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นายนรินทร์ ผิวเกลีย้ ง (นรินทร์ ฟาร์ ม)
ปราชญ์ เกษตร
เรื่ อง การเลีย้ งไก่ ตะเภาทอง (เกษตรศาสตร์ )
ตาบลบ่ อสุ พรรณ อาเภอสองพีน่ ้ อง
การเลีย้ งไก่ตะเภาทอง (เกษตรศาสตร์ )

ที่มาของพันธุ์
ที่มาของ “ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ” นั้น เนื่ องจาก ตลาดและผูบ้ ริ โภคยังมีความต้องการบริ โภค
เนื้ อไก่อย่างต่อเนื่ อง และต้องการอาหารปลอดภัย ที่มีขบวนการผลิ ตแบบธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีปนเปื้ อน
(Organic food) ซึ่ ง เป็ นที่ ต้อ งการของตลาดและผู บ้ ริ โภคเป็ นอย่ างยิ่ ง ในปั จ จุ บ ัน ประชาชนทั่ว ไปหรื อ
ผูบ้ ริ โภคใส่ ใจในเรื่ องสุ ข ภาพ และเน้นอาหารเพื่ อสุ ข ภาพมากขึ้น จึ งมี การคิดค้นและพัฒ นาสายพันธุ์ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับ ความต้องการของผู บ้ ริ โภค จากนั้น ได้ท าการวางแผนการผสมพัน ธุ์ โดย
คัดเลือกพ่อพันธุ์ - แม่พนั ธุ์ ระหว่าง “ไก่ตะเภาทอง” กับ “ไก่พนั ธุ์สามเหลือง” หรื อ “ไก่ซาอึ๊ง” ไก่พ้ืนเมือง
ของจีน (พ่อตะเภาทอง+แม่สามเหลือง) ซึ่ งทั้งสองสายพันธุ์มีความคงทนต่อสภาวะอากาศที่แปรปรวนได้ดี
เยี่ย ม รวมถึ งมี เนื้ อนุ่ ม หอม อร่ อ ย อี ก ทั้ง ได้ผสมสายพัน ธุ์ จนประสบความส าเร็ จ สามารถพัฒ นาและ
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ปรับปรุ งสายพันธุ์ ให้มีลกั ษณะพันธุ์ที่ดีมีความโดดเด่น จนได้ไก่ลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ เรี ยกว่า “ไก่ตะเภา
ทองเกษตรศาสตร์”

ลักษณะ แม่ พนั ธุ์ไก่ ตะเภาทอง

ลักษณะ พ่อพันธุ์ไก่ ตะเภาทอง

ลักษณะเด่น
“ไก่ ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ” เป็ นไก่ ลูกผสมสองสายพันธุ์ โดยลักษณะทัว่ ไป มี รูปร่ างสมส่ วน
สวยงามทั้งเพศผูแ้ ละเพศเมี ย มี หงอนจัก รและหงอนหิ นแบบไก่ พ้ื นเมื อง ขนสี เหลื องทอง แข้งสี เหลื อง
จะงอยปากเหลือง หนังเหลืองเรี ยบเนียน เนื้ อนุ่ม หวานมากเป็ นเอกลักษณ์ประจาพันธุ์ นอกจากนี้ ยงั เลี้ยงง่าย
แข็งแรง ทนโรค เช่นเดียวกับไก่พ้นื เมืองของไทย
การเลีย้ งและการดูแล
ในระยะแรกเกิดต้องการการกกเพื่ อให้ความอบอุ่น เช่ นเดี ยวกับ การเลี้ ยงไก่ ทวั่ ไป ประมาณ 1-2
สัปดาห์ ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ ส่ วนวิธีการให้อาหาร ให้นอ้ ยแต่บ่อย ๆ ครั้ง เพื่อกระตุน้ ให้ลูกไก่กินอาหาร
ได้ดีมีความแข็งแรง และมีน้ าสะอาดให้ลูกไก่อย่างเพียงพอ เมื่ อลูกไก่มีอายุประมาณ 15-20 วัน ควรขยาย
พื้นที่ เพิ่ม (พื้ นที่ ขนาด 4x4 เมตร= 16 ตารางเมตร เลี้ ยงไก่ ได้ 100 ตัว) พร้อมกับ ให้อาหารเสริ มที่ มีอยู่ใน
ท้องถิ่นจนสามารถส่ งออกตลาดได้ เมื่อไก่มีอายุได้ 3–4 สัปดาห์ เริ่ มปล่อยออกนอกโรงเรื อนและให้อาหาร
เสริ มในการเลี้ยงได้
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การให้ อาหาร
ในระยะแรก (0-3 สัปดาห์) ให้ใช้อาหารไก่ เนื้ อระยะแรก เมื่ อไก่ อายุได้ 3-4 สัปดาห์ สามารถใช้
อาหารเสริ มในการเลี้ ยงไก่ได้ เนื่ องจากในระยะดังกล่าว ไก่ เริ่ มแข็งแรงสมบู รณ์ พร้ อมที่ จะเรี ยนรู ้จิกกิ น
พืชผักผลไม้ ใบไม้ใบหญ้า แหล่งอาหารเสริ มสาหรับไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ที่จะได้จากการปลูกพืชของ
เกษตรกรในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน ฝรั่ง ชมพู่ ผักบุง้ แตงกวา หยวกกล้วย แหน และหญ้า
ขนสั บ นามามาผสมกับ รา เพื่ อช่ วยลดต้นทุ นค่าอาหารและเพิ่ มมู ลค่ าทรั พ ยากรที่ มี อยู่ในท้องถิ่ นให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด

ลักษณะการเลีย้ งไก่ตะเภาทอง
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ข้าวงอก

ใบเตย

ระยะเวลาในการเลีย้ งและต้ นทุน
ระยะเวลาในการเลี้ ยงประมาณ 3-4 เดื อนซึ่ งน้อยกว่าไก่ พ้ื นเมื อง 2–3 เดื อน น้ าหนัก เฉลี่ ยตัวละ
ประมาณ 2.2 กิโลกรัม ขายได้กิโลกรัมละ 80-110 บาท (ไก่เป็ น) และไก่ชาแหละกิโลกรัม 120-150 บาท มี
ต้นทุนค่าอาหารเพียง 60-80 บาท เท่านั้น
ปัจจัยสาคัญสาหรับขบวนการผลิตที่เน้นความปลอดภัยมาสู่ ผบู ้ ริ โภค คือ การเลี้ยงด้วยอาหารเสริ มที่
มีอยู่ในท้องถิ่นและยังใช้พืชผักสมุนไพรต่าง ๆ ในการเลี้ยงเพื่อเสริ มสร้างให้ไก่มีร่างกายที่แข็งแรงทนทาน
ต่อโรคต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งใช้ยาปฏิชีวนะเป็ นการเลี้ยงแบบธรรมชาติพ้นื บ้านและยังโตเร็วไม่ตอ้ งใช้ฮอร์โมน
สังเคราะห์เร่ งการเจริ ญเติบโต ไม่มีสารปนเปื้ อน ทาให้ได้เนื้ อ ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ที่ เนื้ อแน่ น นุ่ ม
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และรสชาติหวานหอมเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงสามารถเลี้ยงเป็ นไก่อินทรี ยป์ ลอดสารพิษได้ นับว่าเป็ น
ประโยชน์ต่อสุ ขภาพ เป็ นที่ถูกใจของผูบ้ ริ โภค นามาปรุ งอาหารได้หลากหลายประเภท อาทิ ไก่สับ ไก่ตม้
ไก่น่ ึ ง ไก่ต๋ ุน ข้าวหน้าไก่ โดยเฉพาะเมื่ อนามาทาข้าวมันไก่จะอร่ อยมาก เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภค และ
ราคาถูกกว่าไก่พ้นื บ้านไทยอีกด้วย

*** ต้ องการรายละเอียด (เพิม่ เติม) สามารถติดต่ อได้ ที่
แหล่งข้ อมูล
โดย : นายนรินทร์ ผิวเกลีย้ ง (นรินทร์ ฟาร์ ม)
ที่อยู่ : 328 หมู่ 2 ตาบลบ่ อสุ พรรณ อาเภอสองพีน่ ้ อง จังหวัดสุ พรรณบุรี
เบอร์ โทรศัพท์ : 085-2980616

