
 

 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการวิจัย 

ปจจัยท่ีมีผลตอระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

ตัวแปรที่มี ความสัมพันธกับ ระดับ การใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง มี 9 ตัวแปร 

ไดแก  รายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมือง วัตถุประสงคในการเลี้ยงไกพื้นเมือง จํานวนไกพื้นเมือง

ทั้งหมด จํานวนไกพอพันธุ จํานวนไกแมพันธุ การติดตอกับเจาหนาที่ปศุสัตว การเขารับการอบรม

ดานปศุสัตว การไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิต และคะแนนรวมความรูความเขาใจ  มีความสัมพันธ

กับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.001 

ตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกับ ระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง มี 4 ตัวแปร 

ไดแก อาย ุการศึกษา ขนาดพื้นที่ และประสบการณในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

 

ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกร 

ปญหาของเกษตรกร  ท่ีสําคัญไดแก 

1. ปญหาดานโรคและการปองกัน  พบมากที่สุด คือ มีโรคระบาด และอัตราการตายของไก

พื้นเมืองสูง 

2. ปญหาดานลักษณะการเลี้ยงทั่วไป พบมากที่สุด คือ ไมมีเงินทุนหมุนเวียนในการเลี้ยงไก

พื้นเมือง และปญหาจากกลิ่นและเสียงจากการเลี้ยงไกรบกวนเพื่อนบาน   

3. ปญหาดานพันธุและการปรับปรุงพันธุ  พบมากที่สุด  คือ ลูกไกตัวเล็ก ไมแข็งแรงและไม

มีไกพอพันธุและไกแมพันธุที่ดี  

4. ปญหาดานอาหาร  พบมากที่สุด คือ ไมมีแหลงจําหนายอาหารเสริมและวิตามินเสริมใน

ทองถิ่น และไมมีความรูในการใหอาหารและวิตามินเสริม  

5. ปญหาดานโรงเรือน พบมากที่สุด คือ ขาดเงินทุนในการสรางโรงเรือน และพื้นที่เลี้ยงไก

คับแคบ   
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ขอเสนอแนะของเกษตรกร  

 1. ทางหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรสงเสริมความรูในการเลี้ยงไกพื้นเมือง โดยมีการจัดอบรม  

จัดสาธิตในเร่ืองความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

 2. ทางหนวยงานที่เกี่ยวของ  ควรมีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ เกี่ยวกับไกพื้นเมือง 

ใหกับเกษตรกรอยางทั่วถึง 

  3. ทางหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรสนับสนุนดานปจจัยการผลิตใหกับเกษตรกร 

  4. ทางหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรจัดตลาดกลางในชุมชนเพื่อซื้อขายไกพื้นเมือง  

 

2. อภิปรายผล 

ปจจัยที่มีผลตอระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร จังหวัด

เชียงใหมมีทั้งหมด 9 ปจจัย 

1. รายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมืองของครัวเรือนมีความสัมพันธกับระดับการใชเทคโนโลยี

ในการเลี้ยงไกพื้นเมือง แสดงวา เกษตรกรที่มีรายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมืองมากจะมีการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับสูง มากกวาเกษตรที่มีรายไดจากการเลี้ยงไกนอย เน่ืองจาก

เกษตรกรที่มีรายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมืองมาก จะมีเงินทุนในการซื้อและจัดหาปจจัยการผลิต 

รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง มาใชเพื่อพัฒนาฟารมไกพื้นเมืองของตนเอง ทํา

ใหไกพื้นเมืองมีจํานวนมากและคุณภาพสูง ลดการเกิดโรคระบาด ลดอัตราการตาย และมีรายไดจาก

การขายที่มากขึ้น สอดคลองกับพนม (2544) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตไก

พื้นเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ พบวา รายไดของเกษตรกรตอปเปนปจจัยที่มีผลตอ ศักยภาพของ

เกษตรกรในการผลิตไกพื้นเมือง  โดยเกษตรกรที่มีรายไดมากจะเปนผูที่มีความรูความสามารถใน

การผลิตไกสูง เน่ืองจากมีเงินทุนมาขยายการดําเนินกิจกรรมดานการผลิตไกพื้นเมืองมากเชน การ

จัดหาพอพันธุแมพันธุไกพื้นเมืองที่ใหผลผลิตสูง มีเงินทุนในการซื้ออาหารไกที่มีคุณภาพมาใชใน

การผลิตไกพื้นเมือง รวมทั้งมีการสุขาภิบาลและการปองกันโรคที่ดี สงผลใหเกษตรกรมีรายไดจาก

การผลิตไกพื้นเมืองสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับชัชวาล (2546) ไดศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี

การเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรในโครงการผลิตและกระจายพันธุสัตวปก จังหวัดกาฬสินธุ พบวา

เกษตรกรที่มีความแตกตางดานรายไดจากการเลี้ยงไกพื้นเมืองมีระดับการยอมรับเทคโนโลยีการ

เลี้ยงไกพื้นเมืองที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและสอดคลองกับ วชริะ (2532) ที่ไดศึกษา

เร่ืองการใชความรูและเทคโนโลยีในการผลิตไกพื้นเมืองของเกษตรกร ในจังหวัดเพชรบุรี พบวา 

ความสัมพันธระหวางสถานภาพพื้นฐานบางประการของเกษตรกรกับการใชความรูและเทคโนโลยี
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การผลิตไกพื้นเมืองพบวา อายุ รายไดจากการจําหนายไกพื้นเมือง กับการศึกษา และปริมาณไก

พื้นเมืองที่เลี้ยงไวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2. วัตถุประสงคในการเลี้ยงไกพื้นเมืองมีความสัมพันธกับระดับการใชเทคโนโลยีในการ

เลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร  แสดงวาเกษตรกรที่มีวัตถุประสงคในการเลี้ยงไกพื้นเมืองเพื่อการ

จําหนาย มีการใชเทคโนโลยีในระดับสูง มากกวาเกษตรกรที่เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนๆ เน่ืองจาก

การเลี้ยงเพื่อจําหนายเกษตรกรจะตองมีการเลือกใชเทคโนโลยีในระดับสูงทุกดาน เชน มีการสราง

โรงเรือนแบบถาวร หรืออาจจะเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปลอย แตมีโรงเรือนที่แยกจากตัวบานมีการ

คัดเลือกพอพันธุแมพันธุที่ดี ควบคุมการผสมพันธุ มีการใหอาหารเสริมและวิตามิน ทําวัคซีน

ปองกันโรคและการสุขาภิบาลฟารม เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของไกพื้นเมืองใหเพียงพอกับ

ความตองการของตลาด สอดคลองกับประภา (2544) ไดศึกษาเร่ืองสถานภาพและการใชเทคโนโลยี

เพื่อการผลิตไกพื้นเมืองของเกษตรกรระดับหมูบาน อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พบวา การเลี้ยงไก

เพื่อแขงขันชนไกมีความสัมพันธในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 กับการใหวัคซีน

ปองกันโรค และยาถายพยาธิ และมีความสัมพันธในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 

กับการใหนํ้าและการจัดหาภาชนะใสนํ้าใหไกกิน ในทํานองเดียวกันการเลี้ยงเพื่อจําหนายเปนไกชน

ก็มีความสัมพันธในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับการใหวัคซีนปองกันโรค การ

ใหยาปฏิชีวนะเสริมในน้ําและการถายพยาธิ และยังมีความสัมพันธในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ  0.05 กับการสรางคอกหรือเลาใหไกอยู สวนการเลี้ยงไกเพื่อการประกวดเปนหลักมี

ความสัมพันธในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับการใหวัคซีนปองกันโรค 

 3. จํานวนไกพื้นเมืองทั้งหมดมีความสัมพันธกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองแสดงใหเห็นวา เกษตรกรที่มีจํานวนพอพันธุไกพื้นเมืองมาก มีผลตอระดับการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองในระดับสูง มากกวาเกษตรกรที่มีจํานวนพอพันธุไกพื้นเมืองนอย 

เน่ืองจากเกษตรกรที่เลี้ยงไกพื้นเมืองจํานวนมาก จะมีรายไดจากการจําหนายไกพื้นเมืองมาก จึง

จําเปนจะตองมีการจัดการฟารมใหไดมาตรฐาน เชน การใชเทคโนโลยีในดานการปรับปรุงพันธุ มี

การควบคุมการผสมพันธุ เพื่อใหไดลูกไกพันธุดี สุขภาพแข็งแรง มีการสรางโรงเรือนถาวร รักษา

ความสะอาดในพื้นที่เลี้ยงไกพื้นเมือง และมีการทําวัคซีน เพื่อลดการเกิดโรคระบาดและลดอัตรา

การตาย สอดคลองกับพนม (2544) ไดศึกษาเกี่ยวกับ  ศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตไกพื้นเมือง

ในจังหวัดอุตรดิตถ  พบวาจํานวนไกพื้นเมืองเปนปจจัยที่มีผลตอ ศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต

ไกพื้นเมืองโดยเกษตรกรที่มีจํานวนไกพื้นเมืองมากจะเปนผูที่มีความรูความสามารถในการผลิตไก

สูง สอดคลองกับประภา (2544) ที่ไดศึกษาในเร่ือง สถานภาพและการใชเทคโนโลยีเพื่อการผลิตไก

พื้นเมืองของเกษตรกรระดับหมูบาน  อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  พบวา  จํานวนไกที่เลี้ยงมี
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ความสัมพันธทางบวกกับการกกใหความอบอุนแกลูกไกและสอดคลองกับ วชริะ (2532) ที่ไดศึกษา

เร่ืองการใชความรูและเทคโนโลยีในการผลิตไกพื้นเมืองของเกษตรกร ในจังหวัดเพชรบุรี พบวา 

ความสัมพันธระหวางสถานภาพพื้นฐานบางประการของเกษตรกรกับการใชความรูและเทคโนโลยี

การผลิตไกพื้นเมืองพบวา อายุ รายได จากการจําหนายไกพื้นเมืองกับการศึกษาและปริมาณไก

พื้นเมืองที่เลี้ยงไวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

4. จํานวนไกพอพันธุมีความสัมพันธกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

แสดงใหเห็นวาเกษตรกรที่มีจํานวนไกพอพันธุมาก มีผลตอระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองในระดับสูง  เน่ืองจากเกษตรกรที่มีไกพอพันธุจํานวนมาก ยอมไดผลผลิตที่มีจํานวนมาก 

เกษตรกรจึงไดเห็นความสําคัญของการอนุรักษสายพันธุและปรับปรุงพันธุ จึงมีการจัดการฟารมให

ไดมาตรฐาน โดยการใหอาหารเสริม มีการทําวัคซีน ดูแลความสะอาดโรงเรือน ควบคุมการผสม

พันธุ เพื่อใหมีไกพอพันธุที่สามารถถายทอดลักษณะที่ดีแกลูกไกพื้นเมืองในรุนตอไป และสงผลให

เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจาการขายไกพื้นเมืองตอไป 

5. จํานวนไกแมพันธุมีความสัมพันธกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

แสดงใหเห็นวาเกษตรกรที่มีจํานวนไกแมพันธุมีผลตอระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองในระดับสูง มากกวาเกษตรกรที่มีจํานวนไกแมพันธุนอย เน่ืองจากเกษตรกรที่มีแมพันธุไก

พื้นเมืองมาก จําเปนจะตองมีการจัดการฟารมใหไดมาตรฐานและมีการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม

ผลผลิต โดยมีการใหอาหารเสริม มีการทําวัคซีน มีการสรางโรงเรือน ควบคุมการผสมพันธุ เพื่อให

มีไกแมพันธุที่แข็งแรง สามารถถายทอดลักษณะที่ดีแกลูกไกพื้นเมืองในรุนตอไป ใหลูกไดจํานวน

มากและผสมพันธุไดหลายรอบตอป 

6. การติดตอกับเจาหนาที่ปศุสัตวมีความสัมพันธกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองแสดงใหเห็นวา เกษตรกรที่มีการติดตอกับเจาหนาที่ปศุสัตว มีผลตอระดับการใช

เทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองในระดับสูง มากกวาเกษตรกรที่ไมมีการติดตอกับเจาหนาที่  

ปศุสัตว เน่ืองจากเกษตรกรมีการติดตอกับเจาหนาที่ปศุสัตวแตละคร้ัง จะมีการแลกเปลี่ยนพูดคุย  

ปรึกษาปญหา ซักถามขอสงสัย หาแนวทางแกไขปญหารวมกันและเจาหนาที่ปศุสัตวจะมีหนาที่

ถายทอดความรูในการเลี้ยงไกพื้นเมืองที่ถูกตอง ซึ่งเกษตรกรจะไดรับความรูและนําไปสูการปฏิบัติ

ที่ถูกตอง รวมทั้งไดคําแนะนําในเร่ืองแนวทางการเพิ่มรายไดจาการเลี้ยงไกพื้นเมือง  

7. การเขารับการอบรมดานปศุสัตวมีความสัมพันธกับระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยง

ไกพื้นเมืองแสดงใหเห็นวา เกษตรกรที่มีการเขารับการอบรมดานปศุสัตว มีผลตอการใชเทคโนโลยี

ในการเลี้ยงไกพื้นเมืองในระดับที่สูง มากกวาเกษตรกรที่ไมมีการเขาการอบรมกับเจาหนาที่ปศุสัตว

เนื่องจากการเขารับการอบรมกับเจาหนาที่ปศุสัตวที่มากคร้ัง เกษตรกรจะไดรับการถายทอดความรู
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เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเลี้ยงไกพื้นเมือง และมีการฝกปฏิบัติที่ถูกตองอยางเปนประจํา ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติไปในทางที่ถูกตองซึ่งจะนําไปสูการจัดการฟารมไกพื้นเมืองที่ไดมาตรฐาน 

สอดคลองกับชัชวาล (2546) ไดศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงไกพื้นเมืองของ

เกษตรกรในโครงการผลิตและกระจายพันธุสัตวปก จังหวัดกาฬสินธุ พบวาเกษตรกรที่มีความ

แตกตางดานการไดรับการอบรมมีระดับการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงไกพื้นเมืองที่แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

8. การไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิตมีความสัมพันธกับระดับการใชเทคโนโลยีในการ

เลี้ยงไกพื้นเมืองแสดงใหเห็นวา เกษตรกรที่มีการไดรับสนับสนุนปจจัยการผลิตมากมีผลตอระดับ

การใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองในระดับสูง มากกวาเกษตรกรที่การไดรับสนับสนุนปจจัย

การผลิตนอย เน่ืองจากเกษตรกรเมื่อไดรับการสนับสนุนดานปจจัยการผลิตก็จะทําใหประหยัด

คาใชจายของครัวเรือน โดยเฉพาะไกพอพันธุ ไกแมพันธุ และลูกไกสายพันธุดี อุปกรณที่ทันสมัย 

รวมถึงมีวัคซีน ยารักษาโรค ทําใหเกษตรกรมีความพรอมในการพัฒนาฟารมไกพื้นเมืองของตนเอง 

และนอกจากน้ีการไดรับการสนับสนุนดานปจจัยการผลิตก็จะสงผลเกษตรกรมีกําลังใจในการ

ปรับปรุงคุณภาพในการเลี้ยงไกพื้นเมืองตอไป 

9. ความรูความเขาใจในการเลี้ยงไกพื้นเมืองมีความสัมพันธกับระดับการใชเทคโนโลยีใน

การเลี้ยงไกพื้นเมืองแสดงใหเห็นวา เกษตรกรที่มีคะแนนความรูความเขาใจในการเลี้ยงไกพื้นเมือง

มากมีผลตอการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระดับสูง มากกวาเกษตรกรที่มีคะแนนรวม

ความรูความเขาใจในการเลี้ยงไกพื้นเมืองนอย เนื่องจากเกษตรกรที่มีความรูความเขาใจในการเลี้ยง

ไกพื้นเมืองมาก จะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมืองที่ถูกตอง ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติที่

ถูกตองเหมาะสมตอการจัดการฟารมของเกษตรกร  

 
3. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยขอเสนอขอคิดเห็นบางประการ อันจะเปนประโยชน  

ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการใหความรู  คําแนะนําแกเกษตรกร  เพือ่ใหเกษตรกร

มีการเลี้ยงไกพื้นเมืองที่ยั่งยืนและกอใหเกิดรายได นําสูการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  
รวมทั้งอาจเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยคร้ังตอไปดังนี้  

1. ภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรจัดใหมีการอบรม  ถายทอด ความรู เทคโนโลยีที่

เหมาะสม รวมทั้งฝกปฏิบัติอยางถูกวิธี ใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองที่เลี้ยงเปนอาชีพหลักและผู

ที่สนใจ โดยเฉพาะดานการจัดการฟารมไกพื้นเมืองใหปลอดภัยจากโรคระบาด และวิธีการลด
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ตนทุนการผลิต เพือ่ใหเกษตรกร มีศักยภาพดานการผลิตใหสูงขึ้น และมีกําไรจากการเลี้ยงไก

พื้นเมือง 

2. เจาหนาที่ปศุสัตวควรใหการดูแลเอาใจใส และ ใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยง ไกพื้นเมืองแก

เกษตรกรในพื้นที่ของตนเองใหมากขึ้น เพิ่มการประชาสัมพันธบอกขาวสารตางๆ และการเตือนภัย

จากโรคระบาดใหทั่วถึง โดยเฉพาะเกษตรกรที่อยูในพื้นที่หางไกลเมือง 

3. ภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการสงเสริมใหเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองราย

ยอยในทุกตําบล มีการรวมกลุมผูเลี้ยงไกพื้นเมืองในชุมชน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและ

การปฏิบัติระหวางเกษตรกร และเพื่อใหเจาหนาที่ปศุสัตวสามารถติดตอประสานงานไปยังประธาน

กลุมผูเลี้ยงไกพื้นเมือง ใหกระจายขาวสารแกเกษตรกรในกลุมพื้นที่ไดอยางทั่วถึง 

 4. ภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหมีการจัดต้ังตลาดกลางประจําตําบล 

เพื่อใหเกษตรกรไดมีตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนไกพื้นเมือง และเปนสถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ถายทอดความรูระหวางเกษตรกร  

 5. ภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการจัดกิจกรรมประกวดไกพื้นเมือง เพื่อเปนการ

อนุรักษสายพันธุในทองถิ่นใหอีกวิธีหน่ึง 

6. ภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรที่มีอาชีพ

หลักในการเลี้ยงไกพื้นเมือง โดยสงเสริมใหมีการเลี้ยงอยางถูกวิธี ใหการสนับสนุนดานปจจัยการ

ผลิตที่สําคัญ แลวจัดต้ังเปนฟารมเปนตัวอยางประจําตําบล มีการประกวดฟารมตัวอยางประจําป 

เพื่อเปนการสรางขวัญ กําลังใจแกเกษตรกร ซึ่งถือเปนแบบอยางที่ดีใหแกเกษตรกรรายอ่ืน และเปน

แหลงศึกษาดูงาน เผยแพรความรูดานการเลี้ยงไกพื้นเมืองใหแกเกษตรกรหรือผูที่สนใจตอไป 

 

4. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

ของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม  ใหครอบคลุมถึงปจจัย ตางๆ และเกิดผลดีแกเกษตรกรผูเลี้ยงไก

พื้นเมืองมากยิ่งขึ้น จึงมีขอเสนอแนะในการวิจัยเพิ่มเติมคร้ังตอไปดังตอไปน้ี  
1. ควรมีการศึกษาสภาพการเลี้ยงไกพื้นเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใน

การสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมือง เชน ลักษณะพันธุพื้นเมืองตางๆ เพื่อการอนุรักษไกพื้นเมืองสาย

พันธุดี และวิธีการเลี้ยงที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น 

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยในการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองระหวาง

เกษตรกรรายยอยกับเกษตรกรที่มีการรวมกลุมผูเลี้ยงไกพื้นเมืองวามีความแตกตางหรือเหมือนกัน

ในดานใดบาง เพื่อนําขอมูลไปสนับสนุนดานการสงเสริมในดานเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง
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และการรวมกลุมของเกษตรกร รวมถึงการวางเปาหมายในการพัฒนาเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองให

มีศักยภาพ 

3. ควรมีการศึกษาดานการผลิตอาหารสําหรับไกพื้นเมืองโดยใชวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น

น้ันๆ เพื่อชวยเกษตรกรลดตนทุนการผลิต และแกไขเร่ืองปญหาอาหารแพง   

4. ควรมีการศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีของเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองเพื่อการคา ซึ่งจะ

นําผลการศึกษาที่ไดมา ปรับปรุงและทําการสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยง

ไกพื้นเมือง ซึ่งจะเปนแนวทางในการลดคาใชจาย เพิ่มรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ใหดีขึ้น 

 

 

 

 


