
การเลี้ยงไก่ประดู่หางดําเป็นอาชีพเสริมการทํานา ไร่สับปะรดและรับจ้างท่ัวไป อย่างย่ังยืนของ
เกษตรกรหุบเขาโป่งพระบาท ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย1 

จรัญ ใจลังกา2 
 

บทคัดย่อ 
เกษตรกรจํานวน 16 ราย หุบเขาโป่งพระบาท ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

และอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ทําการผลิตไก่ประดู่หางดํา ด้วยรูปแบบการเล้ียง 2 รูปแบบ 
ประกอบด้วย การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุผลิตลูกโดยใช้ตู้ฟักและผลิตลูกแบบแม่ฟักธรรมชาติ (เกษตรกร 6 
ราย) และจําหน่ายลูกไก่ให้แก่เกษตรกร 10 ราย เพ่ือผลิตเป็นไก่ขุน โดยใช้อาหารสําเร็จรูปร่วมกับพืช
อาหารหยาบอ่ืนๆ ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอย่างย่ิง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลการ
ดําเนินงานพบว่า 

1. เกษตรกรกลุ่มเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุเพ่ือผลิตลูกไก่แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การผลิต
ลูกไก่แบบแม่ฟักธรรมชาติเกษตรกรเล้ียงพ่อแม่พันธ์ุ จํานวน 61 ตัว (พ่อพันธ์ุ 12 ตัว แม่พันธ์ุ 49 ตัว) 
ผลิตลูกไก่ได้ 1,695 ตัว และการผลิตลูกโดยใช้ตู้ฟัก เลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุจํานวน 352 ตัว (พ่อพันธ์ุ 52 ตัว 
แม่พันธ์ุ 300 ตัว) สามารถผลิตลูกไก่ได้ 10,266 ตัว สําหรับจําหน่ายให้เกษตรกรผลิตไก่ขุนในราคาตัว
ละ 20 บาท มีต้นทุนการผลิตลูกไก่เฉลี่ย 19.82 บาท (กรณีแม่ฟักธรรมชาติ) และ 17.31 บาท (กรณี
ใช้ตู้ฟัก)  

2 เกษตรกรท่ีทําการผลิตไกขุ่น ผลิตไก่ขุนได้ 2,595 ตัว มีต้นทุนรวม 28,049.42 บาท ต้นทุน
เฉลี่ย 90.3 บาท/กิโลกรัม มีผลตอบแทนการผลิตเฉลี่ย 31,530 บาท/ราย/ปี มีกําไรสุทธิ 3,480.58 
บาท/ปี  

3. เกษตรกรผลิตลูกไก่ (กรณใีช้ตู้ฟัก) มีต้นทุนรวม 219,326.50 บาท มีผลตอบแทน 
206,595.00 บาท/ปี มีกําไรสุทธิ  1,060.96 บาท สําหรับเกษตรกรผลิตลูกไก่ (กรณีแม่ไก่ฟัก
ธรรมชาติ) มีต้นทุนรวม 33,597.20  บาท/ปี ได้รับผลตอบแทน 34,350 บาท/ปี มีกําไรสุทธิ 752.80 
บาท/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําสําคัญ: อาชีพ ส่งเสริม ไก่ประดู่หางดํา
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Promoted Occupation of  Pradu-hangdum Chicken Raising of Farmer Group in Prong 

Prabath Valley, Tombol Bandoo, Amphur Moung, Chiang Rai Province.3 
Charan Chailungka4 

 
Abstract 

 
Sixteen of farmers in Prong Prabath Valley, Tombol Bandoo, Amphur Moung, 

Chiang Rai Province and Amphur Wangnuan, Lampang Province produced Pradu-
Hangdum chicken for 2 models that six farmers raised parent stock to produce chicks 
by hatching incubator and hen hatching. They sold to ten farmers for fattening by 
concentrate and cereal gain product that it had more in their farm especially corn. 
This result as: 

1. It had 2 models of farmer that they raised parent stock and produced 
chickens. Hatched hen model had 61 parent stocks( 12 cocks and 49 hens). They 
produced 1,695 chicks. Hatched incubator model had 352 parent stocks ( 52 cocks 
and 300 hens) They produced 10,266 chicks for sale to fattening chicken farmers 20 
Baht/chick. Hatched hen model cost was 19.82 Baht/chick and Hatched incubator 
model cost was 17.31 Baht/chick. 

2. Fattening chicken farmers produced 2,595 chickens and their total cost was 
28,049.42 Baht. Their average cost was 90.30 Baht/Kilograms weight. Their return 
average was 31,530 Baht/farmer/year and their profit was 3,480.58 Baht/farmer/year. 

3. Hatched incubator farmer model total cost was 219,326.50 
Baht/farmer/year and return was 206,595.00 Baht/farmer/year and profit was 1,060.96 
Baht/farmer/year. Hatched hen farmer model total cost was 33,597.20 
Baht/farmer/year and return was 34,350 Baht/farmer/year and profit was 752.80 
Baht/farmer/year. 
 
 
 
Key word: Occupation, Promote, Pradu-hangdum chicken.

                                                            
3 Paper no 57(2)-0211-082 
4 5 Region Livestock Development and Research Center, Tumbol Bandoo, Amphur 
Moung, Chiang Rai Province. 
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บทนํา 

ไก่ประดู่หางดํา เป็นไก่พันธ์ุพ้ืนเมืองที่ได้รับการคัดเลือกสายพันธ์ุให้เจริญเติบโตเร็ว เหมาะสม
กับการนําไปเลี้ยงขยายพันธ์ุ ผลิตเป็นไก่ขุนจําหน่ายเน้ือไก่และเลี้ยงไว้หลังบ้านเป็นอาหารในครัวเรือน 
แต่การเล้ียงสัตว์ต้นทุนสําคัญอยู่ท่ีอาหารไก่ (ร้อยละ 60-70) หากต้องการลดต้นทุนค่าอาหาร
จําเป็นต้องใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลัก เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ของศูนย์วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเชียงราย ได้มีการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น ได้แก่ ข้าวโพด เมล็ดถั่วเหลือง รํา 
มันสําปะหลัง หยวกกล้วย รวมถึงหญ้าท่ีปลูกเอง ทําให้ลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ได้  

หุบเขาโป่งพระบาท เป็นพ้ืนที่รอบศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 5 เป็นพ้ืนท่ีต้ังของ 4 
หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ 6 และ 18 บ้านโป่งน้ําตก หมู่ท่ี 7 และบ้านหัวฝาย หมู่ท่ี 13 
ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 13 กิโลเมตร เป็น
ถนนลาดยาง ตามถนนเชียงราย-แม่สายเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร และบ้านดู่-น้ําตกโป่งพระบาทอีก 
7 กิโลเมตรโดยรอบเป็นเทือกและสันเขาดอยพระบาท ด้านทิศเหนือเป็นท่ีต้ังของวนอุทยานแห่งชาติ
นํ้ากก และเป็นต้นกําเนิดของนํ้าตกโป่งพระบาทและลําน้ําเล็กๆ จากห้วยมะยม (ลําเหมืองห้วยนํ้ายม) 
และจากน้ําตกโป่งพระบาท (ลําเหมืองกลาง) ไหลหล่อเลี้ยงพ้ืนท่ีการเกษตรในหุบเขา ซ่ึงมีพ้ืนที่
ท้ังหมด 31,250 ไร่ มีจํานวนประชากร 629 ครอบครัว รวม 2,775 คน แยกเป็นชาย 1,541 คน หญิง 
1,234 คน ประชาชนมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ คือมีจํานวน 514 ครอบครัว 
ได้แก่ การทํานา ทําไร่สับปะรด รองลงมาคือการรับจ้าง 481 ครอบครัว ในช่วงหลังฤดูกาลเพาะปลูก
คือช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม ของทุกปีจะมีการออกไปรับจ้างนอกชุมชนกันเป็นจํานวนมาก มี
รายได้เฉลี่ยวันละ 120 บาท คิดเฉล่ียครัวเรือนละ 36,000 บาท/ปี เกษตรกรท่ีทํานามีจํานวน 272 
ครัวเรือน พ้ืนที่ประมาณ 2,775 ไร่ ครัวเรือนที่มีท่ีนาไม่เกิน 5 ไร่ จํานวน 42 ครัวเรือน มีท่ีนา 6-10 
ไร่ จํานวน 156 ครัวเรือน มีท่ีนา 11-20 ไร่ จํานวน 55 ครัวเรือน มีท่ีนา 21-50 ไร่ จํานวน 19 
ครัวเรือนใช้รถไถเป็นหลัก มีรถไถแบบเดินตาม 98 ครัวเรือน มีรถไถขนาดใหญ่ 5 ครัวเรือน เช่ารถไถ 
135 ครัวเรือน มีการเลี้ยงโคจํานวน132 ราย โค 835 ตัว แยกเป็นเพศผู้ 195 ตัว เพศเมีย 640 ตัว 
เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 6,784 ตัว เกษตรกร 341 ราย เลี้ยงกระบือ 2 ราย กระบือ 8 ตัว เพศผู้ 2 ตัว เพศ
เมีย 6 ตัว (ข้อมูลปี 2549) ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนพ้ืนเมือง แต่มีชนเผ่ากะเหรี่ยง มูเซอและไทย
ใหญ่อยู่อาศัยเป็นส่วนน้อย ยกเว้นชนเผ่ามูเซอมีกลุ่มบ้านแยกชัดเจนของบ้านหมู่ท่ี 13 เกษตรกรใน
หุบเขาโป่งพระบาทยังมีรายได้ตํ่า ในขณะท่ีเกษตรกรมีแรงงานเหลือพอเพียงที่จะเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเป็น
อาชีพเสริมการทํานาและไร่สับปะรด เพราะไม่ได้ใช้แรงงานตลอดทั้งปี และสามารถเป็นอาชีพเสริม
การรับจ้างท่ัวไป เพราะยังมีแรงงานที่เหลือในครัวเรือนมาเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองได้ เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองมาก่อน แม้อาจต้องให้ความรู้เพ่ิมเติมบ้าง นอกจากนี้ท่ีต้ังของหุบเขาโป่งพระบาท
มีตลาดรองรับปริมาณไก่พ้ืนเมืองท่ีผลิตได้เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วยนํ้าพุร้อนท่ีมีบ่อ
อาบนํ้าแร่ธรรมชาติ นํ้าตก และมีรีสอร์ทที่พักนักท่องเที่ยว ท่ีต้ังหุบเขาติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ซ่ึงมีนักศึกษามาพักตามหอพักในหมู่บ้านจํานวนมาก ไม่ไกลจากสนามบินเชียงราย ห่าง
ประมาณ 8 กิโลเมตร ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงราย มีตลาดชุมชนบ้านดู่ และตลาดสินค้าโอทอปขัวแคร่ 
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การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดําในกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างอาชีพเลี้ยงไก่ประดู่หางดํา 
โดยใช้วัตถุดิบ/ทรัพยากรเอ้ือในพ้ืนท่ี ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุน การเลี้ยงไก่ประดู่หางดํา 
แก่เกษตรกร และเพื่อศึกษาต้นทุนการเลี้ยงไก่ประดู่หางดํา ผลตอบแทนและรูปแบบการผลิตไก่ประดู่
หางดําพันธ์ุแท้เพ่ือสร้างอาชีพแก่เกษตรกร การวิจัยครั้งน้ีได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากกองทุน
สนับสนุนงานวิจัยแห่งชาติ(สกว.) เป็นเงิน 205,341 บาท 

 
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการวิจัยในระหว่างเดือนธันวาคม 2555 –พฤศจิกายน  2556 
ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ปี ตามเงื่อนไขการใช้เงินวิจัยจากแหล่งทุน สกว. 

1.การคัดเลือกเกษตรกร 
เกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการคร้ังแรก จํานวน 10 ราย แต่ปรากฏว่า เม่ือมี

การประชุมช้ีแจง และจะเร่ิมดําเนินงาน มีเกษตรกรลาออกไป 6 ราย เหลือเกษตรกรเพียง 4 ราย 
และเป็นปัญหาต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้มาก เพราะไม่สามารถหาเกษตรกรในพ้ืนที่เดิมเข้าร่วมการวิจัย
ได้ท้ังหมด เม่ือได้มีการประสานงานกับผู้ประสานงาน สกว. แล้ว ได้อนุมัติให้ขยายพ้ืนท่ีได้ จึงได้ขยาย
พ้ืนท่ีไปอําเภอพานและอําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายและอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ซ่ึงเกษตรกรมี
ความสมัครใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมงานวิจัย รวมได้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจํานวน 16 
ราย โดยมีภูมิลําเนาอยู่ใน 2 จังหวัด คือ เชียงราย และลําปาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทํา
นา ทําไร่สับปะรด และรับจ้างทั่วไป โดยแบ่งกลุ่มตามรูปแบบการเลี้ยง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย   

กลุ่มที่ 1 รูปแบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุเพ่ือผลิตลูก แบ่งตามวิธีการฟักไข่ 2 แบบ ได้แก่ 
รูปแบบแม่ฟักธรรมชาติ 4 ราย และรูปแบบใช้เทคโนโลยีตู้ฟัก 2 ราย 

กลุ่มท่ี 2 รูปแบบการเลี้ยงลูกไก่ผลิตเป็นไก่ขุน 10 ราย  
 

2.การเตรียมความพร้อมของเกษตรกร 
2.1 การอบรมเกษตรกร  

เกษตรกรที่รับเลือกเข้ามาในโครงการ ต้องได้รับการฝึกอบรมและดูงาน โดยการอบรม
เกษตรกร และการเรียนรู้ขั้นตอนเกี่ยวกับการเล้ียงไก่ประดู่หางดํา ได้แก่ การเตรียมเล้า การกกลูกไก่ 
การให้ยาวัคซีน และการจัดการโรงเรือนเพ่ือป้องกันโรค เพ่ือให้เกษตรกรมีองค์ความรู้การเลี้ยงไก่
ประดู่หางดําและเกิดการแลกเปลี่ยนรู้ภายในกลุ่ม เกษตรกรได้รับการอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 4 
ครั้ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ครั้งที่ 1 ตัวแทนเกษตรกร และหัวหน้าโครงการ ร่วมอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมการ
เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ณ สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ในวันท่ี 5 มิถุนายน 2555  

ครั้งที่ 2 ตัวแทนเกษตรกร และหัวหน้าโครงการ ร่วมอบรม “เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง
พั น ธ์ุ ป ร ะ ดู่ ห า ง ดํ า  และ ชี  รุ่ น ท่ี  8”  วั น ท่ี  6  มิ ถุ น า ยน  2 5 5 5  ท่ี คณะ เ กษตรศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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ผลได้จากการอบรมและศึกษาดูงาน ตัวแทนเกษตรกรได้รับองค์ความรู้ด้านการเลี้ยง การ
ป้องกันโรค ซ่ึงสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองประดู่หางดําภายในกลุ่ม (ภาพ 6) 

 ( ก) (ข) 
ภาพ 6  ตัวแทนเกษตรกร และหัวหน้าโครงการ ร่วมการอบรม และศึกษาดูงาน “แนวทางการ

ส่งเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองแก่สมาชิกสหกรณ์” สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จ . 
มหาสารคาม (5 มิถุนายน 55) (ก) และ “เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองพันธ์ุประดู่หางดํา 
และชี รุ่นท่ี 8” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (6 มิถุนายน 55) (ข) 

 
ครั้งท่ี 3 อบรมเกษตรกร 7 ราย พ้ืนท่ี จ. เชียงราย เรื่องการผลิตไก่พ้ืนเมืองประดู่หางดํา

การฝึกอบรมเกษตรกรเก่ียวกับการเล้ียงไก่ประดู่หางดํา ด้านองค์ความรู้ ด้านพันธ์ุ อาหาร มาตรฐาน
ฟาร์มไก่พ้ืนเมือง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 5 วันที่ 18 ตุลาคม 2555 (ภาพ 7) 

 
ครั้งที่ 4 อบรมเกษตรกร 9 ราย พ้ืนที่ จ. ลําปาง เรื่องการผลิตไก่พ้ืนเมืองประดู่หางดํา

การฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางดํา ด้านองค์ความรู้ ด้านพันธ์ุ อาหาร มาตรฐาน
ฟาร์มไก่พ้ืนเมือง ณ เทศบาลตําบลบ้านใหม่ อ.วังเหนือ จ. ลําปาง วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2556 (ภาพ 8) 

ผลได้จากการอบรม เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรค ซ่ึงสามารถ
นําไปใช้ในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองประดู่หางดําของตนเอง  
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ภาพ 7 การฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการเล้ียงไก่ประดู่หางดํา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ 

เขต 5 (วันท่ี 18 ตุลาคม 2555) 
 

  
 
ภาพ 8 การฝึกอบรมเกษตรกรเก่ียวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางดํา ณ เทศบาลตําบลบ้านใหม่ (7 ก.พ. 56)  
 

2.2 การเตรียมและปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่  
เกษตรกรท้ัง 16 ราย ปรับปรุงโรงเรือนท่ีมีอยู่เดิม พ้ืนท่ีเลี้ยงของเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ใน

บริเวณท่ีพักอาศัยหรือบริเวณสวน แต่กั้นพ้ืนท่ีเลี้ยงชัดเจน มีการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนเก่าให้มี
ความม่ันคงแข็งแรง โดยใช้วัสดุท่ีหาได้ในท้องถิ่น ลักษณะโรงเรือนเป็นโครงสร้างไม้ และปูน หลังคา
มุงด้วยกระเบื้องหรือสังกะสี ล้อมผนังโรงเรือนด้วยตาข่าย หรือใช้ไม้ไผ่ซีก ล้อมเป็นผนัง พ้ืนโรงเรือน
เป็นลานดินไม่ยกพ้ืน ด้านนอกของโรงเรือนกั้นบริเวณลานปล่อยด้วยตาข่าย เพ่ือให้ไก่ได้ใช้พ้ืนที่นั้น
เป็นที่คุ้ยเขี่ยอาหารตามธรรมชาติและออกกําลัง และเป็นการป้องกันโรคระบาดในไก่ด้วย  
(ภาพ 1 และ 2) ภายในโรงเรือน มีอุปกรณ์ให้อาหารและนํ้าแบบประยุกต์จากวัสดุเหลือใช้ เช่น  
ยางรถยนต์ แกลลอนนํ้ามันเก่า หรือประดิษฐ์จากไม้ไผ่ผ่าครึ่ง  
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ภาพ 1 ลักษณะโรงเรือนที่ได้รับการปรับปรุง โดยใช้วัสดุท่ีหาได้ในท้องถิ่น  
 

 
 
ภาพ 2 บริเวณลานปล่อยเช่ือมกับโรงเรือน ก้ันบริเวณล้อมด้วยไม้ หรือตาข่าย เพ่ือให้ไก่ได้ใช้พ้ืนท่ีคุ้ย
เขี่ยอาหารตามธรรมชาติและออกกําลัง 
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จากการจัดการด้านโรงเรือน และลานปล่อย เกษตรกรจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างโรงเรือน
จําแนกตามรูปแบบการเลี้ยงดังน้ี 

รูปแบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ และผลิตลูกแบบฟักตามธรรมชาติ จัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือสร้าง
โรงเรือน (คอกนอน) และลานปล่อยบนเนื้อที่ไม่เกิน 88-75 ตารางวา โดยมีขนาดโรงเรือน 45 – 48 
ตารางเมตร จํานวนโรงเรือน 1 แห่ง (มีเพียง 1 รายที่มี 2 แห่ง ซ่ึงแยกเป็นโรงเรือนกกลูกไก่อีก1 แห่ง) 

รูปแบบการเล้ียงพ่อแม่พันธ์ุ โดยใช้เทคโนโลยีตู้ฟักผลิตลูกไก่ จัดสรรพ้ืนท่ีเล้ียง โดยสร้าง
โรงเรือน (คอกนอน) สําหรับพ่อแม่พันธ์ุขนาด 299 ตารางเมตร ลานปล่อยขนาดพ้ืนท่ี 325 ตารางวา  

รูปแบบการเลี้ยงไก่ขุน จัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างโรงเรือน (คอกนอน) ขนาดโรงเรือน  
20 – 36 ตารางเมตร ลานปล่อยขนาดพ้ืนที่ 38 – 150 ตารางวา พ้ืนท่ีปลูกหญ้าขนาด 10 – 100 
ตารางวา  

ลักษณะโรงเรือนของเกษตรกรในโครงการเป็นแบบกึ่งขังก่ึงปล่อย เพ่ือให้ไก่ได้แสดง
พฤติกรรมตามธรรมชาติ แบ่งพ้ืนท่ีโรงเรือน และลานปล่อยโดยใช้ตาข่ายพลาสติกกั้น  

นอกจากการจัดการด้านโรงเรือน และลานปล่อยแล้ว เกษตรกรได้จัดเตรียมแรงงานเพ่ือ
ใช้ในการเลี้ยงไก่ ซ่ึงแรงงานที่เกษตรกรท้ังหมดใช้เป็นแรงงานในครัวเรือน เกือบท้ังหมดใช้แรงงาน
เพียงคนเดียว มีช่ัวโมงการทํางานในการเลี้ยงไก่ 1-2 ช่ัวโมงต่อวัน เน่ืองจากเกษตรกรทุกราย 
ประกอบอาชีพหลักอ่ืนๆ และเลี้ยงไก่เป็นอาชีพเสริม นอกจากนี้ การเลี้ยงไก่ในโรงเรือนกึ่งขังกึ่งปล่อย
ท่ีมีความปลอดภัย จึงทําให้เกษตรกรสามารถดําเนินกิจกรรมหลักควบคู่ไปกับการเล้ียงไก่ได้ (ตาราง 5) 
ตาราง 5 รายละเอียดการเตรียมความพร้อมของเกษตรกร 
 

รายการ 

แม่ฟักธรรมชาติ 
เทคโนโลยี 

ตู้ฟัก 
การเลี้ยงไก่ขุน 

อดุลเดช ติ๊บ นิพน หนูจีน ธีระพงษ์ ประยูร วัลลพ สว่าง วุฒิชัย มณเทียร สน เพยีร หยว่น จักรพงษ์ สันต ิ
กลุ่ม
ทหาร
กนช. 

พ้ืนที่โรงเรือน (ตรม.) 48 48 48 45 299 80 30 30 20 36 30 30 20 20 30 25 
พ้ืนที่ปล่อยลาน 
(ตรว.) 

88 88 88 75 325 - 70 60 50 50 38 100 100 150 70 60 

แปลงหญ้า (ตรว.)  - - - - - 100 100 100 50 100 10 10 10 10 - - 
จํานวนโรงเรือน  2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
แรงงานครัวเรือน 
(คน) 

1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ชม.แรงงาน (ชม./วัน) 2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 

 
ท่ีมา การรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรในโครงการ 

 
2.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ตู้ฟักไข่ 
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตลูกไก่โดยใช้เทคโนโลยีตู้ฟัก ให้กับเกษตรกรในโครงการ 2 

ราย ท่ีผลิตลูกไก่แบบใช้ตู้ฟัก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 5 ผลได้จากการอบรม 
เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการใช้ตู้ฟัก ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของตู้ฟักให้มีอัตราการ
ฟักเกินกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป  
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3.การวางแผนการผลิต 
3.1 แผนการเลี้ยง แบ่งเกษตรกรออกเป็น 2 รูปแบบการเลี้ยง ดังน้ี 
รูปแบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ โดยมีระบบการฟักไข่ 2 วิธี ประกอบด้วย การผลิตลูกแบบฟัก

ธรรมชาติ และการผลิตลูกแบบใช้เทคโนโลยีตู้ฟัก 
การผลิตลูกแบบฟักธรรมชาติ เกษตรกร 4 ราย เลี้ยงลูกไก่ไก่พ่อแม่พันธ์ุประดู่หางดําพันธ์ุแท้ 

แบบก่ึงขังกึ่งปล่อย เม่ือแม่ไก่ให้ไข่เกษตรกรให้แม่กกไก่ตามธรรมชาติ โดยขังไว้ในสุ่มหรือกรงไม้ ใน
เวลากลางคืนคลุมด้วยผ้าหรือพลาสติกกันลม (ภาพ 9) 

 

  
 
ภาพ 9 ลักษณะการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุแบบแม่ฟักธรรมชาติ  
 

รูปแบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ โดยใช้เทคโนโลยีตู้ฟักผลิตลูกไก่ 2 ราย โดยการเลี้ยงพ่อพันธ์ุ 70 
ตัว แม่พันธ์ุ 350 ตัว (สัดส่วน 1:5) รวม 420 ตัว ไข่ท่ีได้ฟักด้วยเครื่องฟักไข่ (ใช้ตู้ฟักของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการปศุสัตว์เขต 5)  

รูปแบบการเลี้ยงไก่ขุน มีจํานวนเกษตรกรในกลุ่ม 10 ราย โดยรับลูกไก่จากกลุ่มท่ี 1 สัปดาห์
ละ 625 ตัว ใช้เวลาเลี้ยงรุ่นละ 3-4 เดือน ผลิตเป็นไก่ขุนขายในลักษณะไก่มีชีวิตให้กับลูกค้าในพ้ืนที่
และลูกค้ารับซ้ือทั่วไป  

3.2 การวางแผนลดต้นทุนค่าอาหารของเกษตรกร โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นผลิตอาหารเอง 
ตามสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

ผ ลิ ต อ า ห า ร เ อ ง  จ า ก แ ห ล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ท่ี ส า ม า ร ถ ห า ไ ด้ ใ น พ้ื น ท่ี  ไ ด้ แ ก่  เ ม ล็ ด 
ถั่วเหลือง มันสําปะหลัง รําละเอียด ข้าวโพด ใบกระถิน ซ่ึงเป็นพืชที่มีการปลูกในพ้ืนท่ี ฉะน้ัน อาหาร
ผสมเองท่ีผลิตได้จึงมีราคาตํ่ากว่าอาหารสําเร็จรูปในท้องตลาด  

การใช้พืชอาหารหยาบท่ีมีในพ้ืนที่เพ่ือเป็นอาหารเสริม ได้แก่ ต้นกล้วยหมัก (ประกอบด้วย
สัดส่วนต่อกิโลกรัม คือ ต้นกล้วย : นํ้าตาลทรายแดง : เกลือ = 100 : 4  : 1) ซ่ึงมีต้นทุนในการผลิต
ประมาณ 2 บาทต่อกิโลกรัม โดยให้เป็นอาหารเสริมในอัตราร้อยละ 25-50 ของปริมาณอาหารท่ีให้ใน
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แต่ละวัน ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารลง เหลือประมาณ 6-8 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกหญ้าเนเปียร์ในพ้ืนท่ีสําหรับเป็นพืชอาหารเสริมให้แก่ไก่ เน่ืองจากมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนสูง 
และช่วยลดความเครียดในไก่ได้ 

ในการจัดการด้านอาหารโดยใช้วัตถุดิบในพ้ืนท่ี มุ่งเน้นให้เกษตรกรมีการใช้วัตถุดิบอาหาร
ในพ้ืนที่ร่วมกับการใช้อาหารสําเร็จรูปเพ่ือลดต้นทุนการผลิต เน่ืองจากราคาอาหารสําเร็จรูปมีแนวโน้ม
สูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกร วัตถุดิบอาหารท่ีเกษตรกรใช้จะมีความแตกต่างกันตาม
พ้ืนท่ี ดังน้ี  

พ้ืนที่โครงการ จังหวัดเชียงราย เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพทําไร่สับปะรด โดยในแต่รอบ
การผลิตจะมีผลผลิตสับปะรดตกเกรดที่สามารถนําไปเสริมร่วมกับการให้อาหารสําเร็จรูปเพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต โดยเกษตรกรจะให้อาหารผสมในช่วงเช้า และเย็น ร่วมกับการเสริมด้วยสับปะรด 
(ภาพ 3)  
 

 
 
ภาพ 3 ผลผลติสับปะรดตกเกรด เพ่ือใช้เป็นอาหารเสริมในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดํา 
 

พ้ืนที่โครงการ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง พ้ืนท่ีดําเนินการเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ และ
ความได้เปรียบในการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ให้แก่เกษตรกร เน่ืองจากเป็นแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ท่ีสําคัญของจังหวัด ในการรวบรวมข้าวโพดจะมีข้าวโพดเม็ดแตกหักท่ีสามารถนํามาเลี้ยงไก่โดยผสม
กับอาหารสําเร็จรูปเพ่ือลดต้นทุนอาหารได้ (ภาพ 4) 
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ภาพ 4 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เม็ดแตกบด เพ่ือใช้ผสมอาหารสําเร็จรูปในการลดต้นทุนค่าอาหารไก่ 

 
นอกจากนี้เกษตรกรยังเสริมด้วยต้นกล้วย และหญ้าเนเปียร์ ให้ไก่ได้จิกกินเพ่ือลด

ความเครียด (ภาพ 5) 
 

 

 
 
ภาพ 5 การใช้ต้นกล้วย และหญ้าเนเปียร์เป็นอาหารเสริม ร่วมกับการใช้อาหารสําเร็จรูป 
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3.3 แผนการใช้ผลผลิต สําหรับผลผลิตที่ได้ เกษตรกรจําหน่าย 2 รูปแบบ ดังนี้ 
รูปแบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ เลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ และใช้เทคโนโลยีตู้ฟัก ผลผลิตไข่ 37,960 

ฟอง/ปี (109 ฟอง/แม่/ปี) ผลิตลูกไก่ได้ 32,500 ตัว/ปี (อัตราการฟักไม่ตํ่ากว่า 80 %) คัดพ่อแม่พันธ์ุ
ทดแทน 420 ตัว/ปี คงเหลือลูกไก่ท่ีจําหน่าย 32,080 ตัว/ปี จําหน่ายราคาตัวละ 20 บาท ให้แก่กลุ่ม
ผลิตไก่ขุนในโครงการและเกษตรกรอ่ืนๆท่ีสนใจในพ้ืนท่ีและจังหวัดใกล้เคียง และจะมีรายได้จากการ
จําหน่ายลูกไก่รวม 641,600 บาท/ปี (เฉลี่ย 53,467 บาท/เดือน) 

รูปแบบการเลี้ยงไก่ขุน ผลิตไก่ขุนได้ 30,476 ตัว/ปี (ความเสี่ยงจากอัตราการตายไม่เกิน
ร้อยละ 5) จําหน่ายเป็นไก่ขุนอายุประมาณ 3-4 เดือน น้ําหนักประมาณตัวละ 1.0 กิโลกรัมๆ ละ 100 
บาท มีรายได้จากการจําหน่ายไก่ขุน 3,047,600 บาท/ปี (เฉล่ียรายละ 304,760บาท/ปี หรือ
ประมาณ 25,400 บาท/เดือน) 

3.4 แผนการขยายจํานวนพ่อแม่พันธ์ุ โครงการมีแผนการขยายจํานวนพ่อแม่พันธ์ุ จากพ่อ
แม่พันธ์ุทดแทนโดยการคัดเลือกจากไก่ท่ีเลี้ยงขุน ใช้ความรู้จากภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ประกอบ
กับความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดจากกรมปศุสัตว์ ท้ังนี้ ไก่ท่ีเลี้ยงเพ่ือเป็นไก่ขุนเป็นไก่ประดู่หางดํา
เชียงใหม่พันธ์ุแท้ ท่ีได้มาจากฟาร์มท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดําเชียงใหม่
พันธ์ุแท้ โดยการคัดเลือกไก่ท่ีแข็งแรง มีลักษณะความเป็นพ่อแม่พันธ์ุท่ีดี เพ่ือทดแทนในเดือนท่ี 12 
ของการเลี้ยง  

3.5 แผนการเพ่ิมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เม่ือสิ้นสุดปีแรก และประสบผลสําเร็จจาก
การเลี้ยงไก่เป็นอาชีพเสริม โครงการมีแผนที่จะขยายจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงอีก 2 กลุ่ม ในหมู่บ้าน
ใกล้เคียง ท้ังนี้ต้องพิจารณาจากการขยายตลาดด้วย สําหรับทุนดําเนินการ ขอรับสนับสนุนจาก
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเกษตรกรลงทุนเอง 

4.การขยายโอกาสการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดําสู่ชุมชนอ่ืน 
พ้ืนที่ท่ีจะขยายโครงการการสร้างอาชีพต่อไป ได้แก่ อําเภอเชียงของ เชียงแสน แม่จัน

และแม่สาย จังหวัดเชียงราย เน่ืองจากติดกับแนวชายแดน และถนนสู่เมืองจีน มีแนวโน้มการตลาด
ส่งออกที่ดี และในอนาคตผลิตเพ่ือส่งออกตลาดประเทศเพ่ือนบ้าน ส่วนกลุ่มเดิมเป็นกลุ่มผลิตพ่อแม่
พันธ์ุ  

5.การเก็บข้อมูล  
การเก็บข้อมูลการผลิตของเกษตรกร แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย  
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ของครัวเรือน ภาระหนี้สิน สภาพการ

ถือครองที่ดินของเกษตรกร และประสบการณ์การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงไก่ของเกษตรกร  
ข้อมูลการผลิต แบ่งตามรูปแบบการเลี้ยง ประกอบด้วย 
รูปแบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุเพ่ือผลิตลูกไก่ ประกอบด้วย จํานวนพ่อแม่พันธ์ุ จํานวนไข่ฟัก

ต่อแม่/ปี อัตราการฟัก จํานวนลูกไก่ท่ีได้/แม่/ปี  
รูปแบบการเลี้ยงไก่ขุน ประกอบด้วย จํานวนลูกไก่เข้าเลี้ยง อัตราการตาย ระยะเวลาเลี้ยง 

และปริมาณผลผลิตที่ได้/รุ่น 
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ข้อมูลต้นทุน ปริมาณ กําไรจากการเล้ียง ได้แก่ โครงสร้างต้นทุนการผลิต (ต้นทุนคงท่ี 
ต้นทุนผันแปร) รวมทั้งการบันทึกรายได้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กําไร ในการ
เลี้ยงของเกษตรกร  
 

ผลและวิจารณ์ผล 
 
จากการคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือเข้าร่วมโครงการ จํานวน 16 ราย โดยภาพรวมเกษตรกรมี 

ข้อมูลท่ัวไป ในแต่ละรูปแบบดังน้ี  
รูปแบบท่ี 1 รูปแบบการเล้ียงพ่อแม่พันธ์ุเพ่ือผลิตลูก แบ่งตามวิธีการฟักไข่ 2 แบบ ได้แก่ 

รูปแบบแม่ฟักธรรมชาติ 4 ราย และรูปแบบใช้เทคโนโลยีตู้ฟัก 2 ราย โดยเกษตรกรในรูปแบบท่ี 1  
ส่วนใหญ่อายุ 40 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 1-5 ปี (มีเพียง 1 ราย ท่ีมี
ประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 10 ปี) อาชีพหลักคือ ทํานา ทําไร่สับปะรด และเลี้ยงปลา  
มีรายได้หลักจากการเกษตร/ปี 60,000 – 150,000 บาท มีหนี้สินในครัวเรือน 50,000 – 120,000 
บาท/ปี ถือครองท่ีดิน 1-5 ไร่ มีเพียง 1 ราย ท่ีถือครองท่ีดิน 18 ไร่ โดยท่ีดินที่ถือครองเป็นโฉนด  
1-5 ไร่ ท่ีสปก. 18 ไร่ และที่ดินครอบครอง 3 ไร่ 
 
ตาราง 3 ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกรรูปแบบท่ี 1 การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุเพ่ือผลิตลูก 
 

รายการ 
แม่ฟักธรรมชาติ เทคโนโลยีตู้ฟัก 

อดุลเดช ติ๊บ นิพน หนูจีน ธีระพงษ์ ประยูร 
อายุ (ป)ี 58 49 50 49 43 55 
ประสบการณ์เล้ียงไก่ (ปี) 10 5 1 5 3 5 
อาชีพหลัก ทํานา 

ไร่สับปะรด 
ไร่สับปะรด ไร่สับปะรด ไร่สับปะรด ไร่สับปะรด เล้ียงปลา 

- รายได้ (บาท/ปี) 120,000 120,000 60,000 60,000 150,000 130,000 
หน้ีสินครัวเรือน (บาท) 60,000 50,000 100,000 60,000 700,000 50,000 
การถือครองท่ีดิน       
- โฉนด (ไร่) 1 1 5 1 - 17 
- สปก. (ไร่) - - - - 18 - 
- ครอบครอง (ไร่) - 3 - - - - 
ท่ีมา การรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรในโครงการ 
 

รูปแบบที่ 2 รูปแบบการเลี้ยงลูกไก่ผลิตเป็นไก่ขุน 10 ราย (ตาราง 4) เกษตรกรในรูปแบบ
ท่ี 2 ส่วนใหญ่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป (สูงสุด 55 ปี ตํ่าสุด 33 ปี) มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 1-
10 ปี (สูงสุด 10 ปี ตํ่าสุด 1 ปี) ประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานา  มีเพียง 1 ราย ท่ีทําอาชีพรับจ้าง โดย
มีรายได้จากอาชีพหลัก 100,000 - 240,000 บาท/ปี มีภาระหน้ีสินของครัวเรือน 10,000-50,000 
บาท ถือครองที่ดิน สปก. 1- 20 ไร่ และที่ครอบครองไม่มีเอกสารสิทธ์ 1 ไร่ (ตาราง 4) 
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ตาราง 4 ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกรรูปแบบท่ี 2 การเลี้ยงลูกไก่ผลิตเป็นไก่ขุน 
 

รายการ วัลลพ สว่าง วุฒิชัย มณเทียร สน เพียร หย่วน จักรพงษ ์ สันติ 
กลุ่ม
ทหาร
กนช. 

อายุ (ปี) 50 55 52 55 43 52 48 48 33 50 
ประสบการณ์เลี้ยงไก ่

(ปี) 
5 10 2 6 3 3 4 3 1 5 

อาชีพหลัก รับจ้าง ทํานา ทํานา ทํานา ทํานา ทํานา ทํานา ทํานา ทํานา รับจ้าง 
- รายได ้(บาท/ปี) 108,000 240,000 150,000 100,000 120,000 200,000 120,000 120,000 240,000 180,000 
หน้ีสินครัวเรอืน 

(บาท) 
10,000 40,000 40,000 40,000 40,000 50,000 30,000 40,000 40,000 50,000 

การถือครองที่ดิน 1 2 20 5 4 6 5.5 2 9.5 - 
 โฉนด (ไร่         9.5  
- สปก. (ไร่) 1 - 20 5 4 6 5.5 2 - 5 
- ครอบครอง (ไร่) - 2 - - - - - - - - 

ท่ีมา การรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรในโครงการ 
 

จากตาราง 6 เกษตรกร 4 ราย เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธ์ุ รวมท้ังหมด 61 ตัว (พ่อพันธ์ุ 12 ตัว  
แม่พันธ์ุ 49 ตัว) ผลจากการผลิตแม่ไก่ให้ไข่ 3 รุ่น/ปี อัตราการให้ไข่เฉลี่ย 15 ฟอง/รุ่น/แม่ หรือปีละ 
45 ฟอง/แม่ ได้ปริมาณไข่ท้ังหมด 2,176 ฟอง อัตราฟักร้อยละ 74.0 เกษตรกรสามารถผลิตลูกไก่รวม 
1,695 ตัว เฉลี่ย 35 ตัว/แม่/ปี ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของไก่ประดู่หางดําท่ีกรมปศุสัตว์นําไปทดสอบเลี้ยง
ในฟาร์มเกษตรกรเล็กน้อย ซ่ึงให้ไข่ปีละ 26-58 ฟอง เฉล่ีย 42 ฟอง ให้ลูกไก่ 15-43 ตัว เฉลี่ย 29 ตัว
(อํานวย เลี้ยวธารากุล, ศิริพันธ์ โมราถบ และ ศิริพร ตงศิริ, 2553) ซ่ึงอาจจะมีผลจากการท่ีได้จัด
ฝึกอบรมและดูงานของเกษตรกรหลายครั้งก็ได้ ทําให้เกษตรกรมีความรู้ในการเลี้ยงดูแลไก่มากข้ึน 
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ตาราง 6 รายละเอียดผลการผลิตลูกไก่ของเกษตรกรเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุแบบฟักธรรมชาติ 
 

เกษตรกร 
พ่อพันธ์ุ 
(ตัว) 

แม่พันธ์ุ 
(ตัว) 

การให้ไข่ 
(รุ่น) 

จํานวน
ไข่ 

(ฟอง) 

อัตราให้ไข่ 
(ฟอง/รุ่น/

แม่) 

อัตรา
ฟัก 
(%) 

จํานวน
ลูกไก่ 
(ตัว) 

นายอดลุเดช 6 30 3 1,422 15.80 77 1,095 

นางหนูจีน  2 7 3 286 13.60 70 201 

นายต๊ิบ  2 6 3 258 14.33 71 183 

นายนิพนธ์  2 6 3 280 15.55 78 216 

รวม 12 49 3 2,176 - - 1,695 
เฉลี่ย - - - 544 14.80 74 424 

 

ท่ีมา ข้อมูลจากเกษตรกรในโครงการ 
การผลิตลูกไก่แบบใช้ตู้ฟัก เกษตรกร 2 ราย เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธ์ุ รวมท้ังหมด 352 ตัว  

(พ่อพันธ์ุ 52 ตัว แม่พันธ์ุ 300 ตัว) (สัดส่วน 1:6) โดยมีแม่พันธ์ุที่เริ่มให้ผลผลิตได้ 100 ตัว (จาก
เกษตรกร 1 ราย) สําหรับแม่พันธ์ุอีก 150 ตัว ปัจจุบันอายุ 5เดือน จึงยังไม่ให้ผลผลิต (ภาพ 10) 

 

   
   (1)      (2) 
ภาพ 10 (1) ลักษณะการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุผลิตลูกแบบใช้ตู้ฟัก (2) เกษตรกรรวบรวมไข่ในแต่ละวันเข้าตู้
ฟัก 

การผลิตลูกไก่ เกษตรกรได้ปริมาณไข่ท้ังหมด 12,674 ฟอง/ปี (อัตราให้ไข่ 129 ฟอง/
แม่) อัตราฟักร้อยละ 81.0 สามารถผลิตลูกไก่ได้เฉลี่ย 10,266 ตัว/ปี ผลผลิตท่ีได้จําหน่ายให้เกษตรกร
กลุ่มผลิตไก่ขุนของโครงการและเกษตรกรรายอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง (ตาราง7) อัตราการให้ไข่ยังตํ่า
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กว่าค่าเฉล่ียของไก่ประดู่หางดํา ซ่ึงให้ไข่ปีละเฉลี่ย 147 ฟอง แต่อยู่ในช่วงการให้ไข่ระหว่าง 113-181 
ฟอง/แม่/ปี (อํานวย เลี้ยวธารากุล และคณะ, 2553)และอัตราการฟักออกตํ่ากว่ามาตรฐานของกรม
ปศุสัตว์ท่ีต้ังไว้ 85 % (กรมปศุสัตว์,ม.ปป.)เน่ืองจากเป็นเกษตรกรรายใหม่ที่เพ่ิงใช้ตู้ฟักไข่ และเลี้ยงไก่
พ่อแม่พันธ์ุ ยังขาดความชํานาญในการจัดการดูแลฝูงไก่ และการจัดการฟักไข่ ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีใช้องค์
ความรู้เฉพาะท่ีสูงขึ้น ต้องใช้เวลาในการส่ังสมประสบการณ์ให้มากข้ึน 
ตาราง 7 รายละเอียดผลการผลิตลูกไก่รายปีแบบใช้ตู้ฟัก 
 

เกษตรกร 
พ่อพันธุ์ 
(ตัว) 

แม่พันธุ์ 
(ตัว) 

การให้ไข่ 
(รุ่น) 

จํานวน
ไข่/ปี 
(ฟอง) 

อัตราให้ไข่ 
(ฟอง/รุ่น/
แม่) 

อัตรา
ฟัก 
(%) 

จํานวน
ลูกไก่ /ปี

(ตัว) 
นายธีระพงศ ์ 22 100 3 12,674 129 81.0 10,266 
นายประยูร 30 200 - - - - - 

รวม 52 300 3 12,674 129 81.0 10,266 
 

ท่ีมา ข้อมูลจากเกษตรกรในโครงการ 
หมายเหตุ มีผลผลิตลูกไก่จากแม่พันธ์ุของเกษตรกร 1 ราย (นายธีรพงศ์)  
    นายประยูร ปัจจุบันไก่พ่อแม่พันธ์ุอายุ 5 เดือน จึงยังไม่ให้ผลผลิต 

 
รูปแบบที่ 2 การผลิตไก่ขุน เกษตรกร 10 ราย ซ้ือลูกไก่จากกลุ่มผลิตลูกไก่ของ

โครงการ เลี้ยงเพ่ือผลิตเป็นไก่ขุนโดยเลี้ยงเป็นแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย และมีบริเวณพ้ืนท่ีปล่อยสําหรับไก่
เพ่ือลดความเครียด (ภาพ 11) เกษตรกรเลี้ยงลูกไก่ รวม 2,760 ตัว (เฉลี่ยรายละ 276 ตัว) เกษตรกร
ได้ผลผลิตทั้งหมด 2,595 ตัว (ผลิต 1 รุ่น) อัตราการตายเฉล่ียร้อยละ 6.8 ระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ย 95 
วัน ได้นํ้าหนักเฉล่ีย 1.23 กก./ตัว ราคาจําหน่าย 100 บาท/กก. (ตาราง 8) ซ่ึงนํ้าหนักตัวใกล้เคียงกับ
ข้อมูลไก่ประดู่หางดําท่ีเลี้ยงในระบบฟาร์ม ท่ีอายุ 12 สัปดาห์ เพศผู้ มีน้ําหนักตัว เท่ากับ 1,357± 
108 กรัม และ เพศเมีย มีน้ําหนักตัว 1,091±84 กรัม (อํานวย เลี้ยวธารากุล และคณะ, 2553) 

 

  
 
ภาพ 11 ลักษณะรูปแบบการผลิตไก่ขุนของเกษตรกร 
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ตาราง 8 รายละเอียดผลการผลิตไก่ขุน  
 

เกษตรกร 
จํานวน

ลูกไก่ (ตัว) 
จํานวน

รุ่น 
อัตราการ
ตาย (%) 

จํานวน 
ไก่ขุนที่ได้ 

(ตัว) 

ระยะเวลา
เล้ียง (วัน) 

น้ําหนัก
เฉล่ีย 
(กก.) 

นายวัลลพ 320 3 6.30 300 92 1.3 
นายสว่าง 320 3 6.90 298 95 1.2 
นายวุฒิชัย 320 3 5.60 302 96 1.2 
นายมนเทียร 320 3 7.50 296 95 1.2 
นายสน 320 3 8.80 292 95 1.3 
นางเพียร 300 3 6.90 298 98 1.2 
นายหย่วน 300 3 6.00 282 95 1.2 
นายจักรพงษ ์ 300 3 5.30 284 96 1.3 
นายสันติ 200 2 6.00 188 95 1.2 
ทหารกนช. 60 1 8.30 55 92 1.2 

รวม 2,760 - - 2,595 - - 
เฉล่ีย 276 - 6.80 259.50 95 1.23 

 

ท่ีมา ข้อมูลจากเกษตรกรในโครงการ 
การวิเคราะห์ต้นทุนและปริมาณกําไรจากการผลิต 

ข้อมูลต้นทุนการผลิต และผลได้จากการผลิตของเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ต้นทุน และ
ปริมาณกําไรจากการผลิต ได้ดังนี้ 

1.ต้นทุนการผลิตลูกไก่ 
1.1 การผลิตลูกไก่โดยแม่ฟักธรรมชาติ เกษตรกรเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ และให้แม่ฟักไข่ 

จําหน่ายลูกไก่ ราคา 20 บาท/ตัว มีต้นทุนต่อตัวเฉล่ีย 19.82 บาท/ตัว มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 33,597.20 
บาท แบ่งเป็นต้นทุนคงท่ีเฉลี่ย 1,033.30 บาท (ร้อยละ 3.08) ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 32,563.90 บาท 
(ร้อยละ 96.92) ซ่ึงต้นทุนรวมดังกล่าว เป็นต้นทุนเงินสด 24,472.20 บาท (ร้อยละ 72.84) โดยต้นทุน
การผลิตที่สําคัญสูงสุด 3 รายการ ประกอบด้วย ค่าอาหาร (ร้อยละ 39.23) ค่าพันธ์ุไก่ (ร้อยละ 
27.50) และค่าแรงงานครัวเรือน (ร้อยละ 27.16) (ตาราง 9) ต้นทุนการผลิตลูกไก่ดังกล่าวยังสูงกว่าท่ี 
พรพิมล ใจไหว, สุพล ปานพาน และ อมรรัตน์ วรรณโชติ(2556) รายงานการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่
หางดําของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงราย ต้นทุนผลิตลูกไก่ด้วยแม่ไก่ฟักเอง เฉลี่ย 17.97 บาท/ตัว 
เพราะค่าอาหารไก่ท่ีสูงกว่า 

1.2 การผลิตลกูไก่โดยใช้ตู้ฟัก มีต้นทุนต่อตัวเฉลี่ย 17.31 บาท/ตัว มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 
219,326.50 บาท แบ่งเป็นต้นทุนคงที่เฉลี่ย 36,400.00 บาท (ร้อยละ 16.60) ต้นทุนผันแปร
เฉลี่ย 182,926.50 บาท (ร้อยละ 83.40) ซ่ึงต้นทุนรวมดังกล่าว เป็นต้นทุนเงินสด 164,576.50 
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บาท (ร้อยละ 75.04) โดยต้นทุนการผลิตทีส่าํคัญสูงสุด 3 รายการ ประกอบด้วย ค่าอาหาร (ร้อย
ละ 26.31) ค่าแรงงานครัวเรอืน (ร้อยละ 24.96) และค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 20.45) (ตาราง 
10) ต้นทุนการผลิตลูกไก่ด้วยตู้ฟักใกล้เคียงกับข้อมูลท่ี ณรงค์ วีรารักษ์ ,สมพงษ์ พิพัฒน์พงษ์ชัย 
และประภาสพงษ์ จงชาญสิทโธ(2556) รายงานการส่งเสริมเลี้ยงไก่ประดู่หางดําจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ต้นทุนตัวละ 16.79 บาท/ตัว 

 
2. ต้นทุนการผลิตไก่ขุน 
เกษตรกรทําการเลี้ยงขุนแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย จําหน่ายเป็นไก่มีชีวิต ราคา 100 บาท/

กิโลกรัม มีต้นทุนไก่ขุนเฉลี่ย 90.30 บาท/กก. มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 28,049.42 บาท แบ่งเป็นต้นทุนคงท่ี
เฉลี่ย 925.30 บาท (ร้อยละ 3.30) ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 27,124.12 บาท (ร้อยละ 96.70) ต้นทุนการ
ผลิตท่ีสําคัญสูงสุด 3 รายการ ประกอบด้วย ค่าอาหาร (ร้อยละ 49.04) ค่าแรงงานครัวเรือน (ร้อยละ 
25.29) และค่าพันธ์ุไก่ (ร้อยละ 19.68) (ตาราง 11) ต้นทุนการผลิตไก่ขุนค่อนข้างสูงกว่า ณรงค์ วีรา
รักษ์ และคณะ(2556) ที่รายงานต้นทุนผลิตไก่ขุน 65.16 บาท/กก. และพรพิมล ใจไหว และคณะ
(2556) ที่รายงานต้นทุนผลิตไก่ขุน 64.80 บาท/กก. เพราะต้นทุนค่าลูกไก่สูงกว่า(20 บาท/ตัว เม่ือ
เปรียบเทียบกับ 16.79 บาท/ตัว และ 17.97 บาท/ตัว ตามลําดับ) นอกจากน้ีเกิดจากเกษตรกร
โครงการนี้เป็นเกษตรกรรายใหม่ท่ีเพ่ิงเข้ามาเลี้ยงไก่ประดู่หางดําขุนครั้งแรก การจัดการเลี้ยงดูยังไม่ดี
โดยเฉพาะการให้อาหารไก่สิ้นเปลืองมากกว่า มีอาหารตกหล่นมาก ต้นทุนจึงสูงกว่า 

3. รายได้จากการผลิต 
การผลิตลูกไก่ 
- การผลิตลูกไก่โดยแม่ฟักไข่ตามธรรมชาติ เกษตรกรจําหน่าย ลูกไก่ให้แก่

เกษตรกรรายอ่ืน ราคา 20 บาท/ตัว มูลค่าการจําหน่ายลูกไก่และผลพลอยได้เฉลี่ย 450.00 บาท เม่ือ
หักต้นทุนแล้ว เกษตรกรจะมีกําไรเฉลี่ย 752.80 บาท/ราย (ตาราง 9) 

- การผลิตลูกไก่โดยใช้ตู้ฟัก เกษตรกรจําหน่าย ลูกไก่ให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน ราคา 
20 บาท/ตัว มูลค่าการจําหน่ายลูกไก่และผลพลอยได้เฉลี่ย 254,800.00 บาท/ราย/ปี เม่ือหักต้นทุน
แล้ว เกษตรกรจะมีกําไรเฉลี่ย 36,748.50 บาท/ราย/ปี หรือ 3,062.40 บาทต่อเดือน/ราย (ตาราง 10) 

การผลิตไก่ขุน 
การจําหน่ายไก่ขุน เกษตรกรขุนไก่เฉลี่ย 276 ตัว/ราย/ปี ทําการขุนในระยะเวลา 

95 วัน น้ําหนักเฉลี่ย 1.2 กิโลกรัม/ตัว หรือนํ้าหนักรวมเฉล่ีย 310.50 กิโลกรัม/ราย/ปี จําหน่ายราคา 
100 บาทต่อกิโลกรัม รายได้จากการจําหน่ายไก่ขุนและผลพลอยได้เฉลี่ย 31,520.00 บาท/ราย/ปี 
เม่ือหักต้นทุนแล้ว เกษตรกรจะมีกําไรเฉลี่ย 3,480.58 บาท /ราย/ปี (ตาราง 11) 
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ตาราง 9 รายละเอียดต้นทุน-ปริมาณกําไรการผลิตลูกไก่ฟักธรรมชาติ  
 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

(บาท/ราย) 
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
ร้อยละ 

1.ต้นทุนคงท่ี    
1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือน  และอุปกรณ์ 533.30  1.59 

1.2 ค่าเสียโอกาสการใช้ท่ีดิน 500.00  1.49 

2. ต้นทุนผันแปร 
   

 2.1 ค่าพันธ์ุพ่อแม่พันธ์ุ จํานวน 61 ตัว  
(พ่อพันธ์ุ 7 ตัว @200 บาท/ตัว แม่พันธ์ุ 49 ตัว@160 บาท/
ตัว) 

9,240.00   27.50 

 2.2 ค่าอาหารไก่ 13,178.9  39.23 

 2.3 ค่าแรงงาน (ค่าแรงในพ้ืนท่ี 300 บาท/คน/วัน ใช้เวลา
เลี้ยงไก่เฉลี่ย 1-2 ชม./วัน/รอบ ระยะเวลาเลี้ยง 1 ปี) 

9,125.00  27.16 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่านํ้า ค่าเช้ือเพลิง) 
360.00  1.07 

 2.5 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (วัคซีน และเวชภัณฑ์) 
660.00   1.96 

3. รวมต้นทุน 
33,597.20  100.00 

4. ต้นทุนลูกไก่ (บาท/ตัว) 19.82   
5. รายได้ 1. จําหน่ายลูกไก่ เฉลี่ย 1,695 ตัว/ปี ราคา 20 
บาท/ตัว 

 33,900.00  

2. ผลพลอยได้ (มูลไก่)   
 450.00  

รายได้รวม  34,350.00  
ต้นทุนรวม  33,597.20  
กําไรสุทธิ  752.80  

6. รายได้เฉลี่ย (บาท/เดือน)  62.73  
 

ท่ีมา รวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรในโครงการ 
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ตาราง 10 รายละเอียดต้นทุน-ปริมาณกําไรการผลิตลูกไก่โดยใช้ตู้ฟัก  
 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

(บาท/ราย) 
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
ร้อยละ 

1. ต้นทุนคงที่    
 1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์ (ท่ีให้อาหาร 30 อัน @ 200 
บาท ที่ให้นํ้า 30 อัน@ 200 บาท และตู้ฟัก 160,000 บาท) 

34,400.00   15.68 

 1.2 ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน พ้ืนท่ีเลี้ยงเฉลี่ย 1 ไร่ ค่าเช่าเฉลี่ย 
2,000 บาท/ไร่/ปี 

2,000.00   0.91 

2. ต้นทุนผันแปร 
   

 2.1 ค่าพันธ์ุพ่อแม่พันธ์ุ จํานวน 122 ตัว (พ่อพันธ์ุ 22 ตัว @200 
บาท/ตัว แม่พันธ์ุ 100 ตัว@160 บาท/ตัว) 

20,400.00   9.30 

 2.2 ค่าอาหารไก่ (เลี้ยง 1 ปี ใช้อาหารเฉล่ีย 6,205 กก. ราคา
อาหารผสมเองเฉล่ีย 14.82 บาท/กก.) 

57,712.20  26.31 

 2.3 ค่าแรงงาน (ค่าแรงในพ้ืนท่ี 300 บาท/คน/วัน ใช้เวลาเลี้ยงไก่
เฉลี่ย 1-2 ชม./วัน/รอบ ระยะเวลาเลี้ยง 1 ปี) 

54,750.00  24.96 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่านํ้า ค่าเช้ือเพลิง) 
44,844.00  20.45 

 2.5 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (วัคซีน และเวชภัณฑ์) 
5,220.00   2.38 

3. รวมต้นทุน 
219,326.50  100.00 

4. ต้นทุนลูกไก่ (บาท/ตัว) 17.31   
5. รายได้ 1. จําหน่ายลูกไก่ เฉลี่ย 10,266 ตัว/ปี ราคา 20 บาท/
ตัว 

 205,320.00  

2. มูลไก่ เฉลี่ย 42.5 กระสอบ/ราย/ปี ราคา 30 บาท/
กระสอบ 

 1,275.00  

รายได้รวม  206,595  
ต้นทุนรวม  219,326.50  
กําไรสุทธิ  12,731.50  

6. รายได้เฉลี่ย (บาท/เดือน)  1,060.96  
 

ท่ีมา รวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรในโครงการ 
หมายเหตุ วิเคราะห์ต้นทุนของเกษตรกรท่ีได้ผลผลิต (เกษตรกร 1ราย) 
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ตาราง 11 รายละเอียดต้นทุน-ปริมาณกําไรการผลิตไก่ขุนของเกษตรกร 
 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย 

(บาท/ราย) 
มูลค่า 

(บาท/ปี) 
ร้อยละ 

1.ต้นทุนคงท่ี    

 1.1 ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์  
650.30  2.32 

 1.2 ค่าเสียโอกาสการใช้ท่ีดิน  
275.00  0.98 

2. ต้นทุนผันแปร 
  0.00 

 2.1 ค่าพันธ์ุลูกไก่ เฉลี่ย 276 ตัว/ราย 
5,520.00   19.68 

 2.2 ค่าอาหารไก่ (เลี้ยง 95 วัน ใช้อาหารเฉลี่ย 1,087.5 
กก. ราคาอาหารผสมเองเฉล่ีย 12.65 บาท/กก.) 

13,756.12  49.04 

 2.3 ค่าแรงงาน (ค่าแรงในพื้นที่ 300 บาท/คน/วัน ใช้
เวลาเลี้ยงไก่เฉลี่ย 1-2 ชม./วัน/รอบ ระยะเวลาเลี้ยง 95 
วัน) 

7,095.00  25.29 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่านํ้า ค่าเช้ือเพลิง) 
240.00  0.86 

 2.5 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (วัคซีน และเวชภัณฑ์) 
513.00   1.83 

3. รวมต้นทุน 28,049.42   
4. ต้นทุนไก่ขุน (บาท/กก.) 90.30   
5.รายได้ 1. จําหน่ายไก่ขุน เฉลี่ย 276 ตัว/ราย/ปี น้ําหนัก
เฉลี่ย 310.5 กก./ราย/ปี ราคา 100 บาท/กก. 

 31,050.00  

2. มูลไก่ เฉลี่ย 16 กระสอบ/ราย/ปี ราคา
จําหน่าย 30 บาท/กระสอบ 

 480.00  

รายได้รวม  31,530.00  
ต้นทุนรวม  28,049.42  
กําไรสุทธิ  3,480.58  

   
 

ท่ีมา รวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรในโครงการ 
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  การเปรียบเทียบต้นทุน รายได้และกําไร ในแต่ละรูปแบบผลิต 
ผลการศึกษาต้นทุนการเลี้ยงไก่ประดู่หางดํา และผลตอบแทน (รายได้) ในแต่ละ

รูปแบบการผลิต พบว่า การผลิตลูกไก่แบบแม่ฟักธรรมชาติ เกษตรกรมีกําไรจากการผลิต 752.80 
บาท/ปี การผลิตลูกไก่แบบใช้ตู้ฟัก มีกําไรจากการผลิต 36,748.50 บาท/ปี และเกษตรกร ผลิตไก่ขุนมี
กําไรจากการผลิต 3,480.60บาท/ปี (ตาราง 12) 

เม่ือเปรียบเทียบรายได้ และกําไรการผลิตไก่ ทั้ง 3 รูปแบบ กล่าวได้ว่า เกษตรกรท่ี
ผลิตลูกไก่เพ่ือจําหน่ายให้กลุ่มผลิตไก่ขุน (ใช้ตู้ฟัก) มีปริมาณกําไรสูงสุด (ร้อยละ 14.40 ของรายได้
รวม) และตํ่าสุดคือ เกษตรกรผลิตลูกแบบแม่ฟักธรรมชาติ (ร้อยละ 2.20 ของรายได้รวม) ซ่ึงมีความ
แตกต่างกันท้ังนี้เนื่องจากปริมาณการเลี้ยง (จํานวนพ่อแม่พันธ์ุ) และการผลิตแบบฟักธรรมชาติท่ีมีการ
สูญเสียลูกไก่มากกว่าการผลิตแบบใช้ตู้ฟัก 
 
ตาราง 12 ต้นทุน รายได้และปริมาณกําไรท่ีเกษตรกรได้รับตามรูปแบบการผลิต 

หน่วย:บาท/ปี 
รูปแบบการผลิต ต้นทุน รายได ้ ปริมาณกําไร ร้อยละ* 
ฟักธรรมชาต ิ  33,597.20  34,350.00  752.80 2.20 

ใช้ตู้ฟัก 219,326.50 206,595.00 1,060.96 14.40 
ไก่ขุน  28,049.40  31,530.00  3,480.60 11.00 

 

หมายเหตุ *ร้อยละของรายได้ในแต่ละรูปแบบผลิต 
 

ผลการผลิตไก่ประดู่หางดําของเกษตรกรในโครงการในรอบ 1 ปี สามารถสร้างรายได้เสริมจาก
การผลิตร่วมกับการผลิตเกษตรอื่นๆ (การทํานา ทําไร่สับปะรด) และอาชีพรับจ้างท่ัวไป เกษตรกรมี
การพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ท้ังด้านองค์ความรู้ การเลี้ยง การจัดการโรงเรือนเพ่ือลดการ
สูญเสียระหว่าสงการผลิต มีการเรียนรู้และจัดการร่วมกันในการลดต้นทุนอาหารสําเร็จรูปซ่ึงเป็น
ต้นทุนการผลิตสําคัญ โดยการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรท่ีมีในพ้ืนท่ี เสริมร่วมกับการใช้อาหารสําเร็จรูป 

กลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพ มีความสามารถในการผลิตพันธ์ุเอง (มีเกษตรกรผลิตลูกไก่โดยใช้
เทคโนโลยีตู้ฟัก 2 ราย) เพ่ือขยายเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองในพ้ืนท่ี แต่จะต้องมีการบริหาร
จัดการกลุ่ม การวางแผนการผลิตเพ่ือสร้างอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้อย่างย่ังยืน 

ผลตอบแทนการผลิตท่ีเกษตรกรได้รับ ร้อยละ 2.2- 14.4 ของรายได้ ควรมีแนวทางในการลด
ต้นทุนเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรมากข้ึน 

จากผลงานวิจัย เกษตรกรท่ีเลี้ยงไก่ผลิตลูกด้วยการฟักวิธีธรรมชาติ ซ่ึงฟักด้วยแม่ไก่ เป็นระบบ
ท่ีเกษตรกรพ่ึงตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยซ้ือลูกไก่จากท่ีอ่ืน และเกษตรกรสามารถนําลูกไก่มาเล้ียงเป็น
ไก่ขุนได้เลย เป็นการผลิตอย่างพอเพียงภายในครัวเรือน ซ่ึงสามารถดําเนินการผลิตและจําหน่ายได้
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน(supply chain) จึงเป็นระบบที่มีความย่ังยืนมากท่ีสุด สําหรับระบบการฟักด้วยตู้
ฟักและการเลี้ยงไก่ขุน ยังต้องพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ถ้าหากวางระบบใหญ่ให้ผูกโยงกันอย่าง
ใกล้ชิด โดยให้ฟาร์มผลิตลูกไก่ท่ีใช้ตู้ฟักมีเครือข่ายเลี้ยงไก่ขุนรองรับลูกไก่ครบถ้วนตามกําลังการผลิต 
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และวางระบบการตลาดไก่ขุนให้สอดคล้องกับปริมาณไก่ขุนที่ผลิตได้ จะทําให้ระบบการผลิตมีความ
ย่ังยืนและค่อนข้างเป็นธุรกิจให้ผลตอบแทนที่สูงเกษตรกรสามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้ 

 
 

สรุปผล 
 

จากผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังต่อไปน้ี 
1) การจัดประชุมเพ่ือทําความเข้าใจในเงื่อนไขโครงการ (โดยเฉพาะอย่างย่ิงเงื่อนไขการคืนทุน

ของเกษตรกร) เกษตรกรท่ีมีความพร้อมและยอมรับเงื่อนไขจะได้รับการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 16 ราย 

2) เกษตรกรทําการสร้างหรือปรับปรุงโรงเรือน วางระบบการสุขาภิบาลให้ถูกหลักการ
สุขาภิบาลสัตว์และสุขอนามัยสัตว์ 

3) เกษตรกรมีการผลิตในรูปแบบหรือระบบท่ีสอดคล้องกับ แรงงาน โรงเรือน พ้ืนที่ ตลอดจน
ความพร้อมและความสมบูรณ์ของพืชอาหารสัตว์ท่ีเกษตรกรมีอยู่ 

4) ทําการติดตามและจัดฝูงผสมพันธ์ุให้แก่พ่อแม่พันธ์ุให้เกษตรกรท่ีจะฟักไข่ผลิตลูกไก่ การทํา
การบันทึกข้อมูลด้านการผลิต ข้อมูลต้นทุนการผลิต ตลอดจนสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ ต้นทุน-
ผลตอบแทนจากการผลิตของเกษตรกรแต่ละราย และแต่ละกลุ่ม 

5) กลุ่มเกษตรกรมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ในการเล้ียงไก่ร่วมกัน เม่ือผลผลิต
ออกสู่ตลาด เกษตรกรยังต้องหาแนวทางในการสร้างตลาดในพ้ืนที่ร่วมกัน 

6) แผนการขยายจํานวนพ่อแม่พันธ์ุ แผนการเพ่ิมเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ การขยายโอกาส
การสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดําสู่ชุมชนอื่น เป็นการดําเนินการขยายผลโครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงไก่ประดู่หางดําต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดโครงการวิจัย 

ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ 
1) การขาดแคลนลูกไก่ และพ่อแม่พันธ์ุ เม่ือเกษตรกรมีความพร้อม ทําให้ปริมาณไก่พันธ์ุแท้

ประดู่หางดํา มีปริมาณที่ได้รับจากฟาร์มเครือข่ายที่ตกลงไว้ไม่แน่นอน ทําให้วางแผนการผลิตยาก 
2).คุณภาพของลูกไก่ประดู่หางดํา ไก่พ่อแม่พันธ์ุท่ีซ้ือมาจากฟาร์มเครือข่ายของกรมปศุสัตว์ ไม่

มีความสมํ่าเสมอ มีผลต่อการเจริญเติบโตและการตายในระหว่างการเลี้ยง 
3) เกษตรกรยังขาดความม่ันคงและความเข้มแข็งด้านการจัดการพันธ์ุ ด้านอาหารและ

มาตรฐานฟาร์ม 
4) ผลผลิตไก่ขุนยังขาดตลาดรองรับท่ีสร้างความเป็นธรรมและมีความสมํ่าเสมอที่จะสร้าง

ความม่ันใจต่อการผลิตของเกษตรกรและกลุ่ม 
5) ยังขาดการรวมกลุ่มและการวางแผนการพัฒนาการผลิตอย่างสอดคล้องกับการตลาดใน

พ้ืนท่ี 
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งถัดไป 
1) โครงการควรมีการคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมท้ังทางด้านองค์ความรู้ และวินัยใน

การเล้ียงไก่เพ่ือทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของกลุ่ม ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นผู้เลี้ยงไก่พ่อแม่
พันธ์ุเพ่ือผลิตลูกไก่ให้แก่กลุ่ม 

2) ควรมีการจัดการฝึกอบรม ในเร่ืองด้านการจัดการพันธ์ุ ด้านอาหารและมาตรฐานฟาร์ม 
เพ่ิมเติมให้แก่เกษตรกร มีการประเมินศักยภาพของเกษตรกรหลังจากได้รับการฝึกอบรม 

3) โครงการควรมีการจัดรวมกลุ่มของเกษตรกร ในเบื้องต้นอาจจัดต้ังเป็นกลุ่มเกษตรกร 
เม่ือเกษตรกรมีความพร้อมและสมาชิกมากขึ้นจึงค่อยจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 

4) โครงการควรมีแผนการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ไก่ประดู่หางดํา เพ่ือให้เกิดการ
รับรู้ของผู้บริโภคในท้องถิ่น  

5) โครงการควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดํา เพ่ือสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ หรือ
สินค้า OTOP ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมช่องทางทางการตลาดให้เกษตรกรมากขึ้น 
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