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กลุมงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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การเลี้ยงไกพื้นเมือง
กลุมงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว ศูนยศกึ ษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ไกพื้นเมืองมีเลี้ยงกันอยูทั่วไป ในชนบทมีลักษณะการเลี้ยงเพื่อเปน
อาหารในครัวเรือนและการกีฬา สวนมากเลี้ยงเพื่อเปนอาชีพเสริมรายได ไก
พื้นเมืองมีหลากหลายสายพันธุ แตละพันธุก็จะมีจดุ เดนเปนคุณสมบัติ ตางกัน
แตมีความตานทานตอโรคแมลง สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุไดดีใน
สภาพการเลี้ยงดูของเกษตรกรรายยอยทั่วไป เนื้อไกพื้นเมืองมีรสชาติดีเปนที่
นิยมกันแพรหลาย จึงเหมาะที่จะอนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน
ประโยชนของไกพื้นเมือง
1. ไดทั้งเนื้อและ
ไข เพื่อเพิ่มอาหารโปรตีน
2. เพิ่มรายได
3. มูลไกใชทําปุย
4. เศษอาหาร และพืชผักเหลือใชตางๆ นํามาเลี้ยงไกได
5. สรางนิสัยใหรักการทํางาน ทํางานเปน สูงาน และอยากทํางาน
คุณสมบัติที่ดขี องไกพนื้ เมือง
1. เลี้ยงงาย อดทนตอโรคแมลงในทองถิ่นไดดี
2. ฟกไขและเลี้ยงลูกเองได
3. เนื้อไกมีรสชาติดี เนื้อแนน มีมันนอย
4. ราคาดีทั้งตัวผูและตัวเมีย ประมาณ กิโลกรัมละ 60 - 70 บาท หรือจําหนายเปนไกชน สามารถทําเปน
อาชีพได
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การคัดเลือกพันธุไกและการเริ่มตนเลี้ยง
การเริ่มตนเลี้ยงไกพื้นเมืองสามารถทําไดหลายวิธี ควรเริ่มเลี้ยงแตจํานวนเล็กนอยที่สามารถดูแลไดอยาง
ทั่วถึง เพราะจะเรียนรูถึงปญหาอุปสรรค ขอดีและขอเสีย เพื่อนําไปสูการพัฒนาการเลี้ยง เพื่อใหไดผลดีขึ้น
1. เลือกไกที่มีรูปรางแข็งแรง สมบูรณ กระฉับกระเฉง ขนเปนมัน ตาสดใส ใบหนาแดงสด
2. เลือกพอพันธุท่มี ีอายุตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป และหนักตั้งแต 2-5 กิโลกรัม สวนแมพันธุ ควรมีอายุตั้งแต 7
เดือน ไมเกิน 3 ป น้ําหนักไมต่ํากวา 1-5 กิโลกรัม มีประวัติการใหไขมาก เลี้ยงลูกไกเกง การคัดเลือกพันธุไกทดี่ ี
ไวทําพันธุจะชวยใหไกในฝูงมีขนาดตัวโต ใหไขดก เลี้ยงลูกดี และมีอตั รารอดสูง
3. ซื้อไกรุนมาเลี้ยง เห็นผลเร็วแตราคาแพงและการลงทุนคอนขางสูง
4. ซื้อลูกไกมาเลีย้ ง ราคาถูก แตใชเวลาเลี้ยงนาน
5. ซื้อไขไกที่มีเชื้อมาฟกเอง อาจใชเครื่องฟกไข หรือฝกใหแมไกฟกเอง
พันธุไกพื้นเมืองภาคเหนือ
1. พันธุประดูหางดํา
เปนไกพนื้ เมืองที่มีทั่วทุกภาค นิยมเลี้ยงเปนไกชนและกินเนื้อ ปจจุบันศูนยวิจัยบํารุงพันธุสัตว
เชียงใหม ไดรวบรวมพันธุเฉพาะที่มีทางภาคเหนือ และทําการผสมพันธุจนไดสายพันธุที่นิ่งแลว และเหมาะ
สําหรับเกษตรกรภาคเหนือ
ลักษณะภายนอก เพศผู มีสีหนาแดง, ขนสรอยคอ-หลังสีแดงเขม,
ขนลําตัว ขนหาง แขง ปากสีดํา, สีผิวหนังขาวอมเหลือง, สีตาเหลืองอม
น้ําตาล และ หงอนเปนหงอนถั่ว สําหรับในเพศเมีย ลักษณะทั่วไปคลาย
กับไกเพศผู มีที่แตกตางกับไกเพศผูคือไมมีขนสรอยคอ สวนเปลือกไขมี
สีนวล
ใหไข 130 – 180 ฟองตอป น้ําหนักไกทจี่ ําหนายที่อายุ 3 เดือน เพศผู 1.2
– 1.4 กิโลกรัม, เพศเมีย 0.9 – 1.1 กิโลกรัม โตเต็มที่เมื่ออายุ 1 ป เพศผู หนัก 2.8 – 3.5 กิโลกรัม, เพศเมีย
หนัก 2.3 – 3 กิโล กรัม
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2. พันธุชี้ฟา
เปนไกพนื้ เมืองที่มีถิ่นกําเนิดแถบบนดอยสูงของจังหวัดเชียงราย นิยมเลี้ยงเพื่อกินเนือ้
ลักษณะภายนอก เพศผู มีสีหนาแดง, ขนสรอยคอ-หลังสีสมขน
ลําตัว ขนหาง สีดํา ,แขง ปากสีดํา, สีผิวหนังดํา, สีตาเหลืองอมน้ําตาล
และ หงอนเปนหงอนจักร สําหรับในเพศเมีย ลักษณะทั่วไปคลายกับ
ไกเพศผู มีที่แตกตางกับไกเพศผูคือไมมีขนสรอยคอ สวนเปลือกไขมี
สีน้ําตาลเขม อวัยวะภายในมีสีดํา ใหไข 120 – 150 ฟองตอป น้ําหนัก
ไกที่จําหนายทีอ่ ายุ 5 เดือน เพศผู 1.2 – 1.4 กิโลกรัม, เพศเมีย 0.9 – 1.1
กิโลกรัม โตเต็มที่เมื่ออายุ 1 ป เพศผู หนัก 2.4 – 2.8 กิโลกรัม, เพศเมีย หนัก 2 – 2.5 กิโล กรัม
3. พันธุแมฟา หลวง
เปนไกพนื้ เมืองที่มีถิ่นกําเนิดแถบบนดอยสูงของจังหวัดเชียงราย และจังหวัดนาน นิยมเลี้ยงเพื่อ
กินเนื้อ
ลักษณะภายนอก เพศผู มีสีหนาแดง, ขนสรอยคอ-หลังสีขาว ขน
ลําตัว ขนหาง สีดํา ,แขง ปากสีดํา, สีผิวหนังดํา, สีตาเหลืองอมน้ําตาล
และ หงอนเปนหงอนจักร สําหรับในเพศเมีย ลักษณะทั่วไปคลายกับไก
เพศผู มีที่แตกตางกับไกเพศผูคือไมมีขนสรอยคอ สวนเปลือกไขมีสี
น้ําตาลเขม อวัยวะภายในมีสีดํา ใหไข 120 – 150 ฟองตอป น้ําหนักไกที่
จําหนายที่อายุ 5 เดือน เพศผู 1.2 – 1.4 กิโลกรัม, เพศเมีย 0.9 – 1.1
กิโลกรัม โตเต็มที่เมื่ออายุ 1 ป เพศผู หนัก 2.8 – 3.2 กิโลกรัม, เพศเมีย
หนัก 2.2 – 2.8 กิโล กรัม
4. พันธุแมฮองสอน
เปนไกพนื้ เมืองที่มีถิ่นกําเนิดแถบพื้นที่สูงจังหวัดแมฮองสอนศูนยวจิ ัยบํารุงพันธุสัตว
เชียงใหม ไดรวบรวมพันธุและขยายพันธุ นิยมเลี้ยงเพื่อกินเนื้อ ลักษณะคลายไกปา
ลักษณะภายนอก เพศผู มีสีหนาแดง, ขนสรอยคอ-หลังสีเหลือง
ขนลําตัว ขนหาง สีดํา ,แขง ปากสีเหลือง, ขนกะลวยหางสีขาว, ตุมหูสี
ขาวอมฟา, สีผิวหนังขาว, สีตาเหลืองอมน้ําตาล และ หงอนเปนหงอน
จักร สําหรับในเพศเมีย ลักษณะทั่วไปคลายกับไกเพศผู มีที่แตกตางกับ
ไกเพศผูคือไมมีขนสรอยคอ ขนตัวสีน้ําตาลสวนเปลือกไขมีสีน้ําตาล ให
ไข 120 – 150 ฟองตอป น้าํ หนักไกที่จําหนายที่อายุ 6 เดือน เพศผู 0.8 – 1 กิโลกรัม, เพศเมีย 0.6 – 0.8 กิโลกรัม
โตเต็มที่เมื่ออายุ 1 ป เพศผู หนัก 1.8 – 2.5 กิโลกรัม, เพศเมีย หนัก 1.2 – 1.5 กิโล กรัม
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การเตรียมสถานที่และคอกไก
1. สถานที่ตั้ง การเลือกทําเลการเลี้ยงควรอยูบนที่ดอน น้าํ ทวมไมถึง และควรสรางคอกไกใหหางจาก
ตัวบานพอสมควร ถาสามารถลอมบริเวณที่เลี้ยงดวยตาขายกันนกไดยงิ่ ดี เพื่อปองกันการติดโรคจากสัตวปกอืน่
2. คอกไก มีหลังคากันแดดกันฝน สามารถปองกันศัตรูตางๆ ได ไมควรเลี้ยงไกไวใตถุนบาน เพราะ
กลิ่นและไรไกจะรบกวน อาจทําคอกไกแบบงายๆ ไดเองโดยใชวัสดุทหี่ าไดงายในทองถิ่น เชน ไมไผ หญาคา
เปนตน
3. พื้นคอก อาจรองพื้นดวยแกลบ ขี้เลื่อย หรือฟางแหง หนาประมาณ 4 เซนติเมตร และตองเปลี่ยนวัสดุ
รองพื้นทุกๆ 3 เดือน
4. คอกควรมีพนื้ ที่ขนาด 1 ตารางเมตรตอไกใหญ 5 ตัวหรือไกเล็ก 50 ตัว
5. ในคอกไกควรมีรังไขใหเพียงพอ

การเตรียมอุปกรณ
.

1. กรงหรือสุม สําหรับเลี้ยงแมไกและลูกไกแรกเกิดใหเพียงพอ
2. เครื่องกกลูกไก กรณีแยกลูกไกออกมาเลี้ยงตางหากในกรงอนุบาล
3. ที่ใหน้ําสําหรับใสน้ําสะอาดใหไกกนิ อาจใชรางไมไผผาครึ่งก็ได หรือใชขวดบรรจุน้ํา
รองดวยถาด
4. รางอาหาร อาจทําดวยสังกะสี ไมกระดาน ไมไผ ยางรถยนตเกา หรือวัสดุที่มีในทองถิ่น
ขนาดราง ไกใหญ 10 ตัว ใชรางยาว 1 เมตร
ไกรุน 10 ตัว ใชรางยาว 50 เซนติเมตร
ไกเล็ก 10 ตัว ใชรางยาว 20 เซนติเมตร
5. ถาดใสกรวดทรายหยาบและเปลือกหอยปน เพื่อชวยยอยอาหารและนําไปสรางกระดูก
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อาหารและการใหอาหารไกพื้นเมือง
ไกพื้นเมืองสวนใหญจะปลอยใหหากินเองโดยธรรมชาติ ซึ่งจะหาไดในทองถิ่น เชน ขาวเปลือก
ขาวโพด เศษอาหารที่เหลือ เพื่อลดตนทุน ควรมีการเสริมอาหารใหไดครบทุกหมู ดังนี้
- อาหารประเภทโปรตีน ไดจาก แมลง ปลวก ไสเดือน ปลาปน เพื่อสราง ขน เล็บ เลือด เนื้อ และหนัง
- อาหารประเภทคารโบไฮเดรท ไดจาก รํา ปลายขาว ขาวโพด ขาวเปลือก กากมันสําปะหลัง เพื่อใหความ
อบอุน สรางกําลัง ในการ เดิน วิ่ง
- อาหารประเภทไขมัน ไดจาก กากถัว่ เหลือง กากมะพราว ไขสัตว กากงาเมล็ดถั่วตางๆ ชวยใหพลังงาน
และความอบอุน
- อาหารประเภทแรธาตุ ไดจากเปลือกหอยปน กระดูกปน ชวยในการเสริมสรางกระดูก และเปลือกไข
- อาหารประเภทวิตามิน ไดจาก หญาสด ใบกระถิน ขาวโพด รําขาว ปลาปน พืชผักตางๆ เปนสารอาหาร
ชวยเสริมสรางความแข็งแรงตานทานโรค

การจัดการ
1. การฟกไข
1) นําไขปลอมหรือไขที่ทําเครื่องหมายไปวางในรังไข แมไกจะไขในวันรุงขึ้นก็เก็บไขที่ไมมเี ครื่องหมาย
ออกทุกวัน แมไกจะไขประมาณ 20 – 30 ฟองแลวจะหยุดไข แมไกจะกินอาหารมากขึน้ และเริ่มไขใหมอีก
ภายใน 15 วันตอมา
2) ไขที่เก็บออกมาทุกวัน นําไปใสแผงไขวางไวทอี่ ากาศถายเทและไมรอนเกินไป ถาตองการนําไปฟก ไม
ควรเก็บเกิน 7 วัน ถาเก็บรักษาไวในตูเย็นไมควรเกิน 15 วัน
3) ทําเครื่องหมายและเขียนวันที่ที่นําไขใสรังไขเพือ่ ใหแมไกฟก รังละ 15 ฟอง ตรวจรังไขทุกวัน หากมีไข
ฟองใหมก็เก็บออก
4) แมไกที่ไขเกิน 20 จะมาฟกเอง เมือ่ เห็นวามีแมไกเริ่มฟกไขแลว ตองตรวจไขที่ฟกเมื่อครบ 7 วัน เพื่อดูวา
ไขมีเชื้อหรือไม ถาไมมีเชื้อก็คัดออก
5) การตรวจไขวา ทีเชือ้ หรือไม โดยใชไฟฉายสองไขที่ฟกครบ 7 วันในตอนกลางคืน ไขที่มีเชือ้ จะเห็นตัว
ออนและเสนเลือด
6) แมไกจะฟกไขเปนเวลา 21 วัน ไขจะฟกออกเปนตัว
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2. การเลี้ยงดูแมไกและลูกไก
1) เมื่อลูกไกออกจากไขหมดแลว ใหยายทั้งแมไกและลูกไกมาขังไวในสุมหรือกรงบนพื้นทีแ่ หง แมไกจะ
เลี้ยงดูเอง โดยมีรางน้ํา รางอาหารสําหรับใสรํา ปลายขาว หรือเศษขาวสุกใหลูกไกกนิ
2) เมื่อลูกไกอายุประมาณ 2 อาทิตย ปลอยลูกไกไปหากินกับแมไก โดยธรรมชาติแมไกจะเลี้ยง
ลูก ประมาณ 1-2 เดือน จึงจะแยกจากลูกเพื่อผสมพันธุ วางไขใหม
3) ถาหากตองการใหแมไกไขเร็วขึน้ ใหแยกลูกออกจากแมนําไปเลี้ยงไวในกรงอนุบาล โดยมีอาหารและ
น้ํา พรอมทั้งเครื่องกกลูกไก เลี้ยงบนกรงจนอายุ 4 – 6 สัปดาห จึงปลอยลงพื้น สวนแมไกนําไปขังใหอาหารและ
น้ําเต็มที่ แมไกจะเริ่มไขภายใน 15 วัน หรือนําแมไกไปอาบน้ําเย็นจัด

การสุขาภิบาลและการปองกันรักษาโรคไกพ้นื เมือง
1. ทําความสะอาดคอกดวยน้าํ ยาฆาเชื้อโรคทุก 2 เดือน และภาชนะ อุปกรณตางๆทุก 7 วัน
2. อยาปลอยใหคอกชื้น แฉะ เพราะจะเปนที่หมักหมมของโรค
3. สรางคอกใหอากาศถายเทไดสะดวก และกําจัดแหลงน้ําสกปรกรอบๆ บริเวณ
4.ใหอาหารทีม่ ีคุณภาพ จัดน้ําสะอาดใหกนิ ตลอดเวลา
5. ถาไกเริ่มปวยใหกําจัดเสีย กําจัดซากโดยการเผาหรือฝง อยาทิ้งลงแหลงน้ําเปนอันขาด เพราะ เชื้อ
โรคจะแพรกระจายได
6. ถาซื้อไกสดมาจากตลาด หรือหมูบานอืน่ มากิน เศษอาหาร กระดูก ขน หรือสวนตางๆ ที่ไมไดปรุง
เปนอาหารควรทําลายเสียเพราะอาจแพรโรค
การปองกันรักษาโรคไกพนื้ เมือง
ปญหาที่สําคัญที่สุดในการเลีย้ งไก คือ โรค เชน โรคนิวคลาสเซิล ฝดาษ อหิวาต หลอดลมอักเสบ พยาธิ
ภายนอกเชน ไร หมัด พยาธิภายใน ไดแก พยาธิไสเดือน พยาธิตัวแบน พยาธินัยนตาไก ผูเลี้ยง จะปองกันและ
ควบคุมโรคพยาธิได โดยจัดการสุขาภิบาลที่ดี การใหวัคซีนปองกันโรคสม่ําเสมอ
การใชการใชวัคซีนปองกันโรคตางๆอยางสม่ําเสมอ สามารถปองกันโรคตางๆ ได เชน โรคนิวคลาสเซิล
ฝดาษ อหิวาต โรคหลอดลมอักเสบ
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วิธีการทําวัคซีนใหไก

การแทงหนังปกเพื่อปลูกฝ

การหยอดตาหรือจมูก

การฉีดเขากลามเนื้อหรือใตผิวหนัง

ตารางการใหวัคซีนปองกันโรคระบาดของไก
ชนิดของวัคซีน
นิวคลาสเซิล
(ชนิดหยอดจมูก)

อายุไก
1-7 วัน

วิธีใช
หยอดจมูก

ขนาดของ
วัคซีนที่ใช

ระยะคุมกันโรค

1-2 หยด

ควรทําครั้งที่ 2 เมื่อ
ไกอายุ 21 วัน

นิวคลาสเซิล

21 วัน

หยอดจมูก

1-2 หยด

ทําวัคซีนนิวคลาสเซิล
ชนิดแทงปกอีกครั้งเมื่อ
ไกอายุ 3 เดือน

นิวคลาสเซิล
(ชนิดแทงปก)

3 เดือน

ใชเข็มคูแทงปก

1 ครั้ง

6 เดือน

ฝดาษไก

7 วัน

ใชเข็มคูแทงปก

1 ครั้ง

1 ป

อหิวาตไก

ตั้งแต 1
เดือน

ฉีดเขากลามเนือ้

1 ซีซี.

3 เดือน ฉีดซ้ําทุก 3 เดือน

1-2 หยด

3 เดือน ฉีดซ้ําทุก 3 เดือน
หามใชวัคซีนนี้พรอมกับ
วัคซีน นิวคลาสเซิล ควร
ใช
วัคซีนชนิดนีห้ างกัน
ไมนอยกวา 1 อาทิตย

หลอดลมอักเสบ

14 วัน

หยอดจมูก

ที่มา : คําแนะนําการเลี้ยงและการควบคุมโรคไกพื้นเมือง, 2530 , กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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การรักษาพยาธิภายนอก
พยาธิภายนอก ไดแก เหา หมัด ไร ที่อาศัยอยูตามผิวหนังและขนไก จะดูดเลือด กัดกินผิวหนัง และขน
ไก ทําใหไกเกิดความรําคาญ ไมมีความสุข ซูบผอมลง สุขภาพไกออนแอ โลหิตจางและความตานทานโรคลดลง
การรักษา ถาพบวาไกมพี ยาธิภายนอก ควรทําการรักษาดังนี้
วิธีที่ 1 ใชยามาลาไธออน 5% ละลายน้ําฉีดพนบริเวณคอกไกและกรงไก เปนประจํา อยาใหถูกตัวไก หรือ
ละลายน้ําออนๆ จุมไกลงในน้ํายา เพื่อฆาหมัดและไรตามตัวไก
วิธีที่ 2 ใชโลติ๊นทุบแชน้ํา ใหน้ําขาวออกผสมกับน้ําพอประมาณ จับไกลงจุมในน้ํายาสักครูแลวจับออก
วิธีที่ 3 ใชยาผงแปงกําจัดเห็บหมัดสุนัข ทีม่ ีขายอยูทวั่ ไป โรยตามตัวไก
วิธีที่ 4 ใชยาสูบอยางฉุน แชน้ําในปบใหเขมขน แลวจับตัวไกจุมลงไป หรือตํายาสูบใหปนแลวนําไปโรยตาม
รังไขและบริเวณคอกไก
วิธีที่ 5 ทําที่เกลือกฝุน นํากลองสี่เหลี่ยมลึก 1 คืบใชยาสูบอยางฉุนบดใหละเอียดผสมกับปูนขาวหรือขี้เถาและดิน
ใสไวในรัง ราดน้ําใหชุมเล็กนอย
เทคนิคการขาย
1. ประชาสัมพันธ เพื่อใหผูตอ งการซื้อรูจัก เชน ในหมูญาติพี่นอง เพื่อนๆ
2. การตั้งราคาใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และมีกําไรพอสมควร ควรสอบถามจากการซื้อขายกัน
ทั่วไป หรือความพิเศษในการเลี้ยงที่แตกตางจากผูอื่น เชน เลี้ยงไกระบบอินทรีย ซึ่งจะไดราคาสูงกวา
3.การขาย
1) ขายใหกับพอคาคนกลาง
2) ขายใหกับเพื่อนบาน ในงานพิธีตางๆ
3) ชําแหละไกสดขายเองที่ตลาดสด
4) แปรรูปไก เชน ไกตม น้ําปลา ไกยางสมุนไพร
ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขการเลี้ยงไกพื้นเมือง
1.ตนทุนคาอาหารสูง ดังนั้นผูที่เลีย้ งไกพนื้ เมืองควรหาวิธีการลดตนทุนคาอาหาร เชน เปดไฟลอแมลง
ในชวงกลางคืน เพื่อใชเปนอาหารเสริมสําหรับไกพนื้ เมือง ทําหลุมเพาะปลวก เปนตน นอกจากนี้ควรปลูกหญา
ใหไกกินกรณีขังไกในกรงตลอดเวลา
2. การปรับปรุงพันธุไกพื้นเมือง ควรมีการคัดเลือกพอพันธุ - แมพันธุที่มีลักษณะดีไวไวทาํ พันธุอยูเสมอ
โดยการคัดไกพื้นเมืองที่ไมสมบูรณออกไป แลวจัดหาพอพันธุไกพื้นเมืองที่มีลักษณะดีจากแหลงอื่นมาเปนพอ
พันธุทุก 3 ป เพื่อปองกันการผสมเลือดชิด
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3. โรคระบาดไก ผูที่เลี้ยงไกพื้นเมืองควรใหความสนใจในการทําวัคซีนปองกันโรคอยางสม่ําเสมอตาม
คําแนะนํา มีการถายพยาธิภายในตามกําหนด มีการพนยาฆาเชื้อบาง อุปกรณการเลี้ยงตองทําความสะอาดบอยๆ
และมีอางจุมเทาฆาเชื้อกอนเขาคอกไก จึงจะสามารถปองกันโรคระบาดได
ผลตอบแทน
ตนทุนตอป
- คาพอแมพนั ธุไก จํานวน 20 ตัว (ผู 2 เมีย 18 ) ตัวละ 200 บาท
เงิน 4,000 บาท
- คาอาหาร
เงิน 10,500 บาท
- คาอุปกรณ
เงิน
500 บาท
- คาเวชภัณฑวคั ซีน
เงิน
500 บาท
- คาคอก
เงิน 5,000 บาท
รวม
25,500 บาท
รายได
แมไก 18 ตัว ใหลูกปละ 3 ครอกๆละ 12 ตัว ไดไก 648 ตัว
- ขายไกอายุ 6 เดือน จํานวน 324 ตัวๆละ 80 บาท
เงิน 25,920 บาท
- มูลคาไกอายุ 3 เดือน จํานวน 324 ตัวๆละ 40 บาท
เงิน 12,960 บาท
- มูลไกแหง จํานวน 20 กระสอบๆละ 20 บาท
เงิน
400 บาท
รวม
39,280 บาท
มีกําไร
39,280 – 25,500 = 13,780.00 บาท

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“การเลี้ยงไกพื้นเมือง” ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม : 3 ธันวาคม 2551

