งการออกอาวุธ, 
ความดุดัน/นักสู#, ความแม�นยํา, ความเร็ว, ความแข็งแกร�ง และในเรื่องของจิตใจด#วย   
การคัดเลือกไก0เล็ก-รุ0น  มีองค�ประกอบในการคัดเลือก ดังนี้ 
    พันธุ�ประวัติ การคัดเลือกไก�แต�ละช�วงอายุนั้น มีความสําคัญต�อการพัฒนาสายพันธุ�
ไก�ท่ีมีอยู�ให#ดียิ่ง ๆ ข้ึน เนื่องจากเป:นการ คัดเลือกไก�ท่ีมีลักษณะท่ีดี และตรงตามสาย
พันธุ�ไว#ใช#ทําพันธุ� ในขณะเดียวกันจะทําการคัดเลือกไก�ท่ีมีลักษณะ ไม�ดี ไม�ตรงตาม
สายพันธุ�ออกไปจากฝูง ซ่ึงเราสามารถคัดเลือกโดยดูข#อมูลดังนี้ 
 
 
 



              *ข#อมูลของตัวสัตว� เช�น ลักษณะเชิงชน, ลักษณะสี, ลักษณะโครงสร#างฯ 
              *ข#อมูลของบรรพบุรุษ โดยดูข#อมูลของพ�อ-แม�, ปูB-ย�า, ตา-ยาย, ทวด  
              *ข#อมูลของญาติพ่ีน#อง โดยดูข#อมูลของพ่ีชาย-พ่ีสาว, น#องชาย-น#องสาว, ลูกพ่ี-ลูกน#อง, ลุง-ป;า,น#า-อา 
               พันธุ�ประวัติท่ีใช#ในการคัดเลือกไก�แต�ละช�วงอายุจะพิจารณาว�าสัตว�ตัวท่ีคัดเลือกมีความสมบูรณ� หรือมี
ลักษณะ ผิดปกติหรือไม� และพิจารณาข#อมูลของบรรพบุรุษ, ญาติพ่ีน#องของตัวสัตว�ท่ีคัดเลือกว�ามีการคัดลักษณะท่ีไม�
ดีไม�ตรงตามสายพันธุ�ออกไปจากฝูงหรือไม� ซ่ึงข#อมูลเหล�านี้จะทําให#การคัดเลือกมีความถูกต#องและแม�นยํามากข้ึน 
 
ลักษณะลูกไก0แรกเกิดท่ีสมบูรณ� 

                             
                                     (นัยน�ตาสดใส)                            (นิ้วยาว เหยียดตรง ไม�พิการ )  
รูปร0าง และโครงสราง 
                ลักษณะรูปร�าง และโครงสร#างเป:นปDจจัยหนึ่งในการคัดเลือก ถ#าไก�มีรูปร�าง และโครงสร#างไม�ดีจะไม�
สามารถท่ีจะคัดเลือกมาทําพันธุ�ต�อได# การคัดเลือกสามารถแบ�งแต�ละช�วงอายุได#ดังนี้ 
 
ไก0อายุแรกเกิด 
           - ไก�สุขภาพสมบูรณ�แข็งแรง 
           - นัยน�ตาสดใส ไม�ฝ;าฟาง 
           - นิ้วยาว เหยียดตรง ไม�พิการ เช�น นิ้วเก 
           - ต#องไม�มีลักษณะท่ีไม�ดี เช�น ขาถ�าง,  สะดือปFดไม�มิด, อ�อนแอ ฯ  
 
ไก0อายุ 2 เดือน 
             - ไก�สุขภาพสมบูรณ�แข็งแรง 
             - นัยน�ตาสดใส ไม�ฝ;าฟาง 
             - นิ้วยาว เหยียดตรง ไม�พิการ 
             - ขนสวยเป:นมัน ไม�แข็ง ไม�หยิกงอ 
             - ต#องไม�มีลักษณะท่ีไม�ดี เช�น นิ้วเก, ปากเบ้ียว, ป.กบิด, อกคด, ปBวย, แคระแกรน ฯ  
 
ไก0อายุ 4 เดือน 
            - ไก�สุขภาพสมบูรณ�แข็งแรง 
            - ขนสวยเป:นมัน เงางาม 
            - ต#องไม�มีลักษณะท่ีไม�ดี เช�น นิ้วเก, ปากเบ้ียว, คอสองวง, อกคด,    ปBวย, แคระแกร็น ฯ 
ไก0อายุ 6 เดือน 
การคัดไก0อายุ 6 เดือน จะทําการคัดเลือกในส0วนของไก0เพศเมียเพ่ือเตรียมเก็บไวเปOนแม0พันธุ�ต0อไป 
           - ไก�สุขภาพสมบูรณ�แข็งแรง ขนเป:นมันเงางาม สีชัดเจน   
           - ลําตัวยาวสมส�วน กระดูกหน#าอก และหลังไม�คดงอ 
           - ป.กมีกล#ามเนื้อหนา ใหญ� สนับป.กหนา ขนป.กแน�นและยาว ไม�แบ�งเป:น 2 ตอน 
           - ลําคอใหญ�และยาวสมส�วน กระดูกข#อถ่ี 
           - นิ้วเหยียดตรง ไม�หงิกงอ พิการ 
           - ลักษณะโครงสร#าง รูปร�าง สีขน เหมือนต#นตระกูล 
           - ต#องไม�มีลักษณะท่ีไม�ดี เช�น ตัวเต้ีย, กระดูกเล็กบาง, ปากเบ้ียว, อกคด, แคระแกร็น, ปBวย ฯ  
 



ไก0อายุ 7 เดือน 
การคัดไก0อายุ 7 เดือนจะทําการคัดเลือกในส0วนของไก0เพศผู ซ่ึงเปOนการคัดเลือกครั้งสุดทายก0อนท่ีจะทําการ
ทดสอบพันธุ�ท่ีอายุ 10 เดือน   
             - กระดูกใหญ� 
             - ลักษณะลําตัวยาว 2 ท�อน หน#าอกกว#าง กระดูกหนาไม�คด 
             - ลําคอใหญ�ยาวสมส�วน กระดูกปล#องคอถ่ี 
            - นิ้วยาวเหยียดตรง ไม�พิการ เช�น นิ้วเก 
            - ป.กมีกล#ามเนื้อใหญ� สนับป.กหนา ขนป.กแน�นและยาว ไม�แบ�งเป:น 2 ตอน 
            - ไก�สุขภาพสมบูรณ�แข็งแรง ขนเป:นมันเงางาม 
            - ต#องไม�มีลักษณะท่ีไม�ดี เช�น ตัวเต้ีย, กระดูกเล็กบาง, ปากเบ้ียว, อกคด ฯ  
 
ไก0อายุ 10 เดือน 
            การคัดไก�ท่ีอายุ 10 เดือน จะเป:นการคัดเลือกท้ังไก�เพศผู# และเพศเมีย โดยไก�เพศผู#จะทําการทดสอบ
ความสามารถด#านเชิงชน/ความเก�ง ถ#าผ�านเกณฑ�ท่ีเราต้ังเป;าหมายไว# ก็จะเก็บไก�ไว#ทําพันธุ�ต�อไป รวมท้ังไก�เพศเมียท่ี
เป:นชุดเดียวกับเพศผู#ท่ีทดสอบพันธุ�ผ�านเกณฑ�ด#วย แต�ถ#าทดสอบความสามารถด#านเชิงชน/ความเก�งไม�ผ�านเกณฑ�ท่ีตั้ง
ไว# ก็จะทําการคัดท้ิงรวมท้ังเพศเมียท่ีเป:นชุดเดียวกันด#วย 
 
ไก0ท่ีมีลักษณะไม0ดี  

               
                                      (ปากเบ้ียว)     (ปGก 2 ตอน)         
การคัดไก0เพ่ือทําสายพันธุ� 
 

                                
      การคัดไก0เพศเมียท่ีอายุ 6 เดือน                                   การคัดไก0เพศผูท่ีอายุ 7 เดือน 
 
การคัดไก0ท่ีอายุ 10 เดือน(การทดสอบพันธุ�)  
การเล้ียงพ0อแม0พันธุ�และลูกไก0  
1. รูปแบบของโรงเรือนและพ้ืนท่ีการเลี้ยง  
รูปแบบเล#าผสม 
         รูปแบบเล#าผสมเป:นแบบก่ึงขังก่ึงปล�อยมีพ้ืนท่ีส�วนแรกอยู�ในชายคาสําหรับแม�ไก�ฟDกไข� และกินอาหาร พ้ืนท่ี
ส�วนท่ีสองเป:นท่ีโล�งแจ#ง มีสนามหญ#าสําหรับไก�ออกกําลังกาย คุ#ยเข่ียกินหญ#าและแมลง 
 
 
 



                        
 
               ใช#สําหรับเลี้ยงไก�พ�อแม�พันธุ� เพ่ือผสมพันธุ� มีรังไข�สําหรับให#แม�ไก�ไข� และฟDกไข�เองตามธรรมชาติ เม่ือไข�
ฟDกออก แม�ไก�จะเลี้ยงลูกเอง ต้ังแต�แรกเกิดจนถึงอายุ 2 เดือน  
              ในห#องผสม 1 ห#อง ใช#เลี้ยงไก�แม�พันธุ� 1 ตัว และย#ายพ�อพันธุ�เข#ามาผสม (ย#ายผสมเฉพาะแม�พันธุ�ท่ีกําลัง
ออกไข�)    พ�อพันธุ� 1 ตัว สามารถผสมกับแม�พันธุ�ได# 4-6 ตัว    สภาพแวดล#อมต#องมีหญ#าสมบูรณ� 
  
2. การใหอาหารและน้ํา 
พ�อแม�พันธุ�  ให# 2 ครั้งต�อวัน เวลา 6.30 น. และเวลา 15.30 น. (เช#า-เย็น) 
ลูกไก�อายุ 0-2 เดือน    ให# 3 ครั้งต�อวัน เวลา 6.30 น.,10.30 น. และ 15.30 น. 
อุปกรณ� 
      อุปกรณ�ใส�อาหารให#ไก�กิน คือ ถาดเหลือง 
      อุปกรณ�ใส�น้ํา คือ กระติกพลาสติก ขนาด 4 ลิตร การให#น้ํา ก�อนให#น้ําควรล#างกระติกน้ําให#สะอาด แล#วเติมน้ํา
ใหม�ทุกวัน  ในกรณีท่ีแม�พันธุ�เลี้ยงลูกให#แม�พันธุ�กินอาหารและข#าวเปลือกกับลูกไก�  
          เพ่ิมเทคนิคให#อาหารบนท่ีสูง เพ่ือให#แม�ไก�พาลูกกระโดดข้ึนกินอาหาร เป:นการฝ5กกําลังป.ก และกําลังขา 

 
                                 เทคนิคการให#อาหารเพ่ือฝ5กให#ลูกไก�บินข้ึนลง (ออกกําลังกาย)  
ขอควรระวัง : อาหารท่ีให#ต#องใหม�สดเสมอ หากไก�กินอาหารปนเปSEอนเชื้อรา หรือสิ่งสกปรก ไก�จะไม�สมบูรณ� มีผลต�อ
ความแข็งแกร�ง เม่ือโตเป:นหนุ�ม 
3. การตรวจสุขภาพไก0พ0อแม0พันธุ�  
ไก0พ0อพันธุ�  
           ให#ตรวจเช็คความสมบูรณ�ของไก�ทุกวัน เวลา 17.00 น.  ชั่งน้ําหนักไก� สัปดาห�ละ 2 ครั้ง  ให#สมุนไพรบํารุง
ร�างกาย เช�น แตงกวา ตะไคร# และบอระเพ็ด เป:นต#น  อาบน้ํา ตากแดด สัปดาห�ละ 2 ครั้ง   พักพ�อพันธุ�จากการผสม 
สัปดาห�ละ 1 วัน   มีการตรวจเช็คสุขภาพไก�พ�อพันธุ� ดังนี้ 
             - คอ ไม�มีกลิ่นเหม็น หรือมีการอักเสบ  
             - อุ#งเท#า ไม�มีแผล บวม หรือยืนยกขา  
             - ข#อพับ ไม�มีแผล บวม หรือยืนยกขา  
             - ตา ต#องไม�เจ็บ หรือมีการอักเสบ  
             - หู ไม�มีน้ําหนวก หรือกลิ่นเหม็น  
             - จมูก แห#ง ไม�เป:นเมือก  
             - ปาก ไม�เป:นแผล  
             - อุณหภูมิร�างกาย ไม�สูงเกินปกติ หรือไม�มีไข#  
 
 
 



ไก0แม0พันธุ�  
ตรวจเช็คความสมบูรณ�ของ คอ อุ#งเท#า ข#อพับ ตา หู จมูก ปาก และอุณหภูมิร�างกาย สัปดาห�ละ 1 ครั้ง  อาบน้ํายาฆ�า
ไร เห็บ เดือนละ 1 ครั้ง หรือ ทุกครั้งท่ีหย�าลูกไก� 
4. การจัดผสม  
สัดส�วนการผสม พ�อพันธุ� 1 ตัว สามารถผสมกับแม�พันธุ�ได# 4-6 ตัว  เวลาท่ีเหมาะสมในการจัดผสมพันธุ�คือ ช�วงเวลา 
16.30 – 08.30 น.เนื่องจากอากาศเย็นสบาย พ�อพันธุ� แม�พันธุ�ไม�เครียด 
วิธีการผสม 
ให#ตรวจเช็คสถานะของแม�พันธุ� ว�าแม�พันธุ�ต#องพร#อมผสม คืออยู�ในสถานะกําลังไข�  ย#ายพ�อพันธุ�เข#าผสมท่ีห#องแม�พันธุ�
ท่ีกําลังไข� ควรจัดพ�อพันธุ�เข#าผสมทุกๆ 3 วันต�อแม�พันธุ� 1 ตัว 
5. การจัดการรังไข0และการดูแลไข0ฟUก  
                   * จัดหารังไข�ให#เหมาะสม เช�น กระบุงไม#ไผ� หรือ รังไม# เป:นต#น  
                    * จัดหาวสัดุรองรังไข�ให#เหมาะสม ต#องเป:นวัสดุท่ีแห#ง นุ�ม ไม�มีไร เช�น ใบตะไคร# ฟางข#าว หญ#า ใบสน 
เป:นต#น  
                   * ตําแหน�งการวางรังไข� ควรวางในท่ีร�ม แสงน#อย ฝนไม�สาด แดดส�องไม�ถึง เอียงประมาณ 50 องศา 
เพ่ือให#แม�ไก�ข้ึนลงได#ง�าย  
                   * ควรให#แม�ไก�ฟDกเฉพาะไข�ท่ีดี หากพบ ไข�เปลือกบาง ไข�แฝด ไข�ผิดรูป ไข�สกปรก ไข�จิ๋ว และไข�บุบ
ร#าว ให#คัดออก 
                   * การส�องไข�ลมออก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการฟDก จะส�องเม่ือไข�ฟDกมาแล#ว 14 วัน  
                   * บริเวณท่ีฟDกไข� ต#องเงียบสงบ ไม�มีเสียงรบกวน แสงสลัว ๆ จะทําให#แม�ไก�มีสมาธิในการฟDกดี 
เปอร�เซ็นต�ฟDกจะสูง  

                      
 
                                  แม�ไก�ฟDกไข�                 แม�ไก�เลี้ยงลูก 
ขอควรระวัง : กรณีท่ีมีไรรบกวน ให#ใช#เซฟวิ่นโรยลงบนไข�และรังไข�  
6. การทําประวัติไก0เกิดใหม0 และการติดเบอร�ปGก  
ลูกไก�จะฟDกออกหลังจากฟDกได# 19-21 วัน  เม่ือลูกไก�เกิดใหม� และลงรังเรียบร#อย ให#ตรวจเช็คจํานวนลูกไก�เกิด และ
ทําประวัติ คือ ใส�ปลอกขา บันทึกพ�อแม� บันทึกวันเกิด และน้ําหนักแรกเกิด  กรณีลูกไก�แรกเกิด สะดือไม�ปFด อ�อนแอ 
ขาถ�าง ปากเบ้ียว นิ้วเก และพิการ ให#ทําการคัดท้ิง  เม่ือลูกไก�อายุ 4 สัปดาห� ให#คัดไก�ท่ีปBวย อ�อนแอ และแคระแกร็น
ออก แล#วจึงติดเบอร�ป.ก  ตําแหน�งการติดเบอร�ป.ก ให#ติดตรงหัวป.กไก� บริเวณพังผืด ไม�ให#โดนเส#นเลือด  กรณีท่ีลูกไก�
อายุไม�ถึง 4 สัปดาห� แต�เบอร�ขาแน�นเกินไปก็จะสามารถติดเบอร�ป.กก�อนได# 

   
 
                                       ลูกไก0ใส0เบอร�ขา        การติดเบอร�ปGกไก0 
ข#อควรระวัง : ลูกไก�ท่ีฟDกออกมาก�อน แล#วมีปDญหาแม�ไก�เหยียบหรือทับ ก็ให#แยกลูกไก�ออกมาเลี้ยงในกล�องก�อน  เม่ือ
ฟDกออกหมดทุกฟอง ค�อยนําลูกไก�คืนแม�ไก�อีกครั้ง 
 
  



7. การแยกลูกไก0จากแม0 (การหย0าแม0)  
ให#แยกลูกไก�จากแม� เม่ือลูกไก�มีอายุครบ 2 เดือน หรือ 8 สัปดาห� ข้ึนไป กําหนดแยกลูกไก�ทุกวันท่ี 15 ของเดือน เพ่ือ
ปรับให#แม�ไก�หย�าลูก พักตัว และกลับมาไข�พร#อมกัน  
ข้ันตอนการแยกลูกไก�จากแม� 
    1. ตรวจเช็คอายุไก�ท่ีพร#อมหย�า แล#วแยกลูกไก�ออกจากแม� ไปเลี้ยงท่ีห#องเลี้ยงไก�รุ�น 3-7 เดือน (คนละห#องให#ห�าง
จากแม�) 
    2. ให#ครอบสุ�มเลี้ยงนาน 5 วัน เพ่ือให#ลูกไก�ลืมแม� 
    3. ให#อาหารข#าวเปลือกลูกไก� โดยใช#อัตราส�วน อาหาร 1 ส�วน : ข#าวเปลือก 2 ส�วน 
    4. เม่ือครบ 5 วัน ก็ปล�อยออกจากสุ�ม เลี้ยงในห#องตามปกติ  
ข้ันตอนการจัดการแม�ไก�หลังจากแยกลูกไปแล#ว 
                1. ให#นําแม�ไก�ชั่งน้ําหนัก แล#วบันทึก หน�วยเป:น กิโลกรัม 
                2. กําจัดพยาธิภายนอก โดยนําแม�ไก�จุ�มน้ําท่ีผสมเซฟวิ่น อัตราส�วน 20 กรัม (5 ช#อนชา) : น้ํา 20 ลิตร 
                3. กระตุ#นให#แม�ไก�กินอาหารข#าวเปลือกเต็มท่ี เวลา 6.30-16.30 น. 
                4. ให#อาหารข#าวเปลือก อัตราส�วน อาหาร 2 ส�วน : ข#าวเปลือก 1 ส�วน ปรมิาณท่ีให#อาหาร  
                   80 กรัม/ตัว/วัน และข#าวเปลือก 40 กรัม/ตัว/วัน 
                5. ในระหว�างนั้นให#เตรียมรังไข�ให#พร#อม มีหญ#ารองรังเพียงพอ และรังไข�ต#องสะอาด 
                6. เสร็จแล#วให#ย#ายพ�อพันธุ�เข#าผสมทันที ประมาณ 2 สัปดาห� แม�ไก�จะกลับมาไข� รอบต�อไป  
        7. การเก็บข#อมูลแม�พันธุ� โดยให#ชั่งน้ําหนักแม�พันธุ�ทุกสถานะ และบันทึกวันท่ี ดังนี้  
               - แม�ไก�เริ่มไข�     วันท่ีไข� 
               - แม�ไก�เริ่มฟDก     วันท่ีฟDก 
               - แม�ไก�ฟDกออก    วันท่ีฟDกออก  
               - แม�ไก�หย�าลูก     วันท่ีหย�า 
 
 ข#อควรระวัง : กรณีท่ีลูกไก�ไม�ลืมแม�แล#วกลับมาหาแม� ต#องรีบนําลูกไก�เข#าครอบสุ�มเลี้ยงต�ออีก 2 วัน และ ในช�วง 7 
วันแรกของการหย�า ให#เข#าตรวจเช็คสุขภาพอย�างใกล#ชิด 
 หมายเหตุ : การเลี้ยงโดยท่ัวไป จะรอให#แม�ไก�หย�าลูกเอง (อายุประมาณ 2-3 เดือน)  
การเลี้ยงไก�รุ�นอายุ 3 – 7 เดือน 
        1. รูปแบบของโรงเรือนและพ้ืนท่ีการเลี้ยง  
             รูปแบบห#องเลี้ยงไก�รุ�น เป:นแบบปล�อยมีพ้ืนท่ี และสภาพแวดล#อมสมบูรณ� เป:นท่ีโล�ง มีสนามหญ#าสําหรับไก�
ออกกําลังกาย คุ#ยเข่ียกินหญ#า และแมลง มีเล#าไก�สําหรับให#ไก�นอน (ใต#จั่ว มีคอนนอน) และท่ีสําหรับไก�กินอาหาร  
        2. การให#อาหารและน้ํา  
เวลาท่ีให#อาหารให# 2 ครั้งต�อวัน เวลา 6.30 น. และเวลา 15.30 น. (เช#า-เย็น) 
ไก0อายุ 2-3 เดือน (เพศผู)     ใหขาวเปลือก 35 กรัม/ตัว/วัน 
(เพศเมีย)       ใหขาวเปลือก 25 กรัม/ตัว/วัน 
ไก0อายุ 3-4 เดือน (เพศผู)     ใหขาวเปลือก 50 กรัม/ตัว/วัน  
(เพศเมีย)       ใหขาวเปลือก 40 กรัม/ตัว/วัน  
ไก0อายุ 4-5 เดือน (เพศผู)     ใหขาวเปลือก 65 กรัม/ตัว/วัน 
(เพศเมีย)       ใหขาวเปลือก 45 กรัม/ตัว/วัน  
ไก0อายุ 5-6 เดือน (เพศผู)       ใหขาวเปลือก 85 กรัม/ตัว/วัน 
(เพศเมีย)       ใหขาวเปลือก 55 กรัม/ตัว/วัน  
ไก0อายุ 6-7 เดือน (เพศผู)     ใหขาวเปลือก 95 กรัม/ตัว/วัน 
(เพศเมีย)       ใหขาวเปลือก 65 กรัม/ตัว/วัน  
 
 



อุปกรณ� 
   *  อุปกรณ�ใส�อาหารให#ไก�กิน คือ ถาดเหลือง 
   * อุปกรณ�ใส�น้ํา คือ กระติกพลาสติก ขนาด 4 ลิตร การให#น้ํา ก�อนให#น้ําควรล#างกระติกน้ําให#สะอาด แล#วเติมน้ํา
ใหม�ทุกวัน  
การใหอาหารเสริม 
              โดยท่ัวไปในสภาพพ้ืนท่ีการเลี้ยงท่ีสมบูรณ� มีหญ#า มีร�มเงา และมีบ�อน้ํานั้น ไก�ชนจะสามารถหากินอาหาร
เสริมจากสภาพธรรมชาติได#อย�างเพียงพออยู�แล#ว แต�ในกรณีท่ีสภาพธรรมชาติไม�สมบูรณ� หรือในฤดูแล#ง ไก�ชนจะไม�
สามารถหากินอาหารเสริมธรรมชาติได#อย�างเพียงพอ ดังนั้นเราจึงมีความจําเป:นต#องหามาเสริมให#ไก�ชนกิน เพ่ือให#ไก�
ชนเจริญเติบโตเป:นไก�หนุ�มไก�สาวท่ีสมบูรณ�แข็งแรงเหมาะสําหรับจะเป:นไก�นักกีฬาท่ีดีต�อไป อาหารเสริมไก�ชนมีหลาย
อย�างเช�น หัวกุ#งสด จิ้งหรีด ลูกปลานิล เป:นต#น 

                       
         อาหารเสริมโปรตีน(หัวกุ#งสด)           อาหารเสริมโปรตีน(จิ้งหรีด)           อาหารเสริมโปรตีน(ลูกปลานิล)  
วิธีการให#หัวกุ#งสดเป:นอาหารเสริม  
         เวลาท่ีให#    ให# 2 ครั้งต�อสัปดาห� ทุกวันอังคาร และวันศุกร� เวลา 13.30 น.  
         ปริมาณท่ีให#  ให#จํานวน 2 หัว/ไก� 1 ตัว หรือ ประมาณ 8 กรัม/ตัว/ครั้ง  
         วิธีการให#     บดหัวกุ#ง แล#วนํามาคลุกกับข#าวเปลือก อัตราส�วน 1:1 เสร็จแล#วนําให#ไก�กิน  

                   
                       บดหัวกุง                        คลุกกับขาวเปลือก                       ใหไก0กิน 
        3. การตรวจสุขภาพไก� ตรวจสุขภาพไก� 2 ช�วงเวลา 
                 ครั้งท่ี 1 เวลา 7.00 น. ขณะไก�กําลังกินอาหารเช#า 
                 ครั้งท่ี 2 เวลา 15.30 น. ขณะไก�กําลังกินอาหารเย็น  
          กรณีท่ีพบไก�ท่ีมีอาการปBวย เช�น ตาเจ็บ คอดัง ขาเจ็บ เหงาซึม ให#แยกไก�ดังกล�าวออกจากฝูงเพ่ือทําการรักษา  
การเล้ียงไก0หนุ0มอายุ 7 – 10 เดือน  
        1. รูปแบบของโรงเรือนและพ้ืนท่ีการเลี้ยง  
รูปแบบเล#าเด่ียว เป:นเล#าท่ีใช#สําหรับเลี้ยงเฉพาะไก�เพศผู# อายุ 7-10 เดือน หรือเรียกว�า "ไก�หนุ�ม” 1 ห#องสําหรับเลี้ยง
ไก�หนุ�ม 1 ตัว  ระหว�างห#องมีตาข�าย 2 ชั้นก้ันกว#าง 25 เซนติเมตร เพ่ือป;องกันไก�ตีกัน  
 

                                  
                            ผนังก้ันห#อง 2 ชั้น                                               ไก�หนุ�มอายุ 7-10 เดือน 
 
 



        2. การให#อาหารและน้ํา  
            เวลาท่ีให#อาหาร 
                    ให# 2 ครั้งต�อวัน เวลา 6.30 น. และเวลา 15.30 น. (เช#า-เย็น)  
            ปริมาณท่ีให# 

ไก�อายุ 7-8 เดือน     ให#ข#าวเปลือก 85 กรัม/ตัว/วัน  
ไก�อายุ 8-10 เดือน    ให#ข#าวเปลือก 105 กรัม/ตัว/วัน 
ไก�อายุ 9-10 เดือน    ให#ข#าวเปลือก 110 กรัม/ตัว/วัน 

 
            อุปกรณ� 
            อุปกรณ�ใส�อาหารให#ไก�กิน คือ กระพ#อพลาสติก 
            อุปกรณ�ใส�น้ํา คือ กระพ#อพลาสติก ล#างกระพ#อน้ําทุกวันตอนเช#า เวลา 6.30 น. ก�อนเติมน้ําสะอาดให#ไก�กิน  
         3. การตรวจสุขภาพไก� 

  ตรวจสุขภาพไก� 2 ช�วงเวลา 
             ครั้งท่ี 1 เวลา  7.00 น. ขณะไก�กําลังกินอาหารเช#า 
             ครั้งท่ี 2 เวลา 15.30 น. ขณะไก�กําลังกินอาหารเย็น   
กรณีท่ีพบไก�ท่ีมีอาการปBวย เช�น ตาเจ็บ คอดัง ขาเจ็บ เหงาซึม ฯลฯ  ให#รักษาตามคําแนะนําของสัตวแพทย� 
การเล้ียงไก0ทดสอบพันธุ�  

1. รูปแบบของโรงเรือนและพ้ืนท่ีการเลี้ยง  
รูปแบบเล#าสุ�ม 
         รูปแบบเล#าสุ�ม  เป:นเล#าท่ีมีพ้ืนท่ีภายในกว#าง อากาศถ�ายเทได#สะดวก  เหมาะสําหรับเลี้ยงไก�ท่ีต#องการดูแลเป:น
พิเศษ  โดยเฉพาะไก�หนุ�มท่ีมีโปรแกรมฝ5กซ#อม ปล้ําออกกําลังกาย และดูแลรักษาหลังฝ5กซ#อมเป:นอย�างดี ด#านข#างเล#า
เป:นท่ีโล�ง มีสนามหญ#า สําหรับให#ไก�ได#วิ่งออกกําลังกาย หรือตากแดด หลังจากเช็ดน้ําไก� นอกจากนี้ก็เป:นท่ีสําหรับ
ปล�อยไก�พักผ�อน ตามชายคาเล#า หรือบริเวณท่ีจัดไว#เป:นล็อคๆ (ในท่ีร�ม) ก�อนจะเก็บไก�เข#าเล#า ครอบสุ�ม และกางมุ#ง 
ให#ไก�นอนต�อไป 
            * เล#าสุ�ม  ใช#เลี้ยงไก�หนุ�มอายุ  10  เดือนข้ึนไป 
            * สําหรับฝ5กซ#อม  และทดสอบดูความสามารถทางกีฬา 
            * มีสังเวียนสําหรับปล้ําไก�  1 – 2 วง  เส#นผ�าศูนย�กลางอย�างน#อย  3  เมตรและรองพ้ืนด#วยพรมหนา   
              1 – 2 เซนติเมตร  ให#พ้ืนนุ�ม  เป:นการป;องกันเล็บหรือนิ้วไก�หัก  ขณะปล้ํา 

  * ครอบสุ�มเลี้ยง 1 สุ�มสําหรับเลี้ยงไก�หนุ�ม 1 ตัว  
  * รูปแบบสุ�ม สานด#วยไม#ไผ� "ทรงบาตรคว่ํา" สูง 1 เมตร เส#นผ�าศูนย�กลาง 1 เมตร  

            * ด#านข#างเล#ามีท่ีโล�ง หรือสนามหญ#า สําหรับนําไก�ตากแดด หรือ วิ่งออกกําลังกาย และมีท่ีร�มสําหรับ 
    ทําเป:นล็อค ปล�อยไก�พักผ�อน พ้ืนท่ี 4 ตารางเมตร/ตัว ขนาดกว#าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร  

 

               
 
         สังเวียนปล้ําไก�                       ไก�อาบแดด(กลางแจ#ง)                         ไก�พักผ�อน  (ในร�ม ) 
         
 
           



การเล้ียงไก0ออกแข0งขัน  
          การเลี้ยงไก�ชนออกแข�งขัน 
ไก�ชนหากเปรียบกับคนก็เหมือนนักมวย ต�างกันตรงท่ีไก�ชนมีเชิงชนติดตัวมาโดยสายเลือด แต�นักมวยเรียนรู# เชิงมวย
ด#วยการฝ5กหัด การเอาคนมาชกมวยโดยไม�ผ�านการฝ5กซ#อมมาก�อนนั้นย�อมมีโอกาสแพ#มากกว�าชนะ ดังนั้นนักมวยจึง
ต#องฝ5กซ#อม และออกกําลังกายอย�างสมํ่าเสมอ ด#วยเหตุผลเดียวกันไก�ชนจึงต#องมีการฝ5กซ#อม ปล้ํานวมและออกกําลัง
กายเพ่ือให#ร�างกายมีความแข็งแรง มีพละกําลัง และมีความอดทน 
การเล้ียงไก0ชนออกแข0งขันจะใชเวลาประมาณ 12 สัปดาห� หรือ 86 วัน (คัดไก0เล้ียง-ฝ[กซอม-ออกชน) โดยมี
โปรแกรมหลักๆ ดังนี้คือ  
                  วันท่ี           โปรแกรม 

1     ปล้ํา 1 ยก ยกละ 10 นาที 
   2-8                 พัก 
   9                                                  ปล้ํา 1 ยก ยกละ 20 นาที 

10-19                                             พัก 
20     ปล้ํา 1 ยก ยกละ 20 นาที 
21-28     พัก 
29     ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาท ี 
30     พัก 
31     ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาท ี 
32     พัก 
33     ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาที 
34     พัก 
35     ปล้ํา 2 ยก ยกละ 25 นาที 
36-43     พัก    
44     ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาที 
45     พัก 
46     ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาที 
47     พัก 
48     ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาที 
49     พัก 
50     ปล้ํา 2 ยก ยกละ 25 นาที 
51-58     พัก 
59     ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาที 
60     พัก 
61       ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาที 
62     พัก 
63     ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาที 
64     พัก 
65     ปล้ํา 2 ยก ยกละ 25 นาที 
66-73     พัก 
74                                ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาที 
75     พัก 
76     ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาที 
77     พัก 

 



78     ลงนวม 2 ยก ยกละ 25 นาที 
79     พัก 
80     ลงนวม 2 ยก ยกละ 25 นาที 
81     พัก 
82     ลงนวม 1 ยก ยกละ 25 นาที 
83-85     พัก 
86     นําออกแข�งขัน 

 
หมายเหตุ : โปรแกรมนี้สามารถยืดหยุ�นได#ตามสภาพตัวไก� และข้ึนอยู�กับผู#ควบคุมโปรแกรม  
การฝ5กซ#อมไก�ชนนั้น อาจจะมีวิธีการและหลักการบางอย�างแตกต�างกันไปบ#าง แล#วแต�ความเชื่อถือของผู#ฝ5กหรือ
เจ#าของซุ#มแต�ละคนแต�ในหลักใหญ�ๆ แล#ว มีส�วนท่ีคล#ายคลึงกัน แบ�งออกได#ตามวิธีการต�างๆ ดังนี้ 
การเล้ียงไก0ออกแข0งขัน  
1. การซอมนวม (ลงนวม)  
   วัตถุประสงค� 
               เพ่ือฝ5กให#ไก�ได#ออกกําลังกาย และฝ5กชั้นเชิงการชน ให#รู#จักหลบหลีกหรือเข#าทําคู�ต�อสู# เราจะได#เห็นเชิงไก�
แต�ละตัว รู#ว�ามีจุดอ�อนจุดแข็งตรงไหนช�วยให#สามารถตัดสินใจได#เวลาเปรียบคู� หรือรู#ว�าจะต�อสู#กับไก�ประเภทไหนจึง
จะได#เปรียบ คู�ซ#อมลงนวมหรือไก�นวม ควรมีหลายตัว มีท้ังไก�เชิงล�างและเชิงบน รวมท้ังอุปกรณ�ท่ีจําเป:น เช�น ท่ีห�อ
ปากหรือกระจับปาก นวมสวมเดือย ป;องกันไม�ให#ไก�บาดเจ็บ 
    วิธีการ 
          โดยนําไก� 2 ตัว ซ#อมกันเหมือนซ#อมคู� หรือปล้ําไก�โดยท่ัวไป  แต�เดือยและแข#งไก�ต#องพันด#วยนวมหนาๆ และ
สวมกระจับปาก เพ่ือป;องกันไม�ให#ไก�จิกกันได# มีข้ันตอนดังนี้ 
        * ควรอาบน้ําไก�เหมือนปกติท่ีปล้ํา บางคนลงนวมแห#ง คือ ไม�กราดน้ํา ซ่ึงผิดหลัก เพราะจะทําให# ไก�หอบมาก
เป:นอันตรายต�อระบบปอด หัวใจและตับ  
        * ไก�ท่ีเดือยยาว ควรพันเดือยชั้นหนึ่งก�อน แล#วจึงใช#นวมพันทับอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือป;องกันเข#าหูเข#าตา  
        * การลงนวม ควรใช#กระจับปากเป:นดีท่ีสุด เพราะช�วยป;องกันปากไม�ให#กระเตาะหรือบ่ิน ไก�แม#จะสวมนวม แต�
อาจใช#นิ้วสาดถูกปากกระเตาะได#เหมือนกัน                
        * การลงนวมไก� ควรเลือกคู�ท่ีเหมาะสม คือ ใช#ไก�ท่ีมีชั้นเชิงและมีความแข็งแกร�งใกล#เคียงกัน ถึงจะเป:นการลง
นวมท่ีถูกต#อง  
        *  กรณีไก�งานหรือไก�ท่ีเลี้ยงออกแข�ง เป:นไก�หนุ�ม ไม�ควรใช#ไก�ถ�ายเป:นไก�นวมหรือคู�นวม เพราะจะทนแรงเสียด
สีไม�ได# และทําให#เข็ดไก�  
        * ไก�นวม ไม�ควรใช#ไก�ท่ีชอบสาดแข#งเปล�า เพราะจะทําให#ไก�งานบอบช้ํา  
        * ไก�นวม หรือไก�ท่ีใช#เป:นคู�นวมอย�างเดียว ควรตัดเดือยให#ราบแข#ง เพ่ือป;องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได#  
        * ระยะเวลาของการลงนวม ควรใช#เวลาประมาณ 25 - 30 นาที แต�ถ#าเป:นไก�ใหม�ๆ อาจใช#สัก 15 นาที ท้ังนี้
ข้ึนอยู�กับความเหมาะสมและสภาพของไก�  
        * จํานวนยกของการลงนวม การลงนวมแต�ละครั้งควรลงนวมครั้งละ 1 ยก แต�ถ#าไก�แข็งแล#วอาจลง 2 ยกก็
ได# ข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของคนเลี้ยงและสภาพของไก�  
        * ความถ่ีของการลงนวม การลงนวมเว#น 2-3 วันต�อครั้ง บางคนลงนวมทุกวันทําให#ระอาและ ดีดไก�ในท่ีสุด  
        * ไก�บางตัวไม�ชอบลงนวมแบบสวมกระจับปาก ก็อย�าฝSน  

 
                                                           การลงนวมไก0  
 



       2. การซอมไก0 (การปลํ้า)  
           วัตถุประสงค� 
                     เพ่ือให#ไก�ได#ออกกําลังกาย ฝ5กชั้นเชิงการชน ดูความอึด ความอดทน เม่ือถูกตี ดูความแข็งแรงของ
ร�างกาย ดูน้ําใจ ลูกล�อ ลูกชน การซ#อมไก�นี้ ควรจะทําเม่ือไก�มีอายุ 10 เดือนข้ึนไป ถ#าอายุน#อยเกินไป ยังไม�แกร�ง เชิง
ยังอ�อน หากถูกคู�ต�อสู#ทําเอามากๆ จะแหยงกลายเป:นไก�ไม�สู# ข้ีแพ#ได# และคู�ปล้ําครั้งแรกต#องเป:นไก�เชิงอ�อนกว�า
เล็กน#อย หรืออาจจะมีขนาดเล็กกว�าเพ่ือจะล�อให#ไก�หลักมีกําลังใจไว#ชั้นหนึ่งก�อน 
                    เม่ือกําลังใจดีแล#วค�อยๆ ไต�ข้ันซ#อมปล้ํากับไก�ท่ีมีระดับข้ึนไป การเอาไก�คู�ซ#อมท่ีมีฝ.มือเหนือกว�าโดย
ทันทีบางครั้งอาจถูกคู�ซ#อมปล้ําตีเอาอย�างแรง เป:นเหตุให#ไก�ขยาด กลายเป:นไก�ไม�สู#หรือเสียไก�ได# ในการซ#อมปล้ํานี้ควร
สลับซ#อมกันท้ังไก�เชิงล�างเชิงบนเสมอเพ่ือให#เกิดความชํานาญ 
            วิธีการ 
              อาบน้ําหรือกราดน้ําให#ไก�ท่ัวตัว แต�อย�าให#ตัวเป.ยกมากให#ไก�กินข#าวสุกบดประมาณ 3-4 ก#อน พันตอสวม
นวมเดือย ซ#อมเป:นอันหรือยก 1-2 ยกๆ ละประมาณ 20-25 นาที ครั้งแรกๆ อย�าให#นานเกินไป อาจไม�ต#องครบ
อัน ถ#าเห็นไก�ถูกตีถูกเตะหนักมาก ก็ควรจะรีบแยกออกก�อน การซ#อมครั้งต�อๆ ไปจึงค�อยเต็มยก ขณะเดียวกันต#อง
คอยสังเกตเชิงการต�อสู# ดูลําหักลําโค�น ไหวพริบ ความว�องไว สรุปความสามารถไก�ว�ามีจุดดีจุดอ�อนอย�างไร การซ#อม
แต�ละครั้งไหวพริบดีข้ึนหรือเลวลง 
            การซ#อมไก� 
การซ#อมไก�   ควรจะทําเดือนหนึ่งเพียง 2 ครั้ง หลังซ#อมทุกครั้งต#องตรวจดูเนื้อตัวให#ท่ัว อาจมีบาดแผลต#องรีบรักษาให#
หายโดยเร็ว อย�าท้ิงไว#ให#หายเอง การซ#อมใหม�จะต#องให#ร�างกายสมบูรณ�เสียก�อน เม่ือเห็นว�าไก�มีแวว เป:นไก�เก�งใช#ได# 
คือมีชั้นเชิงดี เดินดี ตีแม�น ตีเจ็บปวด แข็งแรง อึด ทน ใจสู# ไม�เหนื่อยหอบง�ายก็คัดเข#าเลี้ยงได#เลย ส�วนไก�เดาะ ก็คัด
ออกไป 
        3. การล0อไก0  
           วัตถุประสงค�  เพ่ือให#ไก�ได#ออกกําลังกาย  มีร�างกายสมบูรณ�แข็งแรง 
กล#ามเนื้อทุกส�วนแข็งแกร�ง  การล�อจะเป:นการฝ5กให#ไก�ออกกําลังกายโดยการวิ่ง 
กระโดด และบิน ซ่ึงการล�อไก�นี้จะทําหลังจากท่ีผ�านการลงนวมมาแล#ว ส�วนมากจะ
ทําการ ล�อในช�วงเช#า การล�อไก�มีหลายวิธีดังนี้   
        ล�อให#วิ่งสุ�ม (ฝ5กกําลังขา) 
        ใช#สุ�มตาถ่ี 2 ใบครอบซ#อนกัน ด#านในครอบไก�ล�อขังไว#ในสุ�ม ปล�อยให#ไก�ซ#อมไล�จิกอยู�นอกสุ�ม และวิ่งเลาะไป
รอบๆสุ�ม คอยจับเวลาประมาณ 20-30นาที ถ#าไก�ซ#อมไม�อยากวิ่ง อาจยั่วให#ดุจนวิ่ง
ไล� หรือให#คนเข#าไปจับไก�ล�อในสุ�มให#ไก�ซ#อมวิ่งเลาะไล�ตี การฝ5กหรือออกกําลังด#วยวิธี
นี้ ส�วนใหญ�จะทําหลังการล�อไก�มาแล#ว เป:นการผ�อนคลายกล#ามเนื้อ ฝ5กสายตา ความ
ไว ความคล�องตัว ความฉลาดและไหวพริบในการหาวิธีตีไก�ท่ีอยู�สุ�มให#ได# หากไม�ใช#
สุ�ม อาจเปลี่ยนเป:นตาข�ายก้ันระหว�างไก� สองตัวแทน การล0อใหว่ิงสุ0ม (ควรทําตอน
เชาหรือในท่ีร0ม)  
 
  ล�อให#เตะเป;า ( ฝ5กกําลังขาและกําลังป.ก ) การล0อเป]า (ใชกระเป̂าล0อ)  
                   การล�อให#เตะเป;าคือการฝ5กให#ไก�ชนได#ฝ5กตีคู�ต�อสู#  โดยคู�ต�อสู#ไม�ได#ตีโต#ตอบ  ท้ังนี้เพ่ือให#ไก�ชนได#มี
ประสบการณ�  ได#ออกกําลัง  ฝ5กความคล�องตัว  ว�องไว  ฝ5กนิสัยในการไล�ตีคู�ต�อสู#  รู#จักใช#ปากและสายตา  ฝ5กหลบ
หลีก  และเป:นการยั่วยุให#ไก�ดุและได#ใจ  ไก�จะไม�บอบช้ํา  สามารถฝ5กได#ทุกวัน  การล�อเป;าทําได#  2  วิธีคือ  
 
 
 
 
 
 



             วิธีท่ี 1 อุ#มไก�ล�อโดยตรง ไม�มีอุปกรณ�เสริม ผู#ฝ5กอุ#มไก�ตัวล�อเหวี่ยงไป
เหวี่ยงมา ให#ไก�ตัวซ#อมไล�ตี ในขณะท่ีไก�ซ#อมกระโดดทําท�าจะจิก ให#ยกไก�ตัวล�อ
หนีบ#างเป:นบางครั้งเพ่ือให#ไก�ซ#อมกระโดดตาม ในขณะล�อไก�นั้น ควรมีการเอา
แข#ง ขา ของไก�ตัวล�อตีเข#าท่ีไก�ตัวซ#อมบ#าง เพ่ือให#รู#จักเจ็บและเป:นการกระตุ#น 
ยั่วยุให#ไก�ดุ และอยากตีมากข้ึน 
             วิธีท่ี 2 นําไก�ล�อเป;าใส�กระเป̂าล�อ ผู#ฝ5กถือกระเป̂าล�อให#ไก�ตัวซ#อมวิ่ง
ไล�เป:นทางตรงและวงกลม เวียนซ#ายวนขวา เอาไก�ซ#อมเข#าคลุกให#รู#จักหลบหลีก
และปล�อยให#ไก�ตีไก�ล�อบ#างเพ่ือจะได#ใจ ใช#เวลาประมาณ 15 นาที 
 
           ล0อใหว่ิงทางตรง (ฝ[กกําลังขา)  
            ให#นําไก�ไปท่ีโล�ง หรือสนามหญ#า เอาไก�ล�อใส�กระเป̂าล�อ ล�อให#ไก�ฝ5กตี เจ#าของจะพาไก�ล�อหิ้ววิ่งทางตรง ไก�
ฝ5กจะวิ่งไล�ตามต�อไป ถ#าเคยชินแล#วอาจไม�ต#องใช#ไก�ล�อ เจ#าของไก�ออกวิ่ง ไก�จะวิ่งไล�ตามเอง ใช#เวลาประมาณ 20 นาที 
ควรวิ่งในตอนเช#าเป:นประจํา เช#ามืดเวลา 6.30-8.00 น. 
การฝ5กบินกล�องหรือกระโดดกล�อง   ให#ใช#ไม#ทํากล�องขนาด กว#าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร 
และสูง 1.2 เมตร 1 ด#าน (ด#านท่ีไก�บินข้ึน) และสูง 1.5 เมตร 3 ด#านท่ีเหลือ ใช#แผ�น
ยางพาราบุด#านข#างกล�อง และขอบด#านบนให#นุ�ม เวลาซ#อมจับไก�ปล�อยลงไปในก#นกล�อง 
ไก�จะบินข้ึนมาปากกล�อง ปล�อยโยนลงไปใหม�ทําเช�นนี้ประมาณวันละ 100-200 ครั้ง 
แล#วแต�กําลังไก� จะทําให#ไก�บินเก�ง รู#จักพยุงตัว ขาจะรับน้ําหนักได#ดี ข#อขาจะไม�ซ#น เวลา
ปล้ําเข#าชนจะบินเก�ง ยืนดินดี  
            ล0อใหบินหรือกระโดดกล0อง ฝ[กกําลังขา และกําลังปGก) 
            การฝ[กบินกล0อง หรือกระโดดกล0อง  
ขอควรระวัง  ไก�ท่ียังไม�เชื่อง ไม�ควรนํามาฝ5กออกกําลังกายโดยวิธีนี้ เพราะไก�จะบินข้ึนจับท่ีปากกล�อง แล#วบินต�อไป 
อาจทําให#ไก�ได#รับบาดเจ็บได# เช�น ขาซ#น เส#นพลิก เป:นต#น 
 
       4. การฝ[กว0ายน้ํา  
          วัตถุประสงค� 
          เพ่ือฝ5กให#ไก�ได#ออกกําลังขาขณะว�ายน้ํา และในช�วงท่ีอากาศร#อน ไก�จะ
หอบ ถ#านําไก�ลงว�ายน้ําจะช�วยบรรเทาความร#อนลงได#ทําให#ไก�สบายตัวไปด#วย 
วิธีนี้ได#กําลังขา และป.กไปพร#อมๆ กัน แต�มีข#อเสียคือ ป.กจะเป.ยกน้ํา เป:น
สาเหตุให#ขนป.กเปราะหักง�าย ใช#ชนได#ไม�นาน 
          วธิีการ 
           ใช#ถังพลาสติกขนาด 400 ลิตร เติมน้ําให#เกือบเต็มเหลือขอบไว#ประมาณ 30 เซนติเมตร จับไก�ลอยน้ํา ใช#มือ
ซ#ายหงายพยุงหน#าอกไก�ไว#อีกมือพยุงก#น ให#ไก�ลอยตัวชินกับน้ํา เม่ือไก�ลอยตัวได#แล#ว ปล�อยมือซ#ายท่ีพยุงอกไก�ปล�อย
มือขวาพยุงก#นไก� ไก�กลัวจะจมน้ํา จะว�ายน้ํา ได#ออกกําลังขา ใช#เวลาประมาณ 5-15 นาที หรือเห็นว�าไก�เหนื่อยก็พอ 
อุ#มไก�ข้ึนจากน้ําใช#ผ#าแห#งเช็ดตัว นําไปผึ่งแดดสักระยะให#ตัวแห#ง 
 
        5. การฝ[กโยนเบาะ  
           วัตถุประสงค� 
            เพ่ือฝ5กให#ไก�ได#ออกกําลังป.ก กําลังขา จะทําให#ป.กแข็งแรง บินดี เดิน
ดี ตีแม�น วิธีนี้ใช#กับไก�แปะหน#าตี เก่ียวหัวตี ตีเท#าบ�า จะได#ผลดี ส�วนไก�เชิงข่ี 
ล็อค มัด ม#าล�อ วิ่งชน จะไม�ค�อยดี  
 
 
 



            วิธีการ 
           วางเบาะ หรือฟูก ผู#ฝ5กนั่งบนเก#าอ้ี หงายมือซ#ายแบมือพยุงหน#าอกไก� มือขวาคว่ํา จับโคนหางไก�ไว# จังหวะ
แรกมือซ#ายดันหน#าอกไก�โยนลอยข้ึนพร#อมมือขวากดหางไก�ลง ไก�จะลอยตัวข้ึนพร#อมกางป.กพยุงตัว ซอยขาเพ่ือเตรียม
ยืน ทําซํ้าเช�นนี้ติดต�อกันวันแรก 20 ครั้ง วันต�อไปเพ่ิมข้ึนอีกทุก 10 ครั้งไปเรื่อยๆ จนถึง 100 ครั้ง ถ#าเห็นว�าไก�เหนื่อย
ก็ให#ยืนวันละ 100 ครั้งตลอดไป  

                       
                                                   การฝ5กโยนเบาะ 
        6. การกราดน้ําไก0 หรืออาบน้ําไก0  
           วัตถุประสงค� 
           การกราดน้ําไก�หรืออาบน้ําไก� มีข#อดีหลายอย�าง เช�น กราดน้ําก�อนปล้ํา
ทําให#ไก�เหนื่อยและหอบช#า เป:นการนวดกล#ามเนื้อไก� เป:นการฝ5กไก�ให#เชื่องใกล#ชิด
กับผู#เลี้ยง เป:นการทําความสะอาดตัวไก�พร#อมท้ังกําจัดพยาธิภายนอกไก� และเป:น
การตรวจเช็คความสมบูรณ�ของไก� (ตรวจร�างกาย) เป:นต#น 
          วิธีการ 
           การกราดน้ําไก�หรืออาบน้ําไก�มีสองอย�าง คือ อาบน้ําธรรมดาและอาบ
น้ําอุ�นหรือน้ําต#มสมุนไพร ในเดือนแรกท่ีเริ่มฝ5กไก� การอาบน้ําจะต#องค�อยหัดทํา เพราะธรรมชาติของไก�เป:นสัตว�ท่ีไม�
ค�อยชอบน้ํา เวลาท่ีควรอาบน้ําในระยะแรก คือ ต้ังแต�เช#าเวลา 8.00-9.00 น. ก�อนซ#อมปล้ํา หรือหลังจากออกกําลัง
กายมาแล#ว โดยใช#ผ#าขนหนูหรือผ#าสะอาด ชุบน้ํา แล#วนําไปลูบถูตามตัวไก�เบา ๆ ให#เป.ยกชุ�มท้ังตัว 
 
        7. การกราดแดด หรือปล0อยแดด  
            วัตถุประสงค�   
            การกราดแดด จะต#องทําควบคู�กับการกราดน้ํา เพ่ือสร#างความแข็งแกร�งทนทานให#กับร�างกายอีกทางหนึ่ง 
ช�วยควบคุมน้ําหนัก ทําให#ไก�คุ#นเคยกับความเหนื่อย ไก�หนุ�มหรือไก�ออกชนนั้น หากไม�ผ�านการกราดแดดดีพอ กําลังจะ
ไม�อยู�ตัว เวลาตีกําลังจะตก ทําให#แพ#หรือเสียไก�ได#ง�าย 
           วิธีการ 
            การกราดแดด นําไก�ท่ีผ�านการกราดน้ําแล#ว ครอบสุ�มไว#กลางแจ#งท่ีมีแดดส�องถึง กะว�าไก�แสดงอาการหอบ
อ#าปาก หรือป.กยก ก็ย#ายนําเข#าร�มได# พวกไก�หนุ�ม ๆ ไม�ควรให#หอบมากเกินไป เพราะร�างกายยังไม�เคยชิน กราดแดด
พอแค�ขนแห#งก็พอ ส�วนไก�แก�หรือเจนสังเวียน ใช#เวลานานได# การกราดแดดจําเป:นต#องทําต�อเนื่องจนกระท่ังก�อนถึง
วันลงสังเวียนประมาณ 3 วัน จึงหยุดเพ่ือให#ไก�ได#พักเต็มท่ี 
 
              การกราดน้ํากราดแดด มีสิ่งท่ีควรคํานึงถึงคือ ไก�มีอุณหภูมิในร�างกายสูงกว�าคน ต#องให#น้ําเป.ยกท้ังตัว เพ่ือ
จะได#ป;องกันความร#อนให#ระบายความร#อนออกได#ง�าย ไก�จะไม�เหนื่อยหอบ ถ#าไก�ร#อนจัดตัวแห#งเหนื่อยหอบ ความร#อน
สูงมากจะเป:นอันตรายต�อตับไก� ไก�อาจเจ็บตัวหรือพิการจนถึงตายได# ท่ีเขานํามาใช#เรียกกันในภาษาคนว�าร#อนตับแตก
ตายก็มาจากไก�นี่เอง จึงต#องให#น้ําเป.ยกท่ัว และพักจนหายหอบ จึงจะไม�เป:นอันตราย  
 
 
 
 



 
        8. เทคนิคการจับไก0และอุมไก0  
เวลาจับไก�ต#องนั่งลงใกล#ๆ สุ�มไก� ให#ไก�เห็นและรู#ตัวก�อน ค�อยๆ เปFดสุ�ม เอ้ือมมือ
ค�อยๆ ไปแตะช#อนหน#าอก ถ#าไก�หนีไม�ยอมให#จับ ก็ปFดสุ�มก�อน ค�อยเปFดสุ�ม
เริ่มต#นจับใหม� ไก�จะเริ่มให#จับ เวลาจับต#องไม�ดึงหางไก� จะทําให#ไก�กลัว เปรียว
และเข็ด เลี้ยงเชื่องยากถ#าไก�ถูกปล�อยอยู�ในเล#าหรือในท่ีกว#างๆ ให#ค�อยๆ นั่งลง 
กางมือสองข#างโอบล#อมไก� ต#อนให#มาเข#ามือแล#วช#อนหน#าอกจับอย�าดึงหาง  การ
อุ#มไก� จะใช#มือหนึ่งช#อนใต#อก อีกมือหนึ่งกอดไก�ประคองไว#จะทําให#ไก�ไม�กลัวตก 
ม่ันใจ จะไม�ดิ้น ไก�จะรู#สึกไว#ใจเจ#าของและเชื่องเร็ว 
         9. การพักผ0อน  
          การให#ไก�ชนได#รับการพักผ�อน หลังจากการออกกําลังหรือจากการต�อสู#เป:นสิ่งจําเป:นอย�างยิ่ง ไก�ท่ีได#รับการ
พักผ�อนดีถูกหลัก จะมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ร�างกายแข็งแกร�ง พร#อมท่ีจะเข#าต�อสู#ได#เสมอ ถ#าเปรียบกับนักมวยก็คือ 
มีร�างกายฟFตพร#อมท่ีจะเข#าชิงชัยได#ทุกเวลานั่นเอง 
         การพักผ0อนช0วงเล้ียงออกแข0ง 
         ให#นําไก�พักผ�อนบริเวณล็อคปล�อยไก�ขนาดกว#าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร ด#านข#างเล#า (ในร�ม) ให#ไก�ได#เดินผ�อน
คลายกล#ามเนื้อ และห#ามคนแปลกหน#าเดินเข#าใกล#บริเวณดังกล�าว ป;องกันไก�ต่ืนตกใจ 
         การพักผ0อนหลังจากแข0งมา 
                   หลังจากแข�งขันเสร็จและออกกําลังอย�างหนักมาแล#ว กล#ามเนื้อประสาททุกส�วนต#องการพักผ�อน
เพ่ือให#กล#ามเนื้อคลายตัวประสาทลดความเคร�งเครียดลง ช�วงนี้อย�าให#ได#ออกแรง ออกกําลัง เช�น กระโดดวิ่งเต#น หรือ
ใช#พลังงานทําอย�างใดอย�างหนึ่ง ให#ไก�ได#อยู�เฉยๆ อยู�นิ่งๆ หรือนอนหลับ โดยครอบสุ�มไว#ในเล#า จนกว�ากําลังจะกลับ
ฟSEนคืนมาอย�างเดิม เวลากลางคืน ขณะไก�นอนพักผ�อน อย�าให#มีแสงสว�าง ถ#ามีให#ใช#ผ#าบังกรงหรือสุ�มไม�ให#แสงสว�าง
ส�องเข#าไปถึงตัวไก�  

           
                                   ไก�ครอบสุ�มพัก                                                ล_อคปล�อยไก�พัก 
 
3) การเตรียมการก0อนการปฏิบัติงาน 
การเตรียมอุปกรณ�ก�อนนําไก�ออกชน  (  แข�งขัน  ) 
                พรมปูพ้ืน  มุ#งครอบสุ�มไก�  เข็มเย็บผ#าเบอร� 9  ด#ายตราสมอเบอร� 20 ,30  ใบมีดโกน  คัตเตอร� ชุดยา
โด_ป  ชุดอบไอน้ํา  กระเบ้ืองประคบไก�  เก#าอ้ีนั่งกราดน้ําไก�  ขนป.กไก�สํารอง  ปากไก�สํารอง  เดือยสํารอง  กาวต�อป.ก
ไก�  ไฟแช็ค  ขันพลาสติก  ผ#าเช็ดน้ําไก� กระพ#อใส�น้ํา  ไก�ท่ีจะนําออกชนและกล�องใส�ไก�ชน  
 
4) ปUจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีบุคลากรคนอ่ืนๆ  ควรใหความสําคัญ 
• สถานท่ี  
• สนามชนไก� 
• สนามซ#อมไก� 
• อุปกรณ�การปล้ํา – ซ#อมไก�ชน 
• อุปกรณ�การออกกําลังไก�ชน  

 
5 )การจัดการกับปUญหาอุปสรรคในการทํางาน  



       โรคมาลาเรีย    อาการท่ีพบ ข้ีเขียว ข้ีขาว เป:นไข#ไม�ก่ีวันก็จะตาย โดยยุงเป:นพาหะนําโรค วิธีการป;องกันคือ 
กําจัดยุงและป;องกันไม�ให#ยุงกัด 
       โรคหวัดและโรคคอครอก   ฉีดและโรยคอ ด#วยลินโคสเปคติน หรือ ไทแลน (ชนิดฉีด และผง) เสริมวิตามินซีวัน
ละ 1 เม็ด (100 mg./เม็ด) กรณีถ#าอาการไม�ดีข้ึน ให#ใช#ยา ไตรเวทติน (Trivetrin) 1 cc./16 kg.bw. ฉีดเข#ากล#ามเนื้อ 
หรือใช# เอกซิเนล (Ecenel)ชนิดฉีด 1 – 3 mg./kg.bw. ฉีดเข#ากล#ามเนื้อ ไม�ควรใช# ลินโค สเปคติน ฉีดร�วมกับ อะม_อก
ซ่ีซิลิน (Amoxcycilim) เพราะตัวยาจะขัดกัน ไม�ควรใช#พาราเซตามอล ถ#าจําเป:นต#องใช# ให#ใช#แอสไพริน เพ่ือลดไข# 
       ทองเสีย (ข้ีเขียว ข้ีขาว) ให#ใช#ยานีโอไมซิน (neomix 325) 25 mg./kg.bw. และ TOS (Sulfa) 1cc./16 
kg.bw. ละลายน้ําให#กิน 3-5 วัน ให#กินท้ังวัน หรือใช# คลอสมิกซ� พลัส (Cosumix plus) บริษัท Advance 30 
mg./kg.bw. หรือ ฉีดไตรเวทติน (Trivetrin) 1 เข็ม 
ตาเจ็บ  ให#ใช#ลินโค สเปคติน ฉีดหรือละลายน้ํา หรือใช# ดูโอไซคลิน (Duocyclin) 1 cc./16 kg.bw. ฉีด 1 ครั้ง ใช#ยา
ป;ายตาเจนต#าไมซิน (Gentamycin) หรือ นีโอไมซิน (Neomycin) หรือใช# เตรต#าไซคลิน (Tetracycline) 
       เหน็บเส้ียน  ป;องกันโดยการ เช็ดข#อพับด#วยน้ําสะอาดแล#วทาครีมแบคตาซิน โดยทาบริเวณข#อพับ ถ#ากรณีท่ี
เกิดบาดแผลแล#ว ให#ใช# Cloxa กินและโรย ถ#ามีหนองให#ใช#ไฮโดรเย�นเปอร�อ_อกไซด�ล#างแผลก�อน หรือใช#น้ําเกลือล#าง 
โดยรักษาให#หายจากข#างในออกมาข#างนอก อย�าให#ปากแผลปFดเร็วเกินไป 
       คอดอก  ใชยาม�วงเจนเชี่ยลไวโอเลต (Gentian Violet) ทาหรือพ�นท่ีคอหรือป;ายคอ และใช#ยา ไทแลน (Tylan) 
ชนิดผงโรย คอเช#า – เย็น และใช#ไนเอซิน (Nystatin) ชนิดเม็ดให#กินเพ่ือฆ�าเชื้อรา โดยใช# 300,000 IU/kg.bw. กิน 7 
– 10 วัน โดยแบ�งให#วันละ 2 ครั้ง 
       อุงเปOนหน0อ ตาปลา วิธีป;องกัน ทาครีมนิจิดี วิธีรักษา ล#างอุ#งเท#าให#สะอาดทายากัดหูด Collomax    เช#า-เย็น    
ปFดแผลด#วยพลาสเตอร�ยา ใส�รองเท#า จนแผลหายสนิท 
       โรคอหิวาต�  หนูเป:นพาหะนําโรค วิการท่ีพบคือ ไก�ตายเป:นจํานวนมาก มีจุดเลือดออกท่ีหัวใจ จุดขาวเล็ก ๆ 
เท�าปลายเข็มหมุดท่ีตับ ถ#าเป:นแล#วยาจะรักษาไม�หาย ต#องเอาไก�ออกท้ังหมดแล#วฆ�าเชื้อ การป;องกันคือ กําจัดหนู 
การใหวัคซีน  
วัคซีน หมายถึง สารละลายหรือ สิ่งหนึ่งสิ่งใด ท่ีได#มาจากจุลินทรีย� อาจจะมีชีวิตหรือตายแล#ว เม่ือเข#าสู�ร�างกายจะ
กระตุ#นให#ร�างกายสร#างภูมิคุ#มกันต�อต#านจุลินทรีย�ชนิดเดียวกันกับท่ีให#เข#าสู�ร�างกายได# ดังนั้นวัคซีนท่ีใช#ในการป;องกัน
โรคจึงมีท้ังวัคซีนเชื้อเป:นและวัคซีนเชื้อตาย ซ่ึงวัคซีนสองประเภทจะมีท้ังข#อดีและข#อเสีย  
                 การเลือกใช#ข้ึนกับภาวะการณ� และความเหมาะสม วัคซีนเชื้อเป:นภูมิคุ#มกันจะมีมากและอยู�ได#นานกว�า
เชื้อตาย ดังนั้นจึงมักให#ในปริมาณท่ีน#อย ราคาก็ถูกกว�า แต�เนื่องจากเป:นเชื้อเป:นจึงต#องเก็บไว#ในท่ีท่ีมีการควบคุม
อุณหภูมิโดยเก็บไว#ในตู#เย็น เพราะถ#าเก็บรักษาไม�ถูกวิธีจะทําให#วัคซีนเสื่อมสภาพได# ความเสี่ยงของการเกิดโรคมี
มากกว�าเนื่องจากเชื้อยังมีชีวิตอยู�ถ#าไม�ระมัดระวังในการใช# 
อางอิงขอมูล :  ฟาร�มไก�ชน  ศ.เอกเจริญ 
                   ฟาร�มไก�ชน  โชคบัญชาฟาร�ม  
อ่ืนๆ   
                 “ชัยชนะ”  ไม�ใช�  “วาสนา” 
   คนเลี้ยงเก�ง ไก�เก�ง คนเปรียบเก�ง มือน้ําเก�ง  ยาดี  =  ชัยชนะ  
ขอมูลท่ัวไปของ  smart  officer  ตนแบบและการติดต0อ 
       นายกิตติ  เมฆสงค�  ตําแหน�งสัตวแพทย�ชํานาญงาน  สํานักงานปศุสัตว�อําเภอสีค้ิว 
       ตําบลสีค้ิว  อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา  30140 
       โทรศัพท�ท่ีทํางาน  044-411700  โทรศัพท�เคลื่อนท่ี  089-5811085 
ขอมูลผูถอดบทเรียน 
       1) นายรังสรรค�  ระวังสําโรง ปศุสัตว�จังหวัดนครราชสีมา        โทร. 081-9677184  
       2) นายอนุรักษ�  อร�ามเรือง  ปศุสัตว�อําเภอสีค้ิว                   โทร. 089-5822720 
       3) นายเฉลียว    ขจรภพ     เจ#าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน กลุ�มพัฒนาเทคโนโลยีฯ โทร. 081-9991942 
       4) นายกิตติ     เมฆสงค� สัตวแพทย�ชํานาญงาน สํานักงานปศุสัตว�อําเภอสีค้ิว       โทร. 089-5811085 
 


