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บทคัดย่อ
ไก่เหลืองหางขาว เป็นสัตว์ปีกอัตลักษณ์ประจาเมืองพิษณุโลก และมีตานานที่กล่าวถึงไก่สายพันธุ์นี้
มานาน ปัจจุบันไก่เหลืองหางขาวมีประชากรลดลงจานวนมาก ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สถานภาพและรูปแบบการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดพิษณุโลก จานวน 23 ราย
จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามด้วยคาถามปลายปิดและปลายเปิด
และใช้สถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งไก่ เ หลื อ งหางขาวส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย (68.18%) มี อ ายุ เ ฉลี่ ย
50.18 ± 14.23 ปี ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (47.62%) มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่
เหลืองหางขาว 17.38 ± 8.94 ปี มีการเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย (68.18%) มีการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่ (89.47%)
ใช้แรงงานในครอบครั ว (92.86%) มีพื้น ที่ดาเนินกิจการของตัว เอง (95.00%) มีวัตถุประสงค์ในการเลี้ยง
เพื่อการจาหน่าย (78.00%) และไม่มีการจดบันทึกข้อมูล (68.42%) เกษตรกรแต่ละครัวเรือนที่เลี้ยงไก่เหลือง
หางขาว มีการเลี้ ย งพ่ อ พั น ธุ์ไ ก่ เฉลี่ ย 2.20+1.19 ตัว แม่พันธุ์ไก่เฉลี่ ย 11.00+10.31 ตัว ไก่เล็ กหรือ ไก่ รุ่ น
เฉลี่ย 46.00+31.45 ตัว และลูกไก่เฉลี่ย 30.27+24.29 ตัว ผลการศึกษาครั้งนี้บอกเป็นนัยว่า หน่วยงานต่างๆ
ที่ จ ะเข้ า ไปให้ ก ารสนั บ สนุ น เกษตรกรในการเลี้ ย งไก่ เ หลื อ งหางขาว ควรจั ด ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการ
มีการฝึกอบรมที่เป็นระบบ และมีการส่งเสริมสนับสนุนในด้านข้อมูลต่างๆ ในการเลี้ยงและอนุรักษ์ไก่เหลือง
หางขาวอย่างถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่อง
คาสาคัญ: รูปแบบการเลี้ยง, ไก่เหลืองหางขาว, จังหวัดพิษณุโลก
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Abstract
Native chicken ( Lueng Hang Khao) is special breed of the native chickens which
is considered the unique breed and long legend in Phitsanulok province. Nowadays,
the number of Lueng Hang Khao is decreased dramatically. Thus, the objective of this research
was to study situation and pattern of raising Lueng Hang Khao of small scale farmers
in Phitsanulok province. A total of 23 farmers from the purposive samples were used in this
study. A questionnaire with closed and opened - ended questions was used for data collection.
The descriptive statistics used in the data analysis were arithmetic mean, standard deviation,
minimum, maximum and percentage. The results showed that the most farmers were male
(68.18%). The farmers’ average age was 50.18 ± 14.23 years old. The most of farmers had high
school education (47.62%). The farmers’ average experience for Lueng Hang Khao raising was
17. 38 ± 8. 94 years. The semi- free range condition of rearing system was found in this study
( 68. 18% ) . Most farmers preferred to select Lueng Hang Khao breeds ( 89. 47% ) . They used
people in family for work ( 92. 86% ) and raised their chicken belong to them land ( 95. 00% ) .
The majority of farmers raised Lueng Hang Khao for selling ( 78. 00% ) and did not kept record
( 68. 42% ) . An average breeder male and female, growing chicken and chick were 2. 20+ 1. 19
heads, 11. 00+ 10. 31 heads, 46. 00+ 31. 45 heads and 30. 27+ 24. 29 heads, respectively.
Accordingly, all organizations should support farmers to accurately and appropriately raised
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Lueng Hang Khao, and includes systematic training and continuous support information to
conservation and raising Lueng Hang Khao production in a sustainable manner.
Keywords: Pattern of raising, native chicken (Lueng Hang Khao), Phitsanulok province
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บทนา
ไก่เหลืองหางขาวหรือไก่ชนนเรศวร เป็นไก่ที่มีการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก
จนกลายเป็ น สั ต ว์ ปี ก อั ต ลั ก ษณ์ ป ระจ าเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก ได้ รั บ ความนิ ย มแพร่ ห ลายทั่ ว ประเทศ
สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด นอกจากนี้ยังสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งไก่เหลืองหางขาว
มีประวัติความเป็นมามากกว่า 400 ปี โดยมีหลักฐานอ้างอิงเป็นตานาน พงศาวดาร และประวัติศาสตร์ว่า
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงโปรดไก่เหลืองหางขาวมาแต่ทรงพระเยาว์ และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชทรงพานักอยู่กรุงหงสาวดีประเทศพม่า พระองค์ทรงนาไก่ชนไปจากเมืองพิษณุโลก เพื่อนาไปชนกับไก่
ของพระมหาอุปราชา ไก่ชนนี้มีลักษณะพิเศษจึงให้สมญานามว่า “ไก่เหลืองหางขาว ไก่เจ้าเลี้ยง” ปัจจุบันมีการ
จัดตั้งเป็นสมาคมและชมรมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง และชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนนเรศวร เป็นต้น ซึ่งสมาคม
และชมรมดังกล่าวได้เข้ามีบทบาทที่จะช่วยกันในการคัดเลื อกและอนุรักษ์พันธุ์ไก่พื้นเมืองของจังหวัดพิษณุโลก
ให้คงอยู่ไว้อย่างยั่งยืนต่อไป (นิสิต, 2558)
ปั จ จุ บั น การตลาดราคาของไก่เหลืองหางขาวที่มีลั กษณะเฉพาะตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ของ
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกนั้ น มี มู ล ค่ า ค่ อ นข้ า งสู ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ไก่ ส ายพั น ธุ์ อื่ น ๆ โดยราคา เฉลี่ ย ตั ว ละ
40,000-100,000 บาท (ปรี ช า, 2558) แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันไก่เหลื องหางขาวที่มีลั กษณะตรงตาม
มาตรฐานสายพั น ธุ์ มี จ านวนประชากรลดลง และได้ เ กิ ด พั น ธุ์ ลู ก ผสมและการกลายพั น ธุ์ เป็ น จานวนมาก
โดยมีการผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณให้เพียงพอแก่การบริโภคและเป็นแหล่งรายได้ นอกจากนี้ยังมีการ
วางแผนผสมพัน ธุ์ที่ไม่ถูก ต้อ ง โดยมีการผสมกันในสายสั มพันธ์เดี ยวกัน และเกิด ความเสื่ อมของลั ก ษณะ
เนื่องจากการผสมแบบเลื อดชิด (Inbreeding depression) ทาให้ลักษณะที่แสดงออกมาของลูกไก่รุ่ นหลั ง
อ่อนแอ และมีลักษณะด้อยลงส่งผลให้การอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาวมีจานวนลดลง แม้จะมีการส่งเสริม
ให้มีการเลี้ยงแต่ยังมีปริมาณน้อย ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาโรคระบาด การจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทาให้เกิด
ความสูญเสียมาก นอกจากนี้เกษตรกรยังไม่ได้ให้ความสาคัญในการจัดการฟาร์มหรือรูปแบบการเลี้ยง เป็นต้น
จากปัญหาที่กล่าวมานี้หากทราบข้อมูลสภาพการเลี้ยง จะช่วยนาไปวางแผนการผลิตและส่งเสริมการ
เลี้ยงให้กับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวได้อย่างเหมาะสม สามารถนาไปพัฒนา
เพื่อเป็นอาชีพในท้องถิ่นและเลี้ยงตนเองได้ต่อไปอย่างยั่งยืนได้ ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสถานภาพและรูปแบบการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดพิษณุโลก
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อุปกรณ์และวิธีการ
พื้นที่ศึกษา ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
พื้นที่ที่ทาศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เหลืองหางขาวใน
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยท าการเลื อ กสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) กล่ า วคือ
ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจะมุ่งเน้นเฉพาะผู้เลี้ยงไก่เหลืองหางขาวที่เข้าร่วมโครงการการยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตไก่เหลืองหางขาวเพื่อเพิ่มมูล ค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก
และเป็นผู้ที่อยู่ในวงการไก่พื้นเมืองเนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจ ติดตาม และมีการพัฒนา
ไก่พื้นเมืองอยู่ตลอดเวลา ทาให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไก่เหลืองหางขาวได้มากที่สุด จานวน 23 ราย ซึ่งมากกว่า
จานวนต่าสุดที่ยอมรับว่าเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนของประชากรได้
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ เป็ น แบบสอบถาม โดยข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ (1) ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร และ (2) ข้อมูลการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาว มีการสร้าง
และวิ ธี ก ารตรวจคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ วิ จั ย โดยมี ลั ก ษณะค าถามปลายปิ ด
(Closed-end question) และปลายเปิ ด (Open-end question) หลั ง จากนั้ น ได้ ท าการตรวจคุ ณ ภาพ
หรือทดสอบเครื่องมือวิจัย เพื่อประเมินความตรงของเนื้อหา โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดสอบกับ
เกษตรกรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิจารณาความยากง่ายของเนื้อหา ความเหมาะสมของคาถาม ความสมบูรณ์
ของแบบสารวจ และข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นทาการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์เพิ่มเติม
การวิเคราะห์ทางสถิติ
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าต่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด
(Maximum) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล
ทาได้โดยนาแบบสารวจที่ได้ทั้งหมด มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง ทาการจัดหมวดหมู่ลงรหัส
ข้อมูล นาข้อมูลที่ลงรหัสแล้วไปวิเคราะห์ และประมวลผลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2010

ผลและวิจารณ์
ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร
สถานภาพและรู ป แบบการเลี้ ย งไก่ เ หลื อ งหางขาวของเกษตรกรรายย่ อ ยในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (68.18%) มากกว่าเพศหญิง (31.82%) มีอายุเฉลี่ย 50.18±14.23 ปี
(ต่าสุด 18 ปี และสูงสุด 70 ปี) สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (47.62%) รองลงมา ได้แก่ ประถมศึกษา
(28.57%) และอนุปริญญาหรือปริญญาตรี (23.81%) ตามลาดับ เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่เหลือง
หางขาวเฉลี่ยเท่ากับ 17.38±8.94 ปี (ต่าสุด 6 ปี และสูงสุด 29 ปี) มีจานวนสมาชิกภายในฟาร์มที่เป็นแรงงาน
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ภายในครอบครัว (92.86%) มากกว่าจ้างแรงงานภายนอก (7.14%) จากผลการวิจัยที่ทาการศึกษาพบว่า
สอดคล้องกับการศึกษาของกฤษฎา และคณะ (2558); ปุณเรศวร์ (2559); มาริษา และคณะ (2559) และ
Wantasen et al. (2014) ที่พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ ยงไก่พื้นเมืองมีอายุอยู่ในช่ว งวัยกลางคน (41-60 ปีขึ้นไป)
ซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่ที่ทางานและมีประสบการณ์การทางานค่อนข้างสูง เกษตรกรในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่สาเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของ สุภาวดี (2557) และ Laenoi et al. (2015) ที่
รายงานไว้ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา 68.00% และ 80.00% ตามลาดับ
ข้อมูลการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาว
ในส่วนของข้อมูลการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาว พบว่าเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก มีการเลี้ยงพ่อพันธุ์
ไก่ เ หลื อ งหางขาวเฉลี่ ย 2.20±1.19 ตั ว ต่ อ ครั ว เรื อ น (ต่ าสุ ด 1 ตั ว ต่ อ ครั ว เรื อ น และสู ง สุ ด 5 ตั ว
ต่ อ ครั ว เรื อ น) แม่ พั น ธุ์ ไ ก่ เ หลื อ งหางขาวเฉลี่ ย 11.00±10.31 ตั ว ต่ อ ครั ว เรื อ น (ต่ าสุ ด 4 ตั ว ต่ อ ครั ว เรือน
และสู ง สุ ด 30 ตั ว ต่ อ ครั ว เรื อ น) ไก่ เ ล็ ก หรื อ ไก่ รุ่ น เฉลี่ ย 46.00±31.45 ตั ว ต่ อ ครั ว เรื อ น (ต่ าสุ ด 20 ตั ว
ต่อครัวเรือน และสูงสุด 100 ตัวต่อครัวเรือน) และลูกไก่เฉลี่ย 30.27±24.29 ตัวต่อครัวเรือน (ต่าสุด 15 ตัวต่อ
ครั ว เรื อ น และสู ง สุ ด 100 ตั ว ต่ อ ครั ว เรื อ น) ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า การเลี้ ย งไก่ เ หลื อ งหางขาวของเกษตรกร
ภายในฟาร์มจะมีสัดส่วนการเลี้ยงของแม่พันธุ์มากกว่าพ่อพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับการศึกษา
ของดนัยศักดิ์ และสายญาติ (2558) พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในจังหวัดระยองมีการเลี้ยงพ่อพันธุ์ไก่
พื้นเมืองจานวน 1-5 ตัวต่อครัวเรือนมากที่สุด (87.30%) และมีการเลี้ยงแม่พันธุ์เฉลี่ย 9.9 ตัวต่อครัวเรือน
(สูงสุด 50 ตัวต่อครัวเรือน และต่าสุด 2 ตัวต่อครัวเรือน) หรืออยู่ในช่วงจานวน 6-10 ตัวต่อครัวเรือนมากที่สุด
(40.00%)
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เหลื องหางขาวที่ทาการวิจัยส่วนใหญ่ไม่จดบันทึกข้อมูล (68.42%) เนื่องจาก
เกษตรกรไม่มคี วามสนใจและคิดว่าการจดบันทึกเป็นเรื่องยุ่งยาก จึงเป็นสาเหตุให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจด
บั น ทึ ก พั น ธุ์ ป ระวั ติ (สุ ภ าวดี , 2557) มี พื้ น ที่ ใ นการด าเนิ น กิ จ การฟาร์ ม ไก่ เ หลื อ งหางขาวเป็ น ของตนเอง
(95.00%) มากกว่าไม่มีพื้นที่ โดยการเช่าพื้นที่ (5.00%) เกษตรกรมีรูปแบบการเลี้ยงกึ่งขังกึ่งปล่อยหรือแบบ
ผสมผสาน (68.18 %) รองลงมา ได้แก่ การเลี้ ยงแบบปล่ อ ย (18.18 %) และการเลี้ ยงแบบขั ง (13 . 64 % )
ตามลาดับ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เหลืองหางขาวมีการคัดเลือก (89.47%) มากกว่าไม่มีการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่
เหลืองหางขาว (10.53%) จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าเกษตรกรมีการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว โดย
พิจารณาจากลักษณะภายนอกเป็นหลักในการเลี้ยง ซึ่งการที่ เกษตรกรที่มีการคัดเลือกมีความสนใจและให้
ความส าคั ญ กั บ การคั ด เลื อ กและปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ไ ก่ พื้ น เมื อ ง จึ ง ส่ ง ผลให้ ไ ก่ พื้ น เมื อ งที่ เ ลี้ ยงมี ลั ก ษณะต่ า ง ๆ
ที่ดี และสามารถจาหน่ายได้ในราคาสูง (พนม, 2544) นอกจากนี้ ฑิฆัมพร (2542) รายงานว่าเกษตรกรที่มีการ
คัดเลือกพันธุ์จะประสบความสาเร็จมากกว่าเกษตรกรที่ไม่เคยคัดเลือกพันธุ์ไก่พื้นเมือง
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Table 1 Farmers and farm characteristic of Native chicken (Lueng Hang Khao) in Phitsanulok
province
Variable
Percentage
Variable
Percentage
Gender
Pattern of raising system
- Male
68.18
- Free range
18.18
- Female
31.82
- Indoor
13.64
Farmers’ education
- semi-free range
68.18
- Primary school
28.57
Selection
- High school
47.62
- Selected
89.47
- Bachelor
23.81
- No selected
10.53
Record keeping
Raising another breed
- No records
68.42
- Raised
75.00
- Kept records
31.58
- No raised
25.00
The area for raising chicken
Objectives for raising chicken
- Own land
95.00
- Selling
77.78
- land for rent
5.00
- Contest
11.11
- Enjoying
7.41
- Sport
3.70
เกษตรมี ก ารเลี้ ย งไก่ ส ายพั น ธุ์ อื่ น ๆ ไว้ ภ ายในฟาร์ ม (75.00%) มากกว่ า ไม่ ไ ด้ เ ลี้ ย ง (25.00%)
โดยสายพันธุ์ที่ทาการเลี้ยง เช่น พันธุ์ประดู่หางดา พม่า และพื้นเมืองทั่วไป เป็นต้น เกษตรกรมีวัตถุประสงค์
ในการเลี้ ย งไก่ พื้ น เมื อ งเพื่ อ การจ าหน่ า ยมากที่ สุ ด (77.78 %) รองลงมา ได้ แ ก่ เพื่ อ การประกวด
และความสวยงาม (11.11%) เพื่ อ ความเพลิ ด เพลิ น (7.41%) และ เพื่ อ เกมกี ฬ า (3.70%) ตามล าดั บ
ซึ่งสอดคล้องกันการศึกษาของ ปุณเรศวร์ (2559) และ Yaemkong et al. (2017) แต่อย่างไรก็ตามแตกต่างกับ
การศึกษาของ Laenoi et al. (2015) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเลี้ ยงเพื่อชนเป็นหลั ก ทั้งนี้เนื่องจากไก่
เหลื องหางขาวที่ เกษตรกรเลี้ ย งไม่เน้ น เลี้ ย งทางด้ านการกี ฬ าหรื อ ไก่ช น เพราะเกษตรกรนิย มเอาไก่ พ ม่ า
และเวียดนามมาผสมกับไก่พื้นเมืองไทยเพื่อประโยชน์ในการชน นอกจากนี้ปัจจุบันเกษตรกรเลี้ยงไก่สายพัน ธุ์
ประดู่หางดามากกว่าไก่พันธุ์เหลืองหางขาว อาจเนื่องมากจากไก่พันธุ์ประดู่หางดาเป็นที่นิยมของเกษตรกรหรือ
นักเล่นไก่ชน และสามารถฝึกสอนเป็นไก่ชนได้ดีเทียบเท่ากับไก่พันธุ์เหลืองหางขาว (พรรณระพี และคณะ.,
2543ก; 2543ข) อย่างไรก็ตามไก่พันธุ์เหลืองหางขาวมีราคาค่อนข้ างแพง จึงทาให้เกษตรกรในการศึกษาครั้งนี้
นิยมเลี้ยงไว้เพื่อจาหน่ายเป็นหลัก
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สรุป
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เหลืองหางขาวในจังหวัดพิษณุโลกส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ
เฉลี่ย 50.18±14.23 ปี ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่เหลืองหาง
ขาว 17.38±8.94 ปี เกษตรกรส่ ว นใหญ่ มี ก ารเลี้ ย งแบบกึ่ ง ขั ง กึ่ ง ปล่ อ ย เกษตรกรส่ ว นใหญ่
มีการคัดเลือกและการจดบันทึกข้อมูลสายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว ใช้แรงงานในครอบครัว มีพื้นที่ดาเนินกิจการ
ของตัวเอง
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเลี้ ย งเพื่ อ การจ าหน่ า ยมากที่ สุ ด เกษตรกรมี ก าร เลี้ ย งพ่ อ พั น ธุ์ ไ ก่
เฉลี่ย 2.20+1.19 ตัว แม่พันธุ์ไก่เฉลี่ย 11.00+10.31 ตัว ไก่เล็กหรือไก่รุ่นเฉลี่ย 46.00+31.45 ตัว และลูกไก่
เฉลี่ย 30.27+24.29 ตัว
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