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ราง ยุทธศาสตรไกพื้นเมือง

1. สถานการณปจจุบัน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ไกพ้ืนเมือง เปนสัตวปกที่มีตนกําเนิดมาจากไกปาในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะแถบประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เชน ไทย มาเลเซีย และจีนตอนใต มนุษยไดนํามาเปนสัตวเลี้ยงเพ่ือผลิตเนื้อและไขสําหรับเปนอาหารใน
รูปแบบการพ่ึงพาอาศัยกัน วิวัฒนาการของไกเปนไปตามวิถีชีวิตของเจาของ สภาพแวดลอม  ภัยธรรมชาติและโรค
ระบาด อยางไรก็ตามไกยังสามารถขยายจํานวนข้ึนมาใหมได จากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ หากตัวไหนแข็งแรง
ทนตอโรคและสภาพแวดลอมไดก็จะอยูรอดสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ดังนั้นไกพ้ืนเมืองจึงเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ไกพ้ืนเมืองมีความหลากหลายทางพันธุกรรม มีจุดเดนที่เปนคุณสมบัติเฉพาะตัว เชน ความตานทานโรคและพยาธิ
หาอาหารไดเองตามธรรมชาติ เติบโตและขยายพันธุไดภายใตการเลี้ยงดูของเกษตรกรในชนบท และใชอาหาร
ทองถ่ินรวมกับอาหารสําเร็จรูปไดดี  มีลักษณะเนื้อและรสชาติ ที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว สามารถเลี้ยงในเชิงธุรกิจ
เพ่ือสรางรายไดใหกับเกษตรกรได เปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ ไกพ้ืนเมืองจึงควรไดรับการ
สงเสริมและอนุรักษ เพ่ือใหสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน

ขอมูลการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง

ป 2560 มีเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองทั้งหมด จํานวน 2,430,663 ราย โดยเลี้ยงไกพ้ืนเมืองทั้งหมด
จํานวน 88,858089 ตัว พ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองมากที่สุดอยูในพ้ืนที่เขต 3 จํานวน 584,746 ราย เขต 4
จํานวน 557,020 ราย และเขต 5 จํานวน 345,850 ราย โดยเลี้ยงไกพ้ืนเมือง จํานวน 22,290,239 ตัว
16,708361 ตัว และ 13,170,937 ตัว ตามลําดับ เกษตรกรสวนใหญจะเลี้ยงหลังบาน ใหแมไกฟกไขและ
เลี้ยงลูกเอง จังหวัดที่มีเกษตรกรเลี้ยงไกพ้ืนเมืองมากที่สุด คือ นครราชสีมา มีจํานวน 141,596 ราย รองลงมาคือ
จังหวัดสุรินทร บุรีรัมย สกลนคร และอุดรธานี และจังหวัดที่มีจํานวนไกพ้ืนเมืองมากที่สุดคือ นครราชสีมา มีไก
พ้ืนเมือง จํานวน 8,485,558 ตัว รองลงมาคือจังหวัดอุบลราชธานี นครปฐม เชียงราย และสุรินทร (ขอมูล
จํานวนปศุสัตวในประเทศไทย ป 2560 ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว)

ป 256๑ มีกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองที่เขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จํานวน
21 แปลง เกษตรกร จํานวน 1,133 ราย ไกพ้ืนเมือง จํานวน 228,058 ตัว กลุมเกษตรกรดังกลาวจะเลี้ยงไก
พ้ืนเมืองเพ่ือการคา มีระบบการฟกไขโดยใชตูฟก กระจายลูกไกใหสมาชิกเลี้ยง และมีการวางแผนการผลิตและ
การตลาดชัดเจน (ขอมูลกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ป 2561) นอกจากนี้ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว กรม
ปศุสัตว จํานวน 17 แหง ดําเนินการเลี้ยงแมพันธุไกพ้ืนเมือง จํานวน  6,300 ตัว เพ่ือผลิตลูกไกพ้ืนเมือง จํานวน
316,056 ตัว/ป สําหรับใชสนับสนุนใหกับเกษตรกรและโครงการสําคัญตางๆ
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ไกพ้ืนเมืองที่กรมปศุสัตวคัดเลือกพันธุไวมี 4 สายพันธุ ดังนี้
1. ไกเหลืองหางขาวกบินทรบุรี

ไกพ้ืนเมืองไทย กรมปศุสัตว โดยศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวกบินทรบุรีไดคัดเลือกพันธุ ลักษณะ
ประจําพันธุ คือ เพศผูมีสรอยคอ สรอยหลัง และสรอยปกสีเหลืองหรือเหลืองสม ขนลําตัวสีดําแซมกระขาว ขนหาง
สีดําแซมขาว ใบหนาสีแดง หงอนถ่ัว แขงและปากสีเหลือง เพศเมีย มีปากและแขงสีเหลือง ขนลําตัวสีดํา มีกระ
ขาวเล็กนอย อายุ 12 สัปดาห เพศผูมีน้ําหนักตัว 1279 กรัม เพศเมีย 1047 กรัม อายุเมื่อใหไขฟองแรก 189
วัน อัตราการใหไข 113 ฟอง/ตัว/ป

2. ไกประดูหางดําเชียงใหม
ไกพ้ืนเมืองไทยกรมปศุสัตว โดยศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหมไดทําการคัดเลือกพันธุ

ลักษณะประจําพันธุ คือ เพศผูมีสรอยคอสีแดงประดู ขนหาง ขนลําตัว แขง ปากสีดํา ใบหนาสีแดงอมดํา หงอนถ่ัว
เพศเมียมีลักษณะเหมือนเพศผู แตไมมีขนสรอยคอ ที่อายุ 12 สัปดาห เพศผูมีน้ําหนัก 1,394 กรัม เพศเมีย
1,104 กรัม ใหไขฟองแรกเมื่ออายุ 189 วัน อัตราการใหไข 135 ฟอง/ตัว/ป

3. ไกแดงสุราษฎร
ไกพ้ืนเมืองไทย กรมปศุสัตว โดยศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี ไดทําการคัดเลือกพันธุ

ลักษณะประจําพันธุ คือเพศผูมีสรอยคอสีแดง ขนหางสีแดง –ดํา ขนลําตัวสีแดง แขง ปาก สีเหลือก ใบหนาสีแดง
หงอนถ่ัว เพศเมีย ลักษณะเหมือนเพศผู ยกเวนไมมีขนสรอยคอและมีหางสีแดง ที่อายุ 12 สัปดาห เพศผูมีน้ําหนัก
ตัว 1,238 กรัม เพศเมีย 964 กรัม อายุเมื่อใหไขฟองแรก 192 วัน และอัตราการใหไข 109 ฟอง/ตัว/ป

4. ไกชีทาพระ
ไกพ้ืนเมืองไทย กรมปศุสัตว โดยศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทาพระ ไดทําการคัดเลือกพันธุ

ลักษณะประจําพันธุ คือเพศผูมีสรอยคอขาวหรือสีงาชาง ขนหาง ลําตัวสีขาว แขง ปาก สีเหลือง ใบหนาสีแดง และ
หงอนถ่ัว เพศเมีย ลักษณะเหมือนเพศผูยกเวนไมมีขนสรอยคอ ที่อายุ 12 สัปดาห เพศผูมีน้ําหนักตัว 1,271 กรัม
เพศเมีย 989 กรัม อายุเมื่อใหไขฟองแรก 224 วัน อัตราการใหไข 116 ฟอง/ตัว/ป

ปญหาอุปสรรคในการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง ดังนี้
1. โรคระบาดสัตวปก โดยเฉพาะไกพ้ืนเมืองที่เลี้ยงหลังบานในชนบทและไกชน ซึ่งยังไมปรับ

ระบบการเลี้ยงเขาสูระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม (Good farm management, GFM) ทําให
ติดเชื้อโรคไดงาย

๒. ปญหาดานสายพันธุ การเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเปนการคา หากใชไกพ้ืนเมืองพันธุแทเปนแมพันธุจะ
ใหไขนอยเพียง 80-100 ฟอง/ป ทําใหผลิตลูกไกไดนอย นอกจากนี้ ไกพ้ืนเมืองพันธุแทโตชาในธรรมชาติ และไม
แข็งแรง ควรมีการคัดเลือกพันธุที่มีลักษณะดีไวเปนพอแมพันธุทดแทน ขณะที่ไกพ้ืนเมืองลูกผสม มีปญหาดาน
อัตราการเจริญเติบโต และคุณภาพซากยังไมดีเทาที่ควร เนื่องจากใชไกพันธุไขเปนแมพันธุ ดังนั้นตองมีการพัฒนา
สายพันธุแมไกที่เหมาะสมของไทย

3. ปญหาดานอาหารสัตวราคาแพง ทําใหตนทุนในการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองรูปแบบธุรกิจสูงข้ึน ดังนั้น
จึงจําเปนตองหาวัตถุดิบอาหารสัตวที่เปนวัตถุดิบในทองถ่ิน วัสดุเศษเหลือจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมาใชให
เปนอาหารสัตวมากข้ึน

4. ปญหาการใชสารเคมีสังเคราะหและยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง สงผลกระทบตอความ
เชื่อมั่นของผูบริโภค เนื่องจากสารเหลานี้กอใหเกิดเชื้อดื้อยาในคน การนําสมุนไพร หรือสารชีวภาพ (จุลินทรีย
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เอนไซม กรดที่ผลิตมาจากธรรมชาติ ฯลฯ) มาใชจะชวยใหไกพ้ืนเมืองมีสุขภาพดี โดยไมจําเปนตองพ่ึงพาสารเคมี
สังเคราะหหรือยาปฏิชีวนะ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT analysis)

จุดแข็ง (Strengths)
1. มีไกพ้ืนเมืองพันธุแทที่ไดรับการพัฒนา
2. เนื้อไกพ้ืนเมืองมีไขมันต่ํา นุม แนน
3. แมไกพ้ืนเมืองสามารถฟกไขไดเอง
4. เลี้ยงลูกเกง
5. ไกชนไทยมีชื่อเสียงเปนที่ตองการทั้งในและตางประเทศ
6. สามารถใชอาหารที่มีคุณคาทางอาหารต่ําไดดี

จุดออน (Weaknesses)
1. ขาดแหลงกระจายพันธุ
2. ไมรูจักสายพันธุไกพ้ืนเมืองที่ชัดเจน
3. ไมมีสายพันธุลูกผสมที่มีอัตราการเจริญเติบโตเร็ว
4. ใชระยะเวลาในการปรับปรุงสายพันธุนาน
5. ใหผลผลิตไขนอย
6. ตนทุนในการผลิตไกพ้ืนเมืองสูง
7. ขาดระบบปรับปรุงพันธุระดับชุมชน

โอกาส (Opportunities)
1. มีแหลงพืชสมุนไพรหลายชนิด
2. มีวัตถุดิบอาหารสัตวในทองถ่ินหลากหลาย
3. มีตลาดอาเซียนรองรับผลผลิตไกพ้ืนเมือง
4. ราคาจําหนายสูงกวาไกเนื้อ
5. มีโรงงานผลิตวัคซีนปองกันโรคสัตวปก
6. มีประวัติความเปนมาที่ยาวนานของไกชน
7. มีเครือขายเกษตรกร
8. มีแหลงองคความรูดานการผลิตไกพ้ืนเมือง
9. มีหองปฏิบัติการวินิจฉัยโรคกระจายทั่วประเทศ
10. มีสนามซอมและประลองไกพ้ืนเมือง

อุปสรรค (Threats)
1. โรงฆาไกพ้ืนเมือง (สัตวปก) ที่ไดรับมาตรฐาน GMP ในภูมิภาคมีนอย
2. อาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงไกพ้ืนเมืองมีราคาแพง
3. ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑจากไกพ้ืนเมือง
4. ขาดมาตรฐานฟารมไกชน
5. โรคระบาดสัตวปก
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6. ไกพ้ืนเมืองที่เลี้ยงหลังบานยังไมถูกปรับระบบการเลี้ยงที่มีการปองกันโรค
7. ขาดผูประกอบการรายใหญที่ทําการสงออกไกพ้ืนเมืองไปตางประเทศ
8. ไมมี พรบ. สงเสริมและอนุรักษสัตวพ้ืนเมือง
9. ขาดศูนยกลางขอมูลทางดานไกพ้ืนเมือง

2. ยุทธศาสตร

วิสัยทัศน
“ไกพ้ืนเมืองวิถีไทย ระบบการผลิตปลอดภัย ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน เปนฐานการผลิตสูตลาดโลก”

พันธกิจ
1. อนุรักษและพัฒนาไกพ้ืนเมืองอยางยั่งยืน
2. สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมือง
3. จัดทํามาตรฐานการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรรายยอย
4. วิจัยและพัฒนา ปรับปรุงพันธุ อาหารสัตว สุขภาพสัตว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมือง
6. เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และกําจัดโรคระบาดสัตวปก
7. ปรับปรุงกฎระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายใหสอดคลอง
8. ศึกษา พัฒนาและสงเสริมการตลาดไกพ้ืนเมือง

วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหมีการผลิตไกพ้ืนเมืองอยางยั่งยืน
2. เพ่ือใหเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองมีความเขมแข็ง
3. เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารของประเทศ
4. เพ่ือพัฒนาการผลิตไกพ้ืนเมืองและผลิตภัณฑไกพ้ืนเมืองใหไดมาตรฐานปลอดภัย
5. เพ่ือใหมีศูนยเรียนรูและแสดงภูมิปญญาการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง
6. เพ่ือเพ่ิมมูลคาและขยายตลาด ทั้งภายในและตางประเทศ

เปาหมาย
การผลิตไกพ้ืนเมืองเขมแข็งและมั่นคง ผลิตภัณฑคุณภาพดี มีรายไดตอเนื่องและมั่งค่ัง ตลาดสงออกยั่งยืน

ยุทธศาสตร
ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตรหลัก จํานวน ๕ ยุทธศาสตร  ไดแก
๑. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบการผลิต
๒. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบการควบคุมปองกันโรค
๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
๔. ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมศักยภาพดานการตลาด
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
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โดยในแตละประเด็นยุทธศาสตรประกอบดวยกลยุทธตางๆ มีรายละเอียด ไดแก
๑. ประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบการผลิต

1. กลยุทธดานการอนุรักษและพัฒนาสายพันธุ
๑.๑ สนับสนุนเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองรวมตัวเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน
๑.๒ การรับรองสายพันธุและจดสิทธิบัตรไกพ้ืนเมือง

๑.๓ จัดกระบวนการเรียนรูเสริมสรางความเขมแข็งใหกลุมเกษตรกร
๑.๔ การสรางเครือขายการเรียนรูกลุมตนแบบ
๑.๕ การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูบุคคลทั่วไป
๑.๖ สนับสนุนการอนุรักษและปรับปรุงพันธุในระดับชุมชน
๑.๗ จัดตั้งศูนยเรียนรูและแสดงภูมิปญญาการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง
๑.๘ สนับสนุนการผลิตไกพ้ืนเมืองตามแนวชายแดน

2. กลยุทธดานการผลิต
๒.๑ จัดทํามาตรฐานการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรรายยอย
๒.๒ สงเสริมการผลิตใหมีความสอดคลองผสมผสานและเก้ือกูลกันและกัน
๒.๓ การใหความรูถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม
๒.๔ กําหนดใหมีแหลงผลิต และจัดตั้งศูนยเครือขายกระจายพันธุไกพ้ืนเมือง
๒.๕ จัดตั้งศูนยปรับปรุงพันธุระดับชุมชน
๒.๖ สรางฟารมกระจายพันธุสัตวพันธุดี

3. กลยุทธดานการศึกษาวิจัย
๓.๑ วิจัยอนุรักษสายพันธุไทยดั้งเดิมและสายพันธุที่เหมาะสมกับสภาพทองที่
๓.๒ วิจัยสูตรอาหารที่เหมาะสมตามพ้ืนที่
๓.๓ วิจัยเทคนิคการเลี้ยงที่มีผลตอบแทนสูงสุด และวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายยอย
๓.๔ วิจัยการผลิตไกอินทรีย
๓.๕ วิจัยแบบมีสวนรวมของเกษตรกรในพ้ืนที่
๓.๖ วิจัยความตองการตลาดและตนทุนการผลิต
๓.๗ วิจัยตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน
๓.๘ วิจัยสุมนไพรชวยในการเจริญเติบโต
๓.๙ วิจัยพันธุไกพ้ืนเมืองสายพันธุไขดก

๔. กลยุทธดานการบริหารจัดการองคกร
๔.๑ ปรับปรุงหรือแกไข ระเบียบ กฎหมาย และธรรมนูญชุมชน
๔.๒ จัดตั้งกองทุนความรวมมือประกันความเสียหาย
๔.๓ การสรางเครือขายและองคกรเกษตรกรและพัฒนาระบบการประสานงาน

๒. ประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบการควบคุมปองกันโรค
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๑. กลยุทธดานการควบคุมปองกันโรค
๑.๑ ปรับระบบการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองใหสามารถปองกันโรคได
๑.๒ พัฒนาเครือขายเฝาระวังและปองกันโรค
๑.๓ การจัดทําหมูบานปลอดโรคสัตวปก
๑.๔ สงเสริมสุขภาพโดยการรณรงคฉีดวัคซีน กระจายวัคซีนใหเพียงพอและทันเวลา
๑.๕ มีการถายทอดความรูและเทคโนโลยี ดานปองกันควบคุมโรคสูการปฏิบัติจริง
๑.๖ พัฒนาการควบคุมเคลื่อนยายสัตวปก
๑.๗ การพัฒนามาตรการควบคุมโรคสัตวปก
๑.๘ การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรค

๒. กลยุทธดานการวิจัย
๒.๑ วิจัยระดับการสรางภูมิคุมกันโรคตอบสนองตอการฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาด
๒.๒ วิจัยการใชสมุนไพรเพ่ือทดแทนสารปฏิชีวนะ
๒.๓ วิจัยปจจัยเสี่ยงทางระบาดวิทยาของโรคในไกพ้ืนเมือง
๒.๔ วิจัยการสรางสายพันธุไกพ้ืนเมืองตานทานโรค

๓. ประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
๑. กลยุทธดานมาตรฐาน

๑.๑ จัดทํามาตรฐานการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรรายยอย
๑.๒ จัดทํามาตรฐานฟารมไกพ้ืนเมืองเพ่ือการคา
๑.๓ จัดทํามาตรฐานโรงฆาสัตวไกพ้ืนเมือง
๑.๔ จัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑไกพ้ืนเมืองเพ่ือการสงออก
๑.๕ พัฒนาการฆาและชําแหละไกพ้ืนเมืองใหถูกสุขอนามัย
๑.๖ ผลักดันโรงฆาสัตวปกขนาดเล็กใหไดมาตรฐาน

๔. ประเด็นยุทธศาสตรดานการเพิ่มศักยภาพดานการตลาด
๑. กลยุทธดานการตลาด

๑.๑ สงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑเพ่ือเปนสินคา OTOP ในแตละพ้ืนทีโ่ดยการสรางเครื่องหมาย
การคาประจําถ่ินใหได GI

๑.๒ การจัดงานไกพ้ืนเมืองแหงชาติ สนามประลองไก และประมูลไก
๑.๓ สงเสริมใหการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเปนมรดกทางวัฒนธรรม โดยการเชื่อมโยงกับนักทองเที่ยว
๑.๔ พัฒนาตลาดไกพ้ืนเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศ
๑.๕ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากไกพ้ืนเมือง

๕. ประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
๑. กลยุทธดานการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ

๑.๑ จัดทําฐานขอมูลฟารมไกพ้ืนเมืองหลังบาน
๑.๒ จัดทําฐานขอมูลฟารมไกพ้ืนเมืองเพ่ือการคา
๑.๓ จัดทําฐานขอมูลฟารมไกพ้ืนเมืองกีฬาและสันทนาการ
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๑. เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและเขมแข็งจากการเลี้ยงและผลิตไกพ้ืนเมือง
๒. มีความมั่นคงทางดานอาหาร
๓. ไกพ้ืนเมืองไดรับการพัฒนาดานการผลิต มีคุณภาพ ไดมาตรฐานและปลอดภัย
๔. มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูและแสดงภูมิปญญาจากการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง
๕. เพ่ิมมูลคาดานการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
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แผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตรไกพ้ืนเมือง ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร กิจกรรม แผนงาน/

โครงการ
ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมายการปฏิบัติงาน งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงา

น/ผูรับ
ผิด
ชอบ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
๑. ดานดาน
การพัฒนา
ระบบการ
ผลิต

๑.ฟารมกระจาย
สัตวพันธุดี

๑. โครงการ
เครือขายสัตว
พันธุดี

จํานวน
เครือขาย

เครือ
ขาย

10 10 10 10 10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1 สพพ.

๒ .เรงรัด พรบ.
สงเสริมและ
อนุรักษสัตว
พื้นเมือง

๑. โครงการ
แกไขพรบ.
สงเสริมและ
อนุรักษสัตว
พื้นเมือง

จํานวนการ
จัดประชุม
แกไข พรบ.

คร้ัง 5 5 5 - - 0.1 0.1 0.1 - - 0.3 สกม.
สพพ.

๓.วิจัยสรางสาย
แมพันธุลูกผสม

๑. โครงการ
สรางไกเนื้อ
ไทยสายพันธุ
กรมปศุสัตว(ไก
ชี x ไกเนื้อทาง
การคา)

1. จํานวน
พอพันธุและ
แมพันธุไกชี
ทาพระระดับ
ฝูงปูยาพันธุ
(GGP)

ตัว 50/200 50/200 50/200 50/200 50/200 2.82 0.634 0.493 0.493 0.493 4.933 สพพ.
กสส.

4.จัดต้ังศูนย
ปรับปรุงพันธุ
ชุมชน

๑. โครงการ
จัดต้ังศูนย
ปรับปรุงพันธุ
ไกพื้นเมือง
ชุมชน

1. ไดองค
ความรูใน
การพัฒนา
สายพันธุไก
พื้นเมือง

แหง 10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 5 สพพ.
กสส.
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ยุทธศาสตร กิจกรรม แผนงาน/
โครงการ

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมายการปฏิบัติงาน งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงา
น/ผูรับ

ผิด
ชอบ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
5.วิจัยปรับปรุง
พันธุไกพื้นเมือง
สายพันธุไขดก

๑. โครงการ
การพัฒนา
พันธุไก
พื้นเมือง
(ประดูหางดํา
เชียงใหม)สาย
พันธุไขดก

2. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตไข
ของไก
พื้นเมืองขึ้น
อีก 30 %

ตัว 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 0.808 0.808 0.808 0.808 -
3.233

สพพ.

6. วิจยัสรางฝูง
ไกตนพันธุเพื่อ
ผลิตไกไขทาง
การคา

๑. การสราง
ฝูงไกตนพันธุ
จํานวน 4 สาย
พันธุเพื่อผลิต
ไกไขทาง
การคา

๑. เล้ียงไก
ตนพันธุ

ตัว 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 34.62 15.22 15.22 15.22 15.22 95.49 สพพ.

7.สงเสริมการ
ผลิตไกพื้นเมือง
ตามแนว
ชายแดนและ
เฉพาะพื้นที่
การคา

๑.โครงการการ
เล้ียงไก
พื้นเมืองตาม
แนวชายแดน
และพื้นที่
เฉพาะ

จํานวน
เกษตรกรที่
ไดรับการ
ถายทอด
ความรู

ราย 500 500 500 500 500 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 7.90 กสส.
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ยุทธศาสตร กิจกรรม แผนงาน/
โครงการ

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมายการปฏิบัติงาน งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงา
น/ผูรับ

ผิด
ชอบ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
8.พัฒนาองค
ความรูการ
จัดการฟารมไก
พื้นเมืองรายยอย

1. โครงการ
ฝกอบรม
เกษตรกร
“หลักสูตรการ
จัดการเล้ียง
การเพิ่มมูลคา
และการตลาด
ไกพื้นเมือง”

จํานวน
เกษตรกรที่
ไดรับการ
พัฒนา
ความรู

ราย 295 295 295 295 295 0.0885 0.0885 0.0885 0.0885 0.0885 0.443 กสส.,
กอง
ผลิตภัณ
ฑ

9. การถายทอด
องคความรูและ
ต้ังศูนยบริการ
อาหารไก
พื้นเมือง

๑. โครง
ถายทอดองค
ความรูดานการ
ผลิตอาหาร
สัตวปกในพื้นที่
แปลงใหญ

จํานวน
เกษตรกร
กลุมแปลง
ใหญที่ไดรับ
การถายทอด
องคความรู

ราย - 300 500 500 500 1.95 3.255 3.255 3.255 11.72 กสส

๒. โครงการต้ัง
ศูนยเรียนรู
อาหารไก
พื้นเมืองใน
พื้นที่แปลง
ใหญ

จํานวนศูนย
เรียนรูอาหาร
ไกพื้นเมือง

แหง - 6 10 10 10 - 1.16 1.94 1.94 1.94 6.984 กสส สอส
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ยุทธศาสตร กิจกรรม แผนงาน/
โครงการ

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมายการปฏิบัติงาน งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงา
น/ผูรับ

ผิด
ชอบ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
๓. โครงการต้ัง
ศูนยอาหารไก
พื้นเมืองใน
แหลงผลิตไก
พื้นเมืองแบบ
การคา

จํานวน
ศูนยบริการ
อาหารสัตว
ปก

แหง - 5 5 5 5 - 1 1 1 1 4 กสส สอส

10.วิจัยและ
พัฒนาการใช
สมุนไพรทดแทน
สารเคมีและปฎิ
ชีวนะ

๑. โครงการ
สํารวจความไว
ยาของเชื้อที่
พบในไก
พื้นเมือง

รูปแบบและ
แนวโนมการ
ด้ือยาของ
เชื้อ

จํานวน
รูปแบบ

20 20 20 20 20 2 2 2 2 2 10 สสช
สคบ
อยส

๒. โครงการ
วิจัยหาสารทด
ทดแทนยา
ปฏิชีวนะเพือ่
ลดการด้ือยา
ในไกพื้นเมือง

ผลิตภัณฑ
ทดแทนยา
ปฏิชีวนะ

จํานวน
ผลิตภัณฑ
ทดแทน

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 สสช
สคบ
อยส

๓. โครงการ
วิจัยอาหาร
เสริมชีวภาพใน
ไกพื้น เมือง

จํานวน
อาหารเสริม
ชีวภาพ

ผลิตภัณฑ 5 5 5 5 5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 กสส สอส
สคบ
อยส สสช

๔. โครงการ
เสริมสารสกัด
จากสมุนไพร
ในไกพื้นเมือง

จํานวน
โครงการ

โครงการ 5 5 5 5 5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 กสส สอส
สคบ
อยส สสช
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ยุทธศาสตร กิจกรรม แผนงาน/
โครงการ

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมายการปฏิบัติงาน งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงา
น/ผูรับ

ผิด
ชอบ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
๒. ดานดาน
การพัฒนา
ระบบการ
ควบคุม
ปองกันโรค

๑. ยกระดับ
ฟารมไกพื้นเมือง
หลังบานเขาสู
GFM

๑. โครงการ 1
หมูบาน 1
ฟารมสัตวปก

จํานวน
หมูบานที่เขา
สูมาตรฐาน
GFM

หมูบาน 40 40 40 40 40 - 8.017 8.017 8.017 8.017 32.07 กสส.
สคบ.

๒. สราง
มาตรฐานสนาม
ซอมและชนไกให
มีความปลอดภยั
ทางชีวภาพ

๑. โครงการ
สนามซอมไก
ปลอดโรค

จํานวนสนาม
ซอมไก

แหง 40 40 40 40 40 - 1 1 1 1 4 สคบ.

๓. การควบคุม
การเคล่ือนยาย
สัตวปก

๑. โครงการ
ทําลายเชื้อโรค
ยานพาหนะ
ผานจุดตรวจ

จํานวน
ยานพาหนะ
ที่ไดรับการ
ตรวจ

คัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 1 1 1 1 5 กสก

๒. โครงการจุด
ตรวจควบคุม
การเคล่ือนยาย
สัตว

จํานวนคร้ัง
ในการต้ังจุด
ตรวจ

คร้ัง 600 600 600 600 600 1 1 1 1 1 5 กสก

3.ดานดาน
การพัฒนา
ระบบและ
รับรอง
มาตรฐาน

๑.สราง
มาตรฐานฟารม
ไกชน

๑. โครงการ
พัฒนาความ
เขมแข็งกลุม
เกษตรกรผู
เล้ียงไกชน

จํานวน
เกษตรกรที่
ไดรับการ
พัฒนา
ความรู

ราย - 2,400 2,400 2,400 2,400 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 36.91 กสส.,
สคบ.
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ยุทธศาสตร กิจกรรม แผนงาน/
โครงการ

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมายการปฏิบัติงาน งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงา
น/ผูรับ

ผิด
ชอบ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
๒. สงเสริมให
สรางโรงฆา
GMP

๑. โครงการ
พัฒนาโรงฆาไก
พื้นเมืองเขาสู
GMP

จํานวนโรงฆา แหง 5 5 5 5 5 50 50 50 50 50 250 สพส.

3.สงเสริมการ
สรางและรับรอง
มาตรฐานฟารม
ไกพื้นเมืองแบบ
ปลอยอิสระ

๑. โครงการ
รับรอง
มาตรฐาน
ฟารมไก
พื้นเมืองแบบ
ปลอยอิสระ

จํานวนฟารม
ไกพื้นเมืองที่
ยื่นขอรับการ
รับรอง

ฟารม 100 500 500 500 500 1 5 5 5 5 21 สพส.
กสส.

4.ดานการ
เพิ่ม
ศักยภาพ
การตลาด

๑.พัฒนา
ผลิตภัณฑใหเปน
สินคา
premium

๑. โครงการ
ยกระดับ
ผลิตภัณฑจาก
ไกพื้นเมือง

จํานวน
ผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑ 5 5 5 5 5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1 กผศ

๒.วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ
ใหตรงกับความ
ตองการของ
ตลาด

๑. โครงการ
สรางการรับรู
ผลิตภัณฑจาก
ไกพื้นเมือง

จํานวน
ผลิตภัณฑ

ชนิด 12 12 12 12 12 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 กผศ

3.แปรรูป
ผลิตภัณฑภายใต
เคร่ืองหมาย
การคาประจาํถิ่น

๑. โครงการ
แปรรูป
ผลิตภัณฑและ
สราง
เคร่ืองหมาย
การคาไก
พื้นเมือง
ประจําถิ่น

จํานวน
ผลิตภัณฑ

ชนิด 2 2 2 2 2 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 2 กสส.
กผศ
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ยุทธศาสตร กิจกรรม แผนงาน/
โครงการ

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมายการปฏิบัติงาน งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงา
น/ผูรับ

ผิด
ชอบ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
4.แปรรูป
ผลิตภัณฑภายใต
เคร่ืองหมาย
การคาประจาํถิ่น
ใหได GI

๑. โครงการ
สราง
เคร่ืองหมาย
การคา GI ใน
ผลิตภัณฑไก
พื้นเมือง
ประจําถิ่น

จํานวนสินคา ชนิด 2 2 2 2 2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2 กสส.
กผศ

5. สงเสริมและ
พัฒนาผูประกอบ
การสงออกไก
พื้นเมือง

๑. โครงการจัด
แสดงส้ินคาไก
พื้นเมืองใน
ตางประเทศ

จํานวนการ
จัดแสดง

คร้ัง 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 30 กสส กรป
และ กผศ

6.สรางอัต
ลักษณและการ
รับรูไกพื้นเมือง
สายพันธุตางๆ

๑. โครงการ
สงเสริมการ
บริโภค
ผลิตภัณฑจาก
ไกพื้นเมือง

จํานวนการ
จัดงาน

คร้ัง 20 20 20 20 20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1 กสส. กผ
ศ.

๖.ดานดาน
การพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ

๑.ศึกษาและ
เผยแพรประวัติ
ไกพื้นเมือง
ประจําถิ่นและไก
ชน

๑. โครงการจัด
งานไกพื้นเมือง
แหงชาติ

จํานวน
ผูรวมงาน

ราย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3 3 3 3 3 15 กสส.

๒. โครงการ
สืบคนประวัติ
ไกพื้นเมือง
ประจําถิ่น

จํานวนพันธุ พันธุ 2 2 2 2 2 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 5.34 กสส
,สพพ.
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ยุทธศาสตร กิจกรรม แผนงาน/
โครงการ

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมายการปฏิบัติงาน งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงา
น/ผูรับ

ผิด
ชอบ

2561 2562 2563 2564 2565 2561 2562 2563 2564 2565 รวม
2.พัฒนาระบบ
สารสนเทศขอมูล
ดานไกพื้นเมือง

๑. โครงการ
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลไก
พื้นเมือง
ประจําถิ่น

จํานวนขอมูล ฐาน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 ศทท.,
กสส.

๒. โครงการ
ประกวดไก
พื้นเมือง
ออนไลน
ระดับเขต และ
จังหวัด

จํานวนไก
พื้นเมืองที่
เขาประกวด

ตัว 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 1 1 1 1 5 กสส.
ศทท.


