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Remark: ใบประวตัิพ่อแม่พนัธ์ุแสดงสายเลอืดไก่เหลอืงหางขาว (สีเหลอืงทอง) จากพ่อมงักร

ทองกบัแม่คอทอง เพือ่แสดงให้เห็นว่าสายพนัธ์ุ F1: Line 1 มเีลอืดสีเหลอืงทองไม่น้อยกว่า 75% 

This certificate is a breeding line diagram showing the F1: Line 1 blood contains 75% 

high breed of LHK Golden color between Golden Dragon and Golden neck grade A 

breeder. 

แม่คอทอง Golden Neck 

Weight: 3.3 kg, high breed 

 

พ่อมงักรทอง Golden Dragon                                                         

   Weight: 4kg, high breed   

 

F1: Line 1 (Golden Dragon + Golden Neck) 

พ่อมงักรทอง + แม่ คอทอง 

75% Golden color by blood มเีลอืดสีเหลอืงทอง75% 
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 โปรแกรมการเลีย้งช่วง 1-12 เดือน (1-12 Months Program)    

1. แบง่ให้อาหาร3เวลา ในปริมาณที่กินพออิ่ม (*อยา่ให้เยอะเกินมนัจะเบื่ออาหารและเขีย่อาหารทิง้) Give food 3 

times a day in an amount that the roster can finished at once (*Giving an excess amount will 

make roster feel lost appetize).  

2. อาหารท่ีใช้ควรมีปริมาณโปรตีนไมน้่อยกวา่ 19% เพื่อให้ไก่โตเร็วและแข็งแรง Daily food shall contain not less 

than 19% protein so it helps the roster to grow faster and strong.  

3. น า้ดื่มควรใสข่วดน า้ไก่ให้กินเป็นเวลาหลงัมือ้อาหาร หรือทกุครัง้ทีน่ าไก่มาขงัรับแดดออ่นตอนเช้าและกินหญ้าสด 

(ควรผสมวิตามินใบโอ  12 หรือ คาโตชาลในปริมาณที่แนะน าให้ใช้ข้างกลอ่ง)  A water should put in the water 

bottle and mix with vitamin B-complex, or Catosal as amount prescript plus a fresh grass in daily 

morning will help roster feel relax /no stress.  

4.   ป้อน วิตามินรวม เออดีีเค และ แคลเซี่ยม อาทิตย์ละ 1-2  ครัง้เพื่อเสริมความสมบรูณ์ภายใน กระดกูและโครงสร้าง 
Give vitamins A, E, D, K and Calcium 1-2 times a week is a good supplementary required for all 

ages for more beauty and healthy roster.         

 

ข้อควรระวงัในการเลีย้ง (Special precautions) 

1. ระวงัอยา่ให้ไก่โดนแดดจดัๆ ผงซกัฟอก หรือ คลกุดิน เพราะจะท าให้สไีก่ด้านและเข้มขึน้ได้  Beware of the 

strong sunlight; Strong detergent or roster play the soil as it can damage the original color of 

the roster directly (Color will become darken if do so).  

2. อาหารชนดิข้าวโพดจะท าให้ปากและแข้งของไกเ่ปลีย่นจากขาวเป็นเหลอืง Eating corn will results to color 

of the roster’s mouth and legs turning to yellow.  

3. ความไมส่ะอาดในพืน้ท่ีเลีย้ง ลม ฝน และ ยงุ เป็นสาเหตหุลกัท าให้ไก่ป่วย ดงันัน้ควรมวีิธีการป้องกนัไมใ่ห้สมัผสั

สิง่เหลา่นี ้Improper hygiene in the area; Win ; Rain and mosquito are the majority cause of 

chicken sickness. Therefore need to avoid.   

4. พืน้ท่ีขงัไก่ต้องไมม่ีหินหรือเศษวสัดตุา่งๆที่จะบาดเท้าไก่หรือเท้าเป็นหน่อได้ The area shall free of the 

stones or sharp debris as it can cause wound under roster’s foot.   

5. การท าวคัซีนเป็นสิง่จ าเป็นท่ีจะต้องท าให้ได้ตามรอบท่ีก าหนด ดงันี ้Vaccination program shall conducted 

accordingly as mention in table below.  

            

อายุ Age วคัซีน Vaccine ปริมาณ Dose 

7 วนั/days  นิวคาสเซิล  Newcastle 1-2 หยดตา/จมูก drop to nose/eye 

14 วนั/days หลอดลมอกัเสบ Bronchitis 1-2 หยดตา/จมูก drop to nose/eye 

21 วนั/days ฝีดาษ  Pox แทงปีก Give on wing 

ทุก 3 เดอืน/ Every 3 months & 3 month อหิวาต์ Fowl Cholera ฉีดเข้ากล้าม 1ซีซี  1cc injection 
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