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ไก่พื้นเมืองไทย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
บัญญัติ เหล่าไพบูลย์1 และ มนต์ชัย ดวงจินดา1,2*
ประวัติไก่พื้นเมืองไทย
ไก่ พื้ น เมื อ งไทยมี ม าพร้ อ มกั บ คนไทยสมั ย อยู ่
ทางตอนใต้ของประเทศจีน เมื่อมีการอพยพลงใต้ก็
น�ำพาไก่พนื้ เมืองมาด้วย เพราะไก่พนื้ เมืองมีคณ
ุ สมบัติ
ที่ดี คือ มีขนาดตัวพอเหมาะในการบริโภคในครัวเรือน
ขนย้ายง่าย ไก่พื้นเมืองนอกจากมีรสชาติเนื้ออร่อย
ยั ง เลี้ ย งง่ า ย มี ค วามทนทานต่ อ สภาพแร้ น แค้ น ใน
ชนบท สามารถผสมพันธุ์และฟักไข่ขยายพันธุ์ได้เอง
ตามสภาพธรรมชาติ มีสญ
ั ชาตญาณรักษาตัวรอดจาก
ศัตรูต่างๆ มีความต้านทานต่อโรคและพยาธิภายนอก
ต่างๆ ดีกว่าไก่ทนี่ �ำเข้าจากต่างประเทศ ไก่พนื้ เมืองไทย
มีประโยชน์ตอ่ ชาวชนบทมากในแง่ของความมัน่ คงทาง
ด้านอาหาร และรายได้เสริม ปริมาณไก่พื้นเมืองขึ้นๆ
ลงๆ ตามสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะโรคระบาดประจ�ำปี
แต่ไก่พื้นเมืองยังสามารถแพร่พันธุ์ขึ้นมาทดแทนได้
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ไก่พื้นเมืองไทย
จะอยู่คู่กับสังคมชนบทไทยตลอดไป ในอดีตที่เป็น
ต�ำนานมักกล่าวถึงไก่พื้นเมืองไทยโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งไก่ชน ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมเด็จพ่อขุนรามค�ำแหง
มหาราชทรงโปรดไก่ชน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทรงโปรดไก่เหลืองหางขาว สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชทรงโปรดไก่เขียวพาลี ซึง่ เป็นไก่ชนของพระยา
พิชยั ดาบหัก เป็นต้น ไก่พนื้ เมืองไทยอยูค่ กู่ บั สังคมไทย
มาช้านาน จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มี
การน�ำไก่พันธุ์ต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงในประเทศเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการผลิตเนื้อและผลิตไข่โดยเฉพาะ
ประกอบกับสงครามอินโดจีน ชาวเวียดนามได้อพยพ

เข้าประเทศไทย โดยเฉพาะมาอาศัยอยู่ในจังหวัดริม
ฝั่งโขง ได้น�ำไก่ชนเวียดนามมาเลี้ยงด้วย ซึ่งเป็นไก่
คล้ายไก่พนื้ เมืองไทย ไม่มขี นทีค่ อ เรียกไก่ไซง่อน บาง
คนเรียกเพี้ยนเป็นไก่คอล่อน (naked neck) มีข้อดีคือ
มีความอดทนมากในการชนเพราะหนังหนา ต่อมา
รสนิ ย มในการเลี้ ย งไก่ ช นของคนไทยได้ เ ปลี่ ย นไป
นิยมเลี้ยงไก่พม่า ซึ่งเป็นไก่ขนาดเล็ก (หรือรอยเล็ก)
เกษตรกรไทยมีความชอบไก่ชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
จึงได้น�ำไก่ชนทั้งไก่เวียดนาม (ไก่ไซง่อน) และไก่พม่า
ไปเลี้ยงในชนบท ผสมกับไก่ชนไทย ท�ำให้ได้ไก่พันธุ์
ทาง (ไก่ลูกผสม) ซึ่งถ้าผสมกับไก่พม่าก็จะได้ลูกผสม
ที่มีขนาดเล็กลง ท�ำให้ไก่พื้นเมืองในชนบทมีขนาดเล็ก
ลงด้วย ลักษณะภายนอกก็เปลี่ยนแปลงไป
ราวปี พ.ศ. 2540 ได้มีการจัดตั้งสมาคมอนุรักษ์
และพัฒนาไก่พนื้ เมือง (ไก่ชน) ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ โดยมี ร.ศ.ดร.อภิชัย รัตนวราหะ
เป็นนายกสมาคมคนแรก โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ
อนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ประวัติไก่พื้นเมืองไทย
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารรั บ รองและก� ำ หนดมาตรฐาน
สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยตามหลักวิชาการ (Standard
of perfection) หรือเรียกว่า อุดมทัศนีย์ไก่พื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2545 กรมปศุสตั ว์รว่ มกับส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) ได้คดั เลือกพันธุไ์ ก่ 4 พันธุใ์ น
4 ภาค ได้แก่ ไก่ประดู่หางด�ำ ภาคเหนือ ไก่เหลือง
หางขาว ภาคกลาง ไก่ชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และไก่แดง ภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดพันธุ์ให้เป็น
พันธุ์แท้ และปัจจุบันได้ประกาศรับรองเป็นพันธุ์แท้

ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40002
Research and Development Network Center for Animal Breeding(Native Chicken), Faculty of Agriculture,
Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002
2
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002
* Corresponding author: monchai@kku.ac.th
1

310
เรียบร้อยแล้ว คือ ประดู่หางด�ำเชียงใหม่ เหลืองหาง
ขาวปราจีน ชีท่าพระ และแดงสุราษฎร์
ปี พ.ศ. 2547 ได้เกิดโรคไข้หวัดนก H5N1 ระบาด
ในประเทศไทย ได้มีการฆ่าไก่พื้นเมืองไปประมาณ
20 ล้านตัว (Choprakarn and Wongpichet, n.d.)
เริ่มท�ำลายไก่ตั้งแต่กลางเดือน มกราคม ถึงสิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ เกษตรกรใช้เวลา 6 เดือน ในการเลีย้ งไก่ฝงู
ใหม่ ได้ตน้ พันธุม์ าจากเพือ่ นบ้าน หรือ หมูบ่ า้ นอืน่ ทีไ่ ม่มี
การท�ำลายไก่ ท�ำให้ไก่ขยายพันธุต์ อ่ ไปได้ ซึง่ ถือว่าเป็น
ข้อดีของไก่พนื้ เมืองเกีย่ วกับการเพิม่ จ�ำนวน เพราะเป็น
ความยืดหยุ่นของประชากรไก่พื้นเมือง (population
elasticity) (Simaraks et al., 2007)
จากการรายงานจ� ำ นวนไก่ พื้ น เมื อ งไทยของ
กรมปศุสตั ว์ (2554) ณ วันที่ 1 มกราคม 2546 มีจ�ำนวน
63,982,348 ตัว และประชากรไก่พื้นเมืองเพิ่มขึ้นเป็น
66,834,535 ตัว ในปี 2547 เมือ่ มีการท�ำลายไก่พนื้ เมือง
ไป 20 ล้านตัว เนือ่ งจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกใน
ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2547 จะมีไก่พนื้ เมืองเหลือ
ประมาณ 46,834,535 ตัว ในช่วง 1 มีนาคม 2547 ถึง
1 มกราคม 2548 มี ไ ก่ พื้ น เมื อ งเกิ ด ขึ้ น มากมาย
หลังการบริโภคในระหว่างปี มีไก่เพิ่ม 7,560,170 ตัว
รวมเป็น 54,394,705 ตัว ในปี 2549 (53,280,639 ตัว)
จ�ำนวนไก่เพิ่มระหว่างปี 2548 ไม่เพียงพอส�ำหรับการ
บริโภค 1,114,066 จึงต้องบริโภคไก่ต้นพันธุ์ที่เกิดใน
ปี 2548 ด้วย จะเห็นว่า กว่าจ�ำนวนไก่จะเพิ่มได้เทียบ
เท่ากับปี พ.ศ. 2547 จะต้องรอจนถึงประมาณปี 2553
(71,207,090 ตัว) จ�ำนวนไก่จงึ จะมีจำ� นวนเทียบเท่ากับ
ไก่ตั้งต้นในปี 2547 ซึ่งใช้เวลานานประมาณ 6-7 ปี
หลังจากนั้น พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา สกว. ได้ร่วม
กับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อสนับสนุนด้านการเงิน
เพื่อการผลิตงานวิจัยที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ใน
ไก่พื้นเมือง เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
ราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น ซึ่งคาดหวังว่า
ในอนาคต องค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ไก่ พื้ น เมื อ ง และ
การใช้ประโยชน์จากไก่พื้นเมืองน่าจะมีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง และไก่พื้นเมืองจะสามารถส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นครัวของอาเซียนได้
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งานวิจัยในอดีต
งานวิจัยเรื่องไก่พื้นเมืองในอดีต ส่วนมากจะเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการทดสอบ สมรรถนะการเจริญเติบโต
อาหาร โรคพยาธิ และการปรับปรุงพันธุ์บ้าง ในด้าน
การปรับปรุงพันธุ์ในอดีตผ่านมานั้นหลังจากปัจจุบัน
20 ปีขึ้นไปมีดังนี้
1. การปรับปรุงพันธุโ์ ดยการลงเหล่า เป็นแนวทาง
การปรับปรุงพันธุข์ องนักปรับปรุงพันธุไ์ ก่ชน ซึง่ ถือเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการผสมพันธุ์แบบ Half-sib มี
การคัดเลือกทั้งลักษณะภายนอกที่ดีและเชิงชนที่ชอบ
2. การปรับปรุงพันธุ์โดยท�ำลูกผสม เป็นการ
ปรับปรุงพันธุข์ องนักปรับปรุงพันธุไ์ ก่ชน โดยน�ำไก่พม่า
ไก่ชนไทย หรือไก่ชนไซง่อน มาลงเหล่าแล้วน�ำมาผสม
ระหว่างเหล่า บางครั้งอาจผสมถึง 3 เชื้อชาติ
3. การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ โ ดยการท� ำ ไก่ พื้ น เมื อ ง
พั น ธุ ์ แ ท้ ในอดี ต ไม่ ค ่ อ ยมี นั ก ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ ท�ำ มาก
นัก นักปรับปรุงพันธุท์ เี่ ป็นผูน้ �ำในด้านการปรับปรุงพันธุ์
ไก่พนื้ เมืองพันธุแ์ ท้ ได้แก่ ดร.สวัสดิ์ ธรรมบุตร ซึง่ หาค่า
การถ่ายทอดทางพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโต
และการให้ไข่ ตลอดจนเสนอ Selection Index ในการ
ปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง
4. การปรับปรุงพันธุ์โดยท�ำไก่พื้นเมืองลูกผสม
หรือผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง ใช้หลักการเดียวกันกับที่
ท�ำกับโคเนื้อ หรือสุกร โดยใช้ไก่พื้นเมืองเป็นพ่อพันธุ์
ผสมกับแม่พันธุ์ไก่ต่างประเทศ เช่น ไก่ โรดไอส์แลนด์
แดง ไก่บาร์พลีมธั รอค แม่พนั ธุโ์ รดx บาร์ หรือ แม่พนั ธุ์
สามสาย (SBR) นักปรับปรุงพันธุท์ เี่ ป็นผูน้ ำ� การปรับปรุง
พั น ธุ ์ แ บบนี้ ไ ด้ แ ก่ นั ก ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ ข องกรมปศุ สั ต ว์
และเอกชนบางบริษัท ลูกไก่ชนิดนี้ กรมปศุสัตว์ได้ผลิต
แจกจ่ายแก่เกษตรกรในบางวาระ และบางโอกาส
5. ยุคไก่สามสายเลือด เป็นการผลิตไก่พนื้ เมือง
ลูกผสม โดยใช้ไก่พื้นเมืองที่คัดพันธุ์ในมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นเป็นพ่อพันธุ์ ผสมกับแม่ไก่ฮาร์โก้ (ไก่ลูกผสม
ระหว่างโรดไอส์แลนด์แดง กับแม่พันธุ์บาร์พลีมัธรอค)
ซึ่งเป็นสายแม่พันทางการค้า ลูกที่ได้เรียกว่า ไก่สาม
สาย หรือไก่สามสายเลือด ซึ่งเป็นที่มาของไก่พื้นเมือง
ลูกผสมนัน่ เอง ไก่พนื้ เมืองลูกผสมนีส้ ามารถทดแทนการ
ขาดแคลนเนื้อไก่พื้นเมืองของร้านอาหารต่างๆ ได้ระดับ
หนึ่ง แต่ซากไก่มักมีหน้าอกแหลม นักวิชาการที่ดำ� เนิน
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การผลิตไก่พื้นเมืองลูกผสมที่เด่นๆ ได้แก่ ศ.ดร.เชิดชัย
รัตนเศรษฐากุล และคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มีบริษัทเอกชนหลายบริษัทด�ำเนินการผลิตเช่นนี้
งานวิจัยในปัจจุบัน
ตามที่กรมปศุสัตว์โดยความร่วมมือจาก สกว. ได้
ปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองได้ 4 พันธุ์ ได้แก่ ไก่ประดู่หาง
ด�ำเชียงใหม่ ไก่เหลืองหางขาวปราจีน ไก่ชที า่ พระ และ
ไก่แดงสุราษฎร์ และได้มีการพยายามน�ำไก่ทั้ง 4 พันธุ์
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงได้มีโครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกร ทั้งในแง่ของพันธุ์แท้ และลูกผสม ทั้งเลี้ยง
แบบหลังบ้าน และเลี้ยงเป็นอาชีพ ราวปี พ.ศ. 2549
เป็นต้นมา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เริ่มมี
บทบาทในด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยเฉพาะการคัด
เลือกทั้งลักษณะทางปริมาณและคุณภาพของไก่พื้น
เมืองโดยใช้ตน้ พันธุจ์ ากกรมปศุสตั ว์ โดยมีวตั ถุประสงค์
ทีแ่ ตกต่างกัน สถาบันทีม่ กี ารปรับปรุงพัฒนาพันธุอ์ ย่าง
หลากหลาย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ไก่พนั ธุแ์ ท้
2 สายพันธุ์ คือ ประดู่หางด�ำ มข. 55 และ ชี เคเคยู 12
นอกจากนีย้ งั มีไก่สายพันธุส์ งั เคราะห์ (synthetic lines)
จ�ำนวน 4 สายพันธุ์ ทีพ่ ร้อมประกาศเป็นพันธุแ์ ท้เร็วๆ นี้
และมี ไ ก่ ป ระดู ่ ห างด� ำ และไก่ ชี สายพั น ธุ ์ พั ฒ นา
(developing line) พันธุล์ ะ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์
โตเร็ว (สายพันธุ์เนื้อ) และสายพันธุ์ไข่ดก (สายพันธุ์
ไข่) และได้ร่วมมือกับบริษัทตะนาวศรีไก่ชน ทดสอบ
สมรรถนะการผลิตของลูกผสม 10 คูผ่ สมพันธุ์ ระหว่าง
พ่อ-แม่พันธุ์ไก่ตะนาวศรีกับพ่อ-แม่พันธุ์ไก่สายพันธุ์
สังเคราะห์ ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต
ไก่เนือ้ ไทย (Thai broiler) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ได้มกี ารคัดเลือกไก่สายแม่พนั ธุ์ เพือ่ น�ำมาผสมพันธุก์ บั
พ่อพันธุไ์ ก่เหลืองหางขาวปราจีน และก�ำลังด�ำเนินการ
คัดเลือกพันธุ์ไก่เหลืองหางขาวเพื่อเป็นสายพันธุ์เพศผู้
ในการส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนต่อไป เพื่อผลิตไก่
ย่างโคราช มีการลงนามความตกลง (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับเกษตรกรสมาชิก
สหกรณ์ อ� ำ เภอกั น ทรวิ ชั ย จั ง หวั ด มหาสารคาม
นอกจากนีท้ ดี่ ำ� เนินการเสร็จสิน้ ไปแล้วคือทีจ่ งั หวัดตาก
เป็นการผลิตลูกผสมที่เกิดจากพ่อไก่เหลืองหางขาว
กับแม่พันธุ์หลายชนิด เช่น SBR ซึ่งเป็นแม่พันธุ์ไก่
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สามสายเลือดของกรมปศุสัตว์ ทั้งหมดที่ยกตัวอย่าง
มาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสังกัด กับ สกว.
นอกจากนี้ สกว. ยั ง ได้ ส นั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยมหาสารคามในด้าน
การปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองอีกด้วย
อนาคตของไก่ พื้ น เมื อ งไทย ไก่ บ ้ า นไทย และ
ไก่เนื้อไทย
หลังจากเกิดวิกฤตไข้หวัดนกระบาด และมีการ
ท�ำลายสัตว์ปีกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา จ�ำนวน
ไก่พื้นเมือจากต้นปี พ.ศ. 2547 (ก่อนการท�ำลาย)
มีจ�ำนวน 66,834,535 ตัว แต่ต้นปีพ.ศ. 2548 (หลัง
จากการท�ำลายเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2547 และการขาย
พันธุ์ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2547 ถึงปลายเดือนธันวาคม
2547) ไก่พื้นเมืองในประเทศไทยมีจ�ำนวนลดลงเหลือ
54,394,705 ตัว จากนั้นจ�ำนวนไก่พื้นเมืองก็คงที่ และ
เริ่มเพิ่มขึ้นเป็น 57,017,133 ตัว และ 61,613,546 ตัว
ในปีพ.ศ. 2551 และ 2552 ตามล�ำดับ จนกระทั่งปี
พ.ศ. 2553 จึงมีจำ� นวนไก่พนื้ เมืองเพิม่ ขึน้ จาก ปี 2547
ได้ โดยมีจ�ำวน 71,207,090 ตัว และเพิ่มขึ้นอีกในปี
พ.ศ. 2554 โดยมีจำ� นวน 76,115,430 ตัว (กรมปศุสตั ว์,
2554) ในกรณีเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าหากเกิดวิกฤตการณ์
ที่ ต้ อ งมีก ารท�ำ ลายไก่ พื้น เมื อ งเป็ นจ�ำ นวนมาก ไก่
พืน้ เมืองไทยจะยังคงไม่สญ
ู พันธุไ์ ปจากโลก แต่ตอ้ งการ
เวลาในการเพิ่มจ�ำนวน ให้ได้ใกล้เคียงกับก่อนเกิด
วิกฤตการณ์ทผี่ า่ นมา หากพิจารณาในช่วงปีพ.ศ. 2551
ถึง 2554 จะพบว่า 1) ไก่พื้นเมืองไทยมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
ทุกปี 2) จ�ำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง
มีจ�ำนวนแตกต่างกันขึ้นๆ ลงๆ ในแต่ละปี 3) จ�ำนวน
เฉลี่ยประชากรไก่ต่อจ�ำนวนประชากรคนไทยเพิ่มขึ้น
ทุกปี และ 4) จ�ำนวนไก่พื้นเมืองต่อครัวเรือนไทยเพิ่ม
ขึ้นทุกปี (กรมปศุสัตว์, 2554)
จะเห็นได้ว่าไก่พื้นเมืองไทยเป็นส่วนหนึ่งของความ
มั่นคงด้านอาหารของประเทศ จากการประมาณการปี
พ.ศ. 2554 มีการบริโภคไก่พื้นเมือง 293,580,946
ตัว มีมูลค่าประมาณ 34,936 ล้านบาท ขณะที่ในปี
ดังกล่าวประเทศไทยมีประชากร 64,076,033 คน (กรม
การปกครอง, 2554) ท�ำให้คา่ เฉลีย่ จ�ำนวนไก่บริโภคต่อ
คนต่อปีเท่ากับ 4.58 ตัว
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จ�ำนวนไก่พื้นเมืองกับจ�ำนวนไก่ที่ได้มาจากการ
เลี้ยงแบบหลังบ้าน ซึ่งเป็นการเลี้ยงที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับประชากรไทยใน
ชนบท แต่จากนิยามความมั่นคงทางอาหาร (food
security) ที่ผลิตอาหารต้องเพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต
ทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ ต้องสามารถคาดการณ์
ผลผลิตล่วงหน้าได้และยั่งยืน ตลอดจนประชากรต้อง
ได้รับ อาหารทั้งในแง่ของผลผลิตก�ำลังซื้อ และในแง่
ของการตลาดซึง่ ผลผลิตจะมีปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการ และความต่อเนื่อง ในอนาคตไก่พื้นเมือง
ไทยน่ า จะเป็ น อาชี พ ของเกษตรกรได้ แต่ จ ะต้ อ ง
เปลี่ยนระบบการผลิตจากเลี้ยงหลังบ้านเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนเหลือบริโภคจึงจะขาย มาเสริมเป็นระบบ
การเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย หรือเลี้ยงแบบขังคอก
ภายใต้การวางแผนการผลิตและการวางแผนการตลาด
การวางแผนการผลิตเป็นการวางแผนเพือ่ เลีย้ งไก่พนื้ เมือง
ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง จะต้องมี
การวางแผนให้มีการผลิตไก่ทุกสัปดาห์ เพื่อส่งตาม
ความต้องการของตลาดเป็นรายวันอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ไม่สามารถผลิตโดยคนๆ เดียวได้ จะต้องมีการรวม
กลุ่มกันผลิต สลับกันคนละหนึ่งสัปดาห์ หมุนเวียน
กันแล้วแต่ความต้องการของตลาดและผู้วางแผนการ
ผลิต ส่วนการวางแผนการตลาดหากได้บคุ คลากรจาก
ส่วนราชการไปด้วยจะช่วยท�ำให้ความเสี่ยงการตลาด
ลดลง มีการส�ำรวจความต้องการผลผลิตในตลาด
ปัจจุบัน และมีการส่งเสริมการตลาด หรือเปิดตลาด
เพิ่ ม เติ ม หากทั้ ง สองอย่ า งเป็ น ไปได้ การผลิ ต จะ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เกษตรกรจะ
สามารถผลิตเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ ทีก่ ล่าว
ข้างต้นเป็นตลาดท้องถิน่ ซึง่ เหมาะสมส�ำหรับ การเลีย้ ง
โดยเกษตรกรเพื่อตอบสนองต่อตลาดท้องถิ่น
ตลาดไก่บ้านไทย (เป็นไก่ลูกผสมที่ใช้ไก่พื้นเมือง
เป็นพ่อพันธุ์ผสมกับแม่พันธุ์ทางการค้าหรือสายแม่
พันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุง) สามารถผลิตเพื่อจ�ำหน่าย
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพราะสามารถผลิ ต ได้ ค รั้ ง
ละมากๆ เป็นอุตสาหกรรมการผลิตได้ และแม่พันธุ์
(สายพันธุ์แม่) ให้ไข่ดก
ตลาดไก่เนื้อไทย (Thai broiler) เป็นไก่ลูกผสม
ที่เกิดจากพ่อพันธุ์ไก่เนื้อกับไก่พื้นเมืองไทย เป็นไก่ที่มี
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รสชาติอร่อยกว่าไก่เนื้อต่างประเทศ ซึ่งในอนาคตอาจ
จะขาดแคลนไก่เนื้อจากต่างประเทศได้ จึงน่าจะเป็น
โอกาสของไก่เนื้อไทยได้ทดแทนไก่เนื้อต่างประเทศ
ในทุกเมนูอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเลี้ยงเป็น
Roaster เพื่อใช้เป็นเมนูข้าวมันไก่รสชาติอร่อยและ
เป็นเมนูพิเศษต่างๆ ในอนาคตอันใกล้นี้ เช่น ต้มย�ำไก่
พืน้ เมือง แกงอ่อมไก่พนื้ เมือง ไก่นงึ่ ไก่พนื้ เมือง และลาบ
จะเป็นอาหารไทยที่นักท่องเที่ยวอยากจะลองชิม เมื่อ
มาท่องเที่ยวประเทศไทย (เป็นอาหารเย็น) ไก่ย่าง
เลิศรส ส้มต�ำ ข้าวผัด ข้าวกระเพราไก่ จากไก่บ้านไทย
ตลอดจนไก่ทอด ข้าวมันไก่เนื้อไทย จะเป็นเมนูชวน
ชิมส�ำหรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศต่อไป
(อาหารเที่ยง) ส�ำหรับชุดอาหารเช้าอาจเป็นไข่ดาว
สุขภาพ ข้าวเหนียวด�ำ และไก่ทอดไก่พื้นเมืองไทย
ส� ำ หรั บ งานวิ จั ย ประเภทงานวิ จั ย และพั ฒ นา
จะมี ก ารวิ จั ย บางชิ้ น มี ค วามลึ ก ขึ้ น เพื่ อ ก� ำ หนดอั ต
ลักษณ์ของไก่พนื้ เมืองไทย ไก่บา้ นไทย และไก่เนือ้ ไทย
และมี ก ารรั บ รองการจ� ำ แนกเนื้ อ ไก่ พื้ น เมื อ งไทย
ไก่เนื้อไทย และไก่บ้านไทย เช่นการศึกษาในระดับ
พันธุศาสตร์โมเลกุลให้มากขึ้น มีการศึกษาอาหาร
สุขภาพ อายุที่มีความสัมพันธ์กับรสชาติตลอดจนอายุ
และชนิดไก่ที่เหมาะสมกับเมนูอาหารไทย อาหารจีน
ในเรือ่ งรสชาติ ความอร่อย และความชอบของผูบ้ ริโภค
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