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การกาหนดวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สัตว์ปีกที่เลี้ยงในประเทศไทยหลายชนิดได้รับการพัฒนาพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพด้านการให้ผลผลิตทั้ง
ในรูปเนื้อและไข่ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพดีสาหรับมนุษย์ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการเลี้ยง
สัตว์ปีกจานวนมากนับหลายแสนล้านตัว ผลผลิตจากสัตว์ปีกถูกนามาเป็นอาหารของคนไทยและชาวต่ างชาติ
คิ ด เป็ น มู ล ค่ า มหาศาล อย่ างไรก็ ต าม การที่ สั ต ว์ปี ก สามารถสร้างผลผลิ ต คุ ณ ภาพดี อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาพันธุ์เป็นระยะเวลายาวนาน โดยมีจุดเริ่มต้นเช่นเดียวกับปศุสัตว์ชนิดอื่น คือ การ
กาหนดวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก คือ การกาหนดเป้าหมายของการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ปีกให้ได้
ลั กษณะตามต้ องการ ทั้ ง ลั ก ษณะคุณ ภาพและลั กษณะปริม าณ ตั วอย่างลั ก ษณะคุณ ภาพที่ นิ ยมใช้ ในการ
คัดเลือก โดยมากเป็นลักษณะเอกลักษณ์ประจาพันธุ์ สัตว์ปีก เช่น ลักษณะหงอนของไก่ สีขนของไก่ เป็นต้น
การแสดงออกของลักษณะคุณภาพขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางพันธุกรรม สภาพแวดล้อมไม่มีผลต่อการแสดงออกของ
ลักษณะ แต่หากเป็นลักษณะปริมาณนักปรับปรุงพันธุ์จาเป็นต้องให้ความสาคัญ ต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อการแสดงออกของลักษณะ ตัวอย่างลักษณะปริมาณ เช่น น้าหนักตัว อัตราการเจริญเติบโต อัตราแลกเนื้อ
การกาหนดวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก มุ่งเน้นในเรื่องผลตอบแทนและ/หรือกาไร จึง
ต้องกาหนดวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีกอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ปีกประสบผลสาเร็จ ข้อควรพิจารณาในการกาหนดวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก ได้แก่ ระบบการ
ผลิตสัตว์ปีก และลักษณะที่ใช้ในการคัดเลือก (Richard Bailey, 2018 และ วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 2556)
ระบบการผลิตสัตว์ปีก
ประเทศไทยมีระบบการผลิตสัตว์ปีกหรือระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกหลายรูปแบบ ตั้งแต่ระบบการเลี้ยง
สัตว์ปีกแบบยังชีพหรือแบบเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมือง ไป
จนถึงระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกเชิงการค้าระดับอุตสาหกรรม เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ และการเลี้ยงไก่เนื้อ ซึ่งแต่ละ
ระบบการเลี้ยงมีการใช้ปัจจัยการผลิตและวิธีการจัดการแตกต่างกันไป
1. ระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบยังชีพ เป็นลักษณะการเลี้ยงสัตว์ปีกตามธรรมชาติ ในพื้นที่ชนบท เช่น
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงด้วยระบบนี้ต้องหาอาหารกินเอง มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ โรค
และแมลง อีกทั้งมีความคล่องแคล่วว่องไวในการหลบหลีกศัตรู ระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบยังชีพเป็นระบบการ
เลี้ยงที่ลงทุนน้อย แต่อัตราการสูญเสียสูง ชนิดของสัตว์ปีกที่พบเห็นมากที่สุดในระบบการเลี้ยงแบบนี้ คือ ไก่
พื้นเมือง เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงปล่อยตามยถากรรม ไก่บางส่วนถูกสุนัขกัดตาย บางส่วนถูกงูกิน บางส่วนตาย
ด้วยโรคหรือสภาวะเครียดจากการเปลี่ย นแปลงของสภาพภูมิ อากาศ และบางส่ วนอาจเสียหายจากพยาธิ
ภายในและพยาธิภายนอก เช่น เหา ไร และหมัด โดยก่อความราคาญและมีผลทาให้ไก่อ่อนแอ นอกจากไก่

2

พื้นเมือง ยังมีเกษตรกรบางกลุ่ มเลี้ ยงไก่ลู กผสมพื้นเมืองเพื่อจาหน่ายเนื้อ โดยเลี้ยงจานวน 50-100 ตัว ใน
โรงเรือนสร้างอย่างง่ายบริเวณลานบ้านหรือใต้ถุนบ้าน โรงเรือนที่สร้างมีหลังคาแบบเพิงหมาแหงนหรือแบบจั่ว
ชั้นเดียว ด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น การเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมืองเช่นนี้ เกษตรกรจาเป็นต้องมีการลงทุนค่า
พันธุ์ไก่ ค่าอาหารไก่ และมีการจัดการอย่างดี
2. ระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกบนบ่อปลา เป็นระบบการเลี้ยงทีส่ ร้างมูลค่าเพิ่มของมูลไก่ให้เป็นโปรตีนเนื้อ
ปลาซึ่งมีราคาสู ง ระบบการเลี้ ย งสั ตว์ปี ก บนบ่ อปลาเป็น รูปแบบหนึ่งตามวิ ถีทาการเกษตรแบบผสมผสาน
เกษตรกรนอกจากจะมีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตจากสัตวืปีก เช่น ไข่ไก่ ยังมีรายได้ในการจาหน่ายปลา
สัตว์ปีกที่นิยมเลี้ยงด้วยวิธีนี้ คือ ไก่ไข่ และพบบ้างประปรายในไก่ลูกผสมพื้นเมือง แต่ต้องมีวิธีหมุนเวียนการ
เลี้ยงให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้มูลไก่ที่ถ่ายให้ปลากินขาดช่วง เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้เลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมืองใช้
ระยะเวลาสั้น 3-3.5 เดือน การเลี้ยงเช่นนี้มีผลทาให้ผู้เลี้ยงมีรายได้เพิ่มจากการจาหน่ายปลา โดยเฉพาะปลานิล
ที่กินมูลไก่เป็นอาหาร และผู้เลี้ยงต้องมีประสบการณ์ ทราบถึงความเหมาะสมของจานวนไก่จานวนปลาที่จะ
เลี้ ยง และขนาดความกว้างยาวของบ่ อปลาเพื่อจะไม่ให้ เกิดการเน่าเสียของน้าในบ่อ จึงไม่ควรเลี้ยงไก่มาก
เกินไป ในทางกลับกันถ้าจานวนไก่น้อยเกินไป มูลไก่ที่ได้จะไม่เพียงพอเป็นผลให้ปลาไม่โต จาหน่ายไม่ได้ราคา
หรืออาจต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานขึ้น ข้อเสียของการเลี้ยงด้วยระบบนี้คือ การควบคุมป้องกันโรคทาได้
ลาบาก เพราะนกสามารถบินเข้าออกเรือนโรงได้อย่างอิสระ ซึ่งอาจเป็นพาหะนาโรค ส่วนข้อดีของระบบนี้คือ
นอกจากการได้รายได้เพิ่มจากการจับปลาจาหน่ายแล้ว ยังสามารถสูบน้าจากบ่อเข้าไปในแปลงข้าว สวนผลไม้
หรือแปลงผักซึ่งเป็นการให้ปุ๋ยได้เป็นอย่างดี
3. ระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกเชิงการค้าระดับอุตสาหกรรม เป็นระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ลงทุนสูง ทั้ง
โรงเรือนแบบควบคุมอุณ หภูมิ (evaporative cooling system) และอุปกรณ์ การเลี้ยงแบบอัตโนมัติ ไม่ว่า
อุปกรณ์ให้น้า อุปกรณ์ให้อาหาร อุปกรณ์เก็บกวาดมูลไก่ และอื่นๆ แต่ใช้แรงงานน้อย เพียง 1-2 คน เป็นระบบ
การเลี้ยงที่ตอบสนองต่อการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพการให้ผลผลิตสูง เช่น การเจริญเติบโต สัตว์ปีก
ที่นิยมเลี้ยงด้วยระบบนี้ คือ ไก่เนื้อสายพัน ธุ์ทางการค้า และไก่ไข่สายพัน ธุ์ทางการค้า ซึ่งไก่ทั้งสองประเภท
ได้รับการพัฒนาพันธุ์จนสามารถให้ผลผลิตสูง แต่มีข้อเสียตรงที่สภาพร่างกายอ่อนแอต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องออกแบบโรงเรือนให้เหมาะสมต่อความเป็นอยู่ของสัตว์
และเลือกใช้อุปกรณ์การเลี้ยงแบบอัตโนมัติ
การปรับปรุงพันธุ์ไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้าในต่างประเทศให้ความสาคัญต่อระบบการเลี้ยงเชิงการค้า
เนื่องจากปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ของชาวโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจานวนประชากรโลก โดยใน
ปี 2025 คาดการณ์ปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ของประชาคมโลกสูงถึง 48 ล้านตัน นอกจากนี้ การ
ปรับปรุงพันธุ์ไก่เนื้อในอนาคตยังต้องคานึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้า ความ
ยั่งยื นและสภาพแวดล้อมในระบบการผลิตสั ตว์ ความสมดุลระหว่างระบบการผลิ ตสั ตว์กับสัวสดิภ าพสัตว์
ระบบอุตสาหกรรมใหม่ และแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค
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ลักษณะที่ใช้ในการคัดเลือก
วัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์ สัตว์ปีกเพื่อให้ได้ลักษณะต่างๆ ตามต้องการ โดยกระบวนการคัดเลือก
และวางแผนผสมพันธุ์ ลักษณะที่ใช้ในการคัดเลือกเป็นลักษณะสาคัญที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง
พันธุ์สัตว์ปีก ซึ่งแตกต่างกันไปตามชนิดของสัตว์ปีก โดยในที่นี้ขอยกตัวอย่างไก่
ไก่ที่เลี้ย งในประเทศไทยมีทั้งไก่พื้นเมือง ไก่ ชน ไก่ไข่สายพันธุ์ทางการค้า และไก่เนื้อสายพันธุ์ท าง
การค้า ไก่แต่ละชนิดมีลักษณะสาคัญที่ใช้ในการคัดเลือก ดังนี้
1. ไก่พื้นเมือง เป็นสายพันธุ์ไก่ที่สามารถปรับตัวและทนทานต่อสภาพอากาศของประเทศไทยได้ดี
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นการเลี้ยงปล่อยบริเวณใต้ถุนบ้านและลานบ้าน อาจมีโรงเรือนเล็กๆ ทาด้วยไม้ไผ่และมุง
ด้วยหลังคาจากสาหรับให้ไก่เข้าไปหลับนอนในเวลากลางคืน ไก่ออกหากินอาหารตามธรรมชาติ เช่น แมลง
ไส้เดือน ยอดหญ้า เศษอาหารเหลือทิ้ง ฯลฯ และการขยายพันธุ์ของไก่พื้นเมืองเป็นไปตามธรรมชาติ ลักษณะ
สาคัญทีใ่ ช้ในการคัดเลือก คือ
1) ลั ก ษณะภายนอก เป็ น ลั ก ษณะแรกที่ ใช้ ในการคั ด เลื อ กไก่ กรณี ที่ ไก่ พื้ น เมื อ งมี ส ภาพ
ร่างกายผิดปกติ พิการ และลักษณะไม่ตรงตามพันธุ์ ควรคัดทิ้งทันที สาหรับลักษณะภายนอกที่ควรพิจารณา
ประกอบด้วย
ก)
ลักษณะหงอนไก่ ควรพิจารราไก่พื้นเมืองที่มีลักษณะหงอนเป็นแบบหงอน
หิน ไก่พื้นเมืองมีหงอนแบบชบา หรือหงอนจักร ควรคัดทิ้ง
ข) ลักษณะจะงอยปาก หากจะงอยปากของไก่บิดเบี้ยวด้านใดด้านหนึ่ง ควรคัดทิ้งไก่
ตัวนั้น เพราะลักษณะจะงอยปากบิดเบี้ยวเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ค) ลักษณะนิ้วเท้างอ ไก่ทั่วไปมีนิ้วเท้า 4 นิ้ว ทุกนิ้ว เท้าต้องเหยียดตรงไม่พับงอ ควร
คัดทิ้งไก่ทมี่ ีนิ้วเท้าพับงอ
2) ลั กษณะการเจริญ เติบ โตหรือลักษณะน้าหนักตัว ควรพิจารณาไก่พื้นเมืองที่โตไวหรือมี
น้าหนักตัวมาก
3) ลักษณะขนาดตับไข่ แม่ไก่พื้นเมืองที่มีขนาดตับไข่ยาว ย่อมมีโอกาสที่จะได้จานวนลูกไก่
เพิ่มมากขึ้น ควรเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ ส่วนแม่ไก่ที่ให้ขนาดตับไข่สั้นควรคัดทิ้ง ยกเว้นไก่ตัวนั้นมีลักษณะอื่นดีเป็น
พิเศษ เช่น มีเชิงการชนดีเยี่ยม ควรคัดไว้และหาแผนการผสม
4) ลักษณะการฟักไข่ เป็นลักษณะที่มีความสาคัญต่อการขยายพันธุ์ไก่พื้นเมือง แม่ไก่ที่มีจิต
วิญญาณของความเป็นแม่ที่ดีจะมีลักษณะการฟักไข่ดี ควรพิจารณาคัดเลือกไว้โดยพิจารณาลักษณะขนาดตับไข่
และลักษณะน้าหนักตัวด้วย ถ้ามีลักษณะขนาดตับไข่ยาวและน้าหนักตัวดี ควรเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ ส่วนแม่ไก่ที่มี
ลักษณะการฟักไข่ไม่ดี เช่น ทิ้งไข่ฟักอันเนื่องมาจากการตกใจระหว่างการฟัก และไม่ยอมกลับมาฟักใหม่ ควร
คัดทิ้งแม่ไก่
2. ไก่ช น เป็ น ไก่พื้ น เมื องชนิ ด หนึ่ งที่ ผ่ านการคัด เลื อกให้ มีเชิงการต่อสู้ ที่ ดี ด้วยภู มิปั ญ ญาชาวบ้ าน
ลักษณะสาคัญที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์ไก่ชน ได้แก่
1) ลักษณะภายนอก หากไก่มีจะงอยปากบิดเบี้ยวและนิ้วเท้าพับงอควรคัดทิ้ง ส่วนลักษณะ
หงอนไก่ไม่เข้าข่ายที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงพันธุ์ไก่ชน เพราะการปรับปรุงพันธุ์ไก่ชนไม่คานึงถึง
เอกลักษณ์ของพันธุ์ ขอเพียงให้ได้ไก่เชิงดี ตีเจ็บ อดทนก็พอ
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2) ลักษณะเชิงการต่อสู้ การผสมพ่อและแม่พันธุ์ไก่ชนนั้น ควรทาการผสมระหว่างพ่อและแม่
ที่มีเชิงการต่อสู้ที่เหมือนกัน ถ้าผสมข้ามระหว่างเชิงการต่อสู้ ลูกที่ได้แต่ละตัวมีเชิงการต่อสู้ที่แตกต่างกันมาก
และอาจเป็นเชิงการต่อสู้ที่ไม่ดี
3) ลักษณะเปอร์เซ็นต์การผสมติด เป็นลักษณะที่มีผลต่อการขยายพันธุ์ของไก่ บ่อยครั้งที่ พบ
ปัญหาการผสมติดไม่ดีของน้าเชื้อพ่อไก่กับไข่ของแม่ไก่ ทาให้มีเปอร์เซ็นต์การผสมติดต่า แต่ถ้าเปลี่ยนคู่ผสม
พบว่าเปอร์เซ็นต์การผสมติดของพ่อไก่ปกติ แสดงว่า พันธุกรรมของพ่อและแม่พันธุ์ไม่เหมาะสมกัน ซึ่งเป็น
ลักษณะหนึ่งที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์ไก่ชน
3. ไก่ไข่สายพันธุ์ทางการค้า ประเทศไทยนาเข้าปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์จากต่างประเทศเป็นประจา
ทุกปี เพื่อนามาเลี้ยงเป็นไก่ไข่สายพันธุ์ทางการค้าเพื่อจาหน่ายไข่ไก่ ประเทศที่พัฒนาพันธุ์ไก่ไข่กาหนดลักษณะ
สาคัญทีใ่ ช้ในการคัดเลือก ได้แก่
1) ลักษณะน้าหนักตัว เป็นลักษณะที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับลักษณะปริมาณ
การให้ไข่ คือ ถ้าน้าหนักตัวไก่มาก แม่ไก่ให้ไข่ลดลง ในการปรับปรุงพันธุ์ไก่ไข่ นักปรับปรุงพันธุ์มุ่งเน้นการเพิ่ม
ลักษณะปริมาณการให้ไข่ แต่ตรึงลักษณะน้าหนักตัวให้คงที่หรือลดลง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการให้ไข่
2) ลักษณะการต้านทานโรค ไก่ไข่ที่ให้ผลผลิตสูงมักมีสภาพร่างกายอ่อนแอและไม่ทนต่อการ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพอากาศ ท าให้ ไก่เครียดได้ง่ายและมี โอกาสติด เชื้อ จึงจาเป็น ต้องจัด การโรงเรือนที่
สามารถควบคุมอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสาหรับการเลี้ยงไก่ไข่ และมีโปรแกรมการทาวัคซีนไก่
ไข่ทุกช่วงอายุ เพื่อให้แม่ไก่สามารถแสดงศักยภาพทางพันธุกรรมได้เต็มที่ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ โดยพิจารณา
จากลักษณะการให้ไข่มากและมีลักษณะต้านทานโรคได้ดี เป็นสิ่งที่ท้าทายนักปรับปรุงพันธุ์ ปัจจุบันมีการนาเอา
เทคโนโลยีด้านพันธุวิศวกรรมและพันธุศาสตร์โมเลกุลมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ไก่ให้มีความต้านทานต่อโรค
4. ไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า เป็นไก่สายพันธุ์ทางการค้าที่ประเทศไทยต้องนาเข้าปู่ย่าพันธุ์และพ่อ
แม่พันธุ์จากต่างประเทศ เพื่อนามาผลิตเป็นไก่กระทงจาหน่าย ประเทศที่พัฒนาพันธุ์ไก่ เนื้อกาหนดลักษณะ
สาคัญทีใ่ ช้ในการคัดเลือก ได้แก่
1) ลั กษณะปริ ม าณการให้ ไข่ เป็ น ลั ก ษณะที่ มี ค วามสหสั ม พั น ธ์ ในทิ ศ ทางตรงกั น ข้ ามกั บ
ลักษณะน้าหนักตัว ดังนั้น การคัดเลือกแม่พันธุ์ไก่เนื้อนอกจากคัดเลือกให้มีน้าหนักตัวเพิ่มแล้ว ยังต้องพยายาม
ตรึงลักษณะปริมาณการให้ไข่ไม่ให้ลดลง
2) ลั กษณะความสมบู รณ์ พันธุ์ของพ่อพันธุ์ไก่ เป็นลั กษณะที่มีความสหสั มพั นธ์ในทิ ศทาง
ตรงกันข้ามกับลักษณะน้าหนักตัว หมายความว่า ไก่ที่มีน้าหนัก ตัวมากมักมีความสมบูรณ์พันธุ์ต่า คือ น้าเชื้อ
อ่อนแอ และตัวอสุจิ มีเปอร์เซ็นต์ตายสูง ทาให้อัตราการผสมติดต่า ดังนั้น ไก่ที่คัดเลือกเป็นพ่อพันธุ์ นอกจาก
ผ่านการคัดเลือกให้มีความสมบูรณ์ที่ดีแล้ว ยังต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อความเป็นอยู่ของไก่ เช่น
การควบคุมคุณค่าอาหารที่ให้พ่อพันธุ์กิน เพื่อไม่ให้พ่อไก่อ้วนเกินไป
3) ลักษณะขา พ่อพันธุ์ไก่ควรมีขาที่เหยียดตรง แข็งแรงและสมดุล เพื่อให้ส ามารถรองรับ
น้าหนักตัว และสามารถใช้ขาปีนขึ้นทับแม่พันธุ์ได้อย่างมั่นคงไม่ซวนเซ ควรคัดทิ้งไก่ตัวผู้ที่มีลักษณะขาแบบขา
ถ่าง ขาโกร่งงอ
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