บทที่ 3
ประเภทและพันธุ์ไก่พื้นเมือง
ประเภทของไก่พื้นเมือง
ไก่ถูกจัดอยู่ในสัตว์ปีกจาพวกนก แต่เดิมนั้นเป็ นไก่ป่า (Red Jungle fowl) มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่ า
Gallus domesticus โดยมีนกเป็ นต้นตระกูล นักสัตววิทยา ได้จดั จาแนกไก่ (อรวรรณ, 2547) ได้ดงั นี้
Kingdom animal, Order Galliformes, Suborder Galli,
Family Phasianide, Subfamily Phasianinae, Tribe Phasianini,
Genus Gallus
พันธุ์ไก่พื้นเมือง
สายพันธุไ์ ก่พ้นื เมืองไทย ได้แก่ พันธุไ์ ก่อู ไก่ตะเภา ไก่แจ้(ไทย) ไก่กลายพันธุ์ และไก่ดา ซึ่งสาย
พันธุป์ ระเภทนี้ไม่มีการผสมและคัดเลือกพันธุอ์ ย่างเข้มงวดอย่างไก่ชน โดยมีก ารบรรยายลักษณะสายพันธุ์
อย่างกว้าง ๆ ดังนี้
1. ไก่อู: เป็ นไก่พนั ธุห์ นัก ตัวเมียมีขนสีดาปกคลุมทั้งตัว ตัวผูม้ ีลกั ษณะเป็ นไก่ชน มีนิสยั ชอบจิกตี
หรื อชน มีสีขนแตกต่างกันออกไป เช่น มีสีแดงสลับสีเขียว สี ดา สี เทา สี เหลืองออกขาว หางสี ดาหรื อสี
ลายอื่น ๆ ตาราการเลี้ยงไก่ชนทัว่ ไปกล่าวว่าเป็ นต้นตระกูลของ “ไก่ชน” เช่น
1.1 ไก่ประดู่หางดา: เป็ นพันธุไ์ ก่พ้นื เมืองประเภทไก่อู ไก่พนั ธุป์ ระดู่หางดา (ภาพที่ 3.1)
มีลกั ษณะเด่น ๆ พอที่จะสังเกตได้ดงั นี้
ปาก เป็ นพันธุไ์ ก่ชนที่มีปากสีดา อูมให่่ โดยปากจะคล้ายปากนกแก้ว ปากบนมีร่องน้ า
ทั้งสองข้าง ระหว่างร่ องน้ าจะเป็ นสันราง ตา
ตาสีประดู่ หรื อแดงอมม่วง หรื อตาออกสีดา หรื อสีแดง
หงอน เป็ นหงอนหินไม่มีจกั รเลย
สร้อย สร้อยคอสีประดู่ยาวประบ่า ปี กให่่ยาว สร้อยปี กสีเดียวกับสร้อยคอ สร้อยหลังสี
ประดู่ยาวระย้าประก้น เพศเมียสีเดียวกับเพศผูแ้ ต่ไม่มีสร้อย
ขน ขนลาตัว ขนปี กและหางสีดา กะลวยหางดา โคนขาให่่
หน้าอก หน้าอกกว้างและยาวเนื้อเต็มแน่น
ขาแข้ง เล็บและเดือยสีดา
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ภาพที่ 3.1 ไก่ประดู่หางดา
ที่มา: กรมปศุสตั ว์ (ม.ป.ป.)
ไก่ประดู่หางดา ที่สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พ้นื เมือง รับรองพันธุม์ ี 4 ชนิด คือ
1.1.1 ประดู่มะขาม สีแก่เรี ยกมะขามไหม้ ลักษณะขนพื้นตัวสีดา ขนปี ก ขนหาง
สี ดา ขนสร้อยคอ สร้อยปี ก สร้ อยหลังสี ประดู่แบบเม็ดมะขามแก่ ปาก แข้ง เล็บ เดื อย สี น้ าตาลไหม้
(แก่) ตาสีไพล ขนปิ ดหู สีประดู่
1.1.2 ประดู่แสมดามะขามไหม้ ลักษณะเหมือนประดู่มะขามทุกอย่าง ยกเว้นปาก
แข้ง เล็บ เดือย และตาสีดา
1.1.3 ประดู่แข้งเขียวตาลาย ลักษณะจะเหมือนประดู่มะขาม ต่างกันตรงปาก
แข้ง เล็บ เดือย สีเขียวอมดา ตาลายดา
1.1.4 ประดู่แดง ลักษณะเหมือนประดู่ทวั่ ๆ ไป ต่างกันตรงสร้อยคอ สร้อยปี ก
สร้อยหลังสีออกแดง (น้ าตาลแดง) ปาก แข้ง เล็บ เดือยสีน้ าตาล ตาสีแดง
มีไก่ประดู่หางดาอีกชนิดหนึ่ง ลักษณะประจาพันธุไ์ ม่แน่นอน พื้นตัวสีดา ขนหาง ขนปี ก
สี ดา ขนสร้อยคอ สร้ อยปี ก สร้อยหลังสี ประดู่เหมือนทั้ง 4 ตัวดังกล่าว แต่ปาก แข้ง เล็บ เดือยสี ไม่
แน่นอน มีสีดา สีเขียว สีน้ าตาล ปะปนกัน และตาก็สีไม่แน่นอน มีสีดา สีสวย สีไพล สีแดงปะปนอยูไ่ ก่
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พวกนี้ถือว่าผสมข้ามพันธุม์ าจากประดู่ท้งั 4 ชนิด ลูกที่ออกมาจึงผิดเพี้ยนไปจากพันธุเ์ ดิมวงการประกวดไก่
ประดู่หางดาทัว่ ๆ ไป ก็อนุโลมอยูใ่ นพวกไก่ประดู่หางดา แต่เลือดไม่ใช่เฉพาะพันธุ์
1.2 ไก่ประดู่เลาหางขาว: เป็ นไก่พนั ธุ์พ้ืนเมืองประเภทไก่อู ที่มีรูปร่ างสู งโปร่ ง ตัวให่่
ขนลาตัว มีสีด า มีข นสี ข าวแซม ขนปี กสี ด าแซมขนขาวปลายปี ก ขนพื้นลาตัว และขนปี กปกคลุมด้ว ย
สร้อยคอ สร้อยหลังและสร้อยปี กสี เหลืองหรื อสี เหลืองอมแดง ขนหางเป็ นพวงสี ดามีขนสี ขาวแซม ปาก
และแข้งมีสีเหลือง ผิวหนังสีขาวอมเหลือง เปลือกไข่สีน้ าตาลอ่อน หงอนถัว่ (ภาพที่ 3.2)

ภาพที่ 3.2 ไก่ประดู่เลาหางขาว
ที่มา: โสมนัส ปิ ยพิสุทธิ์ (2556)
1.3 ไก่เขียวหางดา: เป็ นไก่พ้นื เมืองประเภทไก่อูของไทยมาแต่โบราณ ที่พฒั นามาจากไก่
บ้านพันธุก์ ะตังอู หรื อ ไก่อู มีมาพร้อมคนไทยโบราณ สืบได้ต้งั แต่ตน้ สมัยสุ โขทัย ไก่เขียวหางดาเป็ นไก่
พันธุ์หนึ่ งที่มีช้ นั เชิงดีมีลาหักลาโค่นดี นิ ยมเลี้ยงแพร่ หลายตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงขุนนางชั้นผูใ้ ห่่ เช่ น
พระยาพิชยั ดาบหักเลี้ยงไก่เขียวหางดา ชื่อ ไก่พาลี ไก่เขียวหางดาที่นิยมเป็ นพันธุแ์ ท้จะเป็ นไก่จากอุตรดิ ตถ์
ชลบุรี (พนัสนิคม) อยุธยา และแถบภาคใต้หลายจังหวัด ไก่เขียวหางดาเป็ นไก่ในประวัติศาสตร์ และใน
วรรณคดีไทยเรื่ องพระรถเมรี หรื อพระรถเสน หรื อนางสิบสอง
ไก่เขียวหางดามีถิ่นกาเนิ ดแถบภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคเหนื อของไทย
ไก่เขียวมีชื่อเรี ยกต่างกันตามท้องถิ่น เช่น ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี (พนัสนิคม) เรี ยก “เขียวพระรถ”
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ในภาคเหนื อ จังหวัดอุตรดิตถ์ เรี ยก “เขียวพาลี” ส่ วนภาคกลาง เรี ยก “เขียวพระยาพิชยั ดาบหัก” และ
ภาคใต้ เรี ยก “เขียวมรกต” และยังมีชื่ออื่น ๆ อีก เช่น เขียวไข่กา, เขียวพระอินทร์ , เขียวนิลสาลิกา ไก่พนั ธุ์
เขียวหางดา ปัจจุบนั ค่อนข้างหายาก กาลังอนุรักษ์และพัฒนากันต่อไป ไก่เขียวหางดา เป็ นไก่ขนาดกลาง
น้ าหนักเฉลี่ย เพศผูห้ นัก 3 กิ โลกรัมขึ้น ไป เพศเมียหนัก 2 กิโลกรัมขึ้นไป เปลือกไข่สีน้ าตาลนวล
ลักษณะลูกไก่ หัว หน้าอก ปี กไชนอกสีขาวเล็กน้อยคล้ายประดู่หางดา ปาก แข้ง สีเขียวอมดา (ภาพที่ 3.3)

ภาพที่ 3.3 ไก่เขียวกาหรื อเขียวหางดา
ที่มา: ตูฟ้ ักไข่ด็อทคอม (ม.ป.ป.)
1.4 ไก่เหลืองหางขาว: ไก่เหลืองหางขาว คือ ไก่พ้นื เมืองของไทยอีกสายพันธุซ์ ่ึงพัฒนามา
จากไก่บา้ นพันธุก์ ะตังอู หรื อไก่อู เป็ นพันธุ์เก่ าแก่มีมาพร้อมคนไทยโบราณ ตั้งแต่สมัยสุ โขทัย ต่อมาใน
สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าเสือ และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็ นต้น ไก่เหลืองหางขาว
ที่นิยมเป็ นพันธุแ์ ท้ด้งั เดิม ต้องเป็ นไก่บา้ นกร่ าง บ้านหัวเท จังหวัดพิษณุโลก
ลักษณะของลูกไก่ หน้าอก ปี กไชนอกมีสีขาว ส่วนปากและขา สีขาวอมเหลือง
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ลักษณะที่สามารถคัดเป็ นไก่ชน ปากสีขาวอมเหลือง หรื อสีงาช้าง ปากสั้น อวบให่่คล้าย
ปากนกแก้ว มีร่องน้ าชัดเจน กลางปากนูนเป็ นสัน ข้าง ๆ เป็ นร่ องน้ า ตาเป็ นเหยีย่ ว หัวตาแหลม ตาดาคว่า
ตาดาเล็กและรี วงรอบ ๆ ตาดาสีขาวอมเหลือง หงอนหิ น ด้านบนของหงอนบางเรี ยบปลายหงอนยาวจน
เลยตา โคนหงอนโค้งติด กับศีรษะ ตุ ้มหู สีแดงสี เดี ยวกับหงอน ขนาดเล็กไม่หย่อนยานรั ดรับกับใบหน้า
เหนียงเล็ก รัดติดคาง รู ปใบหน้าแหลมยาว มีเนื้อแน่น ผิวหน้าเรี ยบมัน กะโหลกศีรษะหนายาว
ลักษณะลาตัว อกแน่นกลมเนื้อเต็ม กระดูกอกยาวตรง หลังเป็ นแผ่นกว้าง กล้ามเนื้ อมาก
หลังเรี ยบตรงไม่โค้งนู น ไหล่กว้างยกตั้งตรง คอให่่ กระดูกคอถี่ ปั้ นขาให่่ กลมมีเนื้ อเต็ม เนื้ อแน่ น
แข็งแรง ผิวหนังขาวอมเหลือง ขาวอมแดง สี ขนลาตัวดาจะมีแซมขาวบ้างที่หัว หัวปี ก ข้อขา สร้อยคอ
เหลืองชัดเจน ยาวประบ่า สร้อยหลังเป็ นสี เดียวกับสร้อยคอเรี ยงกันเต็มแผ่นหลัง จากโคนคอถึงโดนหาง
เส้นขนละเอียดยาวระย้า สร้อยปี กสีเดียวกับสร้อยคอ เห็นเด่นชัดเจนยิง่ ขาวและยาวมาก ๆ ยิง่ ดี ขนหางควร
พุ่งตรงและยาว ปลายหางโค้งตกลงเล็กน้อย ขาแข้งและเดือยขาวอมเหลืองสี เดียวกับสี ปาก เกล็ดแข็ง แน่ น
หนาเรี ยบ เดือยให่่แข็งแรง เล็บสีขาวอมเหลืองทุกเล็บ และไม่มีสีดาปน
เพศเมียลาตัวสีดา หงอนและใบหน้าสีเดียวกับไก่ตวั ผู ้
ขนาดและน้ าหนัก เป็ นไก่ขนาดกลาง น้ าหนักเพศผู ้ 3-4 กิโลกรัม ตัว เมียน้ าหนัก 2
กิโลกรัมขึ้นไป สีของเปลือกไข่ สีขาวนวล ภาพที่ 3.4

ภาพที่ 3.4 ไก่เหลืองหางขาว
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ที่มา: กรมปศุสตั ว์ (ม.ป.ป.)
1.5 กลุ่มพันธุไ์ ก่ด่าง: ความหลากหลายของไก่ด่างที่พบในการสารวจมี 3 ชนิดคือ ไก่ด่าง
ไก่ด่างน้ าดอกไม้ และไก่ด่างดอกหมาก
ลักษณะทัว่ ไป สีขนส่วนให่่เป็ นสีขาวสลับดาในขนเส้นเดียวกัน ทั้งขนบริ เวณสร้อยคอ
ขนรองหลัง มีขนหลักเป็ นสีขาว ส่วนสีขนตามลาตัวเป็ นสี ขาวสลับดาเป็ นส่วนให่่
ความแตกต่างของไก่ด่าง ไก่ด่างน้ าดอกไม้และไก่ด่างดอกหมาก คือ ไก่ด่างน้ าดอกไม้จะมี
สีสร้อยคอและขนรองหลังหลายสี เช่นสี ขาวแดง สี น้ าตาล หรื อสี ขาวล้วน ส่ วนไก่ด่ างจะมีสีขาวสลับดา
และไก่ด่างดอกหมากจะมีขนสร้อยคอหรื อสร้อยหลังเป็ นสี ดอกหมาก ขนบริ เวณลาตัวเป็ นลายขาวสลับดา
(ภาพที่ 3.5)

ภาพที่ 3.5 ไก่ด่างเบ่จณรงค์
ที่มา: บล็อคสป็ อตด็อทคอม (2555)
1.5.1 ไก่ด่าง: ลักษณะทัว่ ไปที่พบคือ สีขนสร้อยคอ ขนรองหลัง และขนปี กมีสี
ขาวสลับดามากกว่าจะเป็ นสี ขาวล้วน ๆ หงอนพบเป็ นหงอนจักร หรื อหงอนแจ้ หงอนอู และหงอนหิ น
ตุม้ หูมีสีแดง สีแข้งพบทั้งสีขาว สีดา สีขาวเหลือง สีขาวและสีเหลือง ไก่ด่างที่สารวจได้น้ ี มีลกั ษณะและสี
ขนเหมือนไก่ลายข้าวตอก ซึ่งตามตาราไก่ชนถือว่าไก่ลายข้ าวตอกเป็ นสายพันธุ์แท้ ดังนั้นจึงสันนิ ษฐานว่า
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ไก่ด่างลายขาวดานี้อาจจะเป็ นไก่ชนิดเดียวกับไก่ลายข้าวตอก แต่มีการเรี ยกชื่อแตกต่างกันตามความนิ ยมใน
ท้องถิ่น
1.5.2 ไก่ด่างน้ าดอกไม้: ลักษณะทัว่ ไปที่สารวจพบ คือ สี ขนสร้อยคอและสี ขน
รองหลังเป็ นสีขาวแดง สีน้ าตาลหรื อสีขาวล้วน ซึ่งแตกต่างจากไก่ด่างที่มีสีขาวสลับดา ส่ วนลักษณะอื่น ๆ
ส่ ว นให่่ ค ล้ายไก่ ด่าง สี แข้งมีสีด าและสี เหลือง หงอน ที่ พบส่ ว นให่่เป็ นหงอนจัก ร และหงอนหิ น
ลักษณะไก่ด่างน้ าดอกไม้ จะมีส่วนคล้ายไก่ลาย หรื อไก่ด่าง 3 สี หรื อ ไก่เบ่จรงค์ในบางพื้นที่ (ภาพที่
3.5) ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นชนิดเดียวกันแต่มีชื่อเรี ยกแตกต่างกันตามท้องถิ่น
1.5.3. ไก่ด่างดอกหมาก: ผูเ้ ลี้ยงเรี ยกว่า “ไก่ด่างดอกหมาก” เนื่ องจากขนบริ เวณ
สร้ อยคอมีสีเหลืองขาว แต่ข นบริ เวณลาตัว มีสีขาวปนดาคล้ายไก่ด่ าง ไก่ด่ างหรื อด่ างน้ าดอกไม้มีสีข น
สร้อยคอเป็ นสี เหลืองขาว และหงอนเป็ นหงอนหิ น สี แข้งจะเป็ นสี เหลือง ซึ่ งจากการบรรยายนี้ พบได้ว่ า
ใกล้เคียงกับลักษณะของไก่ด่างดอกหมาก ดังนั้น น่ าจะเป็ นข้อสังเกตว่าความเข้าใจของนักวิชาการเกี่ยวกับ
ไก่ด่างไม่สอดคล้องกับลักษณะของไก่ด่างตามภูมิปั่่าท้องถิ่น โดยภูมิปั่่าท้องถิ่นแยกไก่ด่าง ไก่ด่าง
น้ าดอกไม้ และไก่ดอกหมาก เป็ นคนละชนิดกันซึ่งแยกตามความแตกต่างของสีขน แต่ก็อาจจะเป็ นไปได้ว่า
ไก่ด่างดอกหมากนี้เป็ นลูกไก่ที่ไม่ลงเหล่าเกิดจากการผสมข้ามระหว่างไก่ดอกหมากและไก่ด่าง
1.6 ไก่แดง: เป็ นไก่พ้นื เมืองประเภทไก่อู รู ปร่ างสูง ทะมัดทะแมง ขนพื้นลาตัว หน้าคอ
หน้าท้อง ขนใต้ปีก ขนสร้อยคอ สร้อยปี กแดง ขนหางมีสีดาหรื อแดงมีขนสีขาวแซม ปากและแข้งสีเหลือง
ผิวหนังสีขาวอมเหลือง เปลือกไข่สีน้ าตาลอ่อน หงอนถัว่ (ภาพที่ 3.6)
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ภาพที่ 3.6 ไก่แดง
ที่มา: กรมปศุสตั ว์ (ม.ป.ป.)
1.7 ไก่แดงสุราษฎร์ : เป็ นไก่ประเภทไก่อู ศูนย์วิจยั และบารุ งพันธุส์ ตั ว์สุราษฎร์ธานี อาเภอ
พุนพิน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี เป็ นผูพ้ ฒั นา และให้ชื่อว่า "ไก่แดงสุ ราษฎร์ ธานี " แหล่งที่เลี้ยงพบมากใน
พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ลักษณะภายนอก เพศผู ้ มีสร้อยคอสี แดง ขนหางสี แดง-ดา ขนลาตัวสี แดง แข้ง ปากสี
เหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนถัว่ เพศเมีย ลักษณะเหมือนเพศผู ้ ยกเว้น ไม่มีขนสร้อยคอและมีขนหางสี แดง
(ภาพที่ 3.7)
ลักษณะทางเศรษฐกิจ อายุ 12 สัปดาห์ น้ าหนักตัวเพศผู ้ 1,083-1,393 กรัม เพศเมีย 8571,071 กรัม ประสิทธิภาพการใช้อาหาร (FCR) 3.6 อัตราการตาย (Mortality) 3.4 % อายุเมื่อให้ไข่ฟอง
แรก 181-203 วัน ผลผลิตไข่ 78-140 ฟอง/แม่/ปี
ผลการวิจยั ของกรมปศุสตั ว์กบั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่านอกจากเนื้อไก่แดงสุราษฎร์ จะ
มีคอเลสเทอรอลต่าแล้ว ยังมีโอเมก้ า-3 และวิตามินอีกหลายชนิด (เพ็่พิช่า เตียว, 2558)
ความสามารถในการเป็ นไก่ชนของไก่แดงสุราษฎร์ธานี ใช้เดือยจัดตามแบบฉบับไก่ชนใต้
มีช้นั เชิงการชนดุเดือด กัดบ่าตีตวั ตีแผลหลัง อดทนบินอึด ตีแม่นและเฉียบขาด ลักษณะเด่นคือโครงสร้าง
ให่่ หนา เกล็ดหนา เดือยยาวเป็ นอาวุธที่มีพิษสงอันตราย เมื่อไก่ชนอายุประมาณ 1 ปี ขึ้นไป ความ
สวยงามจะชัดเจนขึ้น ปี กและหางจากยาวเต็มที่หลังเริ่ มถ่ายขนครั้งแรก ตัวจะให่่โตขึ้นอีก ขนและเกล็ด
หนากว่าเดิม (บอลมันด็อทคอม, 2559) นอกจากจะจาหน่ายเพื่อเลี้ยงเป็ นไก่ไข่ ไก่เนื้อ เลี้ยงเป็ นไก่ชนแล้ว
ยังเลี้ยงไว้ให้นกั เลงไก่ส่งประกวดอีกด้วย ไก่แดงเมื่อถอนขน ขนอ่อนมีสีแดง ผูบ้ ริ โภคมักเข้าใจผิดคิดว่า
เป็ นไก่ไข่
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ภาพที่ 3.7 ไก่แดงสุราษฎร์ธานี
ที่มา: สานักพัฒนาพันธุส์ ตั ว์ กรมปศุสตั ว์ (2558)
1.7 ไก่ทองแดง: ไก่ทองแดง ที่สารวจได้มีลกั ษณะส่วนให่่คล้ายไก่แดง คือ มีขนสี แดง
และสี ดาเป็ นสี หลัก ขนบริ เ วณขนสร้ อยคอและขนรองหลังพบสี แดงมากกว่าสี ทองแดงซึ่งพบเพียง 20
เปอร์เซ็นต์ ของไก่ทองแดงที่พบทั้งหมด ขนรอบหาง ขนหางหลักและขนปี ก พบมีสีดาแดงต่างจากไก่แดง
ที่มกั เป็ นสีแดงล้วน นอกจากนี้ยงั พบว่าสีขนบริ เวณท้องและอกเป็ นสีดาแดง ขณะที่ไก่แดงมีสีดาล้วน ส่ วน
หงอน ที่พบเป็ นหงอนหินและหงอนอู สีแข้งเป็ นสีออกแดง (ภาพที่ 3.8) ปั จจุบนั หาไก่ทองแดงได้ยาก
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ภาพที่ 3.8 ไก่ทองแดง
ที่มา: ธนากร กิรัมย์ และอาพล ยศแก้วกอ (ม.ป.ป.)
1.8 ไก่ชี: เป็ นไก่พ้นื เมืองประเภทไก่อู มีรูปร่ างโปร่ ง ขนลาตัว สร้อยคอ สร้อยหลังและ
ขนหางมีสีขาว ปากและแข้งสีเหลืองและขาวอมเหลือง ผิวหนังสี ขาวอมเหลือง หงอนถัว่ เปลือกไข่สีขาว
(ภาพที่ 3.9)
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ภาพที่ 3.9 ไก่ชี
ที่มา: กรมปศุสตั ว์ (ม.ป.ป.)
1.9. ไก่เทาดา: ลักษณะทัว่ ไปไก่เทาทองหรื อไก่เทาดา พบว่าไก่เทาดามีแนวโน้มความสู ง
และความยาวลาตัวมากกว่าไก่เทาทอง ลักษณะสี ขนไก่เทาดาโดยทัว่ ไปจะมีสีเทาดาบริ เวณสร้อยคอ และ
อาจมีขนสีดา แดง หรื อเหลืองปะปนมาบ้าง ส่วนขนรองหลังพบสีประดู่มากกว่าสีเทา ขนรอบหางและขน
หางหลักจะมีสีเทาและเทาดาเป็ นส่ วนให่่ สาหรับขนปี กจะพบสี ดามากกว่าสี เทา หงอนพบ 4 ชนิ ดคือ
หงอนแจ้ หงอนตุม้ หงอนหิน และหงอนถัว่ นอกจากนี้ พบว่าไก่เทาดามีสีแข้งหลายชนิ ดคือ สี เหลือง สี
เทาอมเหลือง สีดา และสีขาวปนดา ตุม้ หูมีสีแดงและนิ้วเท้า 4 นิ้ วทุกตัว พบว่าการมีสีขนหลายสี อาจเกิด
จากการเลี้ยงแบบปะปนกันหลายพันธุ์ของเกษตรกร ทาให้ลกั ษณะของไก่เทาดาพันธุ์แท้เปลี่ยนแปลงไป
(ภาพที่ 3.10) และข้อมูลที่เกี่ยวกับไก่เทามีความขัดแย้งบางประการ เช่น บางตารากล่าวว่าไก่เทาดาเป็ น
ชนิดเดียวกับไก่เทาขี้ควาย ซึ่งการสารวจที่ตาบลบ้านกร่ าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก พบว่ ามีลกั ษณะ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน และในการนี้ไม่พบไก่เทาขาวหรื อไก่เทาเหลือง
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ภาพที่ 3.10 ไก่เทาดา
ที่มา: ไก่ชนเหนือด็อทคอม (2557)
1.10 ไก่เทาทอง: ลักษณะทัว่ ไปของไก่เทาทองที่พบได้ คือ มีสีเหลืองที่บริ เวณสร้อยคอ
และขนรองหลัง สาหรับขนรอบหางและขนหางหลักจะมีสีคล้ายไก่เทาดาคือมีสีเทาและสีเทาดา ส่ วนหงอน
พบ 2 ชนิดคือ หงอนหินและหงอนอู ส่วนสีแข้งพบว่าส่วนให่่มีสีเหลือง แตกต่างจากไก่ เทาดาที่มีสีแข้ง
หลายสี (ภาพที่ 3.11)
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ภาพที่ 3.11 ไก่เทาทอง
ที่มา: ไก่ชนไทยสามัคคีด็อทคอม (2556)
2. ไก่ตะเภา: เป็ นไก่ขนาดให่่ สีสวย สีน้ าตาลออกเหลือง มีขนอ่อนนุ่มละเอียด มีขนที่หน้าแข้ง
เนื้อนุ่มมีรสชาติอร่ อย สันนิษฐานว่าเป็ นไก่ที่มีถิ่นฐานกาเนิดจากประเทศจีน นาเข้ามาประเทศไทยในช่วงที่
มีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน โดยการนาไก่มากับเรื อสาเภา จึงเรี ยกไก่พนั ธุ์น้ ี ว่า
ไก่ตะเภา ปัจจุบนั ไก่ตะเภาสายพันธุแ์ ท้ ๆ เกือบไม่มีแล้ว เพราะปล่อยให้มีก ารผสมพันธุ์กบั สายพันธุ์อื่น ๆ
จนสายพันธุป์ ะปนกันไปหมด (ภาพที่ 3.12)
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ภาพที่ 3.12 ไก่ตะเภา
ที่มา: ไชยรัตน์ ส้มฉุน (2556)
4. ไก่แจ้: อยูค่ ู่กบั ประเทศไทยมาเป็ นระยะเวลาอันยาวนาน คนที่พบเห็นส่วนมากจะชมชอบท่วงท่า
และรู ปทรงที่น่ารักของมัน (ภาพที่ 3.13) ทาให้หลายคนอดใจไม่ได้ที่ต อ้ งตระเวนหาไก่แจ้มาเลี้ยง พบว่า
ไก่แจ้มีวิวฒั นาการมาจากไก่ป่าขนสีแดง (red jungle fowl) เช่นเดียวกับไก่ชนิดอื่น ๆ เกือบทัว่ โลก
ลัก ษณะทั่ว ไป มีแข้งสั้น มองแทบไม่เห็ น ขา ลัก ษณะแข้งสั้น ดังกล่ าวถูกควบคุ มด้ว ยยีน Cp
สามารถพบเห็นไก่แข้งสั้นได้ในหลายพื้นที่ของโลก ไก่ขาสั้นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือแข้งสั้น แตกต่ าง
จากไก่ Bantams ทัว่ ไปที่หมายถึงไก่ที่มีขนาดเล็ก น้ าหนักไม่มาก แต่ความยาวขาปกติ ยีนแข้งสั้น (Cp) มี
ผลกระทบต่อกระดูกชิ้นต่าง ๆ ทาให้กระดูกเหล่านั้นสั้นกว่าปกติประมาณ 13-24 เปอร์ เซ็นต์ ในเพศเมีย
และ 18-31 เปอร์เซ็นต์ ในเพศผู ้ ซึ่งพบว่ามีผลอย่างรุ นแรงเฉพาะส่ วนของกระดูกแข้ง (tarsometatarsus)
ที่ทาให้แข้งมีขนาดสั้นมาก จนแทบมองไม่เห็นขาในขณะที่ไก่ยนื การผิดปกติของกระดูกร่ างกายนี้ เป็ นการ
ผิดปกติที่เรี ยก achondrophasia หรื อ chondrodystrophy (วิสันต์, 2537; ศรี , 2534; โอเคเนชัน่ ด็อทเน็ต,
2550)

33

ภาพที่ 3.13 ไก่แจ้
ที่มา: สุจิต เมืองสุข (2556)
5. ไก่ กลายพัน ธุ์: เป็ นไก่ ที่เกิด จากการผสมระหว่างไก่พ้ืนเมืองหลายชนิ ดด้วยกัน บางครั้ งมี
ลักษณะแปลกไปจากไก่พ้ืนเมือง เช่ น ไม่มีขนที่ คอ (เรี ยกว่า ไก่ค อล่อน) (ภาพที่ 3.14) ไก่ขนกลับ
(ลักษณะทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง) (ภาพที่ 3.15) เป็ นต้น

ภาพที่ 3.14 ไก่คอล่อน
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ที่มา: สานักงานสภาเกษตรกร จังหวัดสงขลา (ม.ป.ป.)

ภาพที่ 3.15 ไก่ขนกลับ
ที่มา: เชียงรายโฟกัสด็อทคอม (2557)
6. ไก่ดา: มีรูปร่ างคล้ายไก่พ้นื เมืองที่เลี้ยงกันโดยทัว่ ไป มีสีดาตลอดทั้งตัว เช่น ปาก แข้ง ขา ขน
ฯลฯ เนื้อไก่ดาปัจจุบนั เป็ นที่นิยมบริ โภค มีร าคาแพง เพราะมีความเชื่อว่าการรับประทานเนื้ อไก่ดาทาให้
ร่ างกายแข็งแรงและมีอายุยนื (ภาพที่ 3.16)
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ภาพที่ 3.16 ไก่ดา
ที่มา: อุดรร้อยแปดด็อทคอม (2555)
7. ไก่ลูกผสมพื้นเมือง: เป็ นไก่ที่เกิดจากสายพ่อเป็ นไก่พ้นื เมือง สายแม่เป็ นไก่ก่ึงไข่ก่ึงเนื้อ ลูกที่ได้
จะมีลกั ษณะภายนอกและสีขนคล้ายกับไก่พ้นื เมือง ทาให้ขายได้ราคาสูงใกล้เคียงกับไก่พ้นื เมือง นอกจากนี้
ยังมีอตั ราการเจริ ่เติบโตสูงกว่าไก่พ้นื เมืองในช่วงอายุที่ 12 สัปดาห์ ไก่ลูกผสมจะมีน้ าหนัก ตัวสู งกว่าไก่
พื้นเมืองเกือบ 30 เปอร์ เซ็นต์ โดยอายุที่ 12 และ 16 สัปดาห์ มีน้ าหนักตัวเท่ ากับ 1,396 และ 1,786
กรัม ตามลาดับ (ภาพที่ 3.17)

ภาพที่ 3.17 ไก่ลูกผสมพื้นเมือง
ที่มา: สานักพัฒนาพันธุส์ ตั ว์ กรมปศุสตั ว์ (2559)

