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การศึ กษาสภาพการเลึ ้ยงไกึ พึ ้นเมึ องและความต้องการสึ งเสรึ มการเลึ ้ยงไกึ พึ ้นเมึ อง 

ของเกษตรกรในจังหวัดล าปาง 

วิจิตร จิตอารี1 

บทคึัดยึ อ 
การศ ึกษาคร ั้งน ี้ม ีว ัตถ ุประสงค  เพ ื่อศ ึกษาสภาพการเล ี้ยงไก  พ ื้นเม ืองและความต  องการ

ส  งเสร ิมการเลี้ยงไก พื้นเมืองของเกษตรกรในจังหวัดล าปาง โดยใช แบบสอบถามกับกลุ มประชากร
ตัวอย างจ  านวน 400 ราย ท าการเก็บรวบรวมข อมูลน ามาวิเคราะห โดยใช โปรแกรมส าเร็จรูป         
เพ ื่อหาค  าเฉล ี่ย และค  าเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว า เกษตรกรในจังหวัดล าปางร อยละ 55.3 มีอาชีพหลักท าสวน       
มีสมาชิก ในครัวเรือนเฉลี่ย 4.47 คน เกษตรกรมีประสบการณ ในการเลี้ยงไก พ้ืนเมืองส วนใหญ  1-5 ป ี 
พ ันธ ุ ไก  พ ื้นเม ืองท ี่เล ี้ยงมากท ี่ส ุดร อยละ 73 คือไก ชน เกษตรกรร อยละ 100 มีการเพาะขยายพันธุ โดย
วิธีผสมแบบธรรมชาติ อาหารที่ให ไก พ้ืนเมืองเป็นวัตถุดิบล วนๆ ได แก  ข าวเปลือก และข าวโพด      
คิดเป็นร อยละ 43 และ 65.5 ตามล าดับ โรงเรือนที่ใช เลี้ยงไก  ร อยละ 62 เป็นโรงเรือนที่แยก       
จากตัวบ าน ไม มีตาข ายกันนก และร อยละ69.5 เลี้ยงเป็นแบบกึ่งขังกึ่งปล อย โดยร อยละ 88           
มีอุปกรณ ใส อาหาร และน้ า เกษตรกรร อยละ 65.5 ม ีการป  องก ันโรคโดยการท  าว ัคซ ีน เม ื่อไก  ม ีอาการ
เจ ็บป่วย ร อยละ 39.7 จะปร ึกษาก ับเจ  าหน  าท ี่กรมปศ ุส ัตว   ส  วนการขายไก  พ ื้นเม ืองจะขายเป ็นไก  ม ีช ีว ิต
เฉล ี่ยก ิโลกร ัมละ 93.19 บาท และขายเป ็นไก  ชนเพศผ ู เฉล ี่ยต ัวละ 2,260.42 บาท ขายไก  เพศเม ียเป ็น
แม  พ ันธ ุ  เฉล ี่ยต ัวละ 1,214.25 บาท ด านปัญหาในการเลี้ยงไก พื้นเมืองของเกษตรกรพบปัญหา    
ในระดับมากปัญหาเดียว คือ อาหารสัตว ส าเร็จรูปมีราคาแพง ส าหรับความต องการส งเสริมการ
เลี้ยงไก พื้นเมืองด านต างๆ ได แก  พันธ ุ ไก พ ื้นเม ือง การสร างโรงเรือน การจัดการเลี้ยงดูไก ระยะต างๆ 
การปรับปรุง และพัฒนาสายพันธุ  อาหารไก พ้ืนเมือง การป้องกันและรักษาโรค การจัดตั้งกองทุนยา
สัตว ประจ ากลุ ม การบริหารจัดการกล ุ ม การจ ัดท  ามาตรฐานฟาร  ม การตลาด และการจ ัดประกวดไก  
พ ื้นเม ืองอย ู ในระด ับปานกลาง 
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A study of Raising Conditions for  Native Chicken and Need for Extension on 
Native Chicken raising of farmers  

In Lampang Province. 
Wijit Jitaree1

 

                    Abstract 
 

This study investigated the status and guideline for native chicken raising 
of farmers in Lampang province by using interview test (400 persons). The data of       
this study was evaluated by statistical program. 

It was found that most of farmers in Lampang province did gardening 
about 55.3%. The average of family members had 4.47 persons. Generally, farmers 
had experience of native chicken raising about 1 to 5 years, which most fighting cock 
was popular (73%). 100 percentage of native chicken raising was simplify pattern. It 
was natural breeding included feeding that was fed by paddy (43%) and corn (65.5%). 
Chicken house was separated from homestead. Generally, pattern of chicken raising 
was semi-free range system (69.5%) and had chicken feeder and water equipment 
(88%). However, there wasn’t a net that was used to protect local bird. Farmers 
prevented the diseases by vaccination (65.5%) and consulting livestock authorities 
(39.7%). Price of live native chicken were 93.19 baht per kg including fighting cock   
and parent stock were sold 2,260.42 and 1,214.25 baht per bird, respectively.       
The problem of Thai native chicken raising, first priority was price of complete feed 
that, was expensive. Second priorities were chicken breed, housing, management, 
feed, prevention and treatment, vaccination, marketing and competition nonetheless, 
were demanded for supporting. 
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บททึ ่1 
ึึบทนึ า 

1. ความสึ าคึัญและทึ ่มาของปึัญหา 

      ไก พ้ืนเมืองนับเป็นสัตว เลี้ยงคู บ านคู เมืองของเกษตรกรไทยมาช านานโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ  
ใช  เป็นอาหารโปรตีนในครัวเรือน เพ่ือความสวยงามและเกมกีฬา ซึ่งไก พ้ืนเมืองมีคุณสมบัติที่ดีหลาย
ประการ เช  น สามารถฟ ักไข  เองได   เล ้ียงล ูกได  ด ี ม ีความสามารถในการปร ับต ัวให  เข  าก ับสภาพแวดล  อมได  
เป ็นอย  างด ี ม ีความแข ็งแรง ทนทานต  อโรค และม ีความสามารถในช ั้นเช ิงการต  อส ู  จนท าให สามารถ    
ส ืบทอดแพร  พ ันธ ุ ได  จนถ ึงท ุกว ันน ี้ 

โดยสภาพพื้นที่ของจังหวัดล าปางสามารถเลี้ยงไก พื้นเมืองได เป็นอย างดี สามารถเลี้ยงเป็น
อาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมในการท าสวนผลไม ได  มูลไก ก็สามารถน ามาเป็นปุ๋ยได เป็นอย างดีใน
ปัจจุบันไก พ้ืนเมืองได รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้นมากเป็นเพราะไก พ้ืนเมืองมีเนื้อที่แน นรสชาติอร อยเป็น        
ที่ถูกปากของผู บริโภคทั่วไป จนมีแนวโน มว  าจะสามารถส งออกเนื ้อไก  พื ้นเม ือ งไปจ าหน าย             
ยังต างประเทศได  นอกจากนี้หากไก พื้นเมืองตัวใดที่มีความสามารถในการต อสู  หรือมีสีสัน สวยงาม
ตรงตามต าราลักษณะไก ในอุดมทัศนีย ก็จะท าให สามารถเพ่ิมมูลค าของไก ตัวนั้นได อีกหลายเท  าต ัว 

แต ในปัจจุบันปริมาณการผลิตไก พื้นเมืองยังไม เพียงพอต อความต องการของตลาดเพราะ
เกษตรกรส วนใหญ ประมาณร อยละ  70–80 จะเลี้ยงแบบหลังบ าน ประมาณ 10–20 ตัวต อ
ครัวเรือนเท านั้น และการเลี้ยงส วนใหญ ยังเป็นการเลี้ยงปล อยตามธรรมชาติ เป็นสาเหตุให เกิดความ
ส ูญเส ียเป ็นอย  างมาก 

ดังนั้นการศึกษาสภาพการเลี้ยงไก พื้นเมืองและความต องการส งเสริมการเลี้ยงไก พื้นเมือง   
ในจังหวัดล าปาง จะท าให สามารถทราบถึงสภาพการเลี้ยงในปัจจุบัน ลักษณะพ้ืนฐานทางสังคมและ
เศรษฐกิจของเกษตรกรผู เลี ้ยงไก พื้นเมือง และทราบถึงปัญหา อุปสรรคต างๆเพื่อให เกิดการปรับ
ระบบการเลี้ยงแบบอาศัยโรงเรือนมาผสมผสานกับการลี้ยงแบบพื้นบ าน  และเน นการส งเสริม    
ถึงเทคนิคในการผลิตต างๆ ให เพียงพอ และตรงกับความต องการของตลาด ทั้งในด านการบริโภค
เนื้อและการเลี้ยงไก เพ่ือเป็นเกมกีฬา ตลอดจนการเลี้ยงเพ่ือการอนุรักษ  และประกวดเป็นไก สวยงาม
ตามอ ุดมท ัศน ีย   ต  อไป 

2. วึัตถึ ประสงค์ 
2.1 เพ ื่อศ ึกษาสภาพข  อม ูลท ั่วไปในการเล ี้ยงไก  พ ื้นเม ืองในจ ังหว ัดล าปาง 
2.2 เพ ื่อศ ึกษาความต  องการส  งเสร ิมการเล ี้ยงไก  พ ื้นเม ืองในจ ังหว ัดล าปาง 

                 2.3 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข อเสนอแนะของเกษตรกรผู เลี้ยงไก พ้ืนเมือง                
ในจังหวัดล าปาง 
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      3.ึประโยชนึ์ทึ ่คาดวึ าจะไดึ้รึับ 

3.1 ด  านผลผล ิต (Output) ท  าให  ทราบข  อม ูลท ั่วไปสภาพส ังคมและเศรษฐก ิจสภาพการเล ี้ยง
ไก  พ ื้นเม ืองของเกษตรกรการปร ับปร ุงสายพ ันธ ุ ไก  พ ื้นเม ืองของเกษตรกรการป  องก ันโรคและร ักษาโรค
รวมทั้งความต องการส งเสริมการเลี้ยงไก พื้นเมืองของเกษตรกรตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของ
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดล าปางท าให สามารถน าข อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการผลิต  
ไก  พ ื้นเม ืองต  อไปได   

3.2 ด านผลลัพธ  (Outcome) ได น าข อมูลที่ได จากการท าวิจัยไปส งเสริมเกษตรกรท าให 
เกษตรกรเกิดการพัฒนาการเลี้ยงตามหลักวิชาการและสามารถแก ไขปัญหาต างๆ  เช น การพัฒนา
สายพ ันธ ุ  การจ ัดการเล ี้ยงด ู และการป  องก ันโรคของเกษตรกรได   

3.3 ด านผลกระทบ (Impact) เกิดการผลักดันให เกิดการรวมกลุ มของเกษตรกรและสร าง
เครือข ายเกษตรกรผู เลี้ยงไก พ้ืนเมืองให มากขึ้นสามารถก าหนดโครงการและกิจกรรมต างๆ ในการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค กรปกครองส  วนท  องถ ิ่นและตามแผนย ุทธศาสตร  จ ังหว ัดได  
อย  างม ีประส ิทธ ิภาพมากย ิ่งข ึ้น 
4.ึกรอบแนวคึ ดการศึ กษา 

จากความต องการการบริโภคไก พื้นเมืองยังมีสูงและการผลิตไก พื้นเมืองยังไม เพียงพอต อ
ความต องการของตลาดอีกทั้งการผลิตไก พ้ืนเมืองให เป็นไก กีฬาและผลิตเพ่ืออนุรักษ เป็นไก สวยงาม  
ก็ยังมีความต องการอยู อย างต อเนื่องการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาเพื่อให ทราบถึงข อมูลด  าน
สภาพการเล ี้ยงป ัญหาอ ุปสรรคและความต องการในการถ ายทอดความรู จากนักวิชาการเพ ื่อให  เก ิดการ
ส  งเสร ิมได  ถ ูกจ ุดจนสามารถน าไปให เกษตรกรเกิดการพัฒนาการผลิตให ตรงและเพียงพอต อความ
ต  องการของตลาดต  อไป 
5.ึขอบเขตของการศึ กษา 

เป็นการศึกษาข อมูลทั่วไปพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการศึกษาสภาพการเลี้ยง
ไก พื้นเมืองการป้องกันและรักษาโรคผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงไก พื้นเมืองของ
เกษตรกรในจังหวัดล าปาง ตัวอย างประชากร 400 ราย ซึ่งจะท าให ทราบข อมูลที่เป็นจริงและเป็น
ปัจจุบันสามารถน ามาประยุกต ใช ในการก าหนดแนวทางการส งเสริมการเลี้ยงไก พื้นเมืองแก  
เกษตรกรในพ ื้นท ี่จ ังหว ัดล าปางได   

 

ระยะเวลาดึ าเนึ นงาน 
ด าเนินการวิจัยระหว างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ในเขตพื้นที่ทุกอ าเภอ     

ในจ ังหว ัดล าปาง 
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บททึ ่ 2 
เอกสารและงานวึ จึัยทึ ่เกึ ่ยวขึ้อง 

การศึกษาครั ้งนี ้ผู  ศ ึกษาและคณะได ศึกษาค นคว าผลงานวิจัยที ่เกี ่ยวข องมาประมวล
เปร ียบเท ียบเพ ื่อน  ามาใช  เป ็นแนวทางหร ือกรอบแนวค ิดในการตอบว ัตถ ุประสงค  ของการศ ึกษา ด ังน ี้ 

ไก  พ ื้นเม ืองเป ็นส ัตว  ท ี่อย ู ค ู ส ังคมไทยในชนบทมาเป ็นระยะเวลาอ ันยาวนาน โดยม ีว ัตถ ุประสงค  
คือ เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน ถ ามีปริมาณมากพอก็จ าหน ายเป็นรายได เสริม  รวมทั้งเพื่อความ
เพลิดเพลินหรือความสวยงามตลอดจนเพื่อแข งเป็นเกมกีฬา (เกรียงไกร และคณะ,2543) ซึ่ง     
ไก พ้ืนเมืองได รับการปรับปรุงพันธุ ขึ้นมาโดยอาศัยพ้ืนฐานของธรรมชาติ  จึงท าให มีความต านทานโรค
และเจริญเติบโตได ดีในสภาพการเลี้ยงดูของเกษตรกรรายย อย (สว ัสด ิ์ และคณะ,2541) นอกจากนี้   
ไก พ้ืนเมืองยังมีราคาแพงกว าไก เนื้อ ประมาณร อยละ 25–30 จึงให ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจส ูงกว  า 
ขณะท ี่ต นท ุนการผล ิตหร ือเกือบไม  ม ีเลย เพราะสามารถกินเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือนข าวเปลือก
ตกหล นหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งหนอนและแมลงในธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีรสชาติที่ดีกว าไก พันธุ 
เนื้อจากต างประเทศและเป็นอาหารโปรตีนที่ดีที่สุดของเกษตรกรรายย อย (อภิชัย,2541) 

สุรัตน ชัย และคณะ(2549) ศึกษาสภาพการเลี้ยงไก พื้นเมืองของเกษตรกรหมู บ านบริวารศูนย 
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พบว าเกษตรกรส วนใหญ เป็นเพศชาย ร อยละ
68.4 ม ีอาย ุเฉล ี่ย 52.9 ป ี การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา มีอาชีพหลักท านา อาชีพเสริมคือการ
เลี้ยงสัตว โดยมีวัตถุประสงค ในการเลี้ยงเพื่อบริโภค ใช วิธีการเลี้ยงแบบปล อยตามธรรมชาติขังคอก  
ในเวลากลางคืนในขณะที ่สภาพการเลี ้ยงไก พื ้นเมืองโดยทั ่วไปของเกษตรกรในเขตจังหว ัด
พระนครศร ีอย ุธยาเล ี้ยงไก  พ  อแม  พ ันธ ุ   ไก  ร ุ น และล ูกไก   จ  านวน 25.56 ต ัวต  อคร ัวเร ือน         
(ประภัสสร,2543) 

ประภัสสร (2543) พบว าปัญหาในการเลี้ยงไก พื้นเมืองส วนใหญ จะมีปัญหาอาหารสัตว      
มีราคาแพง เกษตรกรขาดความรู ด านยา และวัคซีนป้องกันโรคราคาจ าหน ายไม แน นอน เลี้ยงแล ว   
ไม คุ มทุนซึ่งสอดคล องกับสวัสดิ์ และคณะ (2541) พบว าไก พื้นเมืองส วนใหญ ที่เกษตรกรรายย อยเลี้ยง
จะตายด วยโรคระบาดและการจัดการที่ไม เหมาะสมโดยขาดการท าวัคซีนและขาดเงินทุนในการ      
ซ ื้ออาหารและยา 

สุรัตน ชัย และคณะ (2549) ศึกษาความต องการช วยเหลือในการเลี้ยงไก พื้นเมืองของ
เกษตรกรหมู บ านบริเวณศูนย ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ อนอันเนื่องมาจากพระราชด า ริ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว าเกษตรกรส วนใหญ ต องการให ส วนราชการออกใบรับรองไก พ อพันธุ ดี  รองลงมา คือ
ต  องการให  ภาคร ัฐสน ับสน ุนอ ุปกรณ  ส  าหร ับให  และอาหาร และสน ับสน ุนไก  พ  อพ ันธ ุ ด ี สอดคล  องก ับ
ประภัสสร (2543) พบว าเกษตรกรส วนใหญ ต องการให หน วยงานราชการส งเสริมไก พันธุ พื้นเมือง
ด ั้งเด ิมไม  ใช  ล ูกผสมพ ื้นเม ือง ในขณะท ี่ ส ุว ิช ค ุ มคงส ินธ ุ  และคณะ (2556) พบว  าความต  องการว ิธ ีการ
ส งเสริมการเลี ้ยงไก พื ้นเมืองของเกษตรกรจังหวัดชัยนาท คือ เกษตรกรมีความต องการส งเสริม    
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จากสื่อบุคคลจากทางราชการมากที่สุด ทั้งในด านการปรับปรุงพันธุ  การให อาหาร และการป้องกัน
โรคต างๆ รวมทั้งมีความต องการให มีกระบวนการสร างเครือข ายและการรวมกลุ มให เกิดความเข มแข็ง         
อย  างต  อเน ื่อง 
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บททึ ่ 3 
ึึวึ ธึ การดึ าเน นการศึ กษาวึ จึัย 

 

การศึกษาสภาพการเลี้ยงไก พื้นเมือง การป้องกันและรักษาโรค ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
จากการเล ี้ยงไก  พ ื้นเม ืองของเกษตรกรในจ ังหว ัดล าปาง ต ัวอย  างประชากร 400 ราย ซ ึ่งจะท  าให  ทราบ
ข อมูลที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน สามารถน ามาประยุกต ใช ในการก าหนดแนวทางการส งเสริมการ
เล ี้ยงไก  พ ื้นเม ืองแก  เกษตรกรในพ ื้นท ี่จ ังหว ัดล าปางได   ม ีว ิธ ีการและข ั้นตอนการศ ึกษาว ิจ ัย ด ังน ี้ 
1.ึพึ ้นทึ ่ทึ ่ทึ าการศึ กษา 

พ้ืนที่ที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ได แก พ้ืนที่จังหวัดล าปาง โดยสภาพพื้นที ่ของจังหวัดล าปาง
สามารถเล ี้ยงไก  พ ื้นเม ืองได  เป ็นอย  างด ี สามารถเล ี้ยงเป ็นอาช ีพหล ัก หรืออาชีพเสริมในการท าสวนยาง
หรือสวนผลไม ได  ม ูลไก ก ็สามารถน  ามาเป็นป ุ๋ยได  เป็นอย  างด ี ในปัจจุบ ันไก พ ื้นเม ืองได  ร ับความนิยม  
เพ่ิมสูงขึ้นมากเป็นเพราะไก พ้ืนเมืองมีเนื้อที่แน น รสชาติอร อย เป็นที่ถูกปากของผู บริโภคทั่วไปจนมี
แนวโน มว าจะสามารถส งออกเนื้อไก พ้ืนเมืองไปจ าหน ายยังต างประเทศได  นอกจากนี้หากไก พ้ืนเมือง
ตัวใดที่มีความสามารถในการต อสู  หรือมีสีสันสวยงามตรงตามต าราลักษณะไก ในอุดมทัศนีย  ก็จะท า
ให  สามารถเพ ิ่มม ูลค  าของไก  ต ัวน ั้นได  อ ีกหลายเท  าต ัว 
2. ประชากรและกลึ  มตึัวอยึ าง 

การศึกษาสภาพการเลี้ยงไก พ้ืนเมืองและความต องการส งเสริมการเลี้ยงไก พ้ืนเมืองของ
เกษตรกรในจ ังหว ัดล าปาง ม ีรายละเอ ียดเก ี่ยวก ับว ิธ ีด  าเน ินการศ ึกษาว ิจ ัย ด ังน ี้ 

1. ประชากรใช  ศ ึกษาเป ็นเกษตรกรผ ู เล ี้ยงไก  พ ื้นเม ืองในจ ังหว ัดล าปาง จ  านวนท ั้ง 39,707 ราย 
2. กล ุ มประชากรต ัวอย  างท ี่ได  จากการค  านวณส ูตรของ Yamane ที่มีความคลาดเคลื่อนของ

การช ักต ัวอย  างร  อยละ 5 เท  าก ับ 396.010 ราย ท  าการเพ ิ่มให  เป ็นจ  านวนเต ็ม จ ึงท  าให  แต  ในการศ ึกษา
คร ั้งน ี้ใช  กล ุ มประชากรต ัวอย  างจ  านวนท ั้งส ิ้น 400 ราย ด ังน ี้ 

n = N 

1+N (e)2 

เม ื่อ n= จ  านวนต ัวอย  างท ี่จะท  าการศ ึกษา 
N =จ  านวนคร ัวเร ือนผ ู เล ี้ยงไก  พ ื้นเม ืองท ั้งหมดในจังหวัดล าปาง    

ค ือ 39,707 ราย 
e = ความคลาดเคล ื่อน น  าค  าด ังกล  าวมาแทนในส ูตรจะ

ได   

n =  39,707 

1+39,707(0.05)2 

= 396.010 ราย เพ ิ่มเป ็นจ  านวนเต ็มเท  าก ับ 400 ราย 
3. การส ุ มต ัวอย  างประชากรเป ็นการส ุ มต ัวอย  างประชากรอย  างง  ายตามส ัดส  วนของเกษตรกรผ ู เล ี้ยงไก  
พ ื้นเม ืองใน 13 อ  าเภอ ของจ ังหว ัดล าปาง ด ังตารางแสดงจ  านวนประชากรต ัวอย  าง 
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ตารางแสดงจานวนประชากรตึัวอยึ าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3.ึตึัวแปรทึ ่ใชึ้ศึ กษาวึ จึัย 
ตึัวแปรอึ สระ 

1. ลักษณะพ้ืนฐานบางประการทางสังคมได แก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา จ านวน
สมาช ิกในคร ัวเร ือน อาช ีพหล ัก สถานภาพทางส ังคม แหล  งความร ู ในการเล ี้ยงไก  พ ื้นเม ือง 

2. ลักษณะพื้นฐานบางประการทางด านเศรษฐกิจ ได แก  จ านวนพ้ืนที่ถือครองทาง
การเกษตร การเช  าท ี่ด ิน จ  านวนไก  พ ้ืนเม ือง แหล  งเง ินท ุน และม ูลค  าของไก  พ ื้นเม ืองท ี่เล ี้ยง 

3. สภาพการเล ี้ยงไก  พ ื้นเม ืองของเกษตรกร ได  แก   สายพ ันธ ุ ไก  พ ื้นเม ือง ว ัตถ ุประสงค 
ในการเลี้ยง การจัดการด านอาหาร การผสมพันธุ  และการปรับปรุงสายพันธุ  การเจ็บป่วย และ
การตาย การท าวัคซีนป้องกันโรค การจ าหน าย การเข ารับการฝึกอบรมหน วยงานที่บริการด านการ
ส  งเสร ิม การบ ันท ึกข  อม ูล การเล ี้ยง และการได  ร ับข  อม ูลข  าวสารต  างๆ 

4. ปัญหาการเลี้ยงไก พ้ืนเมือง ได แก  ด านการผลิต การพัฒนาสายพันธุ  อาหารสัตว 
โรคระบาดและการป  องก ันโรค ราคา และการตลาด ตลอดจนการส  งเสร ิมของเจ  าหน  าท ี่ 

ตึัวแปรตาม 
1. ความต  องการด  านความร ู เก ี่ยวก ับการเล ี้ยงไก  พ ื้นเม ือง ได  แก   สายพ ันธ ุ ไก  พ ื้นเม ือง

การจัดการเลี้ยงดูไก พ้ืนเมืองระยะต างๆ การผสมพันธุ  อาหารไก พ้ืนเมือง การใช ยาในการรักษาโรค
การจ ัดต ั้งกล ุ มเกษตรกรผ ู เล ี้ยงไก  พ ื้นเม ือง 

2. ความต องการทางด านเทคนิคและวิธีการส งเสริม ได แก  การฝึกอบรม สถานที่
ศ ึกษาด ูงาน วิทยากร ว ิธ ีการฝ ึกอบรม เอกสารท ี่ต  องการ การประชาส ัมพ ันธ  ข  าวสาร และรูปแบบการ
ส  งเสร ิม 

อ าเภอ จ านวนเกษตรกรผู้เล ้ยงไก 
พ ้นเม อง(ครัวเร อน) 

จ านวนประชากรตัวอย าง 
(ครัวเร อน) 

เมืองล าปาง 6,292 78 
แม เมาะ 2,085 27 
เกาะคา 3,306 49 
เสริมงาม 2,147 43 
งาว 2,416 33 
แจ ห ม 4,401 27 
วังเหนือ 3,384 24 
เถิน 4,668 40 
แม พริก 1,345 10 

แม ทะ 2,679 20 
สบปราบ 2,105 20 
ห างฉัตร 1,063 10 
เมืองปาน 3,816 19 

 
 

รวม 39,707 400 
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3. ความต องการด านการสนับสนุนจากองค กรภาครัฐ ได แก  การปรับปรุงพันธุ ไก 
พ ื้นเม ือง การจ ัดหาพ  อ–แม  พ ันธ ุ  ที่มีลักษณะดีจากราชการ เร ื่องป ัจจ ัยการผล ิต เช  น การจ ัดการด  าน
อาหารส ัตว   ว ัคซ ีน และเวชภ ัณฑ  ต  างๆ ในการป  องก ันและร ักษาโรค 
4.ึเครึ ่องมึ อทึ ่ใชึ้ในการศึ กษาวึ จึัย 

เคร ื่องม ือท ี่ใช  ในการศ ึกษา ค ือ แบบสอบถามแบบม ีโครงสร  าง (interview schedule)         
มีล ักษณะค  าถามปลายป ิด (closed – endedquestion) และปลายเปิด (open–endedquestion) 

ประกอบด  วย 7 ส  วนด ังน ี้ 
ส  วนท ี่ 1 ข  อมลพ ื้นฐานของเกษตรกร 
ส  วนท ี่ 2 สภาพการเล ี้ยงและการให  อาหาร
ส  วนท ี่ 3 การปองก ันและร ักษาโรค 
ส  วนท ี่ 4 การผล ิตการพ ัฒนาสายพ ันธ ุ และการตลาด
ส  วนที 5 การสงเสร ิมและสนับสน ุนจากหน  วยงานต  างๆ
ส  วนที 6 ป ัญหาด  านต  างๆในการเล ี้ยงไก  พ ื้นเม ือง 
ส  วนที 7 ความต  องการส  งเสร ิมการเล ี้ยงไก  พ ื้นเม ืองของเกษตรกร 

ด าเนินการสร างแบบสอบถามแล วน าไปปรึกษาผู ที่มีความเชี่ยวชาญด านการออกแบบ
สอบถามทางสังคมศาสตร  ตรวจสอบ แก ไขแบบสอบถาม หลังจากการแก ไขแล ว น าไปทดสอบกับ
ประชากรท ี่ไม  ใช  กล ุ มต ัวอย  าง จ  านวน 30 ราย ได  ค  าความเช ื่อถ ือได   (Reliability) เท  าก ับ 0.94 จากน ั้น
น  าไปเก ็บข  อม ูลก ับกล ุ มต ัวอย  างท ี่จะใช  ศ ึกษาโดยว ิธ ีการด ังน ี้ 

- ลงพ้ืนที่จัดประชุมวางแผนชี้แจงรายละเอียดการเก็บข อมูลให กับเจ าหน าที่ระดับอ าเภอ   
ในพ ื้นท ี่ 13 อ  าเภอ 

- ใช เวลาในการเก็บข อมูล 30 – 45 วัน จากนั้นรวบรวมข อมูลทั้งหมดให ครบถ วน
ตรวจสอบความสมบ ูรณ  ของข  อม ูลแล  วน  ามาว ิเคราะห  
 

5.ึการวึ เคราะหึ์ขึ้อมึูลและการแปรผล 
หลังจากตรวจสอบความสมบูรณ ของแบบสอบถาม แล  วน  ามาว ิเคราะห  ข  อม ูล โดยโปรแกรม

สถ ิต ิส  าเร ็จร ูปและแสดงค  าทางสถ ิต ิด ังน ี้ 
1. ค  าร  อยละ (percentage) ค  าเฉล ี่ย (mean) และค าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(standarddeviation) ใช ส าหรับวิเคราะห เกี่ยวกับข อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ข อมูลการเลี้ยงไก พ้ืนเมือง
ปัญหาและอ ุปสรรค 

2. ค าเฉลี่ย (mean) ใช วิเคราะห ข อมูลระดับปัญหาและระดับความต องการของ
เกษตรกรผู เลี้ยงไก พื้นเมืองในด านต างๆ โดยก าหนดคะแนนในการวิเคราะห ข อมูลเป็น 3 ระดับ   
(ส ุชาต ิ,2546) ด ังน ี้ 
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                    ไม  ม ีป ัญหา/มีความต  องการน  อย               ให  คะแนนเท  าก ับ 1 
                    ม ีป ัญหาน  อย/ม ีความต  องการปานกลาง      ให คะแนนเท  าก ับ 2 
                    ม ีป ัญหามาก/ม ีความต  องการมาก             ให  คะแนนเท  าก ับ 3 

 

การแปรผลเกี่ยวกับระดับปัญหาและระดับความต องการส งเสริมการเลี้ยงไก พ้ืนเมือง
ของเกษตรกรในด านต างๆ โดยใช วิธีน าค าเฉลี่ยของแต ละประเด็นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ การแปล
ความหมายหร ืออ ันตรภาคช ั้น โดยก  าหนดระด ับค  าคะแนนเกณฑ  เฉล ี่ย (ส ุชาต ิ,2546) ด ังน ี้ 
                   ค าคะแนนเฉลย ี่ 
                   ค าคะแนนเฉลย ี่ 

1.00 - 1.66      ไม  ม ีป ัญหา/มีความต  องการน  อย 
1.67 – 2.33     ม ีป ัญหาน  อย/ม ีความต  องการปานกลาง 

                   ค  าคะแนนเฉล ี่ย              2.34 – 3.00     ม ีป ัญหามาก/ม ีความต  องการมาก 
 
6. จึัดทึ ารายงานและเผยแพร  

หลังจากวิเคราะห ข อมูลเรียบร อยแล ว ด าเนินการเขียนรายงานการศึกษา และเผยแพร 
ผลการศ ึกษา 
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บททึ ่ 4 
ผลและวึ จารณึ์ผล 

จากการศึกษาสภาพการเลี้ยงไก พ้ืนเมือง และความต องการส งเสริมการเลี้ยงไก พ้ืนเมืองของ
เกษตรกรในจ ังหว ัดล าปาง ม ีว ัตถ ุประสงค  เพ ื่อทราบสภาพการเล ี้ยง ป ัญหา และความต องการส  งเสร ิม
การเลี้ยงไก พ้ืนเมือง โดยใช แบบสอบถามกับกลุ มประชากรตัวอย าง จ านวน 400 ราย ผลการศึกษา
ปรากฏด ังตารางและรายละเอ ียดต  อไปน ี้ 

 

   ตารางทึ ่ 1 ขึ้อมึูลพึ ้นฐานบางประการของเกษตรกร                              (n = 400) 
 

1.ึเพศ 
 ข้อมูลพ ้นฐาน จึ านวน รึ้อยละ 

 

 

2.ึอายึ  
 
 
 

3.ึระดึับการศ กษา 
 
 
 
 
 

4.ึสถานภาพการสมรส 

- ชาย 335 83.7 
- หญิง 65 16.3 

 

- ไม เกิน 40 ปี 98 24.5 
- 41-55 ปี 207 51.7 
-มากกว า 55ปี 95 23.8 

 

- ระดบัประถมศึกษา 274 68.5 
- ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 63 15.8 
- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 50 12.5 
- ระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่ 13 3.2 

 

- สมรส 343 85.8 
- โสด 35 8.7 
- หมา้ย 22 5.5 

5. สถานภาพทางสังคม 
- ไม่มีต าแหน่ง 

 

368 
 

92.0 
- กรรมการหมู่บา้น 14 3.5 
- สมาชิก อ.บ.ต. 6 1.5 
- ผูใ้หญ่บา้น 5 1.2 
- อ่ืนๆ(อาสาปศุสัตว)์ 7 1.8 
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ตารางทึ ่ 1 ข้อมูลพ ้นฐานบางประการของเกษตรกรึ(ต อ)ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ(n = 400) 
 

                    ข้อมึูลพ ้นฐาน  จึ านวน รึ้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (เฉล ี่ย  7.45 ไร  ส ูงส ุด 300  ไร  ต่ าส ุด  0.05 ไร  )  

6. จ านวนสมาช กในครัวเร อน (คน/ครัวเร อน) 
- 1-3 คน  103 25.7 
- 4-6 คน  257 64.3 
- มากกว า 6 คน 

      (เฉลี่ย 4.47 คน 
ส ูงส ุด 

 

สูงสุด 10 คน ต่ าสุด  1 คน) 
40 10.0 

7.ึจ านวนแรงงานในการเล ้ยงไก พ ้นเม อง (คน/ครัวเร อน) 
- 1 คน  305 76.3 
- 2 คน  88 22.0 
- มากกกว า 2 คน 

      (เฉลี่ย 1.26  คน
ส ูงส ุด 

 

สูงสุด 5 คน ต่ าสุด 1 คน) 
7 1.7 

แรงงานที่ใช เลี้ยงไก พ้ืนเมือง (ตอบได มากกว า 1 ข อได แก ) 
- เลี้ยงเอง  290 72.5 
- ภรรยา/สาม ี  75 18.8 
- ลูก  26 6.5 
- พ อ/แม   6 1.5 
- จ้างคนอ ่น 

8.ึอาช พหลัก 
- ท านา 

 3 
 

9 

0.7 
 

2.3 
-  ท าไร   50 12.5 
- ท าสวน  221 55.3 
- รับราชการ  13 3.3 
- เลี้ยงสัตว   43 10.7 
-  ค าขาย  30 7.5 
- บริษัทเอกชน  11 2.7 
- อ่ืนๆ  23 5.7 

9.ึพ ้นท ่ถ อครองทางการเกษตร (ไร /ครัวเร อน) 
- ไม มีพ้ืนที่ถือครอง 45 11.3 
- มีพ้ืนที่ถือครอง 355 88.7 

-ไม เกิน 15ไร  304 75.5 
- 16-30ไร  44 11.2 
มากกว า 30ไร  7 2 
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ตารางทึ ่ 1 ขึ้อมึูลพึ ้นฐานบางประการของเกษตรกร (ต อ)                              (n = 400) 
 

                    ข้อมึูลพ ้นฐาน  จึ านวน รึ้อยละ 
10.ึพึ ้นทึ ่ใชึ้ในการเลึ ้ยงไกึ พึ ้นเมึ อง (ไรึ /ครึัวเรึ อน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       11. การเช าท ่ด นเพ ่อใช้ในการเล ้ยงไก พ ้นเม องึ(ไร /ครัวเร อน) 
- ไม  ได  เช  า 390 97.5 
- ได  เช  า 10 2.5 

จ  านวนท ี่ด ินท ี่เช  า 
- น  อยกว  า 3 ไร  9 2.3 
- มากกว  า 3 ไร  1 0.2 

   (เฉล ี่ย 1.9  ไร   ส ูงส ุด 6 ไร   ต่ าส ุด 1 ไร  ) 
       12.ึประสบการณึ์ในการเลึ ้ยงไกึ พึ ้นเมึ อง 

- 1-5 ป ี 163 40.8 
- 6-10 ป ี 133 33.2 
- 11 ป ีข ึ้นไป 104 26.0 
 

         (เฉล ี่ย10.05  ป ี  ส ูงส ุด 50 ป ี  ต่ าส ุด 1 ป ี)  

- ไม่มีพื้นท่ี  31 7.7 
-  มีพื้นท่ี  369 92.3 

- นอ้ยกวา่ 5 ไร่  346 86.5 
- 5-10 ไร่  16 4.0 
- มากกกวา่ 10
ไร่ 

 7 1.8 
   (เฉล่ีย 1.75 ไร่ สูงสุด 24 ไร่  ต ่าสุด 0.05 ไร่)   
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จากตารางที่ 1 พบว าผู เลี้ยงไก พื้นเมือง ร อยละ 83.7 เป็นเพศชาย ร อยละ 51.7 อายุ 
ระหว  าง 41-55 ป ี ร  อยละ 24.54 อาย ุไม  ถ ึง 40 ป ี และร อยละ 23.8 อาย ุมากกว  า 55 ป ี การศึกษาพบว า
ร อยละ 68.5 ศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต นมัธยมศึกษา
ตอนปลายและปริญญาตรีหรือสูงกว า ร อยละ 15.8 ,12.5 และ 3.2 ตามล  าด ับ ร อยละ 85.8 ของ
เกษตรกรมีสถานภาพสมรส  ร อยละ 8.7 สถานภาพโสด  และร อยละ 5.5  เป็นหม าย เกษตรกรร อยละ 
92 ไม  ม ีต  าแหน  งทางส ังคม แต  ร  อยละ 3.5 เป ็นกรรมการหม ู บ  าน ร อยละ 1.8 เป ็นอาสาปศุสัตว  ร อยละ 
1.5 เป็นสมาชิกองค การบริหารส วนต าบล และร อยละ 1.2 เป็นผู ใหญ บ าน สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.47 
คน ใช แรงงานในการเลี้ยงไก พ้ืนเมืองเฉลี่ย 1.26  คน โดยร อยละ 72.5 จะเลี้ยงไก พ้ืนเมืองด วยตนเองมาก
ที่สุด การประกอบอาชีพของเกษตรกรพบว าร อยละ 55.3  มีอาชีพท าสวน รองลงมาคือ ท าไร , เลี้ยงสัตว , 
ค าขาย, อ่ืนๆ, รับราชการ,บริษัทเอกชน และท  านา ร  อยละ 12.5 , 10.7 , 7.5 , 5.7 , 3.3 , 2.7 และ 2.3 
ตามล  าด ับ  ร อยละ 88.7 ม ีพ ื้นท ี่ถ ือครองของตนเอง จ านวนพื้นที่ถือครอง สูงสุด 300 ไร  ต่ าสุด 0.05 
ไร เฉลี่ย 7.45 ไร  แต ร อยละ 7.7 ไม  มีพ ื้นท ี่ใช เลี้ยงไก พ้ืนเมือง ส วนอีกร อยละ 92.3 มีพ ื้นท ี่ใช เล ี้ยงไก 
พ ื้นเม ือง จ านวนสูงสุด 24 ไร  ต่ าสุด 0.05 ไร เฉลี่ย 1.75 ไร  ร อยละ 2.5 ของเกษตรกรมีการเช าที่ดินเพ่ือ
ใช เลี้ยงไก พ้ืนเมือง พ ื้นท ี่เช  าส ูงส ุด 6 ไร  ต่ าส ุด 1 ไร  เฉล ี่ยพ ื้นท ี่เช  า 1.9 ไร  มีประสบการณ  เลี้ยงไก พ้ืนเม ือง
สูงส ุด 50 ป ี ต่ าส ุด 1 ป ี เฉล ี่ย 10.05 ป ี 

จากผลการศึกษาพบว า  เกษตรกรผู  เลี ้ยงไก พื ้นเมือง ร  อยละ 55.3 มีอาชีพท าสวน             
ซึ่งสอดคล องกับการศึกษาของ สุรัตน ชัย และคณะ (2549) ศึกษาสภาพการเลี้ยงไก พื้นเมืองของ
เกษตรกรหม ู บ  านบร ิวารศ ูนย  ศ ึกษาการพ ัฒนาเขาห ินซ  อนอ ันเน ื่องมาจากพระราชด  าร ิ พบว  าเกษตรกรส วน
ใหญ มีอาชีพท าการเกษตรอื่นๆ นอกเหนือจากอาชีพเลี้ยงสัตว  ได แก  ท านา ท าไร และท าสวน แสดงว  า
การเล ี้ยงไก  พ ื้นเม ืองของเกษตรกรส  วนใหญ  เล ี้ยงเพ ื่อเป ็นอาช ีพเสร ิมจากการท  าสวน เน ื่องจากสามารถใช 
พ้ืนที่การท าสวนในการเลี้ยงไก พ้ืนเมืองได  เพราะไก พ้ืนเมือง มีความสามารถในการหากินเองตาม
ธรรมชาติได  และต องการพ้ืนที่ในการหากินมากพอสมควร   ซึ่งเกษตรกรร อยละ 88.7 จะมีพ้ืนที่เป็นของ
ตนเอง และร อยละ 92.3 มีพ้ืนที่ในการเลี้ยงไก  ซึ่งเกษตรส วนใหญ จะมีประสบการณ ในการเลี้ยงไก 
พ้ืนเมืองเฉลี่ย 10.05 ป ี แสดงว าการเลี้ยงไก พ้ืนเมืองเพ่ือเป็นอาชีพเสริมนั้น อย ู  ค ู  กับสังคมชนบทมาเป็น
ระยะเวลายาวนานโดยเป็นแหล งโปรตีนในครัวเรือน (วรวิทย ,2545) และหากเพาะขยายพันธุ ได มากพอ
ส วนที่เหลือสามารถจ าหน ายเป็นรายได เสริมในยามที่ผลิตทางการเกษตรอ ื่นๆ ประสบป ัญหาภาวะราคา
ผลผล ิตตกต่ าได  เป ็นอย  างด ี 
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  ตารางทึ ่ 2 สภาพการเลึ ้ยงและการใหึ้อาหาร (n = 400) 
สภาพการเลึ ้ยงและการใหึ้อาหาร จึ านวน รึ้อยละ 

1.ึการเลึ ้ยงไกึ พึ ้นเมึ องมึ วึัตถึ ประสงค์เพึ ่ออะไร (ตอบได  มากกว  า 1 ข  อ) 
- เล ี้ยงไว  บร ิโภคในคร ัวเร ือน 310 42.3 
- เล ี้ยงไว  ขายเป ็นไก  ชน 272 37.1 
- เล ี้ยงไว  ขายเป ็นพ  อพ ันธ ุ และแม  พ ันธ ุ  90 12.3 
- เล ี้ยงเพ ื่อความสวยงาม 42 5.7 
- เล ี้ยงเพ ื่อขายไข  5 0.7 
- เล ี้ยงไว  ขายเพ ื่อบร ิโภค  14 1.9 

2.ึโรงเรึ อนทึ ่ใชึ้เลึ ้ยงไกึ พึ ้นเมึ อง 
       - อยู ใต ถุนบ าน ไม มีตาข ายกันนก 13 3.3 
       - อยู ใต ถุนบ าน มีตาข ายกันนก 10 2.5 
       - แยกจากตัวบ าน ไม มีตาข ายกันนก 248 62.0 
       - แยกจากตัวบ าน มีตาข ายกันนก 
3.ึรูปแบบการเล ้ยง 

       - ขังคอก 

129 
 

19 

32.2 
 

4.8 
       - ปล อยลาน 95 23.7 
       - กึ่งขังกึ่งปล อย 278 69.5 
       - อ่ืนๆ 8 2.0 
4.ึอ ปกรณ์ในการเล ้ยง 

       - มีอุปกรณ ใส อาหารและน้ า 
 

352 
 

88.0 
       - ไม มีอุปกรณ ใส อาหารและน้ า 48 12.0 

 
 

 5. ภาชนะท ่ใส น้ าให้ไก ก น 
- กระปุกน้ า 

 

233 
 

58.2 
- กระถาง 116 29.0 
- ล อยาง 47 11.8 
- อ่ืนๆ 4 1.0 

 6.ึอาหารท ่ให้ไก ก นมาจากแหล งใด 
- ผสมเอง 

 

5 
 

1.3 
- ซื้ออาหารส าเร็จรูปจากร านขายอาหารสัตว  41 10.3 
- อาหารวัตถุดิบล วนๆเช นข าวเปลือกข าวโพด 172 43.0 
- อาหารส าเร็จรูปผสมวัตถุดิบ 1 0.2 
- ปล อยหากินเองตามธรรมชาติ 96 24.0 
- ปล อยหากินและให อาหารเสริมเป็นครั้งคราว 85 21.2 
- อ่ืนๆ 
 

0 
 

0.0 
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ตารางทึ ่ 2 สภาพการเล ้ยงและการให้อาหาร (ต อ)ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ(n = 400) 
 

สภาพการเลึ ้ยงและการใหึ้อาหาร จึ านวน รึ้อยละ 
 
 
 
 
 

8.ึอาหารทึ ่ใหึ้มึ อะไรบึ้างปรึ มาณทึ ่ใหึ้/ครึั้ง 
       8.1 ข  าวเปล ือก 

- ให  373 93.3 
- ไมให  27 6.7 

     (ปร ิมาณให  /คร ั้ง เฉล ี่ย 702.62 กร ัม จ  านวนเฉล ี่ย 1.51 ครั้ง) 
8.2 ข  าวโพด 

- ให  136 34.0 
- ไมให  264 66.0 

         (ปร ิมาณให  /คร ั้ง เฉล ี่ย 515.88 กร ัม จ  านวนเฉล ี่ย 1.18 คร ั้ง) 
    8.3 ปลายข  าว 

- ให  49 12.3 
- ไมให  351 87.7 

          (ปริมาณให /ครั้ง เฉลี่ย 515.91 กรัม จ านวนเฉลี่ย 1.22 ครั้ง)
8.4 ร า 

- ให  3 0.8 
- ไมให  397 99.2 

  (ปร ิมาณให  /คร ั้ง เฉล ี่ย 266.67 กร ัม จ  านวนเฉล ี่ย 1.67 คร ั้ง) 

       9. แหลึ งน้ าทึ ่ใหึ้เลึ ้ยงไกึ  
             - น้ าประปา 139 34.7 
            - น้ าบาดาล 21 5.3 
            - น้ าจากล  าคลอง 17 4.3 
            - จากบ  อที่ขุดไว         223 55.7 
      10. การใหึ้ยาปฏึ ชึ วนะหรึ อสมึ นไพรในน้ าใหึ้ไกึ กึ น 

7.ึว ธ การให้อาหาร 
- หว านบนพ้ืน/ลาน 

 

220 
 

55.0 
- ให ภาชนะ 179 44.8 
- อ่ืนๆ 1 0.2 
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

 

- ใช  290 72.5 
- ไม ใช  110 27.5 
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จากตารางที่ 2 พบว าร อยละ 42.3 เกษตรกรเลี้ยงไก พื้นเมืองไว บริโภคในครัวเรือนมากที่สุด

รองลงมา คือร อยละ 37.1 เลี้ยงไว ขายเป็นไก ชน, เล ี้ยงไว ขายเป ็นพ  อพันธ ุ และแม พันธ ุ , เล ี้ยงเพ ื่อความสวยงาม, 
เลี้ยงไว ขายเพ่ือบริโภค และเลี้ยงไว เพ่ือขายไข  ร อยละ 12.3, 5.7, 1.9 และ0.7 ตามล าดับ โรงเรือนที่เกษตรกร
ใช เลี้ยงไก พ้ืนเมืองส วนใหญ ร อยละ 62 จะแยกจากตัวบ านไม มีตาข ายกันนก รองลงมา คือ ร อยละ 32.2      
แยกจากตัวบ าน มีตาข ายกันนก ร อยละ 3.3 อย ู ใต ถ ุนบ าน ไม มีตาข ายกันนก และร อยละ 2.5 อยู ใต ถุนบ าน    
มีตาข ายกันนก รูปแบบการเลี้ยง ร อยละ 69.5 เล ี้ยงแบบก ึ่งข ังก ึ่งปล  อยมากท ี่ส ุด ร อยละ 23.7 เล ี้ยงปล  อยลาน 
ร อยละ 4.8 เล ี้ยงข ังคอก อ ุปกรณ  ในการเลี้ยง ร อยละ 88 จะมีอุปกรณ ใส อาหารและน้ า ร อยละ 12 จะไม มี
อุปกรณ ใส อาหารและน้ า ภาชนะที่เกษตรกรใส น้ าให ไก กิน ร อยละ 58.2 จะใช กระปุกน้ า ร อยละ 29 จะใช 
กระถาง ร อยละ 11.8 จะใช ล อยาง และร อยละ 1 เป็นภาชนะอื่นๆ อาหารที่ให ไก กิน ร อยละ 43 มาจาก
อาหารว ัตถ ุด ิบล  วนๆ เช  นข  าวเปล ือก ข าวโพด มากท ี่ส ุด รองลงมาค ือร อยละ 24 จะปล อยหากินเองตาม
ธรรมชาติ, ปล อยหากินและให อาหารเสริมเป็นครั้งคราว, ซื้ออาหารส าเร็จรูปจากร านขายอาหารสัตว , ผสมเอง
และอาหารส าเร็จรูปผสมวัตถุดิบ ร อยละ 21.2, 10.3, 1.3 และ 0.2 ตามล าดับ ว ิธ ีการให  อาหารส  วนใหญ   ร  อยละ
55 เกษตรกรจะหว  านบนพ ื้น/ลาน ร  อยละ 44.8 จะใส  ภาชนะให  ก ิน และร อยละ 0.2 จะใช วิธีอ่ืนๆ อาหารที่ให ไก 
พ้ืนเมืองกิน ได แก  ข าวเปลือก ปริมาณเฉลี่ย 702.62 กรัม จ านวนครั้งเฉลี่ย 1.51 คร ั้ง ข าวโพด ปริมาณเฉลี่ย 
515.88 กรัม จ านวนครั้งเฉลี่ย 1.18 คร ั้ง ปลายข าว ปริมาณเฉลี่ย 515.91 กรัม จ านวนครั้งเฉลี่ย 1.22 ครั้ง   
ร าปริมาณเฉลี่ย 266.67 กรัม จ านวนครั้งเฉลี่ย 1.67 ครั้ง แหล งน้ าที่ใช เลี้ยงไก  ร อยละ 55.7 เกษตรกรจะใช 
จากบ อขุดที่ขุดไว  ร อยละ 34.7 ใช น้ าประปา ร อยละ 5.3 ใช น้ าบาดาล และร อยละ 4.3 ใช น้ าจากล าคลอง 
เกษตรกรร  อยละ 72.5 จะใช  ยาปฏ ิช ีวนะหร ือสม ุนไพรใส  น้ าให  ไก  ก ิน ส  วนท ี่เหล ือร  อยละ 27.5 จะไม  ใช   

จากการศึกษาสภาพการเลี้ยง และการให อาหารของเกษตรกรพบว า เกษตรกรส วนใหญ ร อยละ 
42.3 จะเล ี้ยงไว  เพ ื่อบร ิโภคในคร ัวเร ือน และร อยละ 37.1 เล ี้ยงไว  ขายเพ ื่อเป ็นไก  ชน แสดงว าเกษตรกรน ิยมเล ี้ยงไก  
พ ื้นเม ืองท ี่นอกจากจะร ับประทานเน ื้อแล  วย ังเล ี้ยงไก  ท ี่ม ีความสามารถในช ั้นเช ิงการต อสู ควบคู กันไปด วย ซึ่งหากไก 
ตัวไหนที่มีความสามารถทั้งการชนและมีส ีสันสวยงามตรงตามลักษณะสายพันธุ  จะท าให สามารถเพ่ิมมูลค าให 
มากขึ้นหลายเท าตัว (เกรียงไกรและคณะ,2543) ในด านการเลี้ยง เกษตรกรส วนใหญ จะมีโรงเรือนแยกจากตัว
บ าน เกือบครึ่งหนึ่งมีตาข ายส าหรับกันนกแสดงว าเกษตรกรเริ่มให ความส าคัญในการจัดการด านโรงเรือนท าให 
สามารถป้องกันสัตว พาหะน าโรค หร ือส ัตว ท ี่เป็นศ ัตร ูตามธรรมชาติได   ซ ึ่งร ูปแบบการเล ี้ยงจะเป ็นแบบก ึ่งข ังก ึ่ง
ปล  อยมากท ี่ส ุด และจะม ีอ ุปกรณ  ส  าหร ับใส  น้ าและอาหารอย  างเพ ียงพอ อย  างไรก ็ตามย ังม ีเกษตรกรอ ีกร  อยละ 
55.0 ท ี่ย ังให  อาหารโดยการหว านบนพ้ืนตามลานต างๆ ท าให โอกาสที่จะท าให เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคพยาธิยัง
เป็นไปได สูงสอดคล องกับผลการศึกษาในตารางที่ 3  ท ี่ต  องม ีการก  าจ ัดพยาธ ิถ ึงร  อยละ 77.5 ส าหรับอาหารหลักที่
เกษตรกรใช เลี้ยงไก คือข าวเปลือกและข าวโพด โดยจะมีการเสริมอาหารส าเร็จรูปบ างเป็นครั้งคราว โดยให อาหาร
เฉลี่ยวันละ 1.22 คร ั้ง แสดงว าเกษตรกรให ความส าคัญในด านการจัดการด านอาหาร เพ ื่อให  ไก  พ ื้นเม ืองได  ร ับ
สารอาหารท ี่ครบถ  วน เสร ิมจากการหาก ินเองตามธรรมชาต ิ 

ึึึ 
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ึึึึึึ 

ึึึึึึตารางทึ ่ 3ึการปึ้องกึันและรึักษาโรค                                                        (n = 400) 
 

การปึ้องกึันและรึักษาโรค จึ านวน รึ้อยละ 
1.ึทึ านไดึ้ทึ าวึัคซึ นใหึ้ไกึ หรึ อไมึ  

 

 

2.ึทึ านเคยทึ าวึัคซึ นปึ้องกึันโรคอะไรบ้าง 
2.1 น ิวคลาสเซ ิล 

- ท  า 247 61.7 
- ไม  ท  า 153 38.3 

  (ช  วงอาย ุท ี่ท  าเฉล ี่ย  11.88 ว ัน) ว ิธ ีท  า หยอดจม ูก 
2.2 หลอมลมอ ักเสบ 

- ท  า 137 34.3 
- ไม  ท  า 263 65.7 

  (ช  วงอาย ุท ี่ท  าเฉล ี่ย  13.79 ว ัน) ว ิธ ีท  า หยอดจม ูก 
2.3 อห ิวาต   

- ท  า 56 14.0 
- ไม  ท  า 344 86.0 

   (ช  วงอาย ุท ี่ท  าเฉล ี่ย  40 ว ัน) ว ิธ ีท  า ฉ ีดหน  าอก 
2.4 ฝ ีดาษ 

- ท  า 53 13.3 
- ไม  ท  า 347 86.7 

    (ช  วงอาย ุท ี่ท  าเฉล ี่ย  22.43 ว ัน) ว ิธ ีท  า แทงผังผืดปีก 
        

 
 

- ท า 262 65.5 
- ไม ท า 138 34.5 
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ตารางทึ ่ 3ึการป้องกันและรักษาโรค (ต อ) (n = 400) 
 

 

การปึ้องกึันและรึักษาโรค จึ านวน รึ้อยละ 
3. ทึ านกึ าจึัดพยาธึ ภายในหรึ อไมึ  

 
 
 
 
 
 
 
 

4.ึทึ านกึ าจึัดพยาธึ ภายนอก (เหึ บเหาไร) หรึ อไมึ  

- ไม ก าจัด 90 22.5 
- ก าจัด 310 77.5 

วิธีก าจัด 
- ยาแผนปัจจุบัน 

 

228 
 

57.0 
- ยาสมุนไพร 82 20.5 
- อ่ืนๆ 0 0.0 

 

- ไม ก าจัด 163 40.7 
- ก าจัด 237 59.3 

วิธีก าจัด 
- ยาแผนปัจจุบัน 

 

165 
 

41.3 
- ยาสมุนไพร 72 18.0 

5. การเจ บป่วยของไก ในรอบป ี
- ไม เคยเจ็บป่วย 

 

262 
 

65.5 
- เคยเจ็บป่วย 

6. การตายของไก ในรอบปี 
- ไม มีการตาย 

138 
 

221 

34.5 
 

55.2 
- มีการตาย 179 44.8 

สาเหตุการตาย 
- ศัตรูตามธรรมชาติ(สุนัขกัด) 

 

125 
 

31.3 
- โรคนิวคาสเซิล 21 5.3 
- โรคอหิวาต  14 3.5 
- โรคฝีดาษ 3 0.7 
- โรคหลอมลมอักเสบ 16 4.0 

7.ึเม ่อไก เจ บป่วยหร อม ปัญหาส ขภาพท านปร กษากับ 
- เจ าหน าที่กรมปศุสัตว  

 

159 
 

39.7 
- อาสาปศุสัตว  133 33.3 
- ร านขายยาสัตว  107 26.8 
- เจ าหน าที ่อบต. 1  

8.ึบ คคลท ่ท าการรักษาเม ่อไก เจ บป่วย 
- เจ าหน าที่กรมปศุสัตว  

 

128 
 

32.0 
- อาสาปศุสัตว  100 25.0 
- รักษาเอง 159 39.8 
- ไม ได รักษา 13 3.2 
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จากตารางที่ 3 พบว  าเกษตรกรร อยละ 65.5 ม ีการท  าว ัคซ ีนให  ไก พ ื้นเม ือง ที่เหลือร อยละ 
34.5 ไม  ได  ท  าวัคซ ีนให  ไก  พ ื้นเม ือง ซ ึ่งว ัคซ ีนท ี่ท  าให  ไก พ ื้นเม ือง ได  แก   ว ัคซ ีนน ิวคาสเซ ิล ช  วงอาย ุท ี่ท  า
เฉลี่ย 11.88 วัน โดยวิธีหยอดจมูก, วัคซีนหลอดลมอักเสบ ช วงอายุที่ท าเฉลี่ย 13.79 วัน โดยวิธี
หยอดจม ูก , ว ัคซ ีนอห ิวาต   ช  วงอาย ุท ี่ท  าเฉล ี่ย 40 ว ัน ว ิธ ีท  าฉ ีดหน  าอก และว ัคซ ีนฝ ีดาษ ช  วงอาย ุท ี่ท  า
เฉลี่ย 22.43 วัน วิธีท าแทงผังผืดปีก เกษตรกรร อยละ 22.5 ไม มีการก าจัดพยาธิภายใน นอกนั้นร อย
ละ 77.5 มีการก าจัดพยาธิภายใน โดยวิธีก าจัดพยาธิพบว าร อยละ 57 ใช ยาแผนปัจจุบัน ร อยละ
20.5 ใช ยาสมุนไพร เกษตรกรร อยละ 40.7 ไม มีการก าจัดพยาธิภายนอก นอกนั้นร อยละ 59.3     
มีการก าจัดพยาธิภายนอก โดยวิธีก าจัดพยาธิ พบว าร อยละ 41.3 ใช ยาแผนปัจจุบัน ร อยละ 18 ใช 
ยาสมุนไพร ในรอบปีที่ผ านมาไก พื้นเมืองที่เกษตรกรเลี้ยงไว  ร อยละ 65.5 ไม เคยเจ็บป่วย ร อยละ
34.5 เคยเจ็บป่วย การตายของไก พ้ืนเมืองในรอบปีที่ผ านมา ร อยละ 55.2 ไม มีการตาย ที่เหลือร อย
ละ 44.8 มีการตาย สาเหตุการตาย ร อยละ 31.3 เกิดจากศัตรูตามธรรมชาติ (สุนัขกัด) มากท ี่ส ุด
รองลงมาคือ ร อยละ 5.3 จากโรคนิวคาสเซิล, โรคหลอดลมอักเสบ, โรคอหิวาต  และโรคฝีดาษ ร อยละ
4, 3.5 และ 0.7 ตามล าดับ กรณีไก พ้ืนเมืองเจ็บป่วยหรือมีปัญหาด านสุขภาพพบว า ร อยละ 39.7
ปรึกษากับเจ าหน าที่กรมปศุสัตว  ร อยละ 33.3 ปรึกษากับอาสาปศุสัตว  ร อยละ 26.8 ปร ึกษาร  านขาย
ยาส ัตว   และร  อยละ 0.2 ปร ึกษาเจ  าหน  าท ี่องค  การบร ิหารส  วนต  าบล (อบต.) ส  วนการรักษาพยาบาล
เมื่อไก พื้นเมืองเจ็บป่วย พบว าร อยละ 39.8 รักษาเอง ร อยละ 32.0 เจ าหน าที่กรมปศ ุส ัตว  เป ็น
ผ ู ร ักษา ร  อยละ 25 อาสาปศ ุส ัตว  เป ็นผ ู ร ักษา ร  อยละ 3.2 ไม  ได  ร ักษา 

เกษตรกรส วนใหญ ร อยละ 65.5 มีการท าวัคซีนเพื่อป้องกันโรคในไก พื้นเมือง ต างจาก
การศ ึกษาของประภ ัสสร (2543) พบว  า เกษตรกรส  วนใหญ  จะไม  ท  าว ัคซ ีนเพ ื่อป  องก ันโรค และไม  ม ีการ
ถ ายพยาธิทั้งภายในและภายนอก แสดงให เห็นว า จากอดีตถ ึงป ัจจุบัน เมื่อเกษตรกรได รับความรู เพ่ิม
มากขึ้น จึงมีความตระหนัก และให ความส าคัญในการป้องกันโรคโดยการท าวัคซีนเพิ่มขึ้น  ท าให 
สาเหตุการตายที่เกิดจากโรคระบาดร ายแรง โดยเฉพาะโรคนิวคาสเซิล และโรคหลอดลมอักเสบ 
มีน อยมากเพียงร อยละ 5.3 เท านั้น ซึ่งส วนใหญ เมื่อเกษตรกรมีปัญหาด านสุขภาพสัตว  จะมีการ
ปรึกษากับเจ าหน าที่กรมปศุสัตว  ดังน ั้น กรมปศุสัตว จึงควรให ความส าคัญกับการอบรมเพ่ือให ความรู 
ก ับเจ  าหน าท ี่เพ ื่อให เกิดความเช ี่ยวชาญในการให  ความร ู กับเกษตรกรในด านต  างๆ โดยเฉพาะด านการ
เลี้ยง การจัดการ การพัฒนาปรับปรุงพันธุ  และการป้องกันรักษาโรค ท าให การให ค าแนะน ากับ
เกษตรกรเม ื่อน  าไปปฏ ิบ ัต ิจะม ีประส ิทธ ิภาพมากย ิ่งข ึ้น ส  งผลให  การประกอบอาช ีพเล ี้ยงไก  พ ื้นเม ืองของ
เกษตรกรประสบความส  าเร ็จในท ี่ส ุด 
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ตารางทึ ่ 4  การผลึ ตึการพึัฒนาสายพึันธึ ์ึและการตลาด        (n = 400) 
การผลึ ตึการพึัฒนาสายพนัธึ ์ึและการตลาด จึ านวน รึ้อยละ 

1. ทึ านเลึ ้ยงไกึ พึ ้นเมึ องพึันธึ ์อะไรบา้งึ(ตอบได  มากกว  า1 ข  อ) 
- ไก  ชน 358 73.0 
-ไก  แจ  72 14.7 
- ไก  เน ื้อสามสายพ ันธ ุ  42 8.6 
-ล ูกผสมไก  ไข  18 3.7 

2. ท านเล ้ยงไกึ ชนสายพึันธ ์อะไรึ(ตอบได  มากกว  า 1 ขอ    )  
- ไทยแท  175 30.7 
- พม  า 139 24.4 
- เว ียดนาม 19 3.3 
- ญ ี่ป ุ น 1 0.2 
- บราซ ิล 11 1.9 
- ไต  หว ัน 0 0.0 
- ไก  ป  าก ๋อย 51 9.0 
- ไก  ใต   1 0.2 
- ล ูกผสมสองสาย 141 24.8 
- ล ูกผสมสามสาย 31 5.5 

3.ึึจึ านวนไกึ พ น้เมึ องท เ่กษตรกรเล ้ยง
 3.1 จ านวนไก พ ้นเม องพ อพันธ ์ึึ(ตัว/ครัวเร อน) 

 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
  

- ไม มีพ อพันธุ     3 0.7 
- มีพ อพันธุ    397     99.3 

จ านวนพ อพันธุ ที่มี 
- 1-5 ตัว 

   

349   
 

     87.3 
- 6-10 ตัว   37 9.3 
 - 11 ตัวขึ้นไป 

 

  

 
11 
 

2.7 
 

 3.2ึึจ านวนลูกไก พ ้นเม อง-ไก พ ้นเม องร  นเพศผึู้ึ(ตัว/ครัวเรือน) 
   -ไม มีลูกไก พ้ืนเมือง-ไก พ้ืนเมืองรุ นเพศผู        21       5.2 
   - มีลูกไก พ้ืนเมือง-ไก พ้ืนเมืองรุ นเพศผู          379    94.8 

 จ านวนไก  พ ื้นเมอืงรุ นเพศผู ท ี่ม ี
- 1-5 ตัว    112 28.0 
- 6-10 ตัว    114 28.5 
- 11 ตัวข ึ้นไป    153 38.3 

  (เฉลี่ย 13.87 ตัว  สูงสุด  
สส ุด 

140 ตัว  ต่ าส ุด 1 ตัว)   

 3.3ึจึ านวนไกึ พึ ้นเมึ องแมึ พึันธึ ์ึ(ตึัว/ครึัวเรึ อน) 
-ไม  ม ีไก  พ ื้นเม ืองแม  พ ันธ ุ  5 1.2 
- ม ีแม  ไก  พ ื้นเม ือง 395 98.8 

 

  (เฉลี่ย 3.7 ตัว  สูงสุด  
สส ุด 

11 ตัว  ต่ าส ุด 1 ตัว) 
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ตารางท ่ึ4ึึการผล ตึการพัฒนาสายพันธ ์ึและการตลาดึ(ต อ)  ึึึึึ(n = 400)     
การผลึ ตึการพึัฒนาสายพนัธึ ์ึและการตลาด                   จ านวนึึึึึึึึึึึึึึึึึึร้อยละ   

3.3ึึจึ านวนไกึ พึ ้นเมึ องแมึ พึันธึ ์ึ(ตึัว/ครึัวเรึ อน)ตึ อ   

จ  านวนไก  พ ื้นเม ืองแม  พ ันธ ุ ท ี่ม ี 
 
 
 
 
  

3.4 จึ านวนลึูกไกึ พึ ้นเมึ องเพศเมึ ย-ไกึ พึ ้นเมึ องสาว (ตึัว/ครึัวเรึ อน) 
- ไม  ม ีล ูกไก  พ ื้นเม ือง-ไก  พ ื้นเม ืองสาว 34 8.5 
- ม ีล ูกไก  พ ื้นเม ือง-ไก  พ ื้นเม ืองสาว 366 91.5 

จ  านวนล ูกไก  พ ื้นเม ือง-ไก  พ ื้นเม ืองสาวท ี่ม ี 
- 1-5 ต ัว 55 13.7 
- 6-10 ต ัว 99 24.8 
- 11 ต ัวข ึ้นไป 212 53.0 

 (เฉล ี่ย 20.13 ต ัว ส ูงส ุด  150 ต ัวต่ าส ุด  1 ต ัว) 
3.5 จ านวนไก พ ้นเม องท้ังหมดท ่ม ึ(ตัว/ครัวเร อน)  

- 1- 50 ต ัว 293 73.3 
- 51-100ต ัว 81 20.2 
- 101 ต ัวข ึ้นไป 26 6.5 
(เฉล ี่ย 44.97 ต ัว ส ูงส ุด 300 ต ัว ต่ าส ุด 3 ต ัว) 

4.ึพึ อ-แมึ พึันธึ ์ของทึ านได้มาจากแหลึ งใด 
- ซ ื้อจากฟาร  มเพาะเล ี้ยง 27 6.8 
- ญาต ิพ ี่น  องเพ ื่อนฝ ูง 262 65.5 
- ร ับจากราชการ 5 1.2 
- ค ัดจากของตนเอง 106 26.5 

5.ึท านมึ ว ธ การผสมพันธ ์ด้วยว ธ ใด  
- ผสมธรรมชาต ิ 100 100.0 
- ผสมเท ียม 0 0.0 

6.ึทึ านมึ การนึ าพึ อพึันธึ ์มาปรึับปรึ งพึันธึ ์ 
 

 

7. อึัตราสึ วนพึ อพึันธึ ์ตึ อแมึ พึันธึ ์ในการผสมพึันธึ ์

- 1-5 ตัว    143 35.8 
- 6-10 ตัว    160 40.0 
- 11 ตัวขึ้นไป    92 23.0 

   (เฉลี่ย 9.9  ตัว  สูงสุด  50   ตัวต่ าส ุด 2 ตัว)   

 

- มี 192 48.0 
- ไม มี 208 52.0 

 

- 1:2-4 256 64.0 
- 1:10 ขึ้นไป 31 7.7 
- 1 : 5-10 113 28.3 
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ตารางทึ ่ึ4  การผล ตึการพัฒนาสายพันธ ์ึและการตลาดึ(ต อ)  ึึึึึึึึึึึึึึ(n = 400)                                           
การผลึ ตึการพึัฒนาสายพนัธึ ์ึและการตลาด จึ านวน รึ้อยละ 

8. การขายไก พ ้นเม อง  
8.1 ขายเป ็นไก  ม ีช ีว ิต 262 38.3 

(เฉล ี่ยก ิโลกร ัมละ  93.19 บาท) 
8.2 ขายไก หนุ มเป็นไก ชน 

        ต่ าส ุด เฉล ี่ยตัวละ  710.50 บาท 
        ส ูงส ุด เฉล ี่ยต ัวละ  2,260.42 บาท) 

         8.3 ขายเป ็นไก  สาวแม  พ ันธ ุ  
   ต่ าส ุด เฉล ี่ยตัวละ  421.75 บาท 
   ส ูงส ุด เฉล ี่ยต ัวละ 1,214.25 บาท 

9.ึทึ านขายไก อยึ างไร 
 

         216                     31.6 
 
 
         206                     30.1 

- มีพ อค าคนกลางมารับซื้อ 113 28.3 
- น าไปขายที่ตลาด 15 3.7 
- เกษตรกรรายอ่ืนมาซื้อ 213 53.3 
- เพ่ือนบ านมาซื้อไปบริโภค 18 4.5 
- บริโภคเอง 41 10.2 
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จากตารางที ่4 พบว า เกษตรกรส วนใหญ  ร อยละ73 เลี้ยงไก ชน รองลงมา ร อยละ 14.7 

เล ี้ยงไก  แจ  ร  อยละ 8.6 เล ี้ยงไก  เน ื้อสามสายพ ันธ ุ  และร  อยละ 3.7 เล ี้ยงไก  ล ูกผสมไก  ไข  สายพ ันธ ุ ไก  
ชนท ี่เล ี้ยงมากท ี่ส ุด ร  อยละ 30.7 เล ี้ยงพ ันธ ุ ไทยแท  รองลงมา ร อยละ 24.8 เลี้ยงลูกผสมสองสาย
ร อยละ 24.4 เลี้ยงพันธุ พม า และสายพันธุ ไก ป่าก๋อย, ลูกผสมสามสาย, เวียดนาม และบราซิล
คิดเป็นร อยละ 9 , 5.5 , 3.3 และ 1.9 ตามล าดับ ส วนพ ันธ ุ  ญ ี่ป ุ น และไก ใต  ร อยละ 0.2 เท ากัน
จ านวนไก พ ื้นเม ืองท ี่เล ี้ยง ส ูงส ุด 300 ต ัว ต่ าส ุด 3 ต ัว เฉล ี่ย 44.97 ต ัว แยกเป ็นพ  อพ ันธ ุ เฉล ี่ย 3.7
ต ัวแม  พ ันธ ุ เฉลี่ย 9.9 ตัว ลูกไก พ้ืนเมือง-ไก พ้ืนเมืองรุ นเพศผู เฉลี่ย 13.87 ตัว และลูกไก พ้ืนเมือง
เพศเมีย-ไก พื้นเมืองสาวเฉลี่ย 20.13 ตัว พ อ-แม พันธุ ส วนใหญ ร อยละ 65.5 ได มาจากญาติ     
พี่น องเพื่อนฝูง ร อยละ 26.5 คัดจากฟาร มของตนเอง ร อยละ 6.8 ซื้อจากฟาร มเพาะเลี้ยง    
และร อยละ 1.2 รับจากราชการ และวิธ ีการผสมพันธ ุ ร อยละ 100 จะใช การผสมธรรมชาติ     
ร อยละ 48 ม ีการน  าพ อพันธ ุ มาปรับปรุงพันธุ ส  วนที่เหลือร อยละ 52 ไม มีการปรับปรุงพันธุ 
อัตราส วนพ อพันธุ ต อแม พันธุ  ในการผสมพันธุ ร อยละ 64 ใช อัตราส วน 1:2-4 รองลงมา          
ใช อัตราส วน 1:5-10 และ 1:10 ขึ้นไป ร อยละ 28.3 และ 7.7 ตามล าดับการขายไก มีชีวิต    
เฉล ี่ย กก.ละ 93.19 บาท ขายไก หนุ มเป็นไก ชนส ูงส ุดเฉล ี่ยตัวละ 2,260.42 บาท ต่ าส ุดเฉล ี่ยต ัวละ
710.50 บาท ขายเป ็นไก  สาวแม  พ ันธ ุ ส ูงส ุดเฉล ี่ยต ัวละ 1,214.25 บาทต่ าส ุดเฉล ี่ยต ัวละ 421.75
บาท เกษตรกรร อยละ 53.3 จะขายไก พ้ืนเมืองโดยม ีเกษตรกรรายอ ื่นมาซ ื้อ รองลงมาร อยละ 28.3
ม ีพ  อค  าคนกลางมาร ับซ ื้อ , บริโภคเอง , เพ ื่อนบ  านมาซ ื้อไปบร ิโภคและน  าไปขายท ี่ตลาด ร  อยละ 
10.2 , 4.5 และ 3.7 ตามล  าด ับ 

จากการศ ึกษาพบว  า เกษตรกรส วนใหญ  ร อยละ 73 เลี้ยงไก  พ้ืนเมืองประเภทไก ชนมากท ี่ส ุด
ซ ึ่งเป็นไก ชนสายพ ันธ ุ  ไทยแท  อย ู  ร อยละ 30.7 แสดงว าเกษตรกรย ังมีความนิยมในการเลี้ยงไก ชน
สายพ ันธ ุ ไทยแท อยู เนื่องจากไก ชนไทยแท เหมาะสมที่จะเป็นสายพันธุ หลักในการพัฒนาสาย
พันธุ ในฝูงของเกษตรกรเองเพราะไก ชนไทยแท มีความสามารถชั้นเชิงในการต อสู หลากหลาย
รูปแบบ และมีสีสันที่สวยงาม เช น เหลืองหางขาว ประดู หางด า เขียวนกแดง ขาวชี เป็นต น  
(อภ ิช ัย,2541) อย างไรก็ตามสายพ ันธ ุ ไก ชนท ี  น ิยมเลี้ยงรองลงมาคือไก ชนสายพ ันธ ุ  พม  า และลูกผสม
สองสายพันธุ  (ไทยผสมพม า) ซึ่งมีแนวโน มที่จะนิยมเลี้ยงเพ่ิมมากขึ้น อาจส งผลให ไก ชนสายพันธุ 
ไทยแท ที่มีทั้งความสวยงามและชนเก  งในต ัวเด ียวก ันไม  คงความเป ็นพ ันธ ุ แท  ไว  ได   หากไม  ม ีแผนการ
อน ุร ักษ  อย  างเป ็นร ูปธรรม 

ในด านการพ ัฒนาสายพันธ ุ  เกษตรกรร อยละ 48 ม ีการน าพ อพันธ ุ มาปรับปรุงพันธ ุ  แสดง
ว าเกษตรกร ให ความส าคัญในการพัฒนาสายพันธุ ในฝูงของตนเอง เพ่ือให ได ไก ที่ตรงตามความ
ต องการของตลาด จึงควรเน นการส งเสริมให ความรู ด านการปรับปรุงให มากยิ่งขึ้น  ส วนในด าน
การตลาดนอกจากเกษตรกรจะขายไก มีชีวิตในราคาสูงเฉลี่ย กิโลกรัมละ 93.19 บาท แล วยังมี
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การขายไก พ้ืนเมืองเป็นไก ชนเพศผู  เฉลี่ยตัวละ 2,260.42 บาท และขายเพศเมียเพ่ือเป็นแม พันธุ 
เฉลี่ยตัวละ 1,214.25 บาท แสดงให  เห ็นว  า หากเกษตรกรมีการพัฒนาสายพ ันธ ุ ให  มีความสามารถ
ในการต  อส ู  ควบค ู กันไปด วยน ั้น จะเป็นการเพ่ิมม ูลค  าให ไก  พ ื้นเม ืองได อีกหลายเท าตัว และจะ
สอดคล องกับการศึกษาในคร ั้งน ี้ท ี่พบว  า เกษตรกรจะไม  ม ีปัญหาด  านการตลาด ซ ึ่งส วนใหญ  จะม ี
เกษตรกรรายอ ื่นมาซ้ือโดยไม  ต องผ  านพ  อค  าคนกลางท  าให  สามารถสร  างรายได  ให  เกษตรกรได  เป ็น
อย  างด ี 

 

     ตารางทึ ่ึ5  การไดึ้รึับบรึ การึการสึ งเสรึ มและสนึับสนึ นจากหนึ วยงานตึ างๆ        (n = 400) 
   การไดึ้รับบร การึการสงเสรมึ ึและึึึึึึึึึึึ
สนึับสน นจากหนึ วยงานตึ างๆ 

จึ านวน รึ้อยละ 

  1.ึหนึ วยงานทึ ่ใหึ้บรึ การสงเสรึ มการเลึ ้ยงไกึ พึ ้นเมึ องึ(ตอบได  มากกว  า 1 ข  อ) 
1.1 กรมปศ ุส ัตว   233 46.8 
1.2 องค การปกครองส วนท องถิ่น(อบต ./อบจ./

เทศบาล) 
27 5.4 

1.3 เอกชน 8 1.6 
1.4 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร  

(ส.ป.ก.) 
11 2.2 

1.5 กรมส งเสรมการเกษตร อ่ืนๆ (กลุ มเกษตรกรผู        
เล ี้ยงไก  พ ื้นเม ืองในหม ู บ  าน) 

   93                        18.7 

1.6 ไม  เคยได  ร ับบร ิการจากหน  วยงานใดๆ 126 25.3 
  2.ึการเคยได้รับการเยึ ่ยมเยึ ยนจากเจึ้าหน้าท ่ปศ สัตวึ์ 

- ไม  เคย 99 24.7 
- เคย 301 75.3 

  3.ึการใช้บร การดึ้านส ขภาพไกึ พ น้เมึ องจากหน วยงานของกรมปศ สัตว ์  
- ไม  เคย 71 17.7 
- เคย 329 82.3 

ชน ิดท ี่ได  ร ับบร ิการ(ตอบได  มากกว  า 1 ข  อ) 
- ได รับวัคซีนป้องกันโรค 248 26.5 
- ยาถ ายพยาธิภายใน 256 27.4 
- ยาก าจัดพยาธิภายนอก            113 12.0 
- วิตามินและแร ธาตุ 228 24.4 
- เอกสารค าแนะน า 91 9.7 
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ึึึตารางทึ ่ึ5 การได้รับบร การึการส งเสร มและสนับสน นจากหน วยงานต างๆ (ตึ อ)    (n = 400) 
 

ึึึึการไดึ้รับบร การึการส งเสรมึ มและึึึึึึึึึึ
สนึับสน นจากหนึ วยงานตึ างๆ 

จึ านวน รึ้อยละ 

4.ึการมึ สึ วนรวมสนึับสน นหนึ วยงานกรมปศึ สึัตว์ของเกษตรกร 
- ไม  ม ีส  วนร  วม 295 73.8 
- เป ็นอาสาปศ ุส ัตว   81 20.3 
- ฟาร  มสาธ ิตหร ือแหล  งศ ึกษาด ูงาน 21  5.2 
- บรจิาคทรพัย สิน/เงิน      3                        8.7 

5. การจึัดทึ าสมึ ดทะเบึ ยนฟารึ์มหรึ อการบึันทึ ก 
รายรับรายจ ายในการเล ้ยงไก พ ้นเม องไมึ ไดึ้บึันทึ ก  

- ไม ได  บ ันท ึก 359 89.8 
- ได บันทึก  41 10.2 

6. การไดึ้รับขอมึูลข าวสารการเลึ ้ยงไกึ พ ้นเม องึ(ตอบได มากกว า 1 ข อ) 
       6.1 เจ  าหน  าท ี่         230           24.6 

6.2 เพ ื่อนเกษตรกรด  วยก ัน  283 30.3 
6.3 ก  าน ันผ ู ใหญ  บ  านหร ือผ ู น  าช ุมชน  18  1.9 
6.4 อาสาปศ ุส ัตว  (อ.ส.ป.)  198 21.2 
6.5 หอกระจายข  าวหม ู บ  าน  14  1.5 
6.6 โทรท ัศน    41  4.4 
6.7 เอกสารหร ือค ู ม ือ  126 13.5 
6.8 หน ังส ือพ ิมพ    7  0.8 
6.9 ไม  เคยได  ร ับข  อม ูลข  าวสารจากส ื่อใดๆ  17 1.8
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      จากตารางท ี่ 5 พบว  า เกษตรกรผ ู เล ี้ยงไก  พ ื้นเม ืองร  อยละ 46.8 ได  ร ับบร ิการและข  อม ูลด  านการส งเสริม
การเลี้ยงไก พ้ืนเมืองจากหน วยงานกรมปศุสัตว มากที่สุด รองลงมาร อยละ 18.7 จากกลุ มผ ู เล ี้ยงไก  พ ื้นเม ืองในหม ู บ  าน 
และร  อยละ 5.4 จากองค  กรปกครองส  วนท  องถ ิ่น (อบต./อบจ./เทศบาล) อย างไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้พบว า 
เกษตรกรร อยละ 25.3 ไม เคยได รับบริการดังกล าวจากหน วยงานใดๆเลย ส วนการได รับการเยี่ยมเยียนจาก
เจ าหน าที่ปศุสัตว พบว าร อยละ 75.3 เคยได รับการเยี่ยมเยียน ที่เหลือร อยละ 24.7 ไม เคยได รับการเยี่ยมเยียน 
ส าหรับการใช บริการด านสุขภาพไก พื้นเมืองจากหน วยงานของกรมปศุสัตว พบว า ร อยละ17.7 ไม เคยใช บริการ ที่
เหลือร  อยละ 82.3 เคยใช  บร ิการ โดยร อยละ 27.4 ใช  บร ิการยาถ  ายพยาธ ิภายใน ร อยละ26.5 ใช  บร ิการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค ร อยละ 24.4 บริการวิตามินและแร ธาตุ ร อยละ 12 บริการยาถ ายพยาธิภายนอก และร  อยละ 9.7 
เอกสารค  าแนะน  าการเล ี้ยงไก  พ ื้นเม ือง 

ส าหรับการมีส วนร วมสนับสนุนหน วยงานกรมปศุสัตว ของเกษตรกร  พบว า เกษตรกรร  อยละ
73.8 ไม  ม ีส  วนร  วม ท ี่เหล ือม ีส  วนร  วมโดยร  อยละ 20.3 เป ็นอาสาปศ ุส ัตว   ร อยละ 8.7 บริจาคทร ัพย  ส ิน/เง ิน และร อย
ละ 5.2 ฟาร  มสาธ ิตหร ือแหล  งศ ึกษาด ูงาน ส  วนการจ ัดท  าสม ุดทะเบ ียนฟาร  มหรือการบันทึกรายรับรายจ ายในการ
เลี้ยงไก พื้นเมือง พบว าร อยละ 89.8 ไม มีการบันทึก มีเพียงร อยละ 10.2 เท านั้นที่มีการบันทึก ส วนการได รับ
ข อมูลข  าวสารด านการเล ี้ยงไก พ ื้นเม ือง พบว  าร อยละ 30.3 ได  ร ับข  อม ูลข  าวสารจากเพ ื่อนเกษตรกรด วยกัน ร  อยละ 
24.6 จากเจ  าหน  าท ี่ปศ ุส ัตว   ร อยละ 21.2 จากอาสาปศุสัตว  ร อยละ 13.5 จากเอกสารคู มือ ร อยละ 4.4 จาก
โทรทัศน  ร อยละ 1.9 จากก านันผู ใหญ บ านหรือผู น าชุมชน ร อยละ 1.5 จากหอกระจายข  าย และร  อยละ 0.8 จาก
หน ังส ือพ ิมพ   

      จากการเยี่ยมเยียนของเจ าหน าที่กรมปศุสัตว  พบว าเกษตรกรเคยได รับบริการจากเจ าหน าที่        
กรมปศุสัตว ร อยละ 82.3 ท าให เกษตรกรได รับความรู และปัจจัยการผลิตรวมทั้งเวชภัณฑ ต างๆ อย  างไรก ็ตาม
เกษตรกรส  วนใหญ  ร  อยละ 89.8 ไม  ม ีการบ ันท ึกรายร ับ รายจ าย ในการเล ี้ยงไก   ท  าให  ไม สามารถทราบถึงต นทุนการ
ผลิตที่แท จริงได   
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ตารางท ่ 6 ร้อยละของเกษตรกรึและระดับของปัญหาึโดยจ าแนกตามปัญหาด้านต างๆึในึการ
เลึ ้ยงไกึ พึ ้นเมึ อง                                                                        (n = 400) 

 

ปึัญหาการเลึ ้ยงไกึ พึ ้นเมึ อง ปึัญหาของเกษตรกร (รึ้อยละ)              คึ าเฉลึ ่ยของระดึับปึัญหา 
ึึึึึึึึึมาก นึ้อย ไมึ มึ ปึัญหาึึึึึึึึMean±SD  ึึึึึึึึึึแปล 
     ึึึึึึความหมาย 

        1. โรงเรึ อนและอึ ปกรณ์ 
1.1 ขาดเงินทุนในการสร างโรงเรือน 32.7 22.5 44.8   1.88 ± 0.87 นอ้ย 
1.2 อุปกรณ ไม เพียงพอ 

2.ึพันธ ์และการปรับปร งพันธ    
2.1 พ อพันธุ หายาก/ราคาแพง 

23.0 
 

38.5 

31.5 
 

27.2 

45.5 
 

34.3 

1.78 ± 0.79 
 

2.04 ± 0.85 

นอ้ย 
 

นอ้ย 
2.2 แม พันธุ หายาก/ราคาแพง 38.5 22.5 39.0 2.00 ± 0.88 นอ้ย 
2.3 ขาดความรู ด านการปรับปรุงพ ันธ ุ  35.5 25.2 39.3 1.96 ± 0.86 นอ้ย 

3.ึอาหารและการให้อาหาร      

3.1 อาหารมีราคาแพง 53.5 26.0 20.5 2.33 ± 0.79 นอ้ย 
3.2 อาหารคุณภาพไม ดี 14.5 33.7 51.8 1.63 ± 0.72 ไม่มีปัญหา 
3.3 อาหารหาซื้อยาก 5.7 25.0 69.3 1.37 ± 0.59 ไม่มีปัญหา 

4.ึปัญหาด้านน้ าให้ไก ก น 
4.1 ขาดแคลนน้ า 

 

0.2 
 

14.3 
 

85.5 
 

1.15 ± 0.36 
 

ไม่มีปัญหา 
4.2 น้ าไม สะอาด 

5.ึการควบค มและป้องกันโรค 
5.1 ไม มีที่จ าหน ายวัคซีน 

1.7 
 

15.7 

13.8 
 

20.3 

84.5 
 

64.0 

1.17 ± 0.42 
 

1.52 ± 0.75 

ไม่มีปัญหา 
 

ไม่มีปัญหา 
5.2 ขาดความรู ในการป้องกันโรค 21.7 44.0 34.3 1.88 ± 0.73 นอ้ย 
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ตารางท ่ 6 ร้อยละของเกษตรกรึและระดับของปัญหาึโดยจ าแนกตามปัญหาด้านต างๆึในการ
เลึ ้ยงไกึ พึ ้นเมึ อง (ต อ)ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ(n = 400) 

 

ปึัญหาการเลึ ้ยงไกึ พึ ้นเมึ อง ปึัญหาของเกษตรกร (รึ้อยละ)              คึ าเฉลึ ่ยของระดึับปึัญหา 
มาก นึ้อย      ไมึ มึ ปึัญหาึึึึึึMean±SD  ึึึึึึึึึึึแปล 
   ึ ึึึึึึึึึความหมาย 

6.ึการตลาด 
6.1 ด  านราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากตารางท ี่ 6 จ  าแนกป ัญหาด  านต  างๆ ให  เกษตรกรกล ุ มต ัวอย  างเล ือกตอบตามระด ับป ัญหา  
3 ระดับ คือ ระดับมีปัญหามาก ระดับมีปัญหาน อย และระดับไม มีปัญหา พบว าเกษตรกรม ี
ป ัญหาในระด ับน  อย 7 ป ัญหา ค ือ 1) อาหารม ีราคาแพง (2.33)  2) พ  อพ ันธ ุ หายาก/ราคาแพง  (2.04) 
3) แม  พ ันธ ุ หายาก/ราคาแพง (2.00)   4) ขาดความร ู ด  านการปร ับปร ุงพ ันธ ุ  (1.96)   5)  ขาดความรู ใน 
การป้องกันโรค (1.88)  6) ขาดเงินทุนในการสร างโรงเรือน(1.88)  7) อุปกรณ ไม เพียงพอ (1.78) 
นอกน ั้นอย ู ในระด ับม ีป ัญหาน  อย ได  แก   ราคาไม  แน  นอน (1.66) เล ี้ยงไม  ค ุ มท ุน (1.65) อาหารคุณภาพ 
ไม  ด ี (1.63)   ผ ู ซ ื้อเป ็นผ ู ก าหนดราคา (1.57)   ไม  ม ีท ี่จ  าหน  ายวัคซ ีน (1.52)   ตลาดอยู ห างไกล  (1.47) 
พ  อค  าร ับซ ื้อม ีน  อย  (1.46)  ไม  ม ีตลาดจ  าหน  าย (1.45)   ไม  ม ีตลาดน ัด(1.42)    อาหารหาซ ื้อยาก(1.37) 
น้ าไม  สะอาด (1.17)  และขาดแคลนน้ า (1.15) 

จากการศึกษาด านปัญหาในการเลี้ยงไก ของเกษตรกร พบว า ส วนใหญ มีปัญหาน อยและไม มี
ปัญหาในการเลี้ยง มีเพียงปัญหาเดียวที่พบในระดับมากคือ อาหารสัตว มีราคาแพง (2.33) ท ั้งน ี้เป็น
เพราะเกษตรกรเร ิ่มห ันมาใช  อาหารส  าเร ็จร ูปเสร ิมให  ไก  พ ื้นเม ืองก ินมากย ิ่งข ึ้น สอดคล องกับการศึกษา
ของ สุวิช และคณะ(2556) พบว า เกษตรกรมีการเสริมอาหารส าเร็จรูปให ไก พื้นเมืองร อยละ 55.6
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเจริญเติบโต และช วยให พ อแม พันธุ  สามารถผสมพันธุ ได อย างมี
ประส ิทธิภาพมากย ิ่งข ึ้น ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้พบว าเกษตรกรไม มีปัญหาด านการตลาด เนื่องจาก
ไก พ้ืนเมืองที่เกษตรกรเลี้ยง นอกจากเนื้อจะมีรสชาติอร อยกว าไก เนื้อทั่วไปเป็นที่นิยมในการบริโภค
ของประชาชนแล  ว หากต ัวไหนม ีช ั้นเช ิงในการต  อส ู ท ี่ด ี ก ็จะท  าให  ขายได  ง  ายและม ีราคามากย ิ่งข ึ้น โดย
ภาพรวมเกษตรกรไม  ม ีป ัญหาในการเล ี้ยงไก  พ ื้นเม ือง 

- เลี้ยงไม คุ มทุน 15.5 33.5 51.0 1.65 ± 0.73 ไม่มีปัญหา 
- ราคาไม แน นอน 17.2 31.3 51.5 1.66±0.75 ไม่มีปัญหา 
- ผู ซื้อเป็นผู ก าหนดราคา 14.7 27.5 57.8 1.57 ± 0.73 ไม่มีปัญหา 

6.2 ด านการจ าหน าย      

- ไม มีตลาดจ าหน าย 10.7 23.5 65.8 1.45 ± 0.68 ไม่มีปัญหา 
- ตลาดอยู ห างไกล 11.2 24.0 64.8 1.47 ± 0.68 ไม่มีปัญหา 
- พ อค ารับซื้อมีน อย 10.5 24.5 65.0 1.46 ± 0.67 ไม่มีปัญหา 
- ไม มีตลาดนัด 11.0 19.7 69.3 1.42 ± 0.68 ไม่มีปัญหา 

ค่าเฉลีย่    1.65 ± 0.71 ไม่มีปัญหา 
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ตารางทึ ่ 7 ความตึ้องการสึ งเสรึ มการเลึ ้ยงไกึ พึ ้นเมึ องของเกษตรกร (n = 400) 
 

 

        ความตึ้องการดึ้านความรึู้ดึ้านตึ างๆ ปึัญหาของเกษตรกร (รึ้อยละ)              คึ าเฉลึ ่ยของระดึับปึัญหา 
 ึึึึมากึึปานกลาง  น้อยึึึึึึ    Mean±SD  ึึึึึึึึแปล 

   ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึความหมาย 
1.ึพึันธึ ์ไกึ พึ ้นเมึ อง 2.03 ± 0.77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป ัจจ ุบ ัน 
7.3 การร ักษาโรคโดยใช  สม ุนไพร 34.5 41.3 24.2 2.10 ± 0.76 ปานกลาง 

1.1 วิธีเลือกซื้อแม พันธุ ไก พ ื้นเม ือง 31.0 39.0 30.0 2.01 ± 0.78 ปานกลาง 
1.2  วิธีเลือกซื้อพ อพันธุ ไก  
        พ้ืนเมือง 
1.3  วิธีการปรับปรุงและพัฒนา 

30.7 
 

34.2 

40.3 
 

39.0 

29.0 
 

26.8 

2.02 ± 0.77 
 

2.08 ± 0.77 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
                 สายพันธุ  
2. การสร้างโรงเร อนไก พ ้นเม อง 

    

1.73 ± 0.74 

 

2.1 วิธีการสร างโรงเรือนแบบ
ต างๆ 
3. การจัดการฟาร์ม 

17.5 38.0 44.5 1.73 ± 0.74 
 

1.55 ± 0.71 

ปานกลาง 

3.1 การจัดท าบัญชีรายรับ-
รายจ าย 

3.2 การบันทึกทะเบียนประวัติไก   

13.0 
 

13.7 

27.7 
 

29.5 

59.3 
 

56.8 

1.54 ± 0.71 
 

1.57 ± 0.72 

น้อย 
 

น้อย 
พ้ืนเมือง 
4.ึว ธ การจัดการและเล ้ ยงดู ไก ึ  
ึึึึึพ น้เม องระยะต างๆ 

4.1 การเลี้ยงดูอนุบาลลูกไก   

 
 

20.7 

 
 

39.0 

 
 

40.3 

 

1.81 ± 0.75 
 

1.81 ± 0.75 

 
 

ปานกลาง 

 

 

 

 

 

4.2 การเลีย้งดูไก พ้ืนเมืองรุ น 
       หนุ มสาว 

19.2 41.3 39.5 1.82 ± 0.74 ปานกลาง 

      4.3 การเลี้ยงดูพ อพันธุ -แม พันธุ  
 5.ึการปรบัปร งและพัฒนาสายพันธ  ์

5.1 หลักการปรับปรุงพันธุ  

22.0 
 

34.8 

38.2 
 

32.7 

39.8 
 

32.5 

1.82 ± 0.76 
1.87 ± 0.82 
2.02 ± 0.82 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
5.2 การผสมเทยีม 

6.ึอาหารไก พ ้นเม อง 
6.1 วิธีผสมอาหารใช เอง 

24.7 
 

14.7 

22.3 
 

42.0 

53.0 
 

43.3 

1.72 ± 0.83 
1.71 ± 0.71 
1.72 ± 0.70 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
6.2 การเลือกซ้ือวัตถุดิบ 

7.ึการป้องกันและรักษาโรค 
7.1 การท าวัคซีน 

15.8 
 

34.8 

39.0 
 

43.5 

45.3 
 

21.7 

1.71 ± 0.72 
2.14 ± 0.74 
2.13 ± 0.74 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
7.2 ความรู เรื่องโรคต างๆ 37.0 45.8 17.2 2.20 ± 0.71 ปานกลาง 
7.3 การรักษาโรคโดยใช ยาแผน 38.3 39.5 22.2 2.16 ± 0.76 ปานกลาง 
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ึึึตารางทึ ่ 7ึความตึ้องการสึ งเสรึ มการเลึ ้ยงไกึ พึ ้นเมึ องของเกษตรกรึ(ตึ อ)  (n = 400) 
 

        ความตึ้องการดึ้านความรึู้ดึ้านตึ างๆ ปึัญหาของเกษตรกร (รึ้อยละ)              คึ าเฉลึ ่ยของระดึับปึัญหา 
 ึึึึมากึึปานกลาง  น้อยึึึึึึ    Mean±SD  ึึึึึึึึแปล 

   ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึความหมาย 
8.ึกองท นยาสัตว์ประจ ากล  มหร อ
หมึู บึ้าน 

 

 
 

8.1 ว ิธ ีจ ัดการกองท ุนยาส ัตว   
9.ึการจึัดตึั้งกลึ  มผึู้เลึ ้ยงไกึ พึ ้นเมึ อง 

9.1 ว ิธ ีการจ ัดต ั้งกล ุ ม 

25.2 
 

24.0 

32.0 
 

30.2 

42.8 
 

45.8 

1.83 ± 0.80 
1.77 ± 0.80 
1.78 ± 0.80 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
9.2 การบริหารและการจัดการ 24.0 29.2 46.8 1.77 ± 0.81 ปานกลาง 

กล ุ ม      

9.3 บทบาทและหน  าท ี่ ของ  22.7 30.3 47.0 1.76 ± 0.80 ปานกลาง 
สมาช ิก 
10.ึการจัดท ามาตรฐานฟาร์มไก 
พึ ้นเมึ อง 

10.1  ล ักษณะของมาตรฐานฟาร  ม 

 
 

19.5 

0 
 

32.7 

 
 

47.8 

 

1.71 ± 0.76 
 

1.72 ± 0.77 

 
 

ปานกลาง 

10.2  ก า ร ใช  ย าสัตว  ต า ม 18.5 33.7 47.8 1.71 ± 0.76 ปานกลาง 
ข  อก  าหนดมาตรฐานฟาร  ม      

10.3 วิธีการจัดการสิ่งแวดล อม
ฟาร  ม 
11.ึดึ้านการตลาด 

18.5 34.2 47.3 1.71 ± 0.75 
 

1.77 ± 0.83 

ปานกลาง 

11.1 การขออน ุญาตเคล ื่อนย  าย 25.2 20.5 54.3 1.71 ± 0.84 ปานกลาง 
11.2 การจ ัดต ั้งตลาดน ัด 26.8 24.2 49 1.78 ± 0.84 ปานกลาง 
11.3 ช  องทางจ  าหน  าย 

12.ึการจึัดประกวด 
12.1  ว ิธีการจ ัดประกวด ไ ก  

27.3 
 

29.5 

29.5 
 

21.0 

44.3 
 

49.5 

1.84 ± 0.82 
1.82 ± 0.86 
1.80 ± 0.86 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
สวยงาม      

12.2 เกณฑ  การต ัดส ินไก  สวยงาม 29.5 20.2 50.3 1.79 ± 0.87 ปานกลาง 
12.3 การแข งขันไก ชนประเภท 

บ ็อกซ ิ่ง 

 

31.8 24.7 43.5 1.88 ± 0.86 ปานกลาง 

คึ าเฉลึ ่ย    1.81 ± 0.77 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 7 จ าแนกความต องการความรู ด านต างๆ ให เกษตรกรกลุ มตัวอย างเลือกตอบ
ตามระดับความต องการ 3 ระดับ คือ ต องการมาก ต องการปานกลาง และต องการน อย พบว า
ระดับความต องการมาก ไม พบจากการศึกษาครั้งนี้ แต พบความต องการระดับปานกลาง ได แก  

1.83 ± 0.80 
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ความรู เรื่องพันธุ ไก พ้ืนเมือง (2.03)  การสร างโรงเรือนไก พ้ืนเมือง (1.73)   วิธีการจัดการและเลี้ยงดู 
       ไก  พ ื้นเม ืองระยะต  างๆ (1.81)  การปร ับปร ุงและพ ัฒนาสายพ ันธ ุ  (1.87)  อาหารไก  พ ื้นเม ือง (1.71) การ 
       ป้องกันและรักษาโรค  (2.14)  กองทุนยาสัตว ประจ ากลุ ม หรือหมู บ าน (1.83)   การจัดตั้งกลุ มผู เลี้ยง 
       ไก พ้ืนเมือง (1.77)  การจัดท ามาตรฐานฟาร มไก พ้ืนเมือง (1.71)  ด านการตลาด (1.77)  และการจัดการ 
       ประกวด (1.82)  ในขณะที่ความต องการระดับน อย ได แก  การจัดการฟาร ม (1.55) 

จากการศึกษาพบว า เกษตรกรผู เลี้ยงไก พ้ืนเมือง มีความต องการความรู ในด านต างๆ ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้จากผลการศึกษาการได รับบริการและการส งเสริมจากกรมปศุสัตว  พบว าเกษตรกรร อย
ละ75.3 ได รับการเยี่ยมเยียนจากเจ าหน าที่กรมปศุสัตว  ท าให เกษตรกรได รับความรู และข อมูลข าวสาร
ต างๆจึงมีความต องการความรู ในระดับปานกลาง อย างไรก็ตาม ความต องการความรู ในด านการ
คัดเลือกพ อ แม พันธุ  การป้องกันและรักษาโรค และการจัดประกวดไก สวยงาม เป็นความต องการที่มี
แนวโน มที่จะอยู ในระดับมาก จึงจ าเป็นอย างยิ่งที่ต องให ความรู กับเกษตรกรในด านดังกล าวอย าง
สม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร อมให กับเกษตรกรในการผลิตไก พ้ืนเมืองให มีประสิทธิภาพอย าง
ต อเนื่อง อีกทั้งควรเน นในด านการประกวดไก สวยงาม ซึ่งจะเป็นการส งเสริมให เกิดการแข งขันในการ
พัฒนาสายพันธุ  ให ตรงตามมาตรฐานสายพันธุ  เพ่ือเป็นการอนุรักษ ให ไก พ้ืนเมืองสามารถด ารงอยู        
คู ประเทศไทยสืบไป 
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บททึ ่ 5 
บทสรึ ปและขึ้อเสนอแนะ 

ึสรึ ปผล 
การศึกษาสภาพการเลี้ยงไก พ้ืนเมือง และความต องการส งเสริมการเลี้ยงไก พื้นเมืองของเกษตรกร

ในจังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค เพ่ือทราบสภาพการเลี้ยงสภาพปัญหารวมถึงทราบความต องการของ
เกษตรกรผู เลี้ยงไก พ้ืนเมืองในด านต างๆ โดยสามารถน าผลการศึกษามาแก ปัญหา และวางแผนก าหนดแนว
ทางการส งเสริมการเลี้ยงไก พ้ืนเมืองเพ่ือเป็นอาชีพได  การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร 
ใช แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาสอบถามกลุ มประชากร ต ัวอย  างจ  านวน 400 ราย จากน ั้นเก ็บ
รวบรวมและว ิเคราะห  ข  อม ูลด  วยโปรแกรมสถ ิต ิส  าเร ็จร ูป หาค  าร อยละ ค  าเฉล ี่ยค าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร อม
ก าหนดค าเฉลี่ยเพ่ือการแปลผลระดับปัญหา และระดับความต  องการของเกษตรกรในด  านต  างๆ โดยด  าเน ิน
การศ ึกษาระหว  างเดือน ตุลาคม 2560 ถ ึงเด ือน กันยายน 2561 สามารถสร ุปผลการศ ึกษาตามว ัตถ ุประสงค 
และม ีข  อเสนอแนะด ังต  อไปน ี้ 

1. สภาพการเลี้ยงไก พ้ืนเมืองและลักษณะพื้นฐานทางสังคมของเกษตรกรพบว าเกษตรกรผู เลี้ยง
ไก พ้ืนเมืองร อยละ 83.7 เป็นเพศชาย ร อยละ 68.5 ศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุดร  อยละ 55.3        
ม ีอาช ีพหล ักค ือ ท  าสวน รองลงมาค ือ ท  าไร  เล ี้ยงส ัตว   ค  าขาย และบร ิษ ัทเอกชน ร อยละ 12.5, 10.7, 7.5 
และ 2.7 ตามล  าด ับ ร อยละ 92 ไม  ม ีต  าแหน  งทางส ังคม สมาช ิกในคร ัวเร ือนเฉล ี่ย 4.47 คน ใช  แรงงานเล ี้ยง
ไก  พ ื้นเม ืองเฉล ี่ย 1.26 คน เกษตรกรม ีพ ้ืนท ี่ถ ือครองเฉล ี่ย 7.45 ไร  ม ีพ ื้นท ี่ในการเล ี้ยงไก เฉล ี่ย 1.75 ไร        
มีประสบการณ ในการเลี้ยงไก เฉลี่ย 10.05 ป ี วัตถุประสงค ในการเลี้ยงไก  พ ื้นเม ืองร  อยละ 42.3 เล ี้ยงเพ ื่อ
บร ิโภคในคร ัวเร ือน รองลงมา ร อยละ 37.1 เล ี้ยงไว ขายเป็นไก  ชน โรงเรือนที่เกษตรกรใช เลี้ยงไก  พบว าร อย
ละ 62 จะแยกจากตัวบ าน ไม มีตาข ายกันนก ร อยละ 32.2 แยกจากตัวบ านมีตาข ายกันนก รูปแบบการ
เลี ้ยงนิยมเลี ้ยงแบบกึ่งขังกึ ่งปล อย โดยร อยละ 85 มีอุปกรณ ให อาหารและน้ า  ด านการให อาหาร
เกษตรกรจะให อาหารเป็นวัตถุดิบล วนๆ ได แก  ข าวเปลือก ข าวโพด โดยจะหว านบนพ้ืน และใส ในภาชนะ
ร อยละ 55 และ 44.8 ตามล  าดับ ซ ึ่งจะน ิยมให  ข  าวเปล ือกเฉล ี่ยว ันละ 1.51 คร ั้ง ปริมาณการให  702.62 
กรัมต อว ัน รองลงมาคือข าวโพดเฉล ี่ยว ันละ 1.51 คร ั้ง ปริมาณการให  515.88 กร ัมต  อว ัน แหล  งน้ าท ี่ให  ไก  ก ิน
พบว  าร  อยละ 55.7 เป ็นน้ าจากบ  อท ี่ข ุดไว   รองลงมาร  อยละ 34.7 ค ือน้ าประปา เกษตรกรร อยละ 72.5 จะใช  
ยาปฏ ิช ีวนะหร ือสม ุนไพรผสมน้ าให  ไก  กิน นอกจากนี้เกษตรกรร อยละ 65.5 มีการป้องกันโรคโดยการท า
วัคซีน ได แก  โรคนิวคาสเซิล หลอดลมอักเสบ อห ิวาต   และฝีดาษ ร อยละ 61.7 , 34.3 , 14 และ 13.3
ตามล  าดับ ส  วนใหญ  เกษตรกรร  อยละ 77.5 ม ีการก  าจ ัดพยาธ ิท ั้งภายในและภายนอกโดยใช ยาแผนป ัจจ ุบ ัน
หากมีไก  เจ ็บป  วยพบว  าร  อยละ 39.7 จะปร ึกษาก ับเจ  าหน  าท ี่กรมปศ ุส ัตว   แต  ส  วนใหญ  ร  อยละ 65.5 ไก จะไม 
เคยเจ ็บป  วย และเม ื่อไก  เจ ็บป  วยร  อยละ 39.8 จะท  าการร ักษาเอง รองลงมาร อยละ 32 ให  เจ  าหน  าท ี่       
กรมปศ ุส ัตว  ท  าการร ักษา 

    ด านการผลิตและการพัฒนาสายพันธุ  พบว  า เกษตรกรร อยละ 73 เลี้ยงไก พ้ืนเมืองประเภทไก  ชน 
ซ ึ่งสายพ ันธ ุ ไก  ชนท ี่เล ี้ยงมากท ี่ส ุดร  อยละ 30 คือไก ชนไทยแท  รองลงมาค ือล ูกผสมสองสายพ ันธ ุ  (ไทย+พม า) 
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และ สายพ ันธ ุ พม  า ร อยละ 24.8 และ 24.4 ตามล  าด ับ ส วนใหญ เกษตรกรร อยละ 99.3 ม ีการเล ี้ยงพ  อพ ันธ ุ 
เพ ื่อการเพาะขยายพ ันธ ุ  โดยการน  าพ  อพ ันธ ุ มาท  าการปร ับปร ุงพ ันธ ุ ในฝ ูงของตนเอง ในขณะท ี่ ร  อยละ 98.8  
ม ีการเล ี้ยงไก  แม  พ ันธ ุ  ม ีการผสมพ ันธ ุ โดยว ิธ ีธรรมชาต ิท ั้งหมด ท  าให  ได  ล ูกไก  ท ั้งเพศผู และเพศเมีย ส าหรับด าน
การตลาดเกษตรกรจะขายเป็นไก มีชีวิตเฉลี่ยกิโลกรัมละ 93.19 บาท นอกจากนี้มีการขายไก เพศผู เป็นไก ชน
เฉลี่ยตัวละ 2,260.42 บาท และขายไก เพศเมียเป็นแม พันธุ เฉล ี่ยต ัวละ 1,214.25 บาท โดยร อยละ 53.3  
จะมีเกษตรกรรายอื่นมาซื้อ และร อยละ 28.3 ม ีพ อค  าคนกลางมาร ับซ ื้อ จ ึงไม  ม ีป ัญหาด  านการตลาด 

ด านการได ร ับบริการส งเสริมจากหน วยงานต างๆพบว าร อยละ 46.8 ได รับข อมูลจาก
หน วยงานกรมปศุสัตว มากที่สุดและพบว าร อยละ75.3มีเจ าหน าที่กรมปศุสัตว เข าเยี่ยมเยียนอย างสม่ าเสมอ
ส วนใหญ ได รับบริการด านสุขภาพโดยการได รับวัคซีนป้องกันโรคและเวชภัณฑ ต างๆนอกจากนี้เกษตรกร
ร อยละ73.8ไม  เคยม ีส  วนร  วมสน ับสน ุนหน  วยงานกรมปศ ุส ัตว  และร อยละ89.8ไม มีการบันทึกรายรับรายจ าย
ในการเลี้ยงไก พ้ืนเมือง 

จากการศึกษาสภาพการเลี้ยงไก พื้นเมืองของเกษตรกรในจังหวัดล าปาง แสดงให เห็นว า
เกษตรกรจะเล ี้ยงไก  พ ื้นเม ืองเพ ื่อเป ็นอาช ีพเสร ิมจากการท  าการเกษตรอ ื่นๆ ค ือ ท  าสวน ท  าไร  ท  านา ซ ึ่งเป็น
อาชีพเสริมที่สามารถสร างรายได เป็นอย างดี และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เป็นสวนยาง สวนผลไม  หรือ
ไร นาต างๆ เนื่องจากไก พื้นเมืองต องการพื้นที่ และสามารถหากินเองตามธรรมชาติได อ ีกท ั้งย ังม ีความ
แข ็งแรง เล ี้ยงง  าย ฟ ักล ูกและเล ี้ยงล ูกเองได   ม ีภ ูม ิต  านทานโรคได  ด ี หากเกษตรกรได รับความร ู ด  านว ิชาการ
ต  างๆ ในการเล ี้ยง ควบคู และผสมผสานไปกับประสบการณ หรือภูมิปัญญาชาวบ านที่สืบทอดต อกันมา จะท า
ให ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพการเลี้ยงไก พ้ืนเมืองได ในที่สุดซึ่งนอกจากเนื้อของไก พื้นเมือง
จะมีรสชาติดี เป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนทั่วไปแล ว ยังมีความสามารถในชั้นเชิงการต อสู   สามารถ
ฝึกฝนให เป็นไก ในเกมส กีฬาได   อีกท ั้งย ังม ีส ีส ันท ี่หลากหลายสวยงาม ส  งผลให  เก ิดการเพ ิ่มม ูลค  าในตัวเองได  
เป ็นอย  างด ี  หากรัฐบาลมีการส งเสริมอย างจริงจัง และมีการวางแผนการพัฒนาไก พ้ืนเมืองให เป็นอาชีพของ
เกษตรกรรายย อยอย างเป็นระบบ ก็จะสามารถเป ็นรายได  ให  เกษตรในยามท ี่ผลผล ิตทางการเกษตรอ ื่นๆ ม ี
ราคาตกต่ า หร ือในยามหน  าแล  งท ี่ไม  สามารถเพาะปล ูกพ ืชต  างๆ ได   โดยเน  นการพ ัฒนาสายพ ันธ ุ ให  โตเร ็ว 
อ ัตราการแลกอาหารเป ็นน้ าหนักต่ า อ ีกท ั้งยังมีความสวยและความเก งในตัวเดียวกัน  ก็จะเป็นที่นิยม
ข อ ง ล ูก ค  า ทั ้ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต  างประเทศ โดยเฉพาะประเทศแถบตะว ันออกกลางได  แก  
ซาอุดิอาระเบีย บาร เรน คูเวต เป็นต น (ปรารถนา, 2554) 

2. ความต  องการส  งเสร ิมการเล ี้ยงไก  พ ื้นเม ืองของเกษตรกรในจ ังหว ัดล าปาง ไม พบเกษตรกรที่
มีความต องการในระดับมาก แต พบความต องการต างๆ ในระดับปานกลาง ได แก  การป้องกันและรักษา
โรค (2.14) การเล ือกซ ื้อพ  อแม  พ ันธ ุ  (2.03) การปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ  (1.87) การจ ัดต ั้งกองท ุนยา
ส ัตว  ประจ  ากล ุ ม (1.83) การเล ี้ยงด ูไก  พ ื้นเม ืองระยะต  างๆ (1.81) การสร างโรงเรือน (1.73) และด  านอาหาร
ไก  พ ื้นเม ือง (1.71) นอกจากน ี้พบความต  องการในระด ับน  อยค ือ การจ ัดท  าบ ัญช ีรายร ับรายจ ายและการ
บันทึกทะเบียนสัตว  (1.55) จากผลการศึกษาแสดงว าเกษตรกรยังมีความต องการความร ู ในท ุกๆ ด  าน
โดยเฉพาะด  านการพ ัฒนาสายพ ันธ ุ  และการป้องกันและรักษาโรค ซ ึ่งม ีแนวโน  มท ี่มีความต องการมากที่สุด
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ดังนั้น จึงควรให ความส าคัญในหลักวิชาการต างๆ ของเจ าหน าที่ซึ่งต องเป็นผู ถ ายทอดให กับเกษตรกร โดย
เจ าหน าที่ต องได รับความรู เพ่ิมเติมอยู ตลอดเวลา จะท าให เกิดความเชี ่ยวชาญสามารถถ ายทอดให 
เกษตรกรได อย างถูกต อง เช น ในด านการพัฒนาสายพันธุ  เพ่ือให ได สายพันธุ ที่มีทั้งความสวยและความ
เก งในชั้นเชิงการต อสู อยู ในตัวเดียวกัน ส งเสริมให เกิดการซ อมปล้ าคัดสายพันธุ  และจัดให มีการประกวด
แข งขัน ให มีความหลากหลายมากขึ้น เน นเงินรางวัลสูงๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให เกษตรกรมีการพัฒนาสาย
พันธุ อย างต อเนื่อง รวมทั้งการส งเสริม สนับสนุนให มีการรวมกลุ มกันของเกษตรกร ตลอดจนการสนับสนุน
การจัดตั้งตลาดนัดไก พ้ืนเมือง อย างไรก็ตามเกษตรกรมีความต องการบันทึกทะเบียนสัตว  และการท าบัญชี
รายรับรายจ าย อยู ในระดับน อย อาจเป็นเพราะเกษตรกรคิดว าเป็นเรื่องที่ยุ งยาก และไม สะดวกในการ
จัดท าบัญชีต างๆ จึงไม ให ความส าคัญ ดังนั้นควรส งเสริมด านการจัดท าบัญชีต างๆ ของเกษตรให มากขึ้น
เน นการสอนแบบง ายๆ ไม ซับซ อนเพราะจะเป็นการทราบถึงต นทุนในการผลิตและก าไรที่แท จริงในการ
เลี้ยงไก พ้ืนเมืองของเกษตรกรได   

3. ปัญหาต างๆ ในการเลี้ยงไก พื้นเมืองของเกษตรกรในจังหวัดล าปางพบว า เกษตรกรมี
ปัญหาในระดับมากเพียงปัญหาเดียวคือ อาหารสัตว มีราคาแพง (2.33) นอกนั้นเป็นปัญหาในระดับน  อย 
และไม  ม ีป ัญหา จากป ัญหาด ังกล  าว เจ  าหน  าท ี่กรมปศ ุส ัตว  สามารถส  งเสร ิมให  เกษตรกรหาว ัตถ ุด ิบต างๆ ที่มีอยู 
ในท องถิ่น เช น หยวกกล วย กากมะพร าว การเพาะปลวก เป็นต น แต ก็ยังไม เพียงพอต อความต องการของ
ไก เม่ือเลี้ยงเป็นจ านวนมากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลควรมีมาตรการในการลดราคาอาหารส ัตว  ส  าเร ็จร ูปลงอย  างน  อย
ก ิโลกร ัมละ 50 สตางค   หร ือลดภาษ ีน  าเข  าว ัตถ ุด ิบต  างๆ เช  น ข  าวโพด กากถ ั่วเหล ือง เป ็นต น เพ่ือเป็นการลด
ภาระต นทุนค าอาหารสัตว ของเกษตรกร ท าให เกษตรกรมีก าไรจากการเลี้ยงไก พ้ืนเมืองเพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรหันมาให ความส าคัญกับโภชนะที่ไก จะได รับมากขึ้นจึงต องมีการเสริมอาหาร
ส าเร็จรูปจากร านขายอาหารสัตว ซึ่งมีราคาแพง นอกจากนี้ปัญหาด านต างๆที่มีแนวโน มในระดับปาน
กลางคือ พ อแม พันธุ หายากและมีราคาแพง (2.04) ขาดความรู ดานการปรับปรุงพันธุ  (1.96) และขาด
ความรู ด านการป้องกันโรค (1.88) จึงต องเน นการให ความรู ในด านดังกล าว ให ถูกต องตามหลักวิชาการ
โดยอาศัยการรวมกลุ มของเกษตรกร เกิดการพบปะแลกเปล ี่ยนเร ียนร ู ก ันระหว  าเจ  าหน  าท ี่ก ับเกษตรกร
อย  างสม่ าเสมอ 
 

ขึ้อเสนอแนะ 
1. เกษตรกรผู เลี้ยงไก พื้นเมืองในจังหวัดล าปางส วนใหญ เลี้ยงไก เป็นอาชีพเสริม และมี

ประสบการณ จ านวนมากพอสมควร ท าให สามารถที่จะพัฒนาให เป็นอาชีพหลักได โดยเน นเสริมสร างความรู 
ด านต างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาสายพันธุ และการป้องกันโรค ดังนั้นกรมปศุสัตว จึงควรให ความส าคัญกับ
เจ าหน าที ่หรือบุคลากรด านไก พื ้นเมือง  โดยมีการจัดอบรมเจ าหน าที ่เพื ่อมีความ เชี ่ยวชาญด านนี้
โดยเฉพาะ จึงจะสามารถน าความรู ไปถ ายทอดให แก เกษตรกรได มีประสิทธิภาพมากย ิ่งข ึ้น 
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2. การแก ไขปัญหาราคาอาหารสัตว  และว ัตถ ุด ิบอาหารส ัตว  ม ีราคาแพง รัฐบาลควรประกาศ
เพ่ือลดราคาอาหารส าเร็จรูปลง กิโลกรัมละ 50 สตางค  และควรลดภาษีน าเข าวัตถุดิบต างๆ เช น ข  าวโพด
ม ันส  าปะหล ัง กากถ ั่วเหล ือง เป ็นต  น รวมท ั้งควรส  งเสร ิมให  ปล ูกพ ืชท ี่เป ็นว ัตถ ุด ิบอาหารส ัตว  ให  มากข ึ้น 

3. เน นการส งเสริมให มีการจัดประกวดแข งขันให มากขึ้นทั้งประเภทไก สวยงาม และไก ชน
ประเภทบ ็อกซ ิ่ง โดยเน นเง ินรางว ัลให  ส ูงข ึ้น จะท าให เกิดแรงจูงใจในการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ 
ตลอดจนการลดข อจ ากัดในการเคลื ่อนย ายเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให เกษตรกรสามารถ
เคล ื่อนย  ายไก  เพ ื่อการประกวด แข  งข ันต  างๆ ได  สะดวกมากย ิ่งข ึ้น 

4. เน นส งเสริมการส งออกไปยังประเทศเพื่อนบ านในกลุ มประเทศอาเซียน และในกลุ ม
ประเทศอาหร ับท ี่ม ีความน ิยมชมชอบในไก  พ ื้นเม ืองไทย โดยการให  ความร ู ด  านต  างๆ เช  น ระเบียบและ
ขั้นตอนต างๆ ในการส งออก การจัดท าเอกสารต างๆ  ในการเคลื ่อนย ายเพื่อการส งออกไปยัง
ต างประเทศ ขั้นตอนและวิธีการตรวจหาเชื้อโรคต างๆ เพื่อรับรองการส งออก เป็นต น จะท าให เกิดรายได  
เข  าส ู ประเทศอ ีกมหาศาล อ ีกท ั้งย ังเป ็นการช  วยให  เกษตรกรม ีรายได  จากการประกอบอาช ีพการเล ี้ยงไก  
พ ื้นเม ืองได  เป ็นอย  างด ี 



37 
 

 
 

เอกสารอ างอิง 

เกรียงไกร โชประการ, วัชรพงษ วัตนกูล, กิตติ วงศศ วิเชษฐ และวรพงษ  สุริยจันทราทอง .2543.  
ไก  พ ื้นเม ืองและไก ล ูกผสมพ ้ืนเม ือง : อดีตและป ัจจุบ ัน .ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กร ุงเทพฯ. 88 หน  า. 

ประภัสสร วุฒิปราณี .2543. เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการพัฒนาการเลี้ยงไก พื้นเมืองของเกษตรกร : 
กรณ ีศ ึกษาจ ังหว ัดพระนครศร ีอย ุธยา. ว ิทยาน ิพนธ  ปร ิญญาโท, มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร  .

ปรารถนา งามวงศ  วาน. 2554. การส งออกไก ชนไทย. นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ าน. ฉบ ับท ี่ 11 เด ือน 
ม ีนาคม 2554. หน  า 46-48. 

วรวิทย  สิริพลวัฒน . 2545. การเลี้ยงไก พ้ืนบ าน .http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-
book/animal/animal6.pdf. สืบค นเมื่อ  28  สิงหาคม พ.ศ. 2560 

สว ัสด ิ์ ธรรมบุตร, บ ุญศักด ิ์ เกลียวกมลทัต, อัมพร ธรรมบุตร  และศิริพันธ  โมรากบ. 2541. คู มือการ
เลี้ยงไก พื้นเมือง. สถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว ปีกแห งชาติ กองบ ารุงพันธ สัตว  กรมปศุสัตว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  . กร ุงเทพฯ. 

ส ุชาต ิ ประส ิทธ ิ์ร ัฐส ินธ ุ . 2546. ระเบียบวิธ ีว ิจ ัยทางส ังคมศาสตร  . พ ิมพ  คร ั้งท ี่ 12. สถาบ ันบ ัณฑิต     
พ ัฒนบร ิหารศาสตร  . กร ุงเทพฯ. 

สุรัตน  ชัยเตียงนิล, อนวัช เดชะศาศวัต, อุทัย โสภกุล, นงนุช งอยผาลาและชัยยะ สุประเสริฐ. 
2549. การศ ึกษาสภาพการเล ี้ยงไก  พ ื้นเม ืองของเกษตรกรหม ู บ  านบร ิวารศ ูนย  ศ ึกษาการพ ัฒนา
เขาหินซ อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ. วารสารส านักสุขศาสตร สัตว และสุขอนามัยที่ 2 ปีท ี่
4 ฉบ ับท ี่ 7 เด ือนมกราคม 2549. หน  า 80 – 105. 

สุวิช คุ มคงสินธุ , จินดา ขลิบทอง และศิริลักษณ  วงศ พิเชษฐ. 2556. เอกสารประกอบการประชุม
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิยลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที ่3 วันที่ 3–4 
ก ันยายน 2556 มหาว ิทยาล ัยส ุโขท ัยธรรมาธ ิราช. 

อภ ิชัย รัตนวราหะ. 2541. ไก  พ ื้นเม ือง : สัตว เศรษฐกิจระดับชาวบ าน. ส  าน ักพิมพ มต ิชน. กรุงเทพฯ. 
93 หน  า 

http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-
http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-

