
  บทที ่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคญัและทีม่ำของปัญหำ 

   ไก่พื้นเมืองเป็นไก่ท่ีมีตน้ก ำเนิดมำจำกไก่ป่ำในทวีปเอเชีย โดยเฉพำะในแถบประเทศ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น ไทย มำเลเซีย และจีนตอนใต ้ ซ่ึงมนุษยไ์ดน้ ำมำเป็นสัตวเ์ล้ียงเม่ือ
ประมำณ 3,000 ปีก่อน  หลงัจำกท่ีมนุษยน์ ำไก่มำเล้ียง ไก่และมนุษยด์ ำรงชีวิตแบบพึ่งพำ ไก่อำศยั
กำรเล้ียงดูและกำรป้องกนัอนัตรำยจำกมนุษย ์ ในขณะท่ีมนุษยอ์ำศยัไก่และไข่เป็นอำหำร เป็นกำร
พึ่งพำอำศยัซ่ึงกนัและกนั เรียกวำ่ เป็นขบวนกำรวิวฒันำกำรของสัตวแ์ละมนุษยใ์ห้อยูร่่วมกนัอยำ่ง
ต่อเน่ือง กำรวิวฒันำกำรของไก่เป็นไปตำมวิถีชีวิตของมนุษยเ์จำ้ของซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัธรรมชำติ บำงปี
เกิดภยัธรรมชำติรุนแรง สัตวเ์ล้ียงตำยลง หรือมีโรคระบำดรุนแรง ไก่จะตำยมำกแต่ไม่ตำยหมด จะมี
เหลือให้ขยำยพนัธ์ุจ ำนวนหน่ึง ซ่ึงโดยปกติแลว้จะ เหลือต ่ำกวำ่ 10% ซ่ึงจ ำนวนน้ีจะขยำยพนัธ์ุเพิ่ม
จ ำนวน ตวัท่ีแข็งแรงทนทำนเท่ำนั้นจึงจะอยู่รอดจึงเป็นกำรคดัเลือกโดยธรรมชำติจนเป็นไก่
พื้นเมืองสืบทอดมำใหเ้รำไดใ้ชป้ระโยชน์ถึงทุกวนัน้ี   (กองบ ำรุงพนัธ์ุสัตว ์กรมปศุสัตว,์ 2549) 

กำรเล้ียงไก่พื้นเมือง เป็นกำรเล้ียงสัตวใ์นระดบัหมู่บำ้นของเกษตรกรไทยในชนบท ทัว่
ทุกภูมิภำคของประเทศไทยเป็นเวลำนำนหลำยชัว่อำยุคน ไก่พื้นเมืองเป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีใชบ้ริโภคใน
ครัวเรือน ถ้ำเหลือก็จ  ำหน่ำยเป็นรำยไดเ้สริมของเกษตรกรจำกกำรท ำไร่ ท ำสวน ท ำนำ หรือเป็น
รำยไดห้ลกัของผูเ้ล้ียง ลกัษณะขอ้ดีของไก่พื้นเมืองคือ เล้ียงง่ำย มีเน้ือแน่น รสชำติหวำน ไขมนัต ่ำ 
และรำคำท่ีจ ำหน่ำยไดร้ำคำสูงกวำ่ไก่กระทง แต่กำรเล้ียงไก่พื้นเมืองยงัประสบปัญหำ เช่น กำรตำย
ดว้ยโรคระบำด และกำรให้ผลผลิตต ่ำเม่ือเปรียบเทียบกบัไก่เพื่อกำรคำ้ (ทิฆมัพร, 2542) ท ำให้เกิด
ควำมสูญเสีย ทั้งๆ ท่ีไก่พื้นเมืองมีลกัษณะเด่น คือ เล้ียงง่ำย มีควำมตำ้นทำนโรคสูง เน้ือเป็นท่ีนิยม
รับประทำน เพรำะมีรสชำติดี ดงันั้น ศูนยว์ิจยัและบ ำรุงพนัธ์ุสัตวเ์ชียงใหม่ กรมปศุสัตว ์และ
ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวจิยั (สกว.) ไดท้  ำกำรวจิยัไก่พื้นเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และไดท้ ำ
กำรคดัเลือกพนัธ์ุโดยให้ช่ือว่ำ "ไก่พนัธ์ุประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1" (กลุ่มวิจยัและพฒันำสัตวปี์ก, 
2552) 
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ไก่พนัธ์ุประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1 เป็นไก่ส ำหรับบริโภค ไดรั้บกำรส่งเสริม เผยแพร่ สร้ำง
ฝงูไก่พนัธ์ุประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1 และสร้ำงเครือข่ำยโดยกรมปศุสัตว ์ท ำให้มีกำรเล้ียงไก่พื้นเมือง
ขนุขำยอยำ่งต่อเน่ืองก่อใหเ้กิดอำชีพท่ีเก่ียวกบัไก่พื้นเมืองท่ีย ัง่ยืนข้ึนในชุมชน ทั้งผูเ้ล้ียงไก่พื้นเมือง  
ผูช้  ำแหละและผูข้ำยในตลำด มีเน้ือนุ่ม เหนียว ไขมนันอ้ย รสชำติดี มีลกัษณะภำยนอกของเพศผู ้มีสี
หนำ้แดง, ขนสร้อยคอ-หลงัสีแดงเขม้, ขนล ำตวั ขนหำง แขง้และปำกมีสีด ำ, สีของผิวหนงัขำวอม
เหลือง, ตำมีสีเหลืองอมน ้ ำตำลและลกัษณะหงอนเป็นหงอนถัว่ ส่วนไก่เพศเมีย ลกัษณะโดยทัว่ไป
คลำ้ยกบัไก่เพศผู ้จะแตกต่ำงตรงท่ีไม่มีขนสร้อยคอ ส่วนเปลือกไข่มีสีนวล (กลุ่มวิจยัและพฒันำ
สัตวปี์ก, 2552) 

ไก่พนัธ์ุประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1 ยงัคงเป็นไก่พื้นเมืองท่ีคงควำมสำมำรถในกำรเล้ียงดูใน
ชนบทได ้ท่ีส ำคญัมีสมรรถภำพกำรผลิตเม่ือน ำมำเล้ียงในเชิงพำณิชยไ์ดดี้กวำ่ไก่พื้นเมืองทัว่ไป โดย
เล้ียงง่ำย อดทนต่อโรคแมลงในทอ้งถ่ินไดดี้ ฟักไข่และเล้ียงลูกเองได ้ น ้ ำหนกัตวัสูงกวำ่ 20-25% 
และกำรใหไ้ข่สูงกวำ่ 39% ดว้ยลกัษณะของไก่พนัธ์ุประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1 เป็นไก่ท่ีมีขนล ำตวัสีด ำ
, ปำกสีด ำและแขง้สีด ำ เป็นลกัษณะภำยนอกของไก่พื้นเมืองท่ีตลำดมีควำมตอ้งกำร เพรำะสร้ำง
ควำมเช่ือมัน่วำ่เป็นไก่พื้นเมืองจริง โดยเฉพำะสีแขง้แมเ้ม่ือเชือดถอนขนไก่เป็นไก่สดแลว้ สีของขน
หำยไปแต่สีแขง้ยงัคงเป็นสีด ำ (เชียงใหม่นิวส์, 2552)   

จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีผูท่ี้นิยมเล้ียงไก่พนัธ์ุประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1 เล้ียงขุน
ขำยเป็นอำชีพ มำกกวำ่ 30 รำย (กลุ่มวิจยัและพฒันำสัตวปี์ก, 2552) ไดผ้ลตอบรับดี และปริมำณไก่
พนัธ์ุประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1 ยงัไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของตลำด ท ำให้มีรำคำสูง (ซิมโอน, 
2554) ขณะผูบ้ริโภคไก่ยงัมีควำมต้องกำรบริโภคไก่ท่ีมีเน้ือนุ่ม เหนียว ไขมันน้อย รสชำติดี 
โดยเฉพำะในงำนเทศกำลส ำคญัๆ อยำ่งเช่น ตรุษจีน ปีใหม่ไทย งำนบุญต่ำงๆ และสำรทจีน ท่ีนิยม
ใช้ไก่พื้นบำ้นในพิธีไหว ้ท ำให้มีอตัรำเติบโตปีละประมำณ 15 เปอร์เซ็นต ์(เชียงใหม่นิวส์, 2552)  
ซ่ึงมีแนวโนม้กำรเติบโตของตลำดท่ีสูง และคนท ำฟำร์มไก่พื้นเมืองท่ีประสบผลส ำเร็จก็ยงัมีนอ้ย 
ในปัจจุบนัไดมี้ผูค้นท่ีให้ควำมสนใจในกำรเล้ียงไก่พนัธ์ุประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1 แบบฟำร์มไก่เน้ือ
เพิ่มมำกข้ึน แต่ไม่มีแนวทำงในกำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  อีกทั้ งยงัขำดกำรจัดกำรตำม
มำตรฐำนของปศุสัตวใ์นบำงประเด็น เช่น มำตรฐำนตำมโรงเรือนท่ีเป็นแบบปิดท ำให้มีตน้ทุนสูง
เกินควำมจ ำเป็น (ซิมโอน, 2554) จำกสำเหตุดงักล่ำว ผูว้ิจยัมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำแนวทำงกำร
จดักำรฟำร์มไก่พนัธ์ุประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรน ำไปสร้ำง ปรับปรุงและ
พฒันำฟำร์มไก่พนัธ์ุประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1 ในดำ้นกำรจดักำร กำรผลิต กำรตลำด และขอ้มูล
เก่ียวกบัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนต่อไป เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพและ
บริหำรจดักำรอยำ่งย ัง่ยนืในอนำคต  
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.  เพื่อทรำบถึงกำรจดักำรกำรผลิตและกำรตลำดฟำร์มไก่พนัธ์ุประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1 
2.  เพื่อทรำบกำรลงทุนและผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ฟำร์มไก่พนัธ์ุประดู่หำงด ำ 
     เชียงใหม่ 1  
3.  เพื่อทรำบแนวทำงในกำรจดักำรผลิตและกำรตลำดเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
     ฟำร์มไก่พนัธ์ุประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1     

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

เกษตรกร ทั้งผูเ้ล้ียงไก่พนัธ์ุประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1 อยู่แลว้และผูส้นใจจะเล้ียงไก่พนัธ์ุ
ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1 ทรำบแนวทำงในกำรจดักำรท่ีจะก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีดี นอกจำกน้ี
หน่วยงำนและภำครัฐสำมำรถใชป้ระโยชน์ของขอ้มูลทั้งกำรจดักำร กำรผลิต กำรตลำด และขอ้มูล
เก่ียวกบัผลตอบแทนจำกกำรลงทุน เพื่อส่งเสริมเกษตรกรท่ีสนใจ อนัจะเป็นผลต่อกำรเพิ่มไก่พนัธ์ุ
ประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1 ใหเ้พียงพอต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคได ้ 

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรศึกษำน้ีจะเป็นขอ้มูลกำรเล้ียงปี พ.ศ. 2554 และเม่ือไดผ้ลของขอ้มูล
ตน้ทุน รำยได้และผลตอบแทน จะน ำมำเปรียบเทียบเร่ืองตน้ทุน ผลตอบแทน ระหว่ำง ฟำร์ม 3 
ขนำด ไดแ้ก่ ฟำร์มขนำดเล็ก คือ ฟำร์มไก่ขนำดไม่เกิน 100 ตวั ฟำร์มขนำดกลำง คือ ฟำร์มไก่ขนำด 
101 – 500 ตวั และ ฟำร์มขนำดใหญ่ คือ ฟำร์มไก่ขนำด 501 ตวัข้ึนไป 

1.5 นิยำมศัพท์ 

ไก่พนัธ์ุประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1 Pradu Hangdum Chiang Mai 1 หมำยถึง ไก่พนัธ์ุพื้น
เมืองไทยกรมปศุสัตว ์โดยศูนยว์ิจยัและบ ำรุงพนัธ์ุสัตวเ์ชียงใหม่ อ ำเภอสันป่ำตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไดท้  ำกำรคดัเลือกพนัธ์ุ และให้ช่ือว่ำ "ไก่พนัธ์ุประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1" ส ำหรับบริโภค ไดรั้บกำร
ส่งเสริม เผยแพร่ สร้ำงฝงูไก่พนัธ์ุประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1 และสร้ำงเครือข่ำยโดยกรมปศุสัตว ์(กลุ่ม
วจิยัและพฒันำสัตวปี์ก, 2552) 
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ฟำร์มขนำดเล็ก หมำยถึง ฟำร์มไก่พนัธ์ุประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1 ท่ีมีขนำดกำรเล้ียง ไม่เกิน 
100 ตวัต่อรุ่น 

ฟำร์มขนำดกลำง หมำยถึง ฟำร์มไก่พนัธ์ุประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1 ท่ีมีขนำดกำรเล้ียง 101-
500 ตวัต่อรุ่น 

ฟำร์มขนำดใหญ่ หมำยถึง ฟำร์มไก่พนัธ์ุประดู่หำงด ำเชียงใหม่ 1 ท่ีมีขนำดกำรเล้ียง 501 
ตวัต่อรุ่นข้ึนไป 


