ค
ระบบการผลิตและระบบการรับรองพันธุไกประดูหางดําเชียงใหม 1 ของฟารมเครือขาย
อํานวย เลี้ยวธารากุล 1, ศิริพันธ โมราถบ 2 , ดรุณี ณ รังสี 2 และ ปราณี รอดเทียน 3
บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาระบบการผลิ ต ไก ป ระดู ห างดํ า เชี ย งใหม 1
ของศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหมไปสูฟารมเครือขาย
ผลการศึกษาพบวาไกประดูหางดําเชียงใหม 1 ที่เลี้ยงโดยฟารมเครือขาย เมื่อไขครบ 1 ป ให
ผลผลิตไข (Hen day production) อยูในชวง 5.2 – 67.3 % และมีอายุที่ใหไขสูงสุด (% Peak
production) ที่สัปดาหที่ 14 ของการใหไข การใหไขสะสมของไกของฟารมบานสวนแพร และเพชร
ลานนา พบวาเทากับ 128.3 และ 115.5 ฟอง/ตัว/ป ตามลําดับ โดยมีอัตราการฟกออกจากไขเขาฟก
เฉลี่ยอยูในชวง 70 – 72 % ทําใหสมรรถภาพการผลิตลูกไกของฟารมบานสวนแพร และเพชรลานนา
เทากับ 87.4 และ 79.6 ตัว/แม/ป ตามลําดับ ปริมาณอาหารที่กินของไกเฉลี่ยอยูในชวง 96.2 - 98.8
กรัม/ตัว/วัน สวนอัตราการเลี้ยงรอดของแมพันธุไก เมื่อเลี้ยงจนใหไขครบ 12 เดือน อยูในชวง 82.71 –
90.07 % สําหรับตนทุนการผลิตลูกไก ของฟารมเครือขายบานสวนแพร และเพชรลานนา เทากับ 11.75
และ 12.75 บาท/ตัว ตามลําดับ
ความตองการและความพึงพอใจในพันธุไกของเกษตรกรที่มาซื้อพันธุไก พบวา ในสวนของ
ศูนยวิจัยฯเชียงใหม มีคาเฉลี่ยของลูกไกที่เกษตรกรซื้อเทากับ 448.21 ± 245.98 ตัว/ครั้ง ซึ่งเกษตรกร
สวนใหญ (รอยละ 66.67) เห็นวาจํานวนที่ไดรับไมเพียงพอ โดยระบุวาจํานวนไกที่ไดรับเปนเพียงรอยละ
48.00 ± 21.00 ของความตองการ ปจจัยที่มีผลทําใหเกษตรกรมาซื้อพันธุลูกไก มากเปนอันดับ 1 คือ
มั่นใจในหนวยงานที่ผลิตไก รองลงไปไดแก ลูกไกมีคุณภาพดี, ลูกไกโตเร็ว และ ราคาถูก ตามลําดับ
ระดับความพึงพอใจในพันธุไก และคุณภาพของไก ไดระดับคะแนน 4.58 และ 4.42 ตามลําดับ หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด ในสวนของฟารมเครือขาย พบวาคาเฉลี่ยของลูกไกที่เกษตรกรซื้อเทากับ 100
- 200 ตัว/ครั้ง ซึ่งเกษตรกรสวนใหญ (รอยละ 95.00) เห็นวาจํานวนที่ไดรับเพียงพอ ปจจัยที่มีผลตอการ
ซื้อพันธุลูกไกที่ฟารมเครือขาย มากเปนอันดับ 1 คือ พันธุไก รองลงมาไดแก ลูกไกโตเร็ว, มั่นใจใน
ฟารมที่ผลิต และ ลูกไกมีคุณภาพดี ตามลําดับ ระดับความพึงพอใจในพันธุไก และ คุณภาพของไกของ
ฟารมเครือขาย ไดระดับคะแนน 4.29 และ 3.82
หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด และ พึงพอใจมาก
ตามลําดับ
คําสําคัญ : ไกพื้นเมือง, ประดูหางดําเชียงใหม 1, ฟารมเครือขาย, สมรรถภาพการผลิต, ความ
พึงพอใจ
1

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสตั วเชียงใหม อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม. 50120.
2
กลุมงานวิจยั และพัฒนาสัตวปก กรมปศุสัตว กรุงเทพฯ. 10400.
3
สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม. 50300.

ง
Production and Breed Warranty System of Pradu-Hangdum Chiangmai 1 Chicken for
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Abstract
This study aimed to develop production system of Pradu Hangdum Chiangmai 1
chicken from Chiangmai Livestock Breeding and Research Center (CMRC) to network farms.
The results found that hen day production of Pradu Hangdum Chiangmai 1 chicken
of network farms were range 5.2 – 67.3 %, and % peak production was fourteen weeks of
laying. Total egg production of Bansuanphea and Petlanna farms were 128.3 and 115.5
eggs/dam/yr respectively. And hatchability from egg set were range 70 – 72 %, then chicks
production of the farms were 87.4 and 79.6 chicks/dam/yr, respectively. Feed consumption
were range 96.2 – 98.8 gm/bird/day and livability were 82.71 – 90.07 %. Production cost of 1
day old chick of Bansuanphea and Petlanna farms were 11.75 and 12.75 Baht/bird,
respectively.
Needs and satisfactions of farmers who brought chicks at CMRC showed that amount
of average buying chicks was 448.21 ± 245.98 birds/time that was non sufficient for almost of
farmers (66.67%), which supported only 48.00 ± 21.00 % of the needs. Most Factors for buying
chicks at CMRC was confidence in agency followed good quality of chick, fast growth of chick
and cheaper cost of chick, respectively. Satisfaction of breed and quality of chick were the most
satisfaction. For network farms showed that amount of average buying chicks was 100 – 200
birds/time that was sufficient for almost of farmers (95.00%). Most Factors for buying chicks at
network farms was breed of chicken followed fast growth of chick, confidence in farms and
good quality of chick, respectively. Satisfaction of breed and quality of chick for network farms
were the most satisfaction and very satisfaction, respectively.

Key Words: Native chicken, Pradu Hangdum Chiangmai 1, farm network, productive
performance, satisfaction
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