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ยุทธศาสตร์ไก่พ้ืนเมือง จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ปี พ.ศ. 2556 - 2560 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
   ตามท่ี กรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองในเชิงอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากไก่พ้ืนเมือง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว จากบทบาทของกรมปศุสัตว์กับไก่พ้ืนเมืองปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีฝูงไก่
พ้ืนเมืองพันธุ์แท้ จ านวน 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ประดู่หางด า เลี้ยงและวิจัยพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่  
พันธุ์เหลืองหางขาว เลี้ยงและวิจัยพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี พันธุ์ไก่แดง เลี้ยงและวิจัยพันธุ์ที่
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี  พันธุ์ไก่ชี เลี้ยงและวิจัยพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระและ
สนับสนุนให้เกษตรกรตั้งกลุ่ม ทั้งมีการให้ความรู้ด้านวิชาการ และเกษตรกรในกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่
พ้ืนเมืองของกรมปศุสัตว์  
  การพัฒนาไก่พ้ืนเมืองได้มีการด าเนินการอย่างจริงจังในสองทศวรรษที่ผ่านมา โดยรัฐบาลได้บรรจุโครงการ
พัฒนาสัตว์ปีกสาหรับหมู่บ้านยากจนในชนบทไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) มี
เป้าหมายที่จะลดอัตราการตาย เพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการไข่ของไก่พ้ืนเมือง โดยการใช้วัคซีนป้องกัน
โรคระบาดและหรือใช้ไก่พ้ืนเมืองผสมข้ามสายพันธุ์ต่างประเทศ และได้บรรจุโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ปัญหาของโรคระบาดไก่พ้ืนเมืองที่ส าคัญ อาทิ โรคนิวคาสเซิล 
โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ  และโรคอหิวาต์  เป็นสาเหตุให้ไก่ตายด้วยโรคระบาดในอัตราที่สูงมาก และท าให้สูญเสีย
ไก่ในแต่ละปีนับเป็นจ านวนหลายสิบล้านตัว รัฐบาล มีเป้าหมายที่จะลดอัตราการตาย เพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต
และอัตราการไข่ของไก่พ้ืนเมือง โดยการใช้วัคซีนป้องกันโรคระบาดและหรือใช้ไก่พ้ืนเมืองผสมข้ามสายพันธุ์
ต่างประเทศ 

2. สถานการณ์ไก่พื้นเมืองในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 (ภาคเหนือตอนบน) 
3.1 ด้านการผลิต  

3.1.1 จ านวนไก่เมือง  แยกรายจังหวัดในพื้นที่ส านักงานปศุสัตว์เขต5 
                       ในปี 2555  พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน มีจ านวนไก่พ้ืนเมืองทั้งหมด 14,324,981 ตัว  เกษตรกร  
430,753 ราย  เฉลี่ย 33.25 ตัว/ราย  พ้ืนที่เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  พบว่า  จังหวัดเชียงรายมีการเลี้ยงมากที่สุด  มีจ านวน  
3,069,579 ตัว  คิดเป็นร้อยละ  21.42     รองลงมา คือ จังหวัดเชียงใหม่ 2,824,749 ตัว   คิดเป็นร้อยละ 19.71       
และจังหวัดน่าน 2,077,785 ตัว  คิดเป็นร้อยละ 14.50   และการเลี้ยงไก่เฉลี่ยต่อราย  พบว่า  จังหวัดล าพูน  มี
จ านวนมากที่สุด คือ เฉลี่ยรายละ 43.32 ตัว ส่วนใหญ่เปน็ฟาร์มรายย่อย  รองลงมาคือ จังหวัดน่าน  35.30 ตัว 
และจังหวัดเชียงราย 35.17 ตัว  ดังแสดงในตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนไก่พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ปี 2555 

จังหวัด จ านวนไก่พื้นเมือง 
(ตัว) 

จ านวนเกษตรกร 
(ราย) 

เฉลี่ยตัวต่อราย 

เชียงใหม่ 2,824,749 90,488 31.21 
ล าพูน 1,401,320 32,345 43.32 
ล าปาง 1,730,856 60,201 28.75 
แพร่ 1,047,297 30,675 34.14 
น่าน 2,077,785 58,845 35.30 

พะเยา 1,770,781 51,470 34.40 
เชียงราย 3,069,579 87,257 35.17 

แม่ฮ่องสอน 402,614 19,472 20.67 
รวม 14,324,981 430,753 33.25 

 
3.1.1 ข้อมูลจ านวนไก่พื้นเมือง ปี 2552 – ปี 2555 

                                 ตั้งแต่ ปี 2552 เป็นต้นมา  พบว่าในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน มีจ านวนไก่พ้ืนเมืองเพ่ิมข้ึน
ตลอด โดยในปี 2555  มีจ านวนไก่พ้ืนเมืองเพ่ิมขึ้นจากปี 2552 จ านวน  3,891,958 ตัว   คิดเป็นร้อยละ 37.30  
เนื่องจากความต้องการบริโภคไก่พ้ืนเมืองมีจ านวนมากขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน มีการน าไก่พ้ืนเมือง
มาประกอบการอาหารต่าง ๆ เช่น อาหารพื้นเมือง  อาหารที่ใช้เนื้อไก่พ้ืนเมืองตามร้านอาหารต่าง ๆ ได้รับความ
นิยมมากขึ้น   นอกจากนี้เกษตรกรบางส่วนนิยมเลี้ยงเป็นฟาร์มไก่ชนด้วย   
 
  แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนไก่พ้ืนเมืองและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ตั้งแต่ปี 2552 - 2555 
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4. ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาไก่พื้นเมือง 
4.1 สายพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองส่วนใหญ่ที่นิยมเลี้ยงได้แก่ ไก่พ้ืนเมืองพันธุ์แท้ ไก่ลูกผสมพ้ืนเมือง ฯลฯ  ลักษณะ

การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองของเกษตรกรจะเป็นลักษณะการเลี้ยงปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติหาอาหารกินเอง
ตามธรรมชาติ การป้องกันและควบคุมโรคไก่  พ่ึงพาธรรมชาติเป็นหลัก ไก่ตัวที่มีลักษณะเด่นบางส่วน เช่น ตัวโต ถูก
น ามาเป็นอาหารหรือน าไปขาย บางส่วนได้น ามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ ส่วนที่เหลือถูกน าไปเป็นอาหารหรือน าไปขาย  
ด้วยเหตุนี้เองท าให้สายพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองมีขนาดของตัวที่เล็กลงเรื่อย ๆ รูปแบบการให้อาหารจะเป็นการหว่านตาม
พ้ืนดินหรือลานบ้านเป็นการให้อาหารแบบรวม 
          4.2 ส่วนใหญ่เกษตรกรมีวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักรองมา
เป็นการเลี้ยงเพ่ือจ าหน่าย เลี้ยงไว้ดูเล่นหรือเป็นเพ่ือน และเลี้ยงไว้ประกอบวิถีชีวิต  บุญประเพณี รวมทั้งเลี้ยงเป็น
ไก่ชน  สถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ของทุกพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไก่ท่ีบ้านของตนเอง และมีการน าไก่ไปเลี้ยง ในพ้ืนที่
นา ที่เหลือใช้เลี้ยงไก่ทั้งท่ีบ้านและที่นาของตนเอง โรงเรือน และสถานที่ตั้ง ในส่วนของโรงเรือนนั้น สามารถแยก
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีไม่มีเล้า หรือโรงเรือน เกษตรกร กลุ่มนี้จะปล่อยให้ไก่พ้ืนเมืองนอนบนต้นไม้ ให้นอนใต้
ถุนฉางข้าว และอีกกลุ่มคือ มีโรงเรือน หรือเล้าให้ไก่นอน  อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง คือ ข้าวเปลือก ปลายข้าว 
ข้าวโพด และร า ซึ่งเป็นอาหารที่มีอยู่ ในท้องถิ่น 
 4.3 ด้านความรู้ของเกษตรกรเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยมีพ้ืนฐานด้านเกษตรกรรม มี
การศึกษาน้อย ท าให้การจัดการเลี้ยงดู และการป้องกันโรคไม่ได้มาตรฐาน การรับเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
ช้าๆ ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตต่ า  และขาดแคลนแหล่งเงินทุนหมุนเวียน  ตลาดรับชื้อไก่พ้ืนเมืองเป็นกลุ่มราย
ย่อยในพื้นที่นั้น 
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การวิเคราะห์ SWOT Analyses ไกพ่ื้นเมือง 
จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 
จุดแข็ง 

1. ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก ท าให้มีต้นทุนการผลิตต่ า 
2. มีแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ของตนเอง 

          3. เกษตรกรมีประสบการณ์การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  
4. มีความต้องการของตลาดจ านวนมาก 
5. เป็นศูนย์กลางทางผ่านสู่จังหวัดทางภาคเหนือบนและสู่ประเทศเพ่ือบ้าน 
6. สภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวยในการผลิตไก่พ้ืนเมืองที่ดี 
7. เกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะเรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาไก่พ้ืนเมืองของตนเอง 
8. เกษตรกรมีความรู้พืชสมุนไพรพื้นบ้าน 
9. เกษตรกรก าหนดราคาขายได้เอง 
 

จุดอ่อน  
1. ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย การยอมรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่เพ่ือการพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ

เป็นไปได้ช้า 
2. ผู้เลี้ยงขาดการรวมกลุ่ม ท าให้ยากต่อการควบคุมคุณภาพ และปริมาณผลผลิต ขาดการสร้างเครือข่าย

เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการผลิตและการตลาด 
3. มีโรคระบาดในพ้ืนที่  ท าให้มีข้อจ ากัดการเลี้ยงและขายสู่ทอดตลาด 
4. เกษตรกรขาดความสามารถการใช้วัตถุดิบที่มีในพ้ืนที่น ามาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ของตนเองได้อย่าง

เหมาะสม   
5. ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียน 
6. พันธุ์ไก่พ้ืนเมืองลักษณะที่ดีถูกท าลาย  ท าให้พันธุ์สัตว์เล็กลง 
7. ไม่มีสถานที่ฆ่าสัตว์ปีกโดยตรง 
8. วัคซีนป้องกันโรคระบาดไม่ทั่วถึงท าให้เกษตรกรบางรายได้รับผลกระทบจากโรคระบาด 
9. ระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ยังไม่เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อระบบ

การตลาด 
10. การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยังมีน้อย ส่วนใหญ่นิยมบริโภคในรูปไกส่ด 
11. ไม่มีตลาดรับซื้อโดยตรง 

 
โอกาส  

1. เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์หลากหลายชนิดมีโอกาสในการใช้วัสดุเหลือจาการเกษตร 
2. ตลาดภายนอกมีความต้องการเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะไก่พ้ืนเมืองที่มีคุณภาพ  
3. ประชาชนส่วนใหญ่สนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น  แต่ไม่มีไก่พ้ืนเมืองที่มีคุณภาพดีป้อนสู่ตลาด 
4. ตลาดรับซื้อไก่พ้ืนเมืองมีราคาที่สูงขึ้น 
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5. ความต้องการไก่พ้ืนเมืองมีมาก ท าให้มีโอกาสส่งจ าหน่ายได้หลายรูปแบบ 
6. ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านอาหารไทยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ท าให้มีโอกาสพัฒนาไก่พ้ืนเมืองเพ่ือการ

ส่งออกประเภทพร้อมบริโภค  
7. สามารถสร้างเอกลักษณ์ของไก่พ้ืนเมือง  มีกลิ่นเฉพาะที่ได้เนื้อไก่พ้ืนเมือง    
8. ความต้องการบริโภคไก่พ้ืนเมืองมคีุณภาพดีมีปริมาณสูงขึ้นตลอดเวลา ได้แก่นักท่องเที่ยวและผู้บริโภค

ภายในประเทศหันมาบริโภคไก่พ้ืนเมืองคุณภาพและสะอาดปลอดภัย 
9. ผลการท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ท าให้ประเทศไทยมีโอกาสส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศ

เพ่ิมมากข้ึน 
10. ประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศในเขตอาเซียนมีความต้องการสินค้าปศุสัตว์มากข้ึน  เนื่องจากมีการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และมีนักท่องเที่ยวมากข้ึน 
 

อุปสรรค  
1. เกิดโรคระบาดและภัยธรรมชาติ 
2. คุณภาพเนื้อไก่พ้ืนเมืองยังไม่เป็นที่ตรงตามความต้องการตลาด 
3. กฎหมายการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกยังไม่เอ้ืออ านวย การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 
4. การเปิดการค้าเสรี (FTA) ท าให้ประเทศไทยไม่สามารถก าหนดภาษีศุลกากรเพ่ือป้องกันการน าเข้าเนื้อ

ชิ้นส่วนไก่จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีน ที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า 
5. มีการลักลอบน าเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากต่างประเทศ (ชิ้นส่วนไก่เถื่อน) เข้ามาภายในประเทศ และยังไม่มี

มาตรการควบคุมปราบปรามอย่างจริงจัง 
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ยุทธศาสตร์ไก่พ้ืนเมือง จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

วิสัยทัศน์ 

“ไก่พ้ืนเมืองปลอดโรค  เกษตรกรมั่นคง  ผูบ้รโิภคปลอดภัย” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไก่พ้ืนเมืองที่ปลอดภัย 
2. ส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองประจ าถิ่น 
3. สร้างขบวนการผลิตที่ได้สะอาด และถูกสุขอนามัยของเกษตรกร 
4. ส่งเสริมมาตรฐานระบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองรายย่อย 
5. เสริมสร้างอาชีพมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือข่าย และชมรมผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
7. ส่งเสริมความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นแหล่งผลิตไก่พ้ืนเมืองที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย 
 2. เพ่ือปรับระบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองให้ปลอดโรค 

3. เพ่ือให้มีกลุ่ม เครือข่าย องค์กร ผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองที่เข้มแข็ง 
 4. เพ่ือให้เกษตรกรเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเป็นอาชีพที่ยั่งยืนมั่นคง 
 
เป้าหมาย  
 1.  พัฒนาระบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองให้มีระบบการผลิตที่เข้มแข็ง  เกษตรกรมีอาชีพที่ยั่งยืนมั่นคง 
     
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  สามารถเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองได้อย่างยั่งยืน 
2. จ านวนกลุ่มเกษตรกรผู้  เครือข่าย องค์กร ผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองที่เข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร ์

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการผลิต 
1.1 กลยุทธ์ด้านการผลิต 

1) ส่งเสริมการผลิตให้มีการผสมผสานและเก้ือกูลซึ่งกันและกัน  และส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถ
ใช้วัตถุดิบที่มีในพ้ืนที่น ามาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลด
ต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน 

2) สร้างเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  สามารถผสมอาหารสัตว์ใช้เอง และลดต้นทุน 
3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการอาหารเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองสู่เกษตรกรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
4) กระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหาการเลี้ยง   ลดต้นทุนการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด     

           5) อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองรายย่อย เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองที่ดี 

1.2 กลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์ 
1) จัดท าฟาร์มตัวอย่าง / ฟาร์มสาธิตเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และถอดองค์ความรู้ / ภูมิปัญญา 
2) ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่เพ่ือประมวลสถานการณ์การผลิต  

การแปรรูปการตลาด  ตลอดจนงานวิชาการท่ีเหมาะสมในพ้ืนที่ 
3) อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี – องค์ความรู้ที่เหมาะสมในพ้ืนที่เกษตรกร 

 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการควบคุมป้องกันโรค 

2.1 กลยุทธ์ด้านการควบคุมป้องกันโรค 
1) ปรับระบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  ปรับปรุงเล้าหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกของเกษตรกรรายย่อย 
2) ประชุมชี้แจงเกษตรกลุ่มเป้าหมายแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และความต้องการใน

การด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมแนะน าวิธีการจัดท าเล้าหรือโรงเรือนอย่างง่ายในการเลี้ยงสัตว์ปีก
ที่ป้องกันโรคได้ 

3) พัฒนาปรับปรุงฟาร์มของเกษตรกรเป้าหมายให้มีระบบป้องกันโรคตามท่ีก าหนด โดยต้องมีเล้า
หรือโรงเรือน ส าหรับให้ไก่นอนตอนกลางคืน 

4) จัดสรรยาปฏิชีวนะ ยาบ ารุง ยาถ่ายพยาธิ ให้เกษตรกรในโครงการ 
5) จัดสรรวัคซีนและอุปกรณ์ท าวัคซีนให้เกษตรกรในโครงการ 
6) พัฒนาระบบเฝ้าระวังและสร้างเครือข่ายป้องกันโรค   พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ

การเฝ้าระวังและสร้างเครือข่ายป้องกันโรค 
7) ฝึกอบรมเกษตรกร  ให้ผู้เลี้ยงสัตว์สามารถดูแลสุขภาพสัตว์ขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งฉีดวัคซีนให้สัตว์

ของตนเองได้ 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมศักยภาพการตลาด 
2.1 กลยุทธ์ด้านการตลาด 

1) พัฒนาตลาดไก่พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ นอกพ้ืนที่  
2) ผลักดันโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กในพ้ืนที่ 
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3) การแปรรูปที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่เป็นสินค้า OTOP หรือสร้างแบรนด์สินค้า 
  4) จัดงานไก่พ้ืนเมืองในพ้ืนเมือง 

5) จัดการสนามประลองไก่ ประมูลไก่ 
6) จัดให้มีศูนย์แสดงและจ าหน่ายพันธุ์และอุปกรณ์เลี้ยงพื้นเมือง 
7) ส่งเสริมให้การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว   

 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          1.ด้านการผลิต 

1) เกษตรกรมีการผสมผสานและเก้ือกูลซึ่งกันและกัน  สามารถใช้วัตถุดิบที่มีในพ้ืนที่น ามาเป็น
อาหารเลี้ยงสัตว์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน 
สามารถผสมอาหารสัตว์ใช้เอง และลดต้นทุน 

2) เกษตรกรได้รับความรู้การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
3) เกษตรกรสามารถท่ีจะวางแผนการผลิตด้วยตนเองที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับตลาดรับซื้อ 
4) มีมาตรฐานระบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองที่ดีและเป็นตัวอย่างแก่ชุมชน 
 

          2. ด้านการอนุรักษ์ 
1) เกิดแหล่งเรียนรู้และถอดองค์ความรู้   ภูมิปัญญา ในชุมชนท้องถิ่น 

 
          3. ด้านการควบคุมป้องกันโรค 

1) มีการปรับระบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองที่ดี ปลอดภัย  สู่เกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้บริโภค   
2)  ลดการสูญเสีย และค่าใช้จ่าย   
3)  เกษตรกรสามารถเข้าใจถึงวิธีการป้องกันโรคได้ถูกต้อง  สามารถดูแลสุขภาพสัตว์ขั้นพ้ืนฐาน

รวมทั้งฉีดวัคซีนให้สัตว์ของตนเองได้ 
 


