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บทคัดยอ—งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาระบบโซอุปทาน รูปแบบตางๆในการผลิตไกพื้นเมืองประดูหางดํา เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพ ต นทุน รายได และ เพื่อเสนอแนะการพั ฒ นาโซอุป ทานไกพื้นเมือง โดยผูวิจัยไดวิเคราะห
ประสิทธิภาพการทํางานของโซ 4 สวนดวยกันคือ ความมีประสิทธิภาพ (efficiency) ความยืดหยุน (flexibility) การ
ตอบสนอง (responsiveness) และคุณภาพของอาหาร (food quality) เมื่อทําการวิเคราะหความยืดหยุนและการ
ตอบสนองของโซอุปทานไกประดูหางดําทั้ง 9 รูปแบบ โดยการจําลองสถานการณเมื่อกําลังการผลิต/ความตองการไก
ประดูหางดํ า มี การเปลี่ยนแปลงพบว า รูปแบบฟารมเครือขา ยที่มีก ารวางแผนร วมกันเสมือนเปน พันธะสัญ ญากั บ
เกษตรกรในเครือขายนั้นมีความยืดหยุนดานการผลิต และเกษตรกรมีรายไดตอเนื่อง และตลาดคูคาสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางสม่ําเสมอ แตรูปแบบฟารมที่ไมไดวางแผนรวมกับเกษตรกรจะเกิดความผันผวนของ
ปริมาณไกเขาตลาดอยูตลอดเวลา การไมมีตลาดอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอเสถียรภาพดานรายไดของเกษตรกร
และความสนใจในอาชีพการเลี้ยงไกพื้นเมืองในระยะยาว สวนรูปแบบฟารมที่มีโรงเชือดและมีตลาดแบบครบวงจรนั้น
ในระยะยาวจะตองอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการในรูปแบบผูประกอบการของเจาของฟารมอยางมาก ทําให
การขยายรูปแบบดังกลาวออกไป เปนไปไดคอนขางยาก
จากโซอุปทานของการเลี้ยงไกประดูหางดํา เกษตรกรสามารถมีบทบาทไดหลากหลาย และบทบาทในโซอุปทานนั้นจะ
มีผลทําใหเกษตรกรมีรายได ตนทุนคาใชจาย และกําไรที่แตกตางกันขึ้นอยูกับวาเกษตรกรดําเนินงานในสวนใดบางใน
โซอุปทานของการเลี้ยงไกประดูหางดําเชน กรณีที่เกษตรกรมีการเลี้ยงไกพันธุแทเปนไกขุน (รุนละ 500 ตัว จําหนาย
เดือนละ 4 รุน) จะมีกําไรจากการเลี้ยงไกขุนประมาณ 40,000 บาทตอเดือน สวนกรณีที่เกษตรกรทําการเลี้ยงไกประดู
หางดําจํานวน 350 ตัว (พอพันธุ 50 ตัว แมพันธุ 300 ตัว) ไดกําไรประมาณ 8,000 บาทตอเดือน โดยจําแนกเปนกําไร
จากการจําหนายลูกไก (200 ตัว) ประมาณ 1,800 บาทตอเดือน กําไรจากการจําหนายไกขุน (650 ตัว) ประมาณ 5,800
บาทตอเดือน และกําไรจากการจําหนายพอแมพันธุที่ปลดระวาง (30 ตัว) ประมาณ 300 บาทตอเดือน เปนตน
แนวทางและรูปแบบในการพัฒนาองคประกอบหลักของโซอุปทานฯ เพื่อใหเกิดความเขมแข็งในระบบโซอุปทานไก
พื้นเมืองประดูหางดํานั้น เริ่มตนจากการพัฒนาการสรางฟารมเครือขาย ในดานองคความรูและทักษะในการบริหาร
จัดการฟารมและเกษตรกรในเครือขาย องคความรูในการเพาะเลี้ยง องคความรูดานการวางแผนการตลาด และตองมี
ความพรอมทางดานการเงิน สวนดานการพัฒนาเกษตรกรรายยอยในเครือขายนั้น พบวา เกษตรกรควรจะตองมี
ความสามารถในการเพาะเลี้ยงไกไดอยางเปนระบบและเปนมาตรฐาน เพื่อใหไดไกที่มีคุณภาพดี ถูกสุขลักษณะภายใต
ตนทุนที่เหมาะสม ตองสามารถวางแผนการเพาะเลี้ยง แผนการเก็บเกี่ยว และการวางแผนการตลาดรวมกับฟารม
เครือขายได และควรมีแผนแกไขปญหาขอจํากัดของกําลังการผลิต ของหนวยผลิตตนน้ํา โดยอาจจะมีการสรางระบบ
การถายทอดเทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงพอ-แมพันธุใหแกฟารมเครือขายที่มีศักยภาพ และในสวนของผูบริโภคพบวา
ผูบริโภคไกพื้นเมืองสวนใหญเปนกลุมวัยกลางคนขึ้นไป ในขณะที่กลุมคนทั่วไปโดยเฉพาะในคนรุนใหมจะไมคุนชินกับ
รสชาติของไกพื้นเมือง จึงควรจะตองมีแผนการแกไขปญหาตลาดที่จํากัดเฉพาะกลุมคนวัยกลางคนเพื่อขยายตลาดการ
บริโภคใหมากขึ้นสอดรับกับแผนการขยายตัวของโซอุปทานฯที่จะทําใหมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
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Abstract—In this study, we examine the supply chains of Pradu Hangdum breed Thai indigenous chicken in
order to assess its efficiency, cost, revenue, and conform supply chain development recommendation. The
framework to assess chain efficiency is composed of 4 parts: efficiency, flexibility, responsiveness and
product quality of this chain. From investigating 9 types of the chain using simulation, we found that: when
farm closely coordinate with farmers, flexibility of the chain increase, farmers’ revenue stabilized, and
consumer responsiveness increase. While for uncoordinated relationship, supply of bird to the market
fluctuates. That fluctuation affects stability of farmers’ revenue and the attractiveness of farmer to participate
in the chain. For farm that has integrated slaughtering house, we found that this type of chain relies heavily
on management skill of a farmer. Hence, it would be difficult to duplicate of expand this chain type.
Depending on farmer activities in the chain, cost and profit of farmers differ among the others. For example,
a case of chicken raised for consumption (500 birds for a batch and 4 batches for each month) profit will be
around 40,000 baht per month. While for a farm that grows parent stock of 300 hens and 50 roosters the
profit from selling 200 small chicks is around 1,800 baht per month and profit from selling 650 chickens for
consumption is around 5,800 per month and from selling culling flock is around 3600 per 12-month.
To strengthening the chain of Pradu Hangdum breed Thai indigenous chicken, we recommend enhancing
capacity of farm network in management both in their own farm and managing farmers, production operation,
marketing management, and financial management. For farmers, we recommend to set farming standard to
maintain high quality of chicken production under low cost. Farmers should be capable of production
planning, and coordinate marketing plan with farm network. We also recommend debottlenecking capacity
constraint of the most upstream unit, Chiang Mai livestock and breeding center. This could be done to
technology transferring between the center and high potential farm network. For the market consumption, we
found that indigenous chicken is popular among middle age that is familiarized with the chicken. To expand
the market, this trend also should be addressed together with enhancing chain capability.
Keywords— indigenous chicken, supply chain, revenue, efficiency

