
ยุทธศาสตร์ไก่พื้นเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2563 - 2567 
 

1. สถานการณ์ปัจจุบัน 

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ไก่พ้ืนเมืองไทยมีมาพร้อมกับคนไทยสมัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน เมื่อมีการอพยพลงใต้ก็น าพา
ไก่พ้ืนเมืองมาด้วย เพราะไก่พ้ืนเมืองมีคุณสมบัติที่ดี คือ มีขนาดตัวพอเหมาะในการบริโภคในครัวเรือน ขนย้าย
ง่าย ไก่พ้ืนเมืองนอกจากมีรสชาติเนื้ออร่อย ยังเลี้ยงง่าย มีความทนทานต่อสภาพแร้นแค้นในชนบท สามารถ
ผสมพันธุ์และฟักไข่ขยายพันธุ์ได้เอง ตามสภาพธรรมชาติ มีสัญชาตญาณรักษาตัวรอดจากศัตรูต่างๆ มีความ
ต้านทานต่อโรคและพยาธิภายนอกต่างๆ ดีกว่าไก่ที่น าเข้าจากต่างประเทศ ไก่พ้ืนเมืองไทยมีประโยชน์ต่อชาว
ชนบทมากในแง่ของความมั่นคงทางด้านอาหาร และรายได้เสริม ปริมาณไก่พ้ืนเมืองขึ้นๆลงๆ ตาม
สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะโรคระบาดประจ าปี แต่ไก่พ้ืนเมืองยังสามารถแพร่พันธุ์ขึ้นมาทดแทนได้อย่างรวดเร็ว 
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ไก่พ้ืนเมืองไทยจะอยู่คู่กับสังคมชนบทไทยตลอดไป ไก่พ้ืนเมืองไทยอยู่คู่กับสังคมไทยมา
ช้านาน จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการน าไก่พันธุ์ต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงในประเทศเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการผลิตเนื้อและผลิตไข่โดยเฉพาะประกอบกับสงครามอินโดจีน ชาวเวียดนามได้อพยพเข้า
ประเทศไทย โดยเฉพาะมาอาศัยอยู่ในจังหวัดริมฝั่งโขง ได้น าไก่ชนเวียดนามมาเลี้ยงด้วย ซึ่งเป็นไก่คล้ายไก่พ้ืน
เมืองไทย ไม่มีขนที่คอ เรียกไก่ไซง่อน บางคนเรียกเพ้ียนเป็นไก่คอล่อน (naked neck) มีข้อดีคือ มีความอดทน
มากในการชนเพราะหนังหนา ต่อมารสนิยมในการเลี้ยงไก่ชนของคนไทยได้เปลี่ยนไปนิยมเลี้ยงไก่พม่า ซึ่งเป็น
ไก่ขนาดเล็ก (หรือรอยเล็ก) เกษตรกรไทยมีความชอบไก่ชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงได้น าไก่ชนทั้งไก่เวียดนาม (ไก่
ไซง่อน) และไก่พม่าไปเลี้ยงในชนบท ผสมกับไก่ชนไทย ท าให้ได้ไก่พันธุ์ทาง (ไก่ลูกผสม) ซึ่งถ้าผสมกับไก่พม่าก็
จะได้ลูกผสมที่มีขนาดเล็กลง ท าให้ไก่พ้ืนเมืองในชนบทมีขนาดเล็กลงด้วย ลักษณะภายนอกก็เปลี่ยนแปลงไป 

ปัจจุบันประชาชนนิยมรับประทานไก่พ้ืนเมืองกันมาก แม้ว่าประชาชนจะนิยมเลี้ยงกันอยู่ทั่วไปก็ตาม 
แต่ไก่พ้ืนเมือง ก็ยัง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด หรือประชาชนผู้รับประมาณเนื้อไก่พ้ืนเมือง ทั้งนี้
เพราะผู้ที่เลี้ยงไกพ้ืนเมืองในชนบทโดยทั่วไป ใช้วิธีการเลี้ยงแบบปล่อยให้ไก่พ้ืนเมืองหากินเองตามธรรมชาติ 
และเลี้ยงเป็นจ านวนน้อย จะให้อาหารบ้างเป็นบางครั้งคราว จึงท าให้ไก่พ้ืนเมืองเจริญเติบโตช้าและเป็นโรค
ตายจ านวนมาก ทั้งๆ ที่ไก่พ้ืนเมืองมีลักษณะเด่น คือ เลี้ ยงง่าย มีความต้านทานโรคสูง เนื้อเป็นที่นิยม
รับประทาน เพราะมีรสชาติดีดังนั้น หากผู้ที่เลี้ยงไกพ้ืนเมืองมีการศึกษาวิธีการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ให้เข้าใจ พร้อม
ทั้งมีการดูแลป้องกันรักษาการเกิดโรคต่างๆ ก็จะท าให้ผลผลิตไก่พ้ืนเมืองดีขึ้น สามารถจ าหน่ายได้ราคาดี เป็น
การเพ่ิมพูนรายได้ให้กับผู้ที่เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองอีกทางหนึ่งด้วย หากมองให้กว้างๆออกไปอีกไก่พ้ืนเมืองจะช่วยให้
ธรรมชาติมีความสมดุลในระบบไร่นา คือ จะช่วยจิกกินแมลงที่ท าลายต้นพืชบางอย่าง 

ไก่พ้ืนบ้านในประเทศไทยจ าแนกได้เป็น 4 พันธุ์ใหญ่ๆ คือ ไก่อูหรือไก่ชน ไก่แจ้ ไก่ตะเภา และไก่
ลูกผสมหรือไก่กลายพันธุ์  

1.2  ข้อมูลการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

ปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 2,271,701 ตัว มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง 59,152 ราย แยกเป็นรายอ าเภอ ดังต่อไปนี้ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 37,818 ตัว 
มีจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 1,102 ราย อ าเภอจอมทอง มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 51,112 ตัว จ านวน



เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 1,342 ราย อ าเภอแม่แจ่ม มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 113,270 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 1,453 ราย อ าเภอเชียงดาว มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 99,354 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง 3,354 ราย อ าเภอดอยสะเก็ด มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 205,031 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง 3,136 ราย อ าเภอแม่แตง มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 181,707 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
4,009 ราย อ าเภอแม่ริม มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 106,559 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 1,366 ราย 
อ าเภอสะเมิง มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 31,307 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 1,276 ราย อ าเภอฝาง มี
จ านวนไก่พ้ืนเมือง 94,048 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 2,173 ราย อ าเภอแม่อาย มีจ านวนไก่
พ้ืนเมือง 102,348 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 3,104 ราย อ าเภอพร้าว มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 
193,237 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 2,965  ราย อ าเภอสันป่าตอง มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 2,619 
ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 3,406 ราย อ าเภอสันก าแพง มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 164,597 ตัว 
จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 3,837 ราย อ าเภอสันทราย มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 136,428 ตัว จ านวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 1,882 ราย อ าเภอหางดง มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 110,292 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 2,782 ราย อ าเภอฮอด  มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 24,240 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง 1,309 ราย อ าเภอดอยเต่า มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 68,863 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
4,985 ราย อ าเภออมก๋อย มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 42,292 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 3,400 ราย 
อ าเภอสารภี มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 149,725 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 3,903 ราย อ าเภอเวียง
แหง มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 21,860 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 461 ราย อ าเภอไชยปราการ มี
จ านวนไก่พ้ืนเมือง 44,837 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 1,136 ราย อ าเภอแม่วาง มีจ านวนไก่
พ้ืนเมือง มีจ านวนไก่พ้ืนเมือง 90,155 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 1,660 ราย อ าเภอแม่ออน มี
จ านวนไก่พ้ืนเมือง 32,662 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 667 ราย อ าเภอดอยหล่อ มีจ านวนไก่
พ้ืนเมือง 92,397 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 3,879 ราย อ าเภอกัลยาณิวัฒนา มีจ านวนไก่
พ้ืนเมือง 14,943 ตัว จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 565 ราย 

จังหวัดเชียงใหม่มีฟาร์มไก่พ้ืนเมืองที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่พ้ืนเมืองแบบปล่อย (GAP) 
จ านวน 22 ฟาร์ม อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอสันทราย 1 ฟาร์ม และอ าเภอจอมทอง 21 ฟาร์ม มีฟาร์มที่ได้รับการ
รับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) จ านวน 103 ฟาร์ม มีโรงฆ่าที่ได้รับ
ใบอนุญาต ฆจส.2 จ านวน 9 แห่ง 

1.3 การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิต 

1.3.1 เงินลงทุน   

ค่าพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองลูกผสม (อายุ 1 เดือน) ราคาตัวละประมาณ 8 – 10 บาท  

ค่าลูกไกป่ระดู่หางด า อายุ 1 วัน ราคา 21 บาท/ตัว 

ค่าอาหารประมาณ 80 บาท/เดือน/ตัว  

1.3.2 รายได้  

ส าหรับไก่พ้ืนเมืองลูกผสมที่เลี้ยงในโรงเรือนตลอดเวลา จ าหน่ายได้ในราคา 80-85 บาท/กก. 



บางรายต้องการเพ่ิมมูลค่าของไก่โดยจะช าแหละและ เอาเครื่องในออก ยกเว้น หัวใจ ตับและกึ๋น 
จ าหน่ายในตลาดสดหรือตลาดชุมชน (ราคาประมาณ 130-160 บาท/กก. ส าหรับไก่พ้ืนเมืองแท้ และ 120-
130 บาท/กก. ส าหรับไก่พ้ืนเมืองลูกผสม) 

ขายไข่ประมาณ 1.50 บาท/ฟอง 

1.3.3 ผลตอบแทน 

ไก่ประดู่หางด ามีต้นทุนการเลี้ยง 65 บาท/กก. เลี้ยง 85 วัน จับขาย 90 บาท/กก.  ก าไร 25 
บาท/กก. เปรียบเทียบกับการเลี้ยงไกเ่นื้อทั่วไปมีต้นทุนการเลี้ยง 38 บาท/กก. เลี้ยง 45 วัน จับขาย 42 
บาท/กก.  ก าไร 4 บาท/กก. 

1.4 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2. ยุทธศาสตร์ 

2.1 วิสัยทัศน์ 

ไก่พ้ืนเมือง ทางเลือกการบริโภค สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

2.2 พันธกิจ 

1) พัฒนาพันธุ์ อาหาร สุขภาพ เพ่ิมศักยภาพการผลิต  
2) ส่งเสริมการเลี้ยง 
3) สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร 
4) ยกระดับการผลิตทั้งระบบให้มีความปลอดภัย และไดร้ับรองมาตรฐาน  
5) เพ่ิมมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
6) ขยายตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

2.3 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือขยายก าลังการผลิต  
2) เพ่ือยกระดับความปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
3) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและขยายตลาด  
4) เพ่ือพัฒนาการผลิตทั้งระบบให้เกิดความยั่งยืน 

2.4 เป้าหมาย 

เป็นสินค้าปศุสัตว์ ที่เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค และสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตได้อย่างยั่งยืน 

2.5 ยุทธศาสตร์ 

1) พัฒนาศักยภาพการผลิต  
2) พัฒนาระบบการผลิตให้มีความความปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
3) พัฒนาการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม 
4) พัฒนาการตลาด 

2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิต  

กลยุทธ์อนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ 
กลยุทธ์การผลิต 
กลยุทธ์การควบคุมป้องกันโรค 

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการผลิตให้มีความความปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์พัฒนาการเลี้ยงรายย่อยหรือรายฟาร์มให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์พัฒนาโรงฆ่าให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์พัฒนาสถานที่จ าหน่ายให้ได้มาตรฐาน 

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม 
กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปให้หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 



กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปให้สะอาถูกสุขอนามัยและได้มาตรฐาน 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการตลาด 
กลยุทธ์จัดหาช่องทางการจ าหน่าย 
กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 

2.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงจากการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
2) ประชาชนมีอาหารทางเลือกท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
3) ผู้ประกอบการในระบบที่เกี่ยวข้องมีอาชีพที่มั่นคง 

 

2.8 แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมายการปฏิบัติงาน งบประมาณ 

63 64 65 66 67 63 64 65 66 67 

1) พัฒนาศักยภาพ
การผลิต  
 

กลยุทธ์อนรุักษ์และพัฒนา
สายพันธ์ุ 

โครงการรบัรองสายพันธ์ุและ
จดสิทธิบัตรไก่พื้นเมือง 

1 สาย
พันธ์ุ 

   1    10,000   

กลยุทธ์การผลิต โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
พัฒนาศักยภาพการผลิต 
(เพิ่มปรมิาณ ลดต้นทุน) 

100 ราย 50 50    25,000 25,000    

กลยุทธ์การควบคุมป้องกัน
โรค 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการควบคุมป้องกันโรค 
 
 

100 ราย 
 

50 50    25,000 25,000    

โครงการกองทุนยาสัตว์ 2 กองทุน   2     100,000   

2) พัฒนาระบบการ
ผลิตให้มีความความ
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน 

กลยุทธ์พฒันาการเลี้ยงราย
ย่อยหรือรายฟาร์มให้ได้
มาตรฐาน 

โครงการพัฒนามาตรฐาน
ฟาร์ม (อบรม+ตรวจรบัรอง) 

125 
ฟาร์ม 

25 25 25 25 25 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

กลยุทธ์พฒันาโรงฆ่าให้ได้
มาตรฐาน 

โครงการพัฒนามาตรฐานโรง
ฆ่าสัตว์ 

1 โรง     1     2,500,000 

กลยุทธ์พฒันาสถานที่
จ าหน่ายให้ได้มาตรฐาน 

โครงการพัฒนามาตรฐาน
สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(อบรม+ตรวจรับรอง) 

50 แห่ง 10 10 10 10 10 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

3) พัฒนาการแปรรูป
สร้างมูลค่าเพิ่ม 
 

กลยุทธ์พฒันาผลิตภัณฑ์
แปรรปูใหห้ลากหลายและ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาด 

โครงการพัฒนาการแปรรปู
ผลิตภัณฑ์ทีห่ลากหลายและ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาด 

5 
ผลิตภัณฑ ์

1 1 1 1 1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

กลยุทธ์พฒันาผลิตภัณฑ์
แปรรปูใหส้ะอาดถูก
สุขอนามัยและได้มาตรฐาน 

โครงการอบรมการพฒันา
ผลิตภัณฑ์แปรรปูใหส้ะอาด
ถูกสุขอนามัยและได้
มาตรฐาน 

50 ราย 10 10 10 10 10 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

4) พัฒนาการตลาด 
กลยุทธ์จัดหาช่องทางการ
จ าหน่าย 

โครงการจัดแสดงสินค้า 
เช่ือมโยงผู้ผลิตผู้จ าหน่าย
ผู้บริโภค 

2 งาน    1 1    50,000 50,000 

กลยุทธ์ประชาสมัพันธ์สร้าง
การรบัรู ้

โครงการประชาสัมพันธ์สร้าง
การรบัรู ้

5 งาน 1 1 1 1 1 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

 
 


