
บทที่  1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การเลี้ยงไกพื้นเมืองในประเทศไทย  มีประวัติการเลี้ยงและมีการพัฒนาสายพันธุมาเปน

เวลานาน จนกลายเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตเกษตรกรในชนบท มีทั้งเลี้ยงเพื่อบริโภคภายใน

ครัวเรือนและเพื่อเปนรายไดเสริม ไกพื้นเมืองเปนไกที่เลี้ยงงาย มีความทนทานตอสภาพแวดลอม

และโรค ลงทุนนอย ตลาดมีความตองการสูง โดยเฉพาะในชวงเทศกาลตางๆ เนื่องจากเนื้อไก

รสชาติดี หอมและเน้ือแนน ซึ่งเปนคุณสมบัติของไกพื้นเมืองโดยเฉพาะ ทําใหความนิยมบริโภคไก

พื้นเมืองสูงตลอดป ในทองถิ่นตางๆ จะมีลักษณะสายพันธุและรูปแบบการเลี้ยงไกพื้นเมืองที่

แตกตางกัน จนถึงปจจุบันสภาพการเลี้ยงไกพื้นเมืองก็ยังไมเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก มีการ

พัฒนาเปนการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมบางสวน สวนใหญจะเปนการเลี้ยงแบบปลอยใหหากินเอง

ตามธรรมชาติและไมไดเอาใจใสดูแลมากนัก (สพุจน , 2547) การเลี้ยงแบบหลังบาน โดยมากจะ

เลี้ยงแบบปลอยตามธรรมชาติ ไกจะอาศัยอยูตามใตถุนบาน ตนไมหรือชายคา โรงนา พันธุไกที่เลี้ยง

ก็เปนไกสายพันธุพื้นเมืองด้ังเดิมของไทย เชน  ไกตะเภา ไก อูหรือไกชน เปนตน  การเลี้ยงไก

พื้นเมืองของเกษตรกรสวนใหญจะเปนการเลี้ยงเพื่อใชผลประโยชนจากผลผลิต กลาวคือ จะไดรับ

อาหารที่มีโปรตีนไวบริโภคในราคาถูก  ซึ่งการเลี้ยงในลักษณะน้ีทําให ไกพื้นเมืองให ผลผลิตตํ่า มี

อัตราการตายสูง  แลวยังเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคระบาด สงผลใหไกพื้นเมืองเจริญเติบโตชา และขีด

ความสามารถทางดานพันธุกรรมตํ่า เน่ืองจากไมมีการควบคุมการผสมพันธุ ทําใหไกพื้นเมืองมี

จํานวนนอย ไมเพียงพอตอความตองการของตลาด ราย ไดจากการขายไกที่ควรจะไดก็ลดลงดวย 

รวมทั้งปริมาณไกพื้นเมืองก็ไมเพียงพอสําหรับการบริโภคของเกษตรกร 

 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  10 พ.ศ. 2550 - 2554 ไดมียุทธศาสตร

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และยุทธศาสตรการสราง

ความเขมแข็งของชุมชนและสังค ม เปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  10 ในดานนโยบายงานวิจัยของกรมปศุสัตวจึงมุงเนน

งานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาปศุสัตว ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินคาปศุสัตว 

และพฒันาเทคโนโลยดีานสขุภาพสตัว และการผลิตสัตวที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของเกษตรกรใน 
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แตละภูมิภาค เพื่อใหไดผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีที่สนับสนุนการปศุสัตวของประเทศ  เกษตรกรผู

เลี้ยงสัตวและผูผลิตอาหารสัตวสามารถประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข และ

สนับสนุนการเปนครัวของโลก  ซึ่งมีแผนการวิจัยดา นปศุสัตว โดย มีการวิจัยและพัฒนาระบบการ

เลี้ยงสัตวในเชิงเศรษฐกิจพอเพียง วิจัยและพัฒนาองคความรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นในการเลี้ยง

สัตวแบบพื้นบาน (ปศุสัตว, กรม. 2552) จึงไดมีโครงการสงเสริมใหเลี้ยงไกพื้นเมือง เพื่อเพิ่มรายได

ใหกับเกษตรกรรายยอย และสงเสริมในดานเทคโนโลยีการผลิตสัตวปก โดยจัดทําโครงการพัฒนา

รูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงตอโรคไขหวัดนกและโรคระบาดอ่ืนในไกพื้นเมือง 

ซึ่งเปนการปองกันและลดความเสี่ยงตอการติดเชื่อโรคระบาด เพิ่มผลผลิตของไกพื้นเมืองใหสูงขึ้น

และมีสุขภาพดี  ทนทานตอโรค รวมถึงใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการเลี้ยงการจัดการที่

ถูกตอง (ปศุสัตว, 2552) 

  จากการวิจัยพัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองใหกับเกษตรกร 

เพื่อ นําเทคโนโลยีไปใชตามลักษณะการเลี้ยงในกิจกรรมของตน แตการเลี้ยงไกยังไมประสบ

ความสําเร็จ  เน่ืองจากเกษตรกรมีการปฏิบัติที่ไมตอเน่ือง และเลิกปฏิบัติเมื่อจบโครงการ ทําให

อัตราการผลิตไกพื้นเมืองมีไมเพียงพอตอการบริโภคในชุมชน เกษตรกรมีรายไดจากการเลี้ยงไกไม

แนนอน นอกจากนี้เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในการเลี้ยงและการจัดการ ฟารม มีการเลี้ยง

แบบผิดวิธี ขาดการดูแลเอาใจใส ไมเคยใหความสนใจตอการพัฒนาหรือปรับปรุงผลผลิตไกของ

ตนเอง เชน การใหอาหารเสริม และการทําวัคซีน (สุชน และคณะ, 2547) รวมทั้งไมเห็นความสําคัญ

ในปญหาการตายของไกจากโรคระบาด   

จากความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจเร่ืองปจจัยที่มีผลตอระดับการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม วามีปจจัยใดบางที่มีผลตอระดับ

การใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร รวมถึงศึกษาดานปญหาและขอเสนอแนะ

ตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมืองใหมีประสิทธิภาพ สามารถประกอบ

อาชีพไดอยางยั่งยืน ชวยเสริมสรางรายไดและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตามหลักของเศรษฐกิจ

พอเพยีง  

 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร  

จังหวัดเชยีงใหม 

   2. เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะของเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองจังหวัดเชียงใหม  
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3. สมมุติฐานในการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมและความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมือง

มีความสัมพันธตอระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

    ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
      (Independent  Variables)        (Dependent Variable)

  

 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 

 

 

ระดับการใชเทคโนโลยใีนการ

เลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร 

- ระดับตํ่า (พื้นบาน) 

- ระดับกลาง 

- ระดับสูง 

 

 

 

 
 

1. ปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม 

- อายุ 

- ระดับการศึกษาสูงสุด 

- รายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมืองของ

ครัวเรือนทั้งหมดตอป  

- ขนาดของพื้นที่ในการใชเลี้ยงไก

พื้นเมือง 

- วัตถุประสงคในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

- ประสบการณการเลี้ยงไกพื้นเมือง

ต้ังแตเร่ิมเลี้ยงจนถึงป พ.ศ. 2553 

- จํานวนไกพื้นเมืองทั้งหมดเฉลี่ยตอ

รอบการเลี้ยง 1 ป  

- การติดตอเจาหนาที่ปศุสัตว 

- การเขารับการอบรมดานปศุสัตว 

- การไดรับการสนับสนุนดานปจจัย

การผลิตจากเจาหนาที่ปศุสัตว 

2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยง 

   ไกพื้นเมือง 
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5. ประโยชนท่ีจะไดรับจากงานวิจัย 

1. ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของ

เกษตรกร จังหวัดเชยีงใหม 

2. ทําใหทราบถึงสภาพปญหา แนวทางแกไข และขอเสนอแนะของเกษตรกรผูเลี้ยงไก

พื้นเมือง ในการที่จะเปนประโยชนในการวางแผนการสงเสริมดานการเลี้ยงไกพื้นเมือง เพื่อบริโภค

ภายในครัวเรือนและเลี้ยงเปนอาชีพเสริม หรือพัฒนาเปนอาชีพหลักตอไป 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการสงเสริมการเลี้ยงไก

พื้นเมืองโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหมและ

พื้นที่อ่ืนๆ ที่มีการเลี้ยงไกพื้นเมืองตอไป 

 

6. นิยามศัพท 

เทคโนโลยี  หมายถึง ความรูทางวิทยาศาสตรที่นํามาใชในดานการผลิตและการจัดการไก

พื้นเมืองใหเกิดประโยชนโดยสอดคลองกับความรู ความสามารถ ประสบการณ สภาพเศรษฐกิจ

และสังคมของเกษตรกร  

เทคโนโลยีในระดับพื้นบานหรือระดับต่ํา (Traditional or Low Technology) หมายถึง 

ดานลักษณะการเลี้ยงไกแบบปลอยหากินเองตามธรรมชาติ ดานสายพันธุและการปรับปรุงพันธุ  

ไมมีการแยกผสมพันธุ มีการผสมแบบคละกัน แมไกฟกไขพรอมกันทีละ  2 - 3 ตัวในรังเดียวกัน  ซึ่ง

ไมสามารถทราบไดวาลูกที่เกิดมาจากแมพันธุตัวไหน  ดานการใหอาหาร  ใหเปนบางคร้ังและปลอย

ใหหากินตามธรรมชาติ  ดานโรงเรือนและอุปกรณ ไมมีโรงเรือนที่เพาะพันธุ  ไมที่อนุบาล ดานการ

ปองกันโรค ไมไดรับการทําวัคซีน ไมสามารถแยกไกที่เปนโรคออกจากฝูงได 

เทคโนโลยีระดับกลาง  (Intermediate Technology) หมายถึง ดานลักษณะการเลี้ยงไก

แบบปลอยและขังดานสายพันธุและการปรั บปรุงพันธุ ไดเอาสายพันธุมาจากแหลงอ่ืนทั้งพอพันธุ

และแมพันธุ สามารถทราบไดวาลูกไกมาจากพอพันธุแมพันธุตัวไหนและสามารถนํามาขยายพันธุ

ใหมได เน่ืองจากทราบประวัติพอพันธุแมพันธุดานการใหอาหาร  มีการใหอาหารเชา เย็น อยาง

สม่ําเสมอ ดานโรงเรือนและอุปกรณการเลี้ยง มีกรงและเลาแบบถาวรและไมถาวร มีสุมไก  ดานการ

ปองกันโรค มีการทําวัคซีนเปนบางคร้ัง แตไมมีการบันทึกประวัติการทําวัคซีน 

 เทคโนโลยีระดับสูง  (High Technology) หมายถึง ดานลักษณะการเลี้ยงไกแบบมี

โรงเรือนถาวร มีปายเขาออก มีที่จุมนํ้ายาฆาเชื้อ มีรองเทาบูทใสเขาออกฟารม ดานสายพนัธุและการ

ปรับปรุงพันธุ มีการบันทึกรหัสพอพันธุแมพันธุที่ติดปกหรือขอเทา เมื่อลูกไกเกิดมาไดนําขึ้นกรง

อนุบาล โดยเขียนชื่อประวัติ ติดหนากรงอนุบาล เมื่อลูกไกโตมาจะมีการบันทึกรหัสติดที่ปกหรือขอ
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เทา ดานการใหอาหาร มีการใหอาหารอยางสม่ําเสมอ มีที่ใหนํ้า วิตามิน และมีรางน้ํา รางอาหารแยก

เปนสดัสวนในแตละกรงหรือเลา ดานโรงเรือนและอุปกรณ  มีกรงพอพันธุแมพันธุ กรงอนุบาล

ลูกไกและมีกรง หรือเลา ไกรุนมีการแยกเพศผูเพศเมีย มีโรงเรือน แบบถาวร ดานการปองกันโรค มี

การทําวัคซีนครบตามโปรแกรมและมีการบันทึกการทําวัคซีน ทําความสะอาดฟารมทุกเดือน และ มี

การทําบันทึกสมุดบันทึกการเขาออกฟารม 

ไกพื้นเมือง  หมายถึง  ไกที่เกษตรกรเลี้ยงตามบานทั่วไป มีสายพันธุตามแตละทองถิ่น โดย

ไมรวมถึงไกชน ไกพันธุไข และไกพันธุเน้ือ  

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเลี้ยงไกพื้นเมืองจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2552 

 

 
 

 


