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การวิจัยและพัฒนา 

นโยบายกรมปศุสัตว ์

ไก่พื้นเมือง 

 ประเทศไทยมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมาตั้งแต่อดีตกาล แต่เริ่มมีการศึกษาอย่างจริงจังประมาณ  
20 ปีท่ีแล้ว การศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นในเรื่องของการใช้หลักวิชาการท่ีก้าวหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
นักส่งเสริมหรือนักวิชาการพยายามผลักดันความรู้ท่ีได้รับจากต่างประเทศให้แก่เกษตรกร ความรู้ดังกล่าว
เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ การเลี้ยง การให้อาหาร การส่งเสริมได้มุ่งเน้นเพื่อพัฒนา 
ไปสู่การเป็นอาชีพหลักของเกษตรกร 
 
 

กรมปศุสัตว์สนับสนุนเกษตรกรและอุตสาหกรรมให้อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากไก่พื้นเมือง  
ท้ังระยะสั้นและระยะยาว บทบาทของกรมปศุสัตว์กับไก่พื้นเมืองปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีฝูงไก่พื้น เมืองพันธุ์แท้ 
จ านวน  4 พันธุ์ ได้แก่  พันธุ์ประดู่หางด า เลี้ยงและวิจัยพันธุ์ท่ีศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่  ,  
พันธุ์เหลืองหางขาว เลี้ยงและวิจัยพันธุ์ท่ีศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี , พันธุ์ไก่แดง  เลี้ยงและวิจัย
พันธุ์ท่ีศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี , พันธุ์ไก่ชี  เลี้ยงและวิจัยพันธุ์ท่ีศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์
ท่าพระ  ซึ่งมีก าลังการผลิตแต่ละแห่งประมาณ  25,000 ตัว/ปี  รวมประมาณ 100,000 ตัว/ปี  เนื่องจาก 
ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ท าให้ลูกไก่ท่ีเกิดของแต่ละพันธุ์มีลักษณะภายนอกตรงตามพันธุ์  ไม่หลากหลายสีขน  เช่น  
ลูกไก่ท่ีเกิดจากไก่พื้นเมืองของไทยท่ัวๆ ไป นโยบายการอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองในระยะสั้นอีก 2-3 ปี จะท าให้ไก่
พื้นเมืองท้ัง 4 สายพันธุ์ท่ีกรมปศุสัตว์พัฒนามา ให้มีลักษณะภายนอกนิ่งและมีมาตรฐานเพื่อให้เป็นไก่พันธุ์แท้
ตามหลักสากลท่ัวไป โดยจะมีการกระจายพันธุ์กลับไปสู่เกษตรกรในหมู่บ้าน  ส่วนในระยะยาวจะมีการสร้าง 
ฝูงไก่พื้นเมืองพันธุ์อื่นๆ ของไทย เช่น ไก่เขียว ไก่เทา  ไก่สาของภาคเหนือ ฯลฯ  การใช้ประโยชน์จาก  
ไก่พื้นเมือง กรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับ สกว.ด าเนินงานโครงการสร้างฝูงไก่พื้นเมืองในระยะ 2-3 ปีท่ีผ่านมา  
เริ่มมีการผลิตไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ออกอย่างต่อเนื่อง  รวมท้ังกรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการโครงการสร้างกลุ่ม
เครือข่ายเลี้ยงไก่พื้นเมืองควบคู่กันไป โดยสนับสนุนให้เกษตรกรตั้งกลุ่ม ท้ังมีการให้ความรู้ด้านวิชาการ  และ
เกษตรกรในกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่พื้นเมืองของกรมปศุสัตว์  

 

 

 การพัฒนาไก่พื้นเมืองได้มีการด าเนินการอย่างจริงจังในสองทศวรรษท่ีผ่านมา โดยรัฐบาลได้บรรจุ
โครงการพัฒนาสัตว์ปีกส าหรับหมู่บ้านยากจนในชนบทไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 5 
(พ.ศ. 2525 - 2529) มีเป้าหมายท่ีจะลดอัตราการตาย เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการไข่ของไก่
พื้นเมือง โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคระบาดและหรือใช้ไก่พื้นเมืองผสมข้ามสายพันธุ์ต่างประเทศ และได้บรรจุ
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 ปัญหาของโรค
ระบาดไก่พื้นเมืองท่ีส าคัญ อาทิ โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ และโรคอหิวาต์ เป็นสาเหตุให้ไก่
ตายด้วยโรคระบาดในอัตราท่ีสูงมาก และท าให้สูญเสียไก่ในแต่ละ ปีนับเป็นจ านวนหลายสิบล้านตัว รัฐบาล  
มีเป้าหมายท่ีจะลดอัตราการตาย เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการไข่ของไก่พื้นเมือง โดยการใช้วัคซีน
ป้องกันโรคระบาดและหรือใช้ไก่พื้นเมืองผสมข้ามสายพันธุ์ต่างประเทศ 
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 ประเภทของไก่พ้ืนเมือง 

 สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองในประเทศ  
 Bernhard (1975) ได้กล่าวว่า ไก่ถูกจัดอยู่ในสัตว์ปีกจ าพวกนก แต่เดิมนั้นเป็นไก่ป่า ( Red Jungle 
fowl) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Callus domesticus โดยมีนกเป็นต้นตระกูล นักสัตววิทยา ได้จัดจ าแนกไก่  
ในอาณาจักรสัตว์ให้อยู่ใน 
  Order Galliformes 
    Suborder Galli 
    Family Phasianide 
     Subfamily Phasianinae 
      Tribe Phasianini 
       Genus Gallus 

สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทย ได้แก่ พันธุ์ไก่อู ไก่ตะเภา ไก่แจ้ (ไทย) ไก่กลายพันธุ์ และไก่ด า ซึ่งสายพันธุ์
ประเภทนี้ไม่มีการผสมและคัดเลือกพันธุ์อย่างเข้มงวดอย่างไก่ชน โดยมีการบรรยายลักษณะสายพันธุ์  
อย่างกว้าง ๆ ดังนี้ (อภิชัย 2534) 

ไก่อู: เป็นไก่พันธุ์หนัก ตัวเมียมีขนสีด าปกคลุมท้ังตัว ตัวผู้มีลักษณะเป็นไก่ชน มีนิสัยชอบจิกตีหรือชน 
มีสีขนแตกต่างกันออกไป เช่น มีสีแดงสลับสเีขียว สีด า สีเทา สีเหลืองออกขาว หางสีด าหรือสีลายอื่น ๆ ต ารา
การเลี้ยงไก่ชนท่ัวไปกล่าวว่าเป็นต้นตระกูลของ “ไก่ชน”  

ไก่ตะเภา  : เป็นไ ก่ขนาดใหญ่ สีสวย สีน้ าตาลออกเหลือง มีขนอ่อนนุ่มละเอียด มีขนท่ีหน้าแข้ง  
เนื้อนุ่มมีรสชาติอร่อย สันนิษฐานว่าเป็นไก่ท่ีมีถ่ินฐานก าเนิดจากประเทศจีน น าเข้ามาประเทศไทยในช่วง  
ท่ีมีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน โดยการน าไก่มากับเรือส าเภา จึงเรียกไก่พันธุ์นี้ว่า 
ไก่ตะเภา ปัจจุบันไก่ตะเภาสายพันธุ์แท้ ๆ เกือบไม่มีแล้ว เพราะปล่อยให้มีการผสมพันธุ์กับสายพันธุ์อื่น ๆ  
จนสายพันธุ์ปะปนกันไปหมด 

ไก่กลายพันธุ์ : เป็นไก่ท่ีเกิดจากการผสมระหว่างไก่พื้นเมืองหลายชนิดด้วยกัน ในบางครั้งมีลักษณะ
แปลกไปจากไก่พื้นเมือง เช่น ไม่มีขนท่ีคอ (เรียกว่า ไก่คอล่อน) ไก่ขนกลับ (ลักษณะทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง) 
เป็นต้น 

ไก่ด า : มีรูปร่างคล้ายไก่พื้นเมืองท่ีเลี้ยงกันโดยท่ัวไป มีสีด าตลอดทั้งตัว เช่น ปาก แข้ง ขา ขน ฯลฯ 
เนื้อไก่ด าปัจจุบันเป็นท่ีนิยมบริโภค มีราคาแพง เพราะมีความเชื่อว่าการรับประทานเนื้อไก่ด าท าให้ร่างกาย
แข็งแรงและมีอายุยืน 

ไก่ประดู่หางด า : ไก่ชนพันธุ์ประดู่หางด ามีลักษณะเด่นๆ พอท่ีจะสังเกตได้
ดังนี้  ปาก เป็นสายพันธุ์ไก่ชนท่ีมีปากสีด า อูมใหญ่ โดยปากจะคล้ายปากนกแก้ว 
ปากบนมีร่องน้ าท้ังสองข้าง ระหว่างร่องน้ าจะเป็นสันราง ตา ตาสีประดู่ หรือแดง  
อมม่วง หรือตาออกสีด า หรือสีแดง หงอน หงอนหินไม่มีจักเลย สร้อยคอ สร้อยคอ  
สีประดู่ยาวประบ่า ปีกใหญ่ยาว สร้อยปีกสีเดียวกับสร้อยคอ สร้อยหลังสีประดู่ยาว
ระย้าประก้น ขน ขนล าตัวขนปีกและหางสีด า กะลวยหางด า โคนขาใหญ่ หน้าอก 
หน้าอกกว้าง และยาวเนื้อเต็มแน่น ขาแข้ง เล็บและเดือย สีด า เพศเมียสีเดียวกับเพศผู้แต่ไม่มีสร้อย ไก่ประดู่
หางด า ท่ีสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง รับรองพันธุ์มี 4 ชนิด คือ 
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1. ประดู่มะขาม ถ้าสีแก่เรียกมะขามไหม้ ลักษณะขนพื้นตัวสีด า ขนปีก ขนหาง สีด า ขนสร้อยคอ 
สร้อยปีก สร้อยหลังสีประดู่แบบเม็ดมะขามแก่ ปาก แข้ง เล็บ เดือย สีน้ าตาลไหม้(แก่) ตาสีไพล ขนปิดหู        
สีประดู่ 

2. ประดู่แสมด ามะขามไหม้ ลักษณะเหมือนประดู่มะขามทุกอย่าง ยกเว้น ปาก แข้ง เล็บ เดือย และ
ตาสีด า 

3. ประดู่แข้งเขียวตาลาย  ลักษณะเหมือนประดู่มะขาม ต่างกันตรงปาก แข้ง เล็บ เดือย  
สีเขียวอมด า ตาลายด า 

4. ประดู่แดง ลักษณะเหมือนประดู่อื่นท่ัวๆไป ต่างกันตรงสร้อยคอ สร้อยปีก สร้อยหลังสีออกแดง 
(น้ าตาลแดง) ปาก แข้ง เล็บ เดือยสีน้ าตาล ตาสีแดง 

มีไก่ประดู่หางด าอีกชนิดหนึ่ง ลักษณะประจ าพันธุ์ไม่แน่นอน พื้นตัวสีด า ขนหาง ขนปีกสีด า  
ขนสร้อยคอ สร้อยปีก สร้อยหลังสีประดู่เหมือนท้ัง 4 ตัวดังกล่าว แต่ปาก แข้ง เล็บ เดือยสีไม่แน่นอน มีสีด า  
สีเขียว สีน้ าตาล ปะปนกันอยู่ และตาก็สีไม่แน่นอน มีสีด า สีสวย สีไพล สีแดงปะปนกันอยู่ ไก่พวกนี้ถือว่า 
ผสมข้ามพันธุ์มาจากประดู่ทั้ง 4 ชนิด ลูกออกมาจึงผิดเพี้ยนไปจากพันธุ์เดิม ในวงการประกวด ไก่ประดู่หางด า
ท่ัว ๆ ไป ก็อนุโลมอยู่ในพวกไก่ประดู่หางด าแต่เลือดไม่ใช่เฉพาะพันธุ์  
 

        ไก่ประดู่หางขาว : เป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองท่ีมีรูปร่างสูงโปร่ง ขนาดใหญ่ 
ขนล าตัวมีสีด า มีขนสีขาวแซม ขนปีกสีด าแซมขนขาวปลายปีก ขนพื้นล าตัว
และขนปีกปกคลุมด้วยสร้อยคอ  สร้อยหลังและสร้อยปีกสีเหลืองหรือสีเหลือ
งอมแดง ขนหางเป็นพวงสีด ามีขนสีขาวแซม  ปากและแข้งมีสีเหลือง ผิวหนัง
สีขาวอมเหลือง เปลือกไข่สีน้ าตาลอ่อน หงอนถ่ัว   

 

 

        ไก่แดง : มีรูปร่างสูง ทะมัดทะแมง ขนพื้นล าตัว หน้าคอ หน้าท้อง  
ขนใต้ปีก ขนสร้อยคอ สร้อยปีกแดง ขนหางมีสีด าหรือแดงมีขนสีขาว  
แซม ปากและแข้งสีเหลือง ผิวหนังสีขาวอมเหลือง เปลือกไข่สีน้ าตาลอ่อน  
หงอนถ่ัว  

 

 

       ไก่ชี :มีรูปร่างโปร่ง ขนล าตัว สร้อยคอ สร้อยหลังและขนหางมีสีขาว 
ปากและแข้งสีเหลืองและขาวอมเหลือง ผิวหนังสีขาวอมเหลือง  เปลือกไข่  
สีขาวนวล หงอนถ่ัว 
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           ไก่ลูกผสมพื้นเมือง  : เป็นไก่เกิดจากสายพ่อเป็นไก่พื้นเมือง   
สายแม่เป็นไก่กึ่งไข่กึ่งเนื้อ ลูกท่ีได้จะมีลักษณะภายนอกและสีขนคล้ายกับ
ไก่พื้นเมือง  ท าให้ขายได้ราคาสูงใกล้เคียงกับไก่พื้นเมือง  นอกจากนี้ยังมี
อัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าไก่พื้นเมืองในช่วงอายุท่ี 12 สัปดาห์ ไก่ลูกผสม
จะมีน้ าหนักตัวสูงกว่าไก่พื้นเมืองเกือบ 30% โดยอายุท่ี 12 และ 16 
สัปดาห์ มีน้ าหนักตัวเท่ากับ 1,396 และ 1,786 กรัม ตามล าดับ  

           ไก่เขียวหางด า : เป็นไก่พื้นเมืองของไทยมาแต่โบราณ พัฒนา 
มาจากไก่บ้านพันธุ์ กะตังอู หรือ ไก่อู มีมาพร้อมคนไทยโบราณ สืบได้ตั้งแต่ 
ต้นสมัยสุโขทัย เป็นต้นมา ไก่เขียวหางด า เป็นไก่พันธุ์หนึ่งมีชั้นเชิงดีมีล าหัก 
ล าโค่นดี นิยมเลี้ยงแพร่หลายตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงขุนนางชั้นผู้ใหญ่ เช่น  
พระยาพิชัยดาบหัก เลี้ยงไก่เขียวหางด า ชื่อ ไก่พาลี  

ไก่เขียวหางด า ท่ีนิยมเป็นพันธุ์แท้จะเป็นไก่อุตรดิตถ์ ชลบุรี (พนัสนิคม) อยุธยา  และแถบภาคใต้
หลายจังหวัด ไก่เขียวหางด าเป็นไก่ในประวัติศาสตร์ และในวรรณคดีไทย  เรื่องพระรถเมรี หรือพระรถเสน 
หรือนางสิบสอง ท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์  พระยาพิชัยดาบหัก  ไก่เขียวหางด ามีถ่ินก าเนิดทางภาคใต้  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคเหนือของไทย ไก่เขียวมีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องถ่ิน เช่น แถบภาค
ตะวันออก จังหวัดชลบุรี (พนัสนิคม) เรียก “เขียวพระรถ” ในภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ เรียก  “เขียวพาลี ” 
ส่วนภาคกลาง เรียก “เขียวพระยาพิชัยดาบหัก” และภาคใต้ เรียก  “เขียวมรกต ” และยังมีชื่ออื่นๆ อีก เช่น 
เขียวไข่กา, เขียวพระอินทร์, เขียวนิลสาริกา ไก่พันธุ์เขียวหางด า ปัจจุบันค่อนข้างหายาก  ก าลังอนุรักษ์และ
พัฒนากันต่อไป ประเภท ไก่เขียวหางด า เป็นไก่ขนาดกลาง น้ าหนักโดยเฉลี่ย เพศผู้หนัก 3.00 กิโลกรัมข้ึนไป 
เพศเมียประมาณ 2.00 กิโลกรัมข้ึนไป สีของเปลือกไข่ สีน้ าตาลนวล  ลักษณะลูกไก่ หัว หน้าอก  ปีกไชนอก  
สีขาวเล็กน้อยคล้ายประดู่หางด า ปาก แข้ง สีเขียวอมด า หรือน้ าตาลอมด า 

ไก่เทาด า : เม่ือพิจารณาลักษณะโดยรวมของไก่เทาทองหรือไก่เทาด า  
พบว่าไก่เทาด ามีแนวโน้มความสูงและความยาวล าตัวมากกว่าไก่เทาทอง
(Table 1) ลักษณะสีขนไก่เทาด าโดยท่ัวไปจะมีสีเทาด าบริเวณสร้อยคอ และ
อาจมีขนสีด า แดง เหลือง ปะปนมาบ้าง ส่วนขนรองหลังพบสีประดู่มากกว่า  
สีเทา ขนรอบหางและขนหางหลักจะมีสีเทาและเทาด าเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับ
ขนปีกจะพบสีด ามากกว่าสีเทา (Fig.1) หงอบพบ 4 ชนิดคือ หงอนแจ้ หงอนตุ้ม 
หงอนหิน และหงอนถ่ัว (Table 2) นอกจากนี้พบว่าไก่เทาด ามีสีแข้งหลายชนิดคือ สีเหลือง สีเทาอมเหลือง  
สีด า และสีขาวปนด า (Table 3) ตุ้มหูมีสีแดงและนิ้วเท้า 4 นิ้วทุกตัว สอดคล้องกับ อภิชัย (2541)  การส ารวจ
พบสีขนหลายสีนี้อาจเกิดจากการเลี้ยงไป่แบบปะปนกันหลายพันธุ์ของเกษตรกร ท าให้ลักษณะของไก่เทาด า
พันธุ์แท้เปลี่ยนแปลงไป และข้อมูลท่ีเกี่ยวกับไก่เทามีความขัดแย้งบางประการ เช่น บางต ารากล่าวว่าไก่เทาด า
เป็นชนิดเดียวกับไก่เทาข้ีควาย ซึ่งการส ารวจท่ีต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีลักษณะ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน และในการนี้ไม่พบไก่เทาขาวหรือไก่เทาเหลือง 
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ไก่เทาทอง : ลักษณะท่ัว ๆ ไปของไก่เทาทองท่ีส ารวจได้คือมีสีเหลืองบริเวณสร้อยคอและขนรองหลัง 
ขัดแย้งกับ อภิชัย (2541) ท่ีกล่าวว่าสีบริเวณดังกล่าวมีสีประดู่ปนด า ซึ่ง ปรีชา (2542) เรียกไก่ท่ีมีลักษณะ
ดังกล่าวว่าไก่เทาประดู่ ส่วนไก่เทาท่ีมีขนสร้อยคอเป็นสีเหลืองจะเรียกไก่เทาทอง ซึ่งงานวิจัยนี้  
มีความสอดคล้องกับปรีชา (2542) ส าหรับขนรอบหางและขนหางหลักจะมีสีคล้ายไก่เทาด าคือมีมีเทาและ  
สีเทาด า (Fig.2) สอดคล้องกับ อภิชัย (2541) ส่วนหงอนพบ 2 ชนิดคือ หงอนหินและหงอนอู ( Table 2)  
ส่วนสีแข้งพบว่าส่วนใหญ่มีสีเหลืองแตกต่างจากไก่เทาด าท่ีมีสีแข้งหลายสี (Table 3) 

ไก่แดง : ลักษณะโดยท่ัวไปของไก่พื้นบ้านพันธุ์แดงท่ีส ารวจได้จะมีสีขนเป็นสีแดงบริเวณสร้อยคอ 
(Fig.3) และขนรองหลัง ขนส่วนอื่น ๆ เช่น ขนปีก ขนรอบหาง ขนหางหลัก และขนท้องและอกมีสีด า  
เป็นส่วนใหญ่ (Table 3) การท่ีไก่พื้นบ้านพันธุ์ไก่แดงนี้มีลักษณะสอดคล้องกันส่วนใหญ่เชื่อว่าน่าจะมาจาก  
ผู้เลี้ยงมีการอนุรักษ์หรือมีการคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์ โดยไม่น าไปผสมพันธุ์กับไก่พื้นบ้านพันธุ์อื่น จึงท าให้
ลักษณะของไก่แดงท่ีส ารวจได้มีลักษณะท่ีเด่นชัดกว่าไก่พื้นบ้านพันธุ์อื่น หรือเนื่องจากเหตุผลอื่นทางด้าน
พันธุกรรม 

ไก่ทองแดง : ไก่ทองแดง (Fig.4) ท่ีส ารวจได้ครั้งนี้มีลักษณะส่วนใหญ่คล้ายไก่แดง คือมีขนสีแดงและ
สีด าเป็นสีหลัก ขนบริเวณขนสร้อยคอและขนรองหลังพบสีแดงมากกว่าสีทองแดงท่ีพบเพียง 20 เปอร์เซ็นต์
ของไก่ ทองแดงท่ีส ารวจพบ ส่วนขนรอบหาง ขนหางหลัก และขนปีกพบว่ามีสีด าแดง ต่างจากไก่แดง  
ท่ีเป็นสีแดงล้วน นอกจากนี้ยังพบว่าสีขนบริเวณท้องและอกเป็นสีด าแดง ขณะท่ีไก่แดงมีสีด าล้วน ส่วนหงอน  
ท่ีพบเป็นหงอนหินและหงอนอู (Table 2) สีแข้งเป็นสีออกแดง ( Table 3) ปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็นหรือหาไก่
ทองแดงได้ยาก คาดว่าถ้าไม่มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อรักษาและพัฒนาสายพันธุ์อย่างแท้จริงแล้วอาจเกิดการ  
สูญพันธุ์ได้ 
 
          กลุ่มพนัธุ์ ไก่ด่าง  : ความหลากหลายของไก่ด่างท่ีพบในการ
ส ารวจมี 3 ชนิดคือ ไก่ด่าง ไก่ด่างน้ าดอกไม้ และไก่ด่างดอกหมาก 
ลักษณะท่ัวไปจะพบสีขนส่วนใหญ่เป็นสีขาวสลับสีด าในขนเส้นเดียวกัน 
พบบริเวณสร้อยคอ ขนรองหลัง มีขนหลักเป็นสีขาว ส่วนสีขนตาม
ล าตัวเป็นสีขาวสลับด าเป็นส่วนใหญ่ ความแตกต่างของไก่ด่าง ไก่ด่าง
น้ าดอกไม้  
และไก่ด่างดอกหมาก คือไก่ด่างน้ าดอกไม้จะมีสีสร้อยคอและขนรองหลัง
หลายสี เช่นสีขาวแดง สีน้ าตาล หรือสีขาวล้วน ส่วนไก่ด่างจะมีสีขาว
สลับด า และไก่ด่างดอกหมากจะมีขนสร้อยคอและหรือสร้อยหลังเป็นสี
ดอกหมาก ขนบริเวณล าตัวเป็นลายขาวสลับด า 

 

ไก่ด่าง : ลักษณะท่ัวท่ีพบคือ สีขนสร้อยคอ ขนรองหลัง และขนปีกมีสีขาวสลับด า ( Fig.5) มากกว่า  
จะเป็นสีขาวล้วน ๆ หงอนพบเป็นหงอนจัก หรือหงอนแจ้ หงอนอู และหงอนหิน ตุ้มหูมีสีแดง สีแข้งพบท้ัง  
สีขาว สีด า สีขาวเหลือง สีขาว และสีเหลือง (Table 3) ไก่ด่างท่ีส ารวจได้นี้มีลักษณะและสีขนเหมือนไก่ลาย
ข้าวตอก ซึ่งตามต าราไก่ชนถือว่าไก่ลายข้าวตอกเป็นสานพันธุ์แท้ ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าไก่ด่างลายขาวด านี้
อาจจะเป็นไก่ชนิดเดียวกับไก่ลายข้าวตอก แต่มีการเรียกชื่อแตกต่างกันตามความนิยมในท้องถ่ิน 
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ไก่ด่างน้ าดอกไม้ : ลักษณะท่ัวไปท่ีส ารวจพบคือ สีขนสร้อยคอและสีขนรองหลังเป็นสีขาวแดง  
สีน้ าตาล      หรือสีขาวล้วน (Fig.6) ซึ่งแตกต่างจากไก่ด่างท่ีมีสีขาวสลับด า ส่วนลักษณะอื่น ๆ ส่วนใหญ่คล้าย
ไก่ด่าง สีแข้งมีสีด าและสีเหลือง หงอน ท่ีพบส่วนใหญ่เป็นหงอนจัก และหงอนหิน ( Table 2) ลักษณะไก่ด่าง
น้ าดอกไม้   จะมีส่วนคล้ายไก่ลาย หรือไก่ด่าง 3 สี หรือ ไก่เบญจรงค์ในบางพื้นท่ี ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็น
ชนิดเดียวกันแต่มีชื่อเรียกแตกต่างกันตามท้องถ่ิน 

ไก่ด่างดอกหมาก : ผู้เลี้ยงเรียกว่า “ไก่ด่างดอกหมาก” เนื่องจากขนบริเวณสร้อยคอมีสีเหลืองขาว  
แต่ขนบริเวณล าตัวมีสีขาวปนด าคล้ายไก่ด่าง ซึ่ง อภิชัย (2541) บรรยายว่าไก่ด่างหรือด่างน้ าดอกไม้มีสีขน
สร้อยคอเป็นสีเหลืองขาว และหงอนเป็นหงอนหิน สีแข้งเป็นสีเหลือง ซึ่งจากการบรรยายนี้พบว่าจะใกล้เคียง
กับลักษณะของไก่ด่างดอกหมากในการส ารวจนี้ ดังนั้น น่าจะเป็นข้อสังเกตว่าความเข้าใจของนักวิชาการ
เกี่ยวกับไก่ด่างไม่สอดคล้องกับลักษณะของไก่ด่างตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยภูมิปัญญาท้องถ่ินแยกไก่ด่าง  
ไก่ด่างน้ าดอกไม้ และไก่ดอกหมากเป็นคนละชนิดกันซึ่งแยกตามความแตกต่างของสีขน แต่อาจเป็นไปได้ว่า  
ไก่ด่างดอกหมากนี้เป็นลูกไก่ท่ีไม่หลงเหล่าเกิดจากการผสมข้ามระหว่างไก่ดอกหมากและไก่ด่าง 

 ระบบการผลิตไก่พื้นเมืองของเกษตรกร พ่อแม่พันธุ์ไก่ของเกษตรกรนั้นมีการปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเอง
ตามธรรมชาติ หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ การป้องกันและควบคุมโรคไก่พึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก ไก่ตัวท่ีมี
ลักษณะเด่นบางส่วน เช่น ตัวโต ถูกน ามาเป็นอาหารหรือน าไปขาย บางส่วนได้น ามาเป็นพ่อแม่พันธุ์  
ส่วนท่ีเหลือถูกน าไปเป็นอาหารหรือน าไปขาย ด้วยเหตุนี้เองท าให้สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองมีขนาดของตัวท่ีเล็กลง
เรื่อย ๆ พร้อมกันนั้นการผสมพันธุ์แบบเลือดชิดที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติของไก่พื้นเมือง มีผลต่อการท าให้
สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองลดขนาดลงด้วย 

 ไก่พื้นเมืองมีการเลี้ยงท่ัวไปตามหมู่บ้าน ไก่พื้นเมืองเหล่านี้ถูกเลี้ยงไว้แบบปล่อยหากินเอง คุ้ยเข่ีย
อาหารตามธรรมชาติ จึงเป็นไก่ชนิดเดียวท่ีสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่เกิด ลูกไก่เดินตามแม่  
ออกหาอาหารเอง ไก่พื้นเมืองได้ปรับตังเองเข้ากับสภาพแวดล้อมจึงเป็นสัตว์เลี้ยงท่ีเลี้ยงกันแทบทุกครัวเรือน
โดยเฉพาะในชนบท ระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองจากอดีตเป็นระบบการเลี้ยงท่ีพึ่งพาธรรมชาติไม่ได้ใช้วิทยาการ
สมัยใหม่ เป็นระบบการลงทุนท่ีต่ าแต่มีความย่ังยืนจนถึงปัจจุบัน 
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การจัดการ การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
 

 

 

อาหารและการให้อาหาร 
 อาหารท่ีใช้เลี้ยงไก่พื้นเมือง คือปลายข้าว ข้าวสาร ข้าวเปลือก และการปล่อยให้ไก่หาอาหารกินเอง
ตามธรรมชาติ โดยท่ัวไปรูปแบบการให้อาหารคือ การหว่านตามพื้นดินหรือลานบ้านเป็นการให้อาหารแบบ
รวมโดยมีไก่ทุกรุ่น เข้ามาคุ้นเข่ียแย่งกันกินอาหาร หากต้องการให้ลูกไก่ได้รับอาหารเพียงพอ จะแยกลูกไก่กับ
แม่ไก่ออกจากฝูง น าไปเลี้ยงในสุ่ม ผู้เลี้ยงโปรยอาหารลงในสุ่มให้ไก่กิน (สุมาลี , 2532; ภัทรพงษ์ , 2547) 

1. วัตถุดิบอาหารที่ใช้เล้ียงและสูตรอาหารไก่พื้นเมือง  
อาหารท่ีใช้เลี้ยงไก่พื้นเมืองมีอยู่หลายชนิด แต่ที่นิยมใช้กัน  

อย่างแพร่หลาย คือ ข้าวเปลือก ปลาย ข้าว และร า ซึ่งเป็นอาหารท่ีมีอยู่  
ในท้องถ่ินนอกจากนี้ผู้ท่ีเลี้ยงไก่พื้นเมืองอาจใช้ข้าวโพด ใบกระถินบดให้ละเอีย ด
กากถ่ัวเหลือง และปลาป่น ฯลฯ  โดยหลักการแล้ว ไก่พื้นเมืองต้องการอาหาร  
ท่ีดีมีคุณภาพท่ีมีพร้องท้ังไขมั น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน แร่ธาตุ และวิตามิน  
ซึ่งมีพร้อมในอาหารส าเร็จรูป แต่การเลี้ยงไก่พื้นเมืองในชนบทจะเป็นการเลี้ยง
เพื่อรับประทานในครัวเรือน โดยปล่อยให้ไก่พื้นเมืองหาอาหารกินเอง  
ตามธรรมชาติ จะมีการให้อาหารเสริมบ้าง เช่น ปลายข้าวหรือข้าวเปลือกโปรย
ให้กินก่อนไก่พื้นเมืองเข้าโรงเรือน แต่ส าหรับผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองท่ีต้องการให้  
ไก่พื้นเมืองเจริญเติบโตเร็ว ขายได้ราคาดี ควรให้อาหารท่ีมีคุณค่าครบถ้วนตามท่ีไก่พื้นเมืองต้องการ อาจใช้
หัวอาหารผสมกับปลายข้าวและร าในอัตราส่วน 1 : 2 : 2 (หัวอาหาร 1 ส่วน ปลายข้าว 2 ส่วน ร า 2 ส่วน) 
หรืออาจใช้สูตรอาหาร ต่อไปนี้   

สูตรอาหารที่ใช้เล้ียงลูกไก่พื้นเมือง 
แรกเกิด จนถึงอายุ 2 เดือน สูตรอาหารท่ีใช้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอายุ 2 เดือนข้ึนไป       
1. หัวอาหารอัดเม็ดส าหรับไก่ระยะแรก 8 กิโลกรัม       
2. ร ารวม 8 กิโลกรัม 

      3. ปลายข้าว 10 กิโลกรัม 1. ร ารวม 38 กิโลกรัม  
      2. ปลายข้าว 60 กิโลกรัม  
      3. เปลือกหอยป่น 2 กิโลกรัม  

2. การฟักไข่ไก่พื้นเมือง  
ปกติแล้วแม่ไก่พื้นเมืองจะเริ่มให้ไข่ เมืออายุประมาณ 6-8 เดือน จะไข่เป็นชุด โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 

ปีละ 4 ชุด ชุดละ 8-12 ฟอง แม่ไก่พื้นเมืองเม่ือไข่หมดชุดแล้วจะเริ่มฟักไข่ก่อนท่ีแม่ไก่พื้นเมืองจะฟักไข่  
ควรฆ่าไรและเหาเสียก่อน โดยจับแม่ไก่พื้นเมืองจุ่มน้ ายาฆ่าไรและเหา เพื่อป้องกันไม่ให้รบกวนในยามฟักไข่
การฟักไข่นั้นแม่ไก่พื้นเมืองจะกกไข่ตลอดคือ และออกหาอาหารกินในตอนเช้า ตอนกลางวันแม่ไก่พื้นเมือง  
จะข้ึนกกไข่วันละ 2 ชั่วโมง แล้วออกจากรังไปหากินอาหารสลับกันอยู่อย่างนี้ เม่ือแม่ไก่พื้นเมืองกกไข่  
ได้ประมาณ 5-7 วัน ควรเอาไข่มาส่องดูเชื้อ โดยใช้กระดาษแข็งม้วนเป็นรูปกระบอก เอาไข่ไก่พื้นเมืองมาชิด  
ท่ีปลายท่อด้านหนึ่ง แล้วยกข้ึนส่องดูกับแสงแดดหรือส่องกับหลอดไฟนีออนก็ได้ ไข่ท่ีมีเชื้อจะเห็นเป็นจุดสีด า  
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อยู่ข้างในและมีเส้นเลือดสีแดงกระจายออกไป ส่วนไข่ท่ีไม่มีเชื้อจะใสมองไม่เห็นเส้นเลือด ต้องคัดออกและ
น าไปเป็นอาหารได้ (โดยการต้ม) การคัดไข่ท่ีไม่มีเชื้อออกจะเป็นการช่วยให้แม่ไก่พื้นเมืองฟักไข่ท่ีมีเชื้อได้ดีข้ึน
และได้ลูกไก่พื้นเมืองมากข้ึน การส่องไข่เม่ือแม่ไก่พื้นเมืองฟักไข่ได้ 5-7 วันแล้ว ถ้าเป็นไปได้ควรส่องเม่ือฟักไข่
ได้ 14 และ 18 วันอีกครั้ง เพื่อคัดไข่เชื้อตายหลังจากฟักการส่องครั้งแรกออกมา ในการฟักไข่นั้น แม่ไก่
พื้นเมืองจะใช้เวลาฟักไข่จนออกเป็นตัวประมาณ 21 วัน เม่ือลูกไก่พื้นเมืองฟักออกหมดแล้ว ควรเอาวัสดุ  
ท่ีรองรังไข่รวมท้ังเปลือกไข่เผาท้ิงเสีย และท าความสะอาดรังไข่ไว้ส าหรับให้แม่ไก่พื้นเมืองไข่อีกต่อไป  

3. การเล้ียงและการดูแลลูกไก่พื้นเมือง  
        เม่ือลกูไกพ่ืน้เมืองออกจากไข่หมดแลว้ ควรให้แม่ไกพ่ืน้เมืองเลีย้งลกูเอง โดยย้ายแม่ไกพ่ืน้เมืองและ
ลูกไก่พื้นเมืองลงมาขังในสุ่มหรือในกรงในระยะนี้ควรมีถาดอาหารส าหรับใส่ร า ปลายข้าวหรือเศษข้าวสุก  
ให้ลูกไก่พื้นเมืองกินและมีถ้วยหรืออ่างน้ าตื้น ๆ ใส่น้ าสะอาดให้กินตลอดเวลา เม่ือลูกไก่พื้นเมืองอายุประมาณ 
2 สัปดาห์ ลูกไก่พื้นเมืองแข็งแรงดีแล้ว จึงเปิดสุ่มหรือกรงให้ลูกไก่พื้นเมืองไปหากินกับแม่ไก่พื้นเมืองได้โดย
ธรรมชาติแม่ไก่พื้นเมืองจะเลี้ยงลูกประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นให้แยกลูกไก่พื้นเมืองออกจากแม่ไก่
พื้นเมือง โดยน าไปเลี้ยงในกรงหรือแยกเลี้ยงต่างหาก เพื่อให้แม่ไก่พื้นเมืองฟักตัวเตรียมไข่ในรุ่งต่อไปลูกไก่
พื้นเมืองอายุ 2 สัปดาห์ท่ีแยกออกจากแม่ไก่พื้นเมืองใหม่ ๆ ยังหาอาหารไม่เก่งและยังป้องกันตัวเองไม่ได้ 
ดังนั้นจึงต้องเลี้ยงต่างหากในกรงเพื่อให้แข็งแรงปราดเปรียว และเม่ือมีอายุได้ 1 -2 เดือนจึงปล่อยเลี้ยง  
ตามธรรมชาติในระยะนี้ลูกไก่พื้นเมืองจะมีการตายมากท่ีสุดผู้ท่ีเลี้ยงควรเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องน้ า 
อาหาร และการป้องกันโรค  

4. การเล้ียงไก่พื้นเมืองไว้กินไข่  
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้กินไข่ มีการจัดการง่าย ๆ แต่ผู้ท่ีเลี้ยงไก่พื้นเมืองต้องเอาใจใส่พอสมควร  

เริ่มจากแม่ไก่พื้นเมืองเริ่มไข่ ให้ผู้ท่ีเลี้ยงไก่พื้นเมืองต้องเอาใจใส่พอสมควร เริ่มจากแม่ไก่พื้นเมืองเริ่มไข่  
ให้ผู้ท่ีเลี้ยงไก่พื้นเมืองสังเกตว่าถ้าแม่ไก่พื้นเมืองไข่ดก แม่ไก่พื้นเมืองจะชอบไข่ในตอนเช้า พอรุ่งเช้าข้ึนก็จะไข่
อีก 1 ฟอง ให้ผู้ท่ีเลี้ยงไก่พื้นเมืองเก็บไข่ฟองเก่าออก และให้เก็บทุก ๆ วันท่ีแม่ไก่พื้นเมืองไข่ โดยให้เหลืออยู่
ในรังเพียงฟองเดียว แม่ไก่พื้นเมืองก็จะไข่ไปเรื่อย ๆ ถ้าผู้ท่ีเลี้ยงไก่พื้นเมืองสังเกตเห็นว่าแม่ไก่พื้นเมืองจะเริ่ม
ฟักไข่กล่าวคือจะกิจอาหารน้อยลงเพื่อบังคับตัวเองไม่ให้ไข่ต่อไป จะต้องรีบแยกแม่ไก่พื้นเมืองมาขังไว้ต่างหาก  
ซึ่งผู้ท่ีเลี้ยงไก่ควรมีท่ีไว้ส าหรับขังแม่ไก่พื้นเมืองไม่ให้ฟักไข่ได้ หลังจากนั้น หาอาหารท่ีมีโปรตีน เช่น  
ร า ปลายข้าว และปลายป่น หรือถ้าหาอาหารไก่ไข่ให้กินได้จะดีมาก แล้วเอาไก่พื้นเมืองตัวผู้เข้าไปขังรวมไว้
ด้วยประมาณ 4-5 วัน แม่ไก่พื้นเมืองจะเริ่มให้ไข่อีก ซึ่งผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบนี้จะได้ไข่ไก่พื้นเมืองตลอดเวลา
และเป็นวิธีการเลี้ยงเพื่อกินไข่โดยเฉพาะ แต่ถ้าเลี้ยงไก่พื้นเมืองโดยท่ีผู้เลี้ยงลืมปล่อยให้แม่ไก่พื้นเมือง  
เริ่มฟักไข่ไปได้ประมาณ 2-3 วัน แล้วจึงแยกแม่ไก่พื้นเมืองออก จะต้องเสียเวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์  
แม่ไก่พื้นเมืองจึงจะเริ่มไข่ใหม่ 

โรค และการป้องกันโรค  
 ปกติโรคระบาดในไก่จะเกิดอยู่ 2 ช่วง คือช่วงแรกระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม โรคมีความ
รุนแรงมาก และช่วงท่ีสองเกิดในช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน โรคระบาดไก่ในช่วงหลังมักมีความรุนแรง
น้อยกว่าในช่วงแรก โรคไก่ท่ีเกิดข้ึนประจ าท้องถ่ินคือ โรคห่า หรือท่ีเรียกกันว่า “ไกตายห่า” ผู้เลี้ยงถือเป็นโรค
ระบาดตามช่วงฤดูกาล โดยโรคห่าระบาดในช่วง “ปลายหน้าฝน” (ประมาณเดือนตุลาคม) ซึ่งเป็นการสังเกต
มาตั้งแต่ในอดีตของผู้เลี้ยง (สุมาลี, 2532) 
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 จากปัญหาโรคระบาดดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหลายต่างพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้  
และได้มีการก าหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับท่ี 5 แต่ผลการด าเนินงานเท่าท่ีผ่านมายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ดังปรากฏในรายงานของ  
กรมประชาสงเคราะห์ (กนก ผลารักษ์, 2528) จากการศึกษาการใช้วัคซีนในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกร  
โดยพิมพาพร เทวาหุดี และคณะ (2532) พบว่า สภาพการเลี้ยงไก่ของเกษตรกรไม่เอื้ออ านวยให้การใช้วัคซีน
ได้ผลดีเท่าท่ีควร และยังมีความยุ่งยากในการซื้อวัคซีนอีกด้วย นอกจากนี้ วิยุทธ์ จ ารัสพันธ์และส าเริง 
จันทรสุวรรณ (2525) ศึกษาทัศนคติของเกษตรกรต่อโครงการเผยแพร่การใช้วัคซีนป้องกันโรคให้สัตว์ปีก 
สรุปว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจท่ีจะไปดูการสาธิตการใช้วัคซีนและเห็นว่า การใช้วัคซีนมีประโยชน์ต่อการ
ป้องกันโรค แต่มีเกษตรกรน้อยรายท่ีใช้วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกภายหลังจากดูการสาธิตแล้ว โดยมีเหตุผล
ต่างกันดังนี้คือ 1) สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงไว้มีจ านวนน้อยไม่คุ้มค่ากับการไปซื้อวัคซีนมาใช้  2) การหาซื้อวัคซีนยุ่งยาก
และต้องเสียเวลา  3) วัคซีนไม่ได้ผล และ 4) วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนจึงปล่อยให้
เป็นไปตามธรรมชาติ ส าหรับเงื่อนไขท่ีจะก าหนดการใช้วัคซีนอย่างสม่ าเสมอของเกษตรกรมีดังนี้คือ 1) การมี
จ านวนสัตว์ปีกมาก  2) เจ้าหน้าท่ีมาบริการท าวัคซีนให้ ท าให้เกษตรกรมีความม่ันใจมากกว่าท าเอง  3) การใช้
วัคซีนแล้วได้ผล  4) การได้รับวัคซีนแจกฟรี และ 5) การมีรายได้เพิ่มข้ึนสามารถแบ่งเงินมาซื้อวัคซีน 

สรุป เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับการใช้วัคซีน ด้วยสาเหตุหลายด้าน เช่นความยุ่งยากในการใช้ 
กิจกรรมอื่นในครัวเรือนส าคัญกว่าการเข้าถึงแหล่งวัคซีน 

คุณภาพเน้ือไก่ของไก่พ้ืนเมืองและไก่พ้ืนเมืองลูกผสม 
 หากเปรียบเทียบคุณภาพเนื้อของเนื้อไก่พื้นเมืองและไก่พื้นเมืองลูกผสมกับไก่เนื้อ คุณภาพเนื้อไก่
พื้นเมืองและไก่พื้นเมืองลูกผสมดีกว่าไก่เนื้อในแง่รสชาติและสุขภาพของผู้บริโภค เนื่องจากเนื้อมีความเหนียว
นุ่ม เปอร์เซ็นต์โปรตีนและสัดส่วนระหว่างกรดไขมันไม่อิ่มตัวต่อกรดไขมันอิ่มตัวในเนื้อสูงแต่มีคลอเลสเตอรอล
ต่ ากว่า ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค (เกรียงไกร โชประการ, 2551) 
 การอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองโดยเกษตรกรรายย่อย เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่  
ต่อครัวเรือนมากข้ึน และเป็นผู้ได้ประโยชน์จากไก่โดยตรง ดังนั้น จึงข้ึนอยู่กับเราจะหาวิธีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมได้อย่างไร วิธีหนึ่งท่ีคาดว่าได้ผล    
ก็คือการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งตลาดกลางไก่พื้นเมืองข้ึนทุกอ าเภอหรือทุกต าบล ๆ ละ 1 แห่ง  
เพื่อเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนพันธุ์ คัดพันธุ์ ทดสอบพันธุ์ เผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารท้ังทางด้าน
วิชาการและข้อมูลด้านการตลาด ตลอดจนเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าเกษตรท่ีเกี่ยวข้อง จะเป็นการน าผลผลิต
จากการอนุรักษ์ไก่ไปใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้อนุรักษ์และพัฒนาโดยตรง คาดว่า
ในแต่ละปีจะมีไก่พื้นเมืองออกมาสู่ตลาดมากกว่าปีละ 60 ล้านตัว เป็นมูลค่าประมาณ 5,000 ล้านบาท และ
จะเพิ่มข้ึนทุก ๆ ปี เนื่องจากว่าไก่พื้นเมืองถ้าหากมีการควบคุมจ านวนไก่เล็ก ไก่ใหญ่ ไก่สาวในแต่ละฟาร์ม
หรือครอบครัวของเกษตรกรรายย่อยให้เหมาะสมแล้ว มีการจับขาย หรือบริโภคในครัวเรือน จะท าให้
เกษตรกรได้ประโยชน์สูงสุด คือ แม้จะมีพ่อแม่ไก่จ านวนคงท่ี แต่ถ้าจับขายหรือกินตัวท่ีโตเต็มท่ีแต่ไม่ใช่  
แก่เต็มท่ี จะท าให้ลูกไก่รุ่นถัดมาและลูกไก่เล็กสามารถเติบโตข้ึนมาทดแทน เนื่องจากมีอาหารสมดุล  
กับปริมาณไก่ ท้ังนี้ เพราะเกษตรกรจะไม่ลงทุนซื้ออาหารท่ีเลี้ยงไก่เนื้อ หรือไก่ไข่ แต่จะให้เป็นเวลาอาจจะเช้า
หรือเย็น นอกนั้นก็หากินเองตามธรรมชาติ เช่น ผัก หญ้า เมล็ดธัญพืชต่าง ๆ แมลง ซึ่งก็จะถูกก าจัดด้วยพื้นท่ี
รอบบริเวณบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนประชากรไก่ต่อครอบครัวต่อเดือนจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ
จ านวนไก่ท่ีขาย กินหรือตาย 
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ความส าคัญของไก่พ้ืนเมืองกับครัวเรือน 
 

 การวิจัยและพัฒนาส่วนหนึ่งเน้นไปทางอุตสาหกรรม เป็นการน าพันธุ์ไก่พื้นเมืองแท้ไปผสมกับไก่
พันธุ์อื่น ๆ เพื่อเป็นลูกผสมพื้นเมืองโตเร็ว รสชาติดี เช่นเดียวกับไก่พื้นเมือง แต่ผลิตได้ปริมาณมาก  
เชิงอุตสาหกรรมด้วยต้นทุนท่ีต่ า เหมาะท่ีจะเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรม เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคและ
ต่างประเทศ 
 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสมาคมชมรม เพื่อประสานงานการอนุรักษ์และพัฒนาเผยแพร่
ข่าวสาร ตลอดจนจดทะเบียนและรับรองพันธุ์ให้เกษตรกรผู้ซึ่งพัฒนาไก่ของตนเองได้ 

 

 
 การเลี้ยงไก่พื้นเมืองในครัวเรือนมุ่งเน้นการบริโภคเป็นหลัก (กนก ผลารักษ์ และคณะ, 2528 ; 
โครงการวิจัยระบบการท าฟาร์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528) การท่ีเกษตรกรมีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
เนื่องจากประโยชน์ 5 ประการ คือ 1) เป็นแหล่งอาหารโปรตีนของชาวบ้านในชนบทท่ีมีราคาถูก หาง่าย
สะดวกท่ีสุด  2) เป็นรายได้เสริมแบบกระแสรายวันของครอบครัวเกษตรกร  3) เนื้อของไก่พื้นเมืองรสชาติดี 
เนื้อแน่นและไขมันน้อย ท าให้ไก่พื้นเมืองมีราคาสูงกว่าไก่กระทง  4) ไม่ต้องใช้เทคนิคสูง และมีราคาแพง และ 
5) สอดคล้องกับระบบการเกษตรแบบผสมผสาน หรือแบบไร่นาสวนผสม (กรมวิชาการเกษตร, 2536) 
นอกจากท่ีกล่าวแล้ว ไก่พื้นเมืองมีจุดเด่นกว่าไก่พันธุ์อื่น จึงท าให้เกษตรกรนิยมเลี้ยง คือความสามารถปรับตัว
ในสภาพชนบทได้ดี หากินเก่ง ใช้อาหารคุณภาพต่ าได้ดี มีความต้านทานความเครียดจากความร้อน ( heat 
stress) มีความต้านทานต่อโรคระบาดที่ส าคัญคือ โรคฝีดาษไก่ อหิวาต์ไก่และนิวคาสเซิล อีกท้ังลักษณะเด่น
ประการหนึ่งของแม่ไก่พื้นเมืองท่ีมีพฤติกรรมการเป็นแม่ ( maternal behavior) ซึ่งลักษณะพฤติกรรมนี้ 
ได้แก่ การสร้างรัง การวางไข่ การฟักไข่ รวมถึงการดูแลและพาลูกไก่หากิน (เกรียงไกร โชติประการ  
และคณะ, 2543) 

 การบริโภคไก่ในชีวิตประจ าวันของเกษตรกรมีน้อย การบริโภคไก่เป็นสิ่งท่ีพบเห็นได้ในโอกาสพิเศษ
เท่านั้น เช่น มีแขกมาเยือน เลี้ยงแรงงานท่ีมาช่วยด านาหรือเกี่ยวข้าว (ลงแขก หรือแรงงานท านา) เป็นต้น  
แต่ในปัจจุบันการบริโภคไก่ในชีวิตประจ าวันมีมากข้ึน แต่มีความแตกต่างกันในแต่ละชุมชน กล่าวคือ ชุมชน  
ท่ีมีสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีการบริโภคไก่เฉลี่ย 6 ตัวต่อครัวเรือนต่อเดือน แต่ชุมชนท่ีคงมีสังคมแบบดั้งเดิม  
มีการบริโภคไก่ในชีวิตประจ าวันเฉลี่ย 1 ตัวต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 การเลี้ยงไก่ในครัวเรือนอาจกล่าวได้ว่า เป็นสิ่งท่ีเติมเต็มให้กับการด ารงชีวิตของครอบครัวในชนบท  
ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารและช่วยค่าใช้จ่ายท่ีเร่งด่วนในครัวเรือน ในส่วนท่ี
รายรับปกติไม่เพียงพอกับรายจ่ายเม่ือจ าเป็นต้องใช้เงินสด ไก่หนึ่งตัวน ามาเป็นอาหารจะใช้เป็นอาหารได้  
อย่างน้อยสองม้ือ และเม่ือมีแขกมาเย่ียมบ้าน สามารถใช้ไก่เป็นอาหารเลี้ยงแขกได้ 

 ในส่วนความสัมพันธ์ของไก่พื้นเมืองกับชุมชน เห็นได้อย่างชัดเจนในงานบุญประเพณี เกษตรกรใช้ไก่
ท าเป็นอาหารมาร่วมงานบุญประเพณีหรือประกอบพิธีกรรมของชุมชน นอกจากนี้ไก่พื้นเมืองยังเกี่ยวข้อง  
ในกิจกรรมการเกษตร โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เกษตรกรจะมีภาระค่าใช้จ่ายสูงมากหากไม่มีไก่ 
ตัวอย่างเช่น การท านาไม่ว่าจะเป็นด านาหรือเกี่ยวข้าว ต้องใช้ไก่ประกอบอาหารเลี้ยงผู้ท่ีมาช่วยงาน ท าให้  
ลดภาระการใช้ท่ีเป็นเงินสด (อุษา กลิ่นหอม และคณะ, 2548) 
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วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
 

แหล่งสายพันธ์ุไก่พ้ืนเมือง 
 

 

 

 ส่วนใหญ่เกษตรกรมีวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก รองมา
เป็นการเลี้ยงเพื่อจ าหน่าย เลี้ยงไว้ดูเล่นหรือเป็นเพื่อน และเลี้ยงไว้ประกอบวิถีชีวิต/บุญประเพณี 

 สถานที่เล้ียงไก่  
 สถานท่ีท่ีใช้ในการเลี้ยงไก่ของทุกพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเลี้ยงไก่ท่ีบ้านของตนเอง และมีการน าไก่ไปเลี้ยง 
ในพื้นท่ีนา ท่ีเหลือใช้เลี้ยงไก่ท้ังท่ีบ้านและท่ีนาของตนเอง 

 โรงเรือน และสถานที่ตั้ง  
 ในส่วนของโรงเรือนนั้น สามารถแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีไม่มีเล้า หรือโรงเรือน เกษตรกร  
กลุ่มนี้จะปล่อยให้ไก่พื้นเมืองนอนบนต้นไม้ ให้นอนใต้ถุนฉางข้าว และอีกกลุ่มคือ มีโรงเรือน หรือเล้าให้ไก่
นอน สถานท่ีสร้างเล้าไก่ของเกษตรกรนั้นสามารถแยกออกเป็น 4 คือ 

1. ใต้ถุนบ้าน ในอดีตมีลักษณะนี้จ านวนมาก แต่ปัจจุบันมีจ านวนลดลง สาเหตุคือ  มีแมลงไต่ข้ึนไป  
บนบ้านเรือนรบกวนผู้อยู่อาศัย และรูปแบบบ้านเรือนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นบ้าน 2 ชั้น ชั้นล่างปูพื้นเป็นท่ีอยู่
อาศัยด้วย จึงท าให้เล้าแบบนี้ลดลง 

2. ใต้ถุนฉางข้าว 
3. มีเล้าแยกออกจากตัวบ้าน และใต้ฉางข้าว 

 
 
 ไก่พื้นเมืองท่ีเกษตรน ามาเลี้ยงส่วนใหญ่ได้พันธุ์มาจากบรรพบุรุษ (พ่อ แม่) และญาติพี่น้องในชุมชน 
และเพื่อนบ้าน บางส่วนซื้อมาจากพ่อค้าและมีส่วนน้อยท่ีได้รับจากหน่วยงานราชการ  ส าหรับพันธุ์ไก่พื้นเมือง
ในจังหวัดสุโขทัยส่วนใหญ่มีสายพันธุ์ ดังนี้ 
 - พันธุ์ประดู่หางด า  
 - พันธุ์เหลืองหางขาว  

- สายพันธุ์พม่า 
- ลูกผสมสายพันธุ์ต่าง ๆ 
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ผู้เพาะพันธ์ุเอกชน  
 

 
 
 

 

ที่ ฟาร์ม / ซุ้ม  เจ้าของ / ผจก.  ที่อยู่ โทรศัพท ์

1 ศูนย์อนุรักษ์ไก่ฯ
พิษณุโลก 

ภิเษก บูรณเขตต์ อ.เมืองพิษณุโลก 01-8863272 

2 ประทุมฟาร์ม ประทุม คงค า อ.เมือง จ.พิษณุโลก 055-311385 

3 ซุ้มไก่ชนเพชรกลาโหม 
ร.อ. วสันต์ จันทร์เชื้อ และ
ทีมงาน 

41/1 หมู่ 5 ตง บ้านกร่าง อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 

089-7056312 

4 ซุ้มสิงห์สองแคว 
นายประจวบ  ทับปะนา
นนท์   

หลังสถานีรถไฟบางกระทุ่ม   
หรือติดต่อผ่านทางเทศบาลต าบล  

บางกระทุ่ม   

08-5907-5539 
0-5539-1100   

 
 
 
 


