
การสงเสริมการเล้ียง
และ

แปรรูปไกแมฮองสอน

โดย : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแมฮองสอน



สภาพการปฏิบัติงานเดิม

• “แมฮองสอน” ไดช่ือวาเปน เมืองสามหมอก 
เน่ืองจากมีสภาพภูมิประเทศเต็มไปดวยภูเขาสูง
สลับซับซอน พื้นที่ราบลุมคอนขางนอย สภาพอากาศ
มีหมอกปกคลมุตลอดทั้งป การคมนาคมไมสะดวก ทํา
ใหมีผลตอการประกอบอาชีพของประชาชน โดยเปน
จังหวัดที่ยากจนอันดับ ที่ 76 ของประเทศ อาชีพสวน
ใหญ เปนการเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม

• ใน พ.ศ.  ๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมราษฎร
ในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน ในการเสด็จพระราช
ดําเนินเยี่ยมราษฎร ทรงรับทราบถึงปญหาเรื่องแหลง
อาหารโปรตีนของราษฎรในจังหวัดโดยเฉพาะราษฎร
ในพื้นที่สูงที่อาศัยแหลงโปรตีนจากสัตวในธรรมชาติ
คือ “เขียดแลว”  (กบภูเขาในจังหวัดแมฮองสอน) ซ่ึง
หายากและใกลจะสูญพันธุทรงมีพระราชปรารภกับผู
ตามเสด็จฯ วานาจะหาแหลงอาหารโปรตีนจากสัตว
ชนิดอื่นใหบริโภคทดแทน เพื่อใหราษฎรหยุดการจับ 
เขียดแลว ซ่ึงมีผลกระทบตอการทาํลายปาและแหลง
ทรัพยากรอื่นๆในปา ทรงมีพระราชดําริใหหาแหลง
โปรตีนอยางอื่นมาทดแทน



ตอมา พ.ศ. ๒๕๔๔ กรมปศุสัตว  ไดนอมนาพระราชดําริมา

ปฏิบัติโดยการเก็บรวบรวมพันธุไกพ้ืนเมืองของทองถ่ิน (ไกแมฮองสอน) 

เพ่ือเปนการอนุรักษไกพันธุน้ีใหไดไกพันธุแท ไมใหมีการสูญเสียพันธุหรือมี

การปนเปอนจากสายเลือดไกพันธุอื่นๆ ผลจากการวิจัย ( งบประมาณป 

๒๕๔๕ – ๒๕๔๗) ทําใหไดไกแมฮองสอนพันธุแท จํานวน ๑ พันธุ ซึ่งถีอ

วาเปนฝูงไกพันธุแทตนพันธุ ( Foundation stock ) ท่ีเปนสมบัติของ

ประเทศไทย โดยกรมปศุสัตว เปนผูเก็บรักษาและขยายพันธุแกเกษตรกร

ท่ัวไป ( อํานวย เลี้ยวธารากุลและคณะ,๒๕๔๘ ) จากน้ัน ไดย่ืนคําขอข้ึน

ทะเบียนพันธุสัตวปกของกรมปศุสัตว โดยนายอํานวย เลี้ยวธารากุล เมื่อ

วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๖ 

และกลุมเกษตรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในพ้ืนท่ีอําเภอขุนยวม ไดย่ืน

หนังสือขอข้ึนทะเบียนสัตวพ้ืนเมอืงประจาถ่ินไกแมฮองสอน เมื่อวันท่ี ๒๒ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗  ซึ่งไกพันธุดังกลาว เดิมเปนเปนไกปา ท่ีชาวบานใน

พ้ืนท่ีสูงนามาเลี้ยงไวเพ่ือเปนอาหาร นอกจากน้ียังเปนไกท่ีมีคุณลักษณะ

พิเศษคือ สามารถนําไปลอไกปาได หรือในไกบางตัวท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ

เฉพาะสามารถเรียกสัตวตางๆ เหลาน้ีได เชน เสือ หมูปา เกง งู เปนตน



ลักษณะประจําพนัธุ

• ชื่อวิทยาศาสตร Gallus gallus

• ถ่ินกําเนิด : เปนไกพ้ืนเมืองทองถิ่นที่เล้ียงกันในชนบททุก
อําเภอ ของจังหวัดแมฮองสอน จุดประสงคของการเล้ียงเพ่ือ
การบริโภค ใชในพิธีกรรมทางศาสนา เพ่ือความเพลิดเพลิน
ใจ และเล้ียงเพ่ือเปนไกลอ หรือใชตอไกปา(ไกต้ัง ในภาษา
ถิ่น)

• เพศผู มีขนคอและหลังสีเหลืองเขม ขนลําตัวและหางมีสีดํา 
มีปุยขาวที่โคนหาง หงอนจักร ใบหนาแดง แขงและปากมีสี
ดําหรือเทา ผิวหนังขาวอมแดง เมื่ออายุ ๒๐ สัปดาห 
น้ําหนักเฉล่ีย ๑,๑๐๐ กก. มีความสมบูรณแข็งแรง

• เพศเมีย  มีขนลําตัวสีน้ําตาลกระเหลือง หรือสีน้ําตาลลาย
ปาท้ังตัว หงอนจักร ใบหนาแดง ปากและแขงสีดํา หรือสี
เทา หรือน้ําตาล มีขนตุมหูสีเหลือง ผิวหนังขาวอมแดง เมื่อ
อายุ ๒๐ สัปดาห นําหนักเฉล่ีย ๘๘๐ กรัม อายุเมื่อใหไข
ฟองแรก ๑๖๐ วัน และใหไขเฉล่ีย ๘๒ ฟอง ตอตัว/ป 
สามารถฟกไขและเล้ียงลูกไดเอง



วิสัยทัศน : “ไกแมฮองสอนหนังบาง เนื้อนุมแนน แทนที่เขียดแลว

พัฒนาครบวงจร สรางอาชีพชุมชน สูตลาดสากล”

• “ไกแมฮองสอน” สุดยอดอาหารโปรตีนแหงขุนเขา

• เปนไกพ้ืนเมืองปรําจําถิ่นที่เล้ียงกันมาก เกือบทุกอําเภอ 

ของจังหวัดแมฮองสอน  เกษตรกรที่เล้ียงมีทั้งเกษตรกร

ทั่วไปและชาวเขาเผาตาง ๆ

• เล้ียงงาย หากินเกง ทนทานตอโรคและสภาพแวดลอม 

เหมาะสมกับการเล้ียงในระบบปลอยอิสระ (Free-range 

system) หรือตอยอดเปนระบบการเล้ียงแบบอินทรีย  

(Organic system) 

• คุณภาพเนื้อนุนแนน หนังบาง มีไขมันและคลอ

เรสเตอรอลนอย รสชาติอรอย

• “มาแมฮองสอน ไมกินไกแมฮองสอน มาไมถึง

แมฮองสอน”



• ยุทธศาสตรไกแมฮองสอนพันธกิจ

• สรางขอมูลไกแมฮองสอน และทําสรางดัชนีบงชื้
ทางภูมิศาสตร (GI) สินคาไกแมฮองสอน

พันธกิจที่ 1

• สรางการรับรู และสรางเครื่องหมายการคา (Brand)พันธกิจที่ 2

• สรางมาตรฐานคุณภาพ (ตรงตามลักษณะประจําพันธุ, ซาก, เนื้อ, 
มาตรฐานฟารม, มาตรฐานโรงฆา, มาตรฐานสินคา)

พันธกิจที่ 3

• สรางระบบการผลิตครบวงจร (ฟารมผลิตลูก, ฟารมไกขุน, 
โรงฆา, โรงแปรรูป)

พันธกิจที่ 4

• สรางชองทางกาตลาด (ตลาดทองถิ่น, ระดับกลาง, ระดับสูง, ออกแบบ
ผลิตภัณฑ)

พันธกิจที่ 5



ยุทธศาสตรไกแมฮองสอน

• สรางการรับรู  (เรื่องราวความเปนมา (Story) คุณสมบัติเนื้อไก 
อัตลักษณเฉพาะ (re-branding) (ภายใน ภายนอก))

กลยุทธที่ 
1

• พัฒนาการผลิต (คัดเลือกเกษตรกร/กลุมเครือขายผูเลี้ยงไกแบบ
ครบวงจร จัดหาแหลงเงินกู ปรับระบบการเลี้ยงสูมาตรฐาน 

กลยุทธที่ 
2

• การแปรรูป (ปรับปรุงระบบโรงฆาและแปรรูปสูระบบมาตรฐาน)
GMP สรางมูลคาเพ่ิมผลผลิต 

กลยุทธที่ 
3

• พัฒนาดานการตลาด (เจาหนาท่ี/ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญดาน
การตลาด สรางดัชนีตัวบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI สินคา )

กลยุทธที่ 
4



แผนกลยุทธ วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
อุปสรรค/ปญหาที่สามารถแกไข

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

1. สรางการรับรู  (เรื่องราวความเปนมา 

(Story)  คุณสมบัติเน้ือไก อัตลักษณ

เฉพาะตัว (re-branding) (ภายใน 

ภายนอก))

1. การประกวดไกแมฮองสอน และการ

ประกวดการประกอบอาหารจากไก

แมฮองสอน

2. สืบคนเรื่องราวความเปนมา (Story)

รวบรวมขอมูลไกแมฮองสอน

3. จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธขอมูล

ไกแมฮองสอน

4. เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลไก

แมฮองสอนผานสื่อทองถ่ินและโซเชียล

มีเดีย

• ผูบริโภค ผูประกอบการ และ

ประชาชนทั่วไปขาดการรับรูเรื่องราว

ความเปนมา คุณสมบัติเน้ือไก 

• ขาดการประชาสัมพันธใหผูบริโภค

เขาใจในเรื่องความแตกตางดาน

คุณภาพของเน้ือไกโคคุณภาพกับ

เน้ือไกทั่วไป

• เพื่อสรางองคความรูของสตัวทองถ่ิน

• สรางจิตสํานึกรักและหวงแหน

ทรัพยากรสัตวพื้นเมืองในทองถ่ิน

2. พัฒนาการผลิต (คัดเลือกเกษตรกร/กลุม

เครือขายผูเลี้ยงไกแบบครบวงจร จัดหา

แหลงเงินกู ปรับระบบการเลี้ยงสู

มาตรฐาน 

1. สรางเครือขายการผลิตแบบครบวงจร

2. ฝกอบรมเกษตรกร เจาหนาที่ หรือ

บุคลากรเพื่อรองรับมาตรฐานฟารมไก

พื้นเมือง
3. สรางเครือขายศูนยผลิตอาหารสัตวชุมชน 

(Feed center/ Hub)

• สงเสริมการผลิตไกแมฮองสอน เพื่อให

เกษตรกรเกิดความมั่นคง มั่นใจใน

อาชีพ พัฒนาการเลี้ยงและผลิตภัณฑ

จากเน้ือไก ที่ไดมาตรฐาน

• บุรณาการโครงการ “เกษตรแปลง

ใหญ”สรางเครือขายตลอดโซอปุทาน

แผนกลยุทธวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน



แผนกลยุทธ วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
อุปสรรค/ปญหาที่สามารถแกไข

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

2. พัฒนาการผลิต (คัดเลือกเกษตรกร/กลุม

เครือขายผูเลี้ยงไกแบบครบวงจร จัดหา

แหลงเงินกู ปรับระบบการเลี้ยงสู

มาตรฐาน 

4. ปรับระบบการเล้ียงและขอรับการรับรอง

มาตรฐานฟารม

5. จัดหาแหลงเงินกูดอกเบ้ียต่ําสําหรับ

เกษตรกร/กลุม

6. อบรม สรางแนวคิดเกษตรกรและกลุม

เกษตรกรในการเปนผูประกอบการ

7. ปรับปรุงฟารมเพื่อใชเปนแหลง

พันธุกรรม 

8. ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยดานปรับปรุง

พันธุ

9. ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยดานอาหาร

สัตว 

10. ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยดานการผสม

เทียม 

11. ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยดานการ

จัดการฟารม

โดยวิเคราะหตนทุน-ผลตอบแทนของ

เกษตรกรผูเล้ียงในทุกระดับ เพื่อนําขอมูล   

บริหารจัดการการรวมกลุมเกษตรกร เพื่อ

ลดตนทุนการผลิต

• มีผลิตภัณฑสูตรอาหารสัตว บริการสมาชิก

และเกษตรกรในชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

• เพื่อปองกันโรคะบาดในสัตวปกและทําใหมี

การจัดการฟารมท่ีถูกตอง ไดมาตรฐาน 

• สรางความมั่นคงทางอาหารสัตวและลด

ตนทุน

• ไดผลิตภัณฑสินคาอาหารสัตวทองถิ่น

• เพื่อแกไขปญหาการขาดแหลงเงินทุนใน

การเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับการ

ดําเนินงานกลุมฯ

• ไดและมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

• นําแบรนดิ้ง “ไกแมฮองสอน” สูครัวไทย

และครัวโลก 

แผนกลยุทธวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน



แผนกลยุทธ วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
อุปสรรค/ปญหาที่สามารถแกไข

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

3. การแปรรูป (ปรับปรุงระบบโรงฆาและ

แปรรูปสูระบบมาตรฐาน)

1. ปรับปรุงระบบโรงฆาและโรงแปรูปสู

มาตรฐาน

2. การอบรมการตรวจสอบยอนกลับ 

(Traceability)

3. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบ

การเลี้ยงไปใชในระดับฟารม การบริหาร

จัดการโรงฆาแบบ Zero Waste

• มีโรงฆาสัตวและโรงแปรรูปที่ได

มาตรฐาน

• เพื่อใหผูบริโภคตระหนักรูถึง

ความสําคัญของความปลอดภัยในการ

บริโภคที่สามารถพิสูจนแหลงที่มาได 

และสรางความมั่นใจไรกังวลในตัว

สินคา (Food integrity)

4. พัฒนาดานการตลาด (เจาหนาที่/

ที่ปรึกษา/ผูเช่ียวชาญดานการตลาด)

1. บุรณาการหนวยงาน/จัดหาเจาหนาที่/ที่

ปรึกษา/ผูเช่ียวชาญดานการตลาด

2. สํารวจและวิจัยดานการตลาด 

3. การสรางดัชนีตัวบงช้ีทางภูมิศาสตรไก

แมฮองสอน (GI สินคา)

• เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

และ การรุกตลาด โดยหลัก “การตลาด

นําการผลิต” เนนเปนอาหารเพือ่

สุขภาพ (functional food) 

• การสราง Brand GI สินคา ไก

แมฮองสอน

• เพิ่มมูลคาผลผลติ (Value Added) 

ตลอดหวงโซมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

แผนกลยุทธวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน



แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไกแมฮองสอน

•

•



รายการซ้ือไกแมฮองสอนคืนจากกลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ป 2560

เดือน จํานวน(ตัว) น้ําหนักรวม(Kg) น้ําหนักเฉล่ีย(Kg) จํานวนเงิน(บาท)

มีนาคม 151 147.5 0.98 14,750

เมษายน 127 143.5 1.13 14,350

มิถุนายน 327 315.1 0.96 31,510

กรกฏาคม 256 310.7 1.21 31,070

กันยายน 145 162.5 1.12 16,250

ตุลาคม 125 124.5 1.00 12,450

รวม 1,131 1,203.80 1.06 120,380



ตนทุนการเลี้ยงไกแมฮองสอน

รายการ หนวย / บาท หนวย / ตัว จํานวนเงิน / บาท หมายเหตุ

คาพันธุสัตว 12 1 12

คาอาหาร 15 4 60 150 วัน

คายา 2 1 3.4

คาแรง 0

75.4

ขาย 100 1 100 24.6





กระบวนงาน (Value chain)

การสง่เสรมิและแปรรูปไก่แม่ฮ่องสอน

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

สรา้งการรบัรู ้ พฒันาการผลิต
สง่เสริม/พฒันา

ผลิตภณัฑ ์ 

สรา้งมูลค่าเพ่ิม

ผลผลิต
สง่เสริมการตลาดกระบวนงาน

(กลยุทธ)์

เกษตรกรผูเ้ล้ียง, 
ผูป้ระกอบการ, ขา้
ราชการ,ประชาชน 
และนักท่องเท่ียว

1. คดัเลือก
เกษตรกร/กลุ่มครือ
ขา่ยผูเ้ล้ียงไก่แบบครบ
วงจร
2. ปรบัระบบการเล้ียง
สู่มาตรฐาน 

1. จดัหาแหล่งเงินกู.้

2. อบรม สรา้ง
แนวคิดเกษตรกรและ
กลุ่ม เกษตรกรในการ
เป็นผูป้ระกอบการ

1.แปรรูป (ปรบัปรุง
โรงฆ่าและโรงแปรรูป

2.สรา้งผลิตภณัฑเ์น้ือ
ไก่คุณภาพ

1.พฒันาการตลาด 
(เจา้หน้าท่ี/ท่ี
ปรึกษา/ผูเ้ช่ียวชาญ

2.ขยาย/เพิ่มช่องทาง
การตลาด

2.ประชาสมัพนัธ์
เชิงรุก

เป้าหมาย

1.การประกวดไกและการ
ประกอบอาหาร

2..สืบคนเรื่องราวความ
เปนมา (Story)

3.จัดนิทรรศการและ
ประชาสัมพันธขอมูล

4..เผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูล

1. สรา้งเครือขา่ยการผลิต
แบบครบวงจร

2.ฝึกอบรมมาตรฐาน
ฟารม์ไก่พื้ นเมือง

3. สรา้งเครือขา่ยศูนย์
ผลิตอาหาร(Feed center)

4.ปรบัระบบการเล้ียง
(GFM)

1. จดัหาแหล่งเงินกู ้
ดอกเบ้ียตํา่

2.สรา้งแนวคิด
เกษตรกรและกลุ่ม เป็น

.

1.การอบรมการ
ตรวจสอบยอ้นกลบั 
(Traceability) 

สนับสนุนการพฒันา
นวตักรรมรูปแบบการ
เล้ียงไปใชใ้นระดบัฟารม์
ฟารม์ การบริหาร
จดัการโรงฆ่าแบบ Zero 
Waste

1.จดัทาํ MOU กบักลุ่ม/
สหกรณแ์ละคู่คา้

2. สรา้งเครือขา่ยการ
ผลิตและการตลาด

3. สรา้งดชันีตวับ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตรไ์ก่แม่ฮ่องสอน 
(GI สินคา้)

มาตรการ/

แนวทาง

สาํนักงาน

พฒันาชุมชน

จ.แม่ฮ่องสอน

ธกส.

แม่ฮ่อง

สอน.

ศวท.

ภาคเหนือ

สวทช.

ภาคเหนือ

สาํนกังาน

เกษตร 

จ.แม่ฮ่องสอน

สาํนกังาน

พาณิชย ์

จ.แม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลยั

ราชภฏั

เชียงใหม่

มหาวิทยาลยั

แม่โจ ้

ศูนยวิ์จยั

และบาํรุง

พนัธุส์ตัว์

แม่ฮ่องสอน

สาํนกังาน

ปศุสตัว์

จ.แม่ฮ่องสอน

ผูร้บัผิดชอบ / 

หน่วยบูรณา

การ

ตวัช้ีวดั

1) จาํนวนผลผลิตคุณภาพ 

2) จาํนวนฟารม์มาตรฐาน

ไก่แม่ฮ่องสอน (GFM)

ผลลพัธ์

1. สินคา้ไก่แม่ฮ่องสอนและผลิตภณัฑ์

ไดม้าตรฐานและมีความปลอดภยั

2) เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึ้ น  สามารถ

ประกอบอาชีพมัน่คง มัง่คัง่  ไดอ้ยา่งยัง่ยนื



• โครงการพระราชดําริ
• โครงการปรับระบบการเลีย้งสตัวปกสู

มาตรฐานฟารม (GFM)

พันธุแท (Premium 
grade)

• นโยบายตามยุทธศาสตรไกแมฮองสอน
• ขับเคลื่อนโดยนโยบายกระทรวงเกษตรฯ 

(ศพก. , แปลงใหญ)
ไกเชิงการคา

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไกแมฮองสอน



แนวการขับเคลื่อนไกพื้นเมืองแมฮองสอนเชิงการคา

เครือขายผูเลี้ยง
พอแมพันธุ 

ผลิตลูก 
จําหนาย

เครือขาย

ผูเลี้ยงไกขุน

เครือขาย
ผูเลี้ยงไกขุน

โรงแปรรูป
ผลิตภัณฑ

เครือขาย
ผูเลี้ยงไกขุน

โรงเชือด

ใชโมเดล “ไกประดูหางดําเชียงใหม”     

ตลาด
(นําการผลิต)



กลุมเกษตรกรเลี้ยงไกพื้นเมืองแมฮองสอนบานตอแพ

อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน (กลุมนํารองป 2561)

ต้ังคณะทํางาน

SWOT กลุม

จัดกระบวน
การกลุม

การจดัทํา

แผนพฒันา,

แผนการผลติ

กลุม่

จําแนกสมาชิก

กลุม่ (A,B,C)
แปลงใหญ

ลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต

ลดตนทุนคาอาหาร

 อาหารผสมเอง

 อาหารหมัก

ตูฟกไข



จบการนําเสนอ

สวัสดีครับ


	� ��การส่งเสริมการเลี้ยง�และ�แปรรูปไก่แม่ฮ่องสอน��                โดย : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน�
	สภาพการปฏิบัติงานเดิม
	Slide Number 3
	ลักษณะประจำพันธุ์
	วิสัยทัศน์ :  “ไก่แม่ฮ่องสอนหนังบาง เนื้อนุ่มแน่น แทนที่เขียดแลว �พัฒนาครบวงจร สร้างอาชีพชุมชน สู่ตลาดสากล”
	Slide Number 6
	ยุทธศาสตร์ไก่แม่ฮ่องสอน
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไก่แม่ฮ่องสอน
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไก่แม่ฮ่องสอน
	แนวการขับเคลื่อนไก่พื้นเมืองแม่ฮ่องสอนเชิงการค้า
	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านต่อแพ�อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน (กลุ่มนำร่องปี 2561)
	� ��จบการนำเสนอ�สวัสดีครับ����          �                 �

