บทที่ 1
สภาวะการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
ในปี 2557 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ทั้งประเทศไทย 380,936,668 ตัว จำนวนเกษตรกร 2,382,782
ครัวเรือน ในจำนวนนี้เป็นไก่พื้นเมือง 72,617,407 ตัว หรือประมำณ 18 เปอร์เซ็นต์ของไก่ทั้งหมด และ
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองถึง 2,345,114 ครัวเรือน เฉลี่ยเลี้ยงไก่พื้นเมืองกันครัวเรือนละ 31 ตัว
แสดงว่ำไก่พื้นเมืองมีผู้เลี้ยงมำกรำยแต่เลี้ยงกันรำยละไม่กี่ตัว ทำให้ผู้เลี้ยงรำยใหม่ ๆ สำมำรถเลี้ยงเพิ่มได้
เรื่อย ๆ ไม่มีผู้เลี้ยงรำยใดผูกขำดตลำด (ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมปศุสัตว์, 2557)
แม้ว่ำประชำชนจะนิยมเลี้ยงไก่พื้นเมืองกัน อยู่ทั่วไป ก็ยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำด
ทั้งนี้เพรำะผู้ที่เลี้ยงไกพื้นเมืองในชนบทโดยทั่วไป ใช้วิธีกำรเลี้ยงแบบปล่อยให้ไก่พื้นเมืองหำกินเองตำม
ธรรมชำติ และเลี้ยงเป็นจำนวนน้อย ให้อำหำรเป็นครั้งครำว จึงทำให้ไก่พื้นเมืองเจริญเติบโตช้ำและเป็น
โรคตำยจำนวนมำก ทั้ง ๆ ที่ไก่พื้นเมือง เลี้ยงง่ำย มีควำมต้ำนทำนโรคสูง
เนื้อไก่พื้นเมืองเป็นที่นิยมรับประทำน เนื้อมีรสชำติดี หำกผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองมีกำรศึกษำวิธีกำร
เลี้ยงไก่พื้นเมืองให้เข้ำใจ พร้อมทั้งมีกำรจัดกำรป้องกันรักษำโรคต่ำง ๆ ก็จะทำให้ผลผลิตไก่พื้นเมืองดีขึ้น
สำมำรถจำหน่ำยได้รำคำดี เป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้กับผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองอีกทำงหนึ่งด้วย ไก่พื้นเมืองยังช่วย
ให้ธรรมชำติมีควำมสมดุลในระบบไร่นำ คือ จะช่วยจิกกินแมลงที่ทำลำยต้นพืชบำงอย่ำงได้ (ภำพที่ 1.1)

ภาพที่ 1.1 กำรเลี้ยงไก่ช่วยให้ธรรมชำติมีควำมสมดุล
ที่มา: สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (2559)
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ประโยชน์ของการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
กำรเลี้ยงไก่พื้นเมืองมีประโยชน์ ดังนี้
1. ทำให้ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองมีอำหำรที่ดีมีคุณภำพไว้รับประทำนทั้งเนือ้ และไข่ ทำให้เด็กเจริญเติบโต
เร็วและช่วยบำรุงสมองให้มีสติปัญญำดี เฉลียวฉลำด (บวรศักดิ์, ม.ป.ป) (ภำพที่ 1.2)
2. ทำให้ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองมีรำยได้เพิ่มขึ้น เพรำะไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเนื้อไก่และไข่ไก่จำกตลำดมำ
รับประทำน สำมำรถเอำเงินนั้นเก็บไว้ซื้อสิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็น และหำกผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงไว้จนเหลือ
รับประทำนแล้วก็สำมำรถนำไก่ไปขำยเพิ่มรำยได้ให้กับครอบครัวด้วยอีกทำงหนึ่ง
3. มูลไก่เป็นปุ๋ยคอกที่มีธำตุอำหำรของพืชสูง มูลไก่เป็น ผลพลอยได้อย่ำงหนึ่งของกำรเลี้ยงไก่
พื้นเมือง เป็นปุ๋ยต้นไม้ต่ำง ๆ ได้ดี และเป็นอำหำรเลี้ยงปลำก็ได้ เนื่องจำกมูลไก่พื้นเมืองมีธำตุอำหำรมำก
ทั้งไนโตรเจน โปรตีน แคลเซียม และฟอสฟอรัส
4. ไก่พื้นเมืองสำมำรถเลี้ยงเป็นอำชีพได้ เนื่องจำกไก่พื้นเมืองขำยได้รำคำดีมำกทั้งตัวผู้และตัวเมีย
หรือสำมำรถเลี้ยงเป็นงำนอดิเรกก็ได้ ซึ่งก็จะทำให้มีรำยได้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอีกทำงหนึ่งด้วย
5. ไก่พื้น เมืองเลี้ยงง่ำยและมีค วำมต่ ำงทำนโรคสูง สำมำรถปล่อยให้หำกิน อำหำรที่มีอยู่ต ำม
ธรรมชำติได้โดยไม่ต้องเสียเวลำในกำรเลี้ยงดูเหมือนไก่พันธุ์อื่น ๆ
6. กำรเลี้ยงไก่พื้นเมืองสำมำรถช่วยแก้ควำมเครียด ควำมหงุดหงิดได้ เป็นกำรผ่อนคลำยอำรมณ์ได้
เป็นอย่ำงดี และเป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์

ภาพที่ 1.2 กำรเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเอำไข่
ที่มา: บ้ำนสวนพอเพียงดอทคอม (2555)
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ตลาดไก่พนื้ เมือง
การวางแผนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองก่อนที่จะเลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือเลี้ยงไก่พื้นเมืองอยู่แล้ว ผู้เลี้ยงต้องมี
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนไว้ล่วงหน้ำ เช่น จะจำหน่ำยไก่พื้นเมืองช่วงไหนจึงจะได้รำคำดี โดยทัว่ ๆ ไป
แล้ว ไก่พื้นเมืองจะมีรำคำสูงมำกขึ้นในช่วงตรุษจีน สำรทจีน หรือเทศกำลอื่น ๆ เพรำะประชำชนต้องกำร
ไก่พื้นเมืองจำนวนมำกในเทศกำลดังกล่ำว และในช่วงฤดูแล้ง ไก่พื้นเมืองก็ขำยได้รำคำดีเช่นกัน เนื่องจำก
อำหำรของมนุษย์ที่ได้จำกธรรมชำติมีอยู่น้อย ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของประชำชนนั่นเอง
ตลาดเนื้อไก่พื้นเมือง
ประชำชนที่ต้องกำรบริโภคเนื้อไก่คุณภำพดี เนื้อแน่น รสชำติอร่อย ถูกปำกคนไทย หรือ คนที่
ต้องกำรหำไก่เพื่อใช้ในพิธีกรรมและเทศกำล มักต้องใช้เนื้อไก่พื้นเมือง และเป็นผลทำให้ควำมต้องกำรเนื้อ
ไก่พื้นเมืองมำกบ้ำง น้อยบ้ำงไม่สม่ำเสมอ บำงครั้งเนื้อไก่พื้นเมืองจึงไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำด
ทำให้จำหน่ำยได้รำคำดีเมื่อเทียบกับรำคำผลผลิตอย่ำงอื่น แต่บำงครั้งเนื้อไก่พื้นเมืองก็ล้นตลำด ทำให้รำคำ
ไก่พื้นเมืองมีชีวิตผันแปรอยู่ตลอดเวลำ ถ้ำผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองสำมำรถหำผู้รับซื้อประจำ หรือมีสถำนที่ประจำ
รองรับผลผลิตเนื้อไก่พื้นเมืองได้จะเป็นกำรดีเพรำะสำมำรถประหยัดเวลำ
ผู้ที่รู้จักและนิยมรั บประทำนไก่พื้นเมืองจะหำซื้อเนื้อไก่พื้น เมืองได้ จำกตลำดสด ซึ่งเป็น ตลำด
ชุมชน รองรับผลผลิตกว่ำ 95 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตเนื้อไก่พื้นเมืองทั้งหมด ผู้ซื้อคือชำวบ้ำนที่นิยมซื้อ
ไก่พื้นเมืองมำประกอบอำหำรเมนูพื้นบ้ำน อำหำรไทยทุกภูมิภำค
เครือข่ายตลาดเนื้อไก่พื้นเมือง
ปัจจุบันมีควำมพยำยำมของทั้งภำครำชกำรและเอกชน ในกำรผลักดันเนื้อไก่ และผลิตภัณฑ์จำก
เนื้อไก่พื้นเมืองขึ้นวำงจำหน่ำยในห้ำงสรรพสินค้ำ เช่น ไก่ไทยชัยอำรีย์ ไปวำงจำหน่ำยในห้ำงสรรพสินค้ำ
แมคโครทั่วประเทศ ไก่นิลแม่โจ้ ไก่นิลเวียงเชียงรุ้ง ไปวำงจำหน่ำยในห้ำงบิ้กซี โลตัส แมคโครสำขำ
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงรำย ฯลฯ
กำรรวบรวมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ำเป็นฟำร์มเครือข่ำย กำหนดจำนวน
สำยพันธุ์ หรือชนิดของผลิตภัณ ฑ์ใหม่ ๆ ทำให้มีไก่หรือผลิตภัณฑ์ป้อนตลำดสม่ำเสมอ ตรงตำมควำม
ต้องกำรของตลำด หรือมีป้อนตลำดเป็นจำนวนมำกในช่วงเทศกำลก็เป็นสิ่งจำเป็น (ภำพที่ 1.3)
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ภาพที่ 1.3 กำรทำงำนของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่ประดู่หำงดำบ้ำนห้วยห้ำง จังหวัดเชียงรำย
ที่มา: สุพล ปำนพำน (2557)
การประชาสัมพันธ์ไก่พื้นเมือง
เพื่อ ให้ เนื้ อ ไก่ และผลิ ต ภั ณ ฑ์จ ำกไก่พื้ น เมืองเป็ น ที่ รู้จัก ของตลำดและผู้บ ริโ ภค จึ งต้ อ งมี ก ำร
ประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้ทั้งที่เป็นลูกค้ำประจำ และสร้ำงลูกค้ำใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยไม่รู้จักไก่พื้นเมืองอีก
จำนวนมำก ผู้บริ โ ภคที่แม้จ ะรู้จักก็ต้องสร้ำงควำมเชื่อถือไว้ว ำงใจให้เกิด กำรต้องกำรซื้ออย่ำงต่อเนื่ อง
เรียกว่ำสร้ำงควำมภักดี (Loyalty) และช่วยบอกต่อถึงผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภครำยอื่น ๆ
กำรจัดกิจกรรมชิมผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย กำรจัดบูธชิม โบรชัวร์แนะนำสินค้ำ สำธิตเมนูอำหำร
เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จัก อย่ำงต่อเนื่องในในตลำดห้ำงสรรพสินค้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
วันหยุดเสำร์-อำทิตย์ เพื่อสร้ำงกำรรู้จักควบคู่ไปกับกำรแนะนำให้ผู้บริโภครู้ว่ำไก่พื้นเมืองทำเป็นเมนูอำหำร
อะไรอร่อยบ้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้บริโภคในตลำดเฉพำะที่มักไม่ประกอบอำหำรเอง
กำรจัด ทำป้ำยประชำสัมพัน ธ์และรำยละเอียดผลิต ภัณ ฑ์ ติ ด บริเวณชั้น จ ำหน่ ำยสิน ค้ำ เพื่อให้
ผู้บริโภคมองหำสินค้ำเรำเจอ เนื่องจำกในห้ำงขนำดใหญ่มีสินค้ำจำนวนมำก มีรำคำและคุณค่ำที่แตกต่ำง
จึงมีคู่แข่งจำนวนมำก ควรจัดทำสื่อประเภทนี้ เพื่อเพิ่มควำมสะดวกและยังเป็นช่องทำงกำรให้ข้อมูลที่ดีแก่
ลูกค้ำ ซึ่งปัจจุบันเริ่มให้ควำมสำคัญถึงข้อมูลกำรผลิต ควำมปลอดภัย รวมถึงวิธีกำรบริโภค (ภำพที่ 1.4)
กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับไก่พื้นเมือง และกำรออกร้ำนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไก่พื้นเมืองใน
เทศกำลต่ ำง ๆ กำรออกร้ ำนในงำนสำคัญที่มีโอกำสสื่อสำรถึงผู้บริโภคเป้ำหมำยจำนวนมำก คุ้มค่ำต่ อ
ต้นทุนประชำสัมพันธ์ เช่น งำนเทศกำลต่ำง ๆ งำนประจำจังหวัด ประจำมหำวิทยำลัย นอกจำกจะเป็นกำร
เผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรผลิตและโอกำสทำงกำรตลำดไก่พื้นเมืองให้แก่เกษตรกรรำยย่อยแล้ว ยังเป็นกำร
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ทำให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงคุณค่ำรสชำติของไก่พื้นเมือง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกไก่พื้นเมือง ต้นทุนกำร
ประชำสัมพันธ์ลักษณะนี้สูง กำรตอบรับจำกลูกค้ำเป้ำหมำยต่ำ เกษตรกรจึงควรเข้ำ ร่วมกับหน่วยงำนรัฐ
หรือองค์กรท้องถิ่นเพื่อประหยัดค่ำใช้จ่ำย

ภาพที่ 1.4 ร้ำนจำหน่ำยและกระจำยสินค้ำไก่และผลิตภัณฑ์ไก่พื้นเมืองของมหำวิทยำลัยแม่โจ้
ที่มา: สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชำกำรกำรเกษตร มหำวิทยำลัยแม่โจ้ (2557)
ตลาดพันธุ์ไก่พื้นเมือง
นอกจำกกำรจำหน่ำยเนื้อไก่ ไก่ไข่ แล้วเนื่องจำกตลำดไก่พื้นเมืองมีกำรแข่งขันน้อย ถ้ำมีควำม
เชื่อถือกันผู้เลี้ยงสำมำรถจำหน่ำยเป็นไก่พันธุ์ หรือไข่ไก่พันธุ์ได้อีก แต่ตลำดกลุ่มนี้อำจไม่เปิดกว้ำงขวำงนัก
ในส่วนของไก่พื้น เมืองประเภทไก่ชน ถ้ำมีก ำรคัดเลือกและผสมพันธุ์ดี ๆ ตลำดไก่ชนมีทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการเลี้ยงไก่พนื้ เมือง
กำรเลี้ยงไก่พื้น เมืองมัก จะประสบปัญหำและอุ ปสรรคมำกมำยทั้งด้ ำนกำรผลิ ต และกำรตลำด
อย่ำงไรก็ต ำม ถ้ำผู้ที่เลี้ยงไก่พื้น เมืองมีค วำมสนใจและค้ น คว้ำหำควำมรู้เพิ่ม เติมอยู่เสมอ จำกเอกสำร
สิ่งพิมพ์ จำกเจ้ำหน้ำที่รัฐ หรือจำกผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองแล้วประสบผลสำเร็จ จะทำให้ผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง
สำมำรถเลี้ยงไก่พื้นเมืองประสบควำมสำเร็จได้ สำหรับปัญหำอุปสรรคที่พบในกำรเลี้ยงไก่พื้นเมือง ขอแนะ
แนวทำงวิธีกำรแก้ไข ดังนี้
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1. ปัญหำด้ ำนเงิน ทุน เงิน ทุน ส่ว นใหญ่ที่ใ ช้จ ะเป็น ค่ำอำหำร เพรำะค่ำอำหำรสูง ผู้ที่เลี้ยงไก่
พื้นเมืองจึงควรหำวิธีกำรลดต้นทุนค่ำอำหำร เช่น ในช่วงกลำงคืน อำจใช้หลอดไฟฟ้ำสำหรับดักแมลงเพื่อ
ใช้เป็นอำหำรเสริมสำหรับไก่พื้นเมือง (ภำพที่ 1.5) นอกจำกนี้ควรทำกำรปลูกหญ้ำหรือพืชที่ไก่พื้นเมือง
ชอบกิน (ภำพที่ 1.6)
2. ปัญหำด้ำนรำคำ ถึงแม้ เนื้อไก่พื้น เมืองจะมีประโยชน์ รสชำติอร่อย แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็
ยังคงยึดติดอยู่กับรำคำ ซึ่งเนื้ อไก่จำกไก่กระทง (Broiler) สำมำรถเลี้ยงได้ค รำวละมำก ๆ โตไว ทำให้
ต้นทุนกำรผลิตต่ำ ขำยได้ในรำคำถูก ผู้บริโภคทั้งในและต่ำงประเทศจึงนิยมกินเนื้อจำกไก่เหล่ำนี้เป็นหลัก
ไก่พื้นเมืองขนำดใหญ่มีรำคำสูง ผู้บริโภคมักเลือกซื้อไก่พื้นเมืองขนำดเล็กหรือขนำดกลำงแทน ทำให้กำร
พัฒนำสำยพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้มีขนำดใหญ่เป็นกำรสวนทำงกับตลำด
3. ปัญหำด้ำนกำรกระจำยสินค้ำและควำมต้องกำรของผู้บริโภคเนื้อไก่พื้นเมืองอยู่ในตลำดท้องถิ่น
เป็นส่วนใหญ่ ผู้บริโ ภคหลักเป็นคนในชนบท หรือคนในเมืองกลุ่มเล็ก ๆ ที่ต้องกำรสินค้ำแบบจำเพำะ
เจำะจง จำนวนไม่มำก ปัจจุบันได้มีกำรลงทุนผลิตไก่พื้นเมืองคุณภำพเพื่อป้อนตลำดชั้นสูง และยืดอำยุ
ผลิตภัณฑ์บ้ำงแล้ว แต่ยังไม่มำกนัก เพรำะรำคำเนื้อไก่พื้นเมืองและผลิตภัณฑ์จำกไก่พื้นเมืองมีรำคำสูงกว่ำ
ไก่กระทงตลอดเวลำ
4. ปัญหำด้ำนมำตรฐำนสินค้ำ ไก่พื้นเมืองส่วนใหญ่ ถูกฆ่ำโดยวิธีง่ำย ๆ ไม่ถูกสุขลักษณะ กำร
ชำแหละ วำงขำยก็เป็นไปแบบพื้นบ้ำน วันต่อวัน ไม่มีกำรแช่แข็ง ไม่ใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะที่
สำมำรถยืดอำยุกำรเก็บรักษำและป้องกันเชื้อโรค ปัจจุบันได้มีผู้ลงทุนสร้ำงโรงชำแหละที่ถูกสุขลักษณะ ถูก
หลักศำสนำ มีบรรจุภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะ น่ำซื้อ เก็บรักษำในภำชนะที่ยืดอำยุสินค้ำได้ แต่ก็อยู่ในวงจำกัด
5. ปัญหำด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง พ่อแม่พันธุ์ไก่ของเกษตรกรนั้นมีกำรปล่อยให้ผสม
พัน ธุ์กัน เองตำมธรรมชำติ ผู้ที่เลี้ยงไก่พื้น เมืองอำจจะประสบปัญหำไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงไม่แข็งแรงหรือ
เจริญเติบโตช้ำ ไม่เป็นที่ต้องกำรของประชำชน ผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองควรแก้ไขโดยวิธีกำรคัดเลือกพ่อพันธุ์ –
แม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีไว้ไว้ทำพันธุ์อยู่เสมอในกำรเลี้ยงไก่พื้นเมืองทุก ๆ รุ่น โดยกำรคัดไก่พื้นเมืองที่ไม่
สมบูรณ์ออกไป และควรจัดหำพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่มีลักษณะดีจำกแหล่งอื่นมำเป็นพ่อพันธุ์เพื่อป้องกันกำร
ผสมพันธุ์ระหว่ำงเครือญำติหรือกำรผสมเลือดชิด ซึ่งมีผลต่อกำรทำให้สำยพันธุ์ไก่พื้นเมืองลดขนำดลงด้วย
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ภาพที่ 1.5 กำรเปิดไฟล่อแมลง
ที่มา: บ้ำนสวนพอเพียงดอทคอม (2557)

ภาพที่ 1.6 กำรปลูกหญ้ำหรือพืชให้ไก่กิน
ที่มา: รักบ้ำนเกิดดอทคอม (2554)
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6. ปัญหำด้ำนโรคระบำดไก่พื้นเมือง ไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหำเรื่องโรคพยำธิรบกวนมำก
กำรป้องกันและควบคุมโรคพึ่งพำธรรมชำติเป็นหลัก ดังนั้น ผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองควรให้ควำมสนใจในกำร
ทำวัคซีนป้องกัน โรคที่สำคัญอย่ำงสม่ำเสมอตำมคำแนะน ำ และต้องจัดกำรเลี้ยงดูใ ห้ไก่พื้นเมืองได้กิน
อำหำรเต็มที่ โรงเรือนและน้ำดื่มต้องสะอำดจึงจะสำมำรถป้องกันโรคระบำดได้
7. ปัญหำจำกระบบกำรเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรเอง ไก่พื้นเมืองถูกปล่อยให้หำอำหำรกินเอง
ตำมธรรมชำติ ไก่ตัวที่มีลักษณะเด่นบำงส่วน เช่น ตัวโต บำงส่วนได้นำมำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ส่วนที่
เหลือถูกนำไปเป็นอำหำรหรือนำไปขำย เหตุนี้เองทำให้สำยพันธุ์ไก่ พื้นเมืองมีขนำดเล็กลงเรื่อย ๆ แต่กำร
หำอำหำรกิน เองของไก่ตำมธรรมชำติก็ ก ลำยเป็นระบบที่ทำให้กำรเลี้ยงไก่พื้นเมืองมีควำมยั่งยืน เพรำะ
ต้นทุนต่ำ
อนาคตของไก่พนื้ เมืองไทย
ไก่บ้ำนไทยและไก่เนื้อไทยหลังจำกเกิดวิกฤตไข้หวัดนกระบำด และมีกำรทำลำยสัตว์ปีกตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2549 เป็นต้นมำ จำนวนไก่พื้นเมืองจำกต้นปี พ.ศ. 2547 (ก่อนกำรทำลำย) มีจำนวน 66,834,535
ตัว แต่ต้นปีพ.ศ. 2548 (หลังจำกกำรทำลำยเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2547 และกำรขำยพันธุ์ตั้งแต่กุมภำพันธ์
2547 ถึงปลำยเดื อนธัน วำคม 2547) ไก่พื้นเมืองในประเทศไทยมีจำนวนลดลงเหลือ 54,394,705 ตั ว
จำกนั้นจำนวนไก่พื้นเมืองก็คงที่ และเริ่มเพิ่มขึ้นเป็น 57,017,133 ตัว และ 61,613,546 ตัว ในปีพ.ศ. 2551
และ 2552 ตำมลำดั บ จนกระทั่งปีพ.ศ. 2553 จึงมีจำนวนไก่พื้นเมืองเพิ่มขึ้นจำก ปี 2547 ได้ โดยมี
จำนวน 71,207,090 ตัว และเพิ่มขึ้นอีกในปีพ.ศ. 2554 โดยมีจำนวน 76,115,430 ตัว ในกรณีเช่นนี้แสดง
ให้เห็นว่ำหำกเกิดวิกฤตกำรณ์ที่ต้องมีกำรทำลำยไก่พื้นเมืองเป็นจำนวนมำก ไก่พื้นเมืองจะยังคงไม่สูญพันธุ์
ไปจำกโลก แต่ต้องกำรเวลำในกำรเพิ่มจำนวนให้ได้ใกล้เคียงกับก่อนเกิดวิกฤตกำรณ์ที่ผ่ำนมำ หำกพิจำรณำ
ในช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึง 2554 จะพบว่ำ
1. ไก่พื้นเมืองไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี
2. จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พนื้ เมืองมีจำนวนแตกต่ำงกันขึ้น ๆ ลง ๆ ในแต่ละปี
3. จำนวนเฉลี่ยประชำกรไก่ต่อจำนวนประชำกรคนไทยเพิม่ ขึ้นทุกปี
4. จำนวนไก่พนื้ เมืองต่อครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นทุกปี
จะเห็นได้ว่ำไก่พื้นเมืองไทยเป็นส่วนหนึ่งของควำมมั่นคงด้ำนอำหำรของประเทศ จำกกำรประมำณ
กำรปี พ.ศ. 2554 มีก ำรบริ โภคไก่ 293,580,946 ตัว มีมูลค่ำประมำณ 34,936 ล้ำนบำท ขณะที่ในปี
ดังกล่ำวประเทศไทยมีประชำกร 64,076,033 คน ค่ำเฉลี่ยจำนวนไก่บริโภคต่อคนต่อปีเท่ำกับ 4.58 ตัว
(บัญญัติและมนต์ชัย, 2555.)

