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บทที ่2 

แนวคดิ  ทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง  และการทบทวนวรรณกรรม 

 
  การศึกษา เร่ือง “การสังเคราะห์ความรู้การเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูงชุมชนบา้นยองแหละ  
อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่” ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหากระบวนการ
เล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง  ศึกษาและจบัประเด็นความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงไก่พื้นเมือง จากผูเ้ช่ียวชาญ 
(มิติทางดา้น ชุมชน สังคมและวชิาการ) และพฒันาบทเรียนท่ีเป็นองคค์วามรู้เร่ืองการเล้ียงไก่พื้นเมือง
ท่ีเหมาะสมกบัชุมชนบนพื้นท่ีสูง อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่  ภายใตแ้นวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง  
ดงัต่อไปน้ี 

1. ความรู้ ความเช่ือและพิธีกรรม ความเช่ือเก่ียวกบัการเล้ียงไก่ 
2. แนวคิดเก่ียวกบัการเล้ียงไก่พื้นเมือง 
3. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
4. แนวคิดการสนทนากลุ่ม (Focus group) 
5. ทบทวนวรรณกรรม 

 

1.1 ความรู้ ความเช่ือและพธีิกรรม และความเช่ือเกีย่วกบัการเลีย้งไก่ 
1.1.1 ความรู้ 
 
  มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความรู้ โดย วิจารณ์  พานิช (2547 : ระบบ
ออนไลน์) กล่าววา่ ความรู้ คือ ส่ิงท่ีเม่ือน าไปใช ้จะไม่หมดหรือสึกหรอ แต่จะยิ่งงอกเงยหรืองอกงาม
ข้ึน เป็นสารสนเทศท่ีน าไปสู่การปฏิบติั เป็นส่ิงท่ีคาดเดาไม่ได้ ความรู้เกิดข้ึน ณ จุดท่ีตอ้งการใช้
ความรู้นั้น และเป็นส่ิงท่ีข้ึนกบับริบทและกระตุน้ให้เกิดข้ึนโดยความตอ้งการ  ภราดร  จินดาวงศ์ 
(2549) กล่าววา่ ความรู้อาจไดม้าโดยการศึกษา ประสบการณ์ ทกัษะ การอบรม การดูงาน หรืออ่ืน ๆ 
อาจจะเกิดจากการคน้ควา้ คน้พบ ไดเ้ห็น ไดฟั้งของแต่ละคน เม่ือเวลาผา่นไปจะเกิดการสะสมเพิ่มพูน
มากข้ึน  และ ณพศิษฏ ์ จกัรพิทกัษ ์(2552) กล่าววา่ความรู้ คือ ประสบการณ์ตรงท่ีเกิดจากการเห็นจริง 
ไดล้งมือปฏิบติัท าจริง 
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  จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความรู้ คือ ประสบการณ์และทกัษะท่ี
เกิดข้ึนโดยบงัเอิญหรือตั้งใจ ผา่นการเรียนรู้และ/หรือการคน้ควา้ เม่ือน าไปประยุกตใ์ช้กบังานท่ีเป็น
หนา้ท่ีรับผดิชอบในองคก์รแลว้ จะเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและองคก์ร  
 
1.1.2 ความเช่ือและพธีิกรรม 
 
 ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบติัการจิตวิทยาแห่งชาติ (2518) กล่าวถึงพิธีกรรมต่าง 
ๆ ของชาวไทยภูเขาเผา่กะเหร่ียงท่ีมีไก่เป็นเคร่ืองเซ่นไหว ้ไดแ้ก่ พิธีเล้ียงผบีา้นผเีรือน เล้ียงผปีระจ าไร่
หรือผนีา  เล้ียงผป่ีา  เล้ียงผนี ้า เล้ียงผเีจา้ท่ี เล้ียงผเีพื่อบ าบดัโรคภยัไขเ้จบ็ เล้ียงผเีพื่อฉลองโชคชยั  เล้ียง
ผเีพื่อขอขมาลาโทษ  ประเพณีการข้ึนบา้นใหม่  ประเพณีกินขา้วใหม่ ประเพณีการข้ึนปีใหม่  
 
 บุญช่วย ศรีสวสัด์ิ (2545) กล่าววา่ เดิมก่อนจะหนัมานบัถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสตน์ั้น พวก
กะเหร่ียงนบัถือผี ถึงแมปั้จจุบนัก็ยงัมีเป็นจ านวนมากนบัถือผีหรือนบัถือผีพร้อม ๆ กบัศาสนาพุทธ 
ศาสนาพราหมณ์  นอกจากน้ียงัเช่ือถือโชคลางตามแบบไสยศาสตร์  มีการปักกระดูกไก่เส่ียงทาย  ผีท่ี
นบัถือมี 2 อยา่ง คือ ผบีา้น และผเีรือน  โดยจะมีการเล้ียงท่ีต่างวาระกนั เช่น 1) เล้ียงผเีพื่อฉลองโชคชยั 
2) เล้ียงผเีพื่อเป็นการขอขมาลุแก่โทษต่อเจา้บา้นเจา้เมือง ซ่ึงเป็นผป่ีา ผหีลวง ผภูีเขา ผฟ้ีา ฯลฯ 3) เล้ียง
ผเีพื่อบ าบดัโรคภยัไขเ้จบ็ 
  
 ทิพวรรณ ค ามา (2546) กล่าวว่าชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหร่ียง เป็นสังคมท่ีให้คุณค่าและ
ความหมายต่อทุกส่ิงทุกอยา่งและมีการเคารพต่อคุณค่าและความหมายนั้น โดยจะมีคนเป็นศูนยก์ลาง
และเป็นตวัเช่ือม ระหวา่งคนกบัคน คนกบัธรรมชาติและคนกบัอ านาจเหนือธรรมชาติ  ความเช่ือเร่ือง
ผีเป็นความเช่ือท่ีมีมาตั้งแต่ดั้งเดิม ชาวบา้นใชค้วามเช่ือเร่ืองผีในดา้นต่าง ๆ เช่น ในการรักษาพยาบาล 
เม่ือบุคคลในครอบครัวคนใดเกิดลม้ป่วย เม่ือรักษาดว้ยวิธีทางการแพทยปั์จจุบนัยงัไม่หายหรืออาการ
ยงัไม่ดีข้ึน  ญาติผูป่้วยจะตอ้งหาธูปเทียน ดอกไมเ้พื่อท านายจากหมอดูหรือหมอผีว่าเกิดจากสาเหตุ
อะไร  ถา้หมอดูทายวา่เหตุท่ีไม่สบายเกิดจากการละเมิดเจา้ท่ีเจา้ทางในไร่ ผป่ีา ผนี ้า รวมถึงสถานท่ีอ่ืน 
ๆ ก็จะตอ้งท าการขอขมาและเล้ียงผี เน่ืองจากเช่ือวา่ถา้ไม่เล้ียงผี ผีจะโกรธและท าร้ายถึงแก่ชีวิต การ
เล้ียงผอีาจจะเล้ียงดว้ยหมู ไก่ หรืออ่ืน ๆ ก็ได ้
  ลกัษณะความเช่ือเร่ืองผขีองปาเกอะญอ มี 3 ดา้น คือ 

1. ดา้นการเกษตร ไดแ้ก่ การเพาะปลูก การดูแลและการเก็บเก่ียวผลผลิต 
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2. ดา้นการรักษาพยาบาล  โดยจะมีการเส่ียงทายจากคนท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยมีการ
เส่ียงทายดว้ยไข่ไก่ กระดูกไก่ และขา้วสาร 

3. ดา้นการจดัการทรัพยากร ไดแ้ก่  ดิน น ้า ป่า ตน้ไมแ้ละสัตวป่์า 
  บือพอ (2547) กล่าวว่าพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีมีการน าไก่มาเซ่นไหวแ้ละใช้ประกอบพิธีกรรม 
ไดแ้ก่ พิธีข้ึนปีใหม่  ถางไร่  เผาไร่  เล้ียงไร่  เล้ียงนา   พิธีสิงหาคม (ลาคุปุ) และปัดรังควาญฉางขา้ว 
  กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ (2555) กล่าวา่ ความเช่ือเก่ียวกบัผีและขวญัของกะเหร่ียงนั้น 
ไดย้ึดถือปฏิบติัต่อไปดว้ยความระมดัระวงั หรือเพื่อให้เกิดความสมดุลกนัระหว่างโชคและเคราะห์
ของมนุษยก์บัส่ิงอนัลึกลบัอนัพึงจะเกิดข้ึนแก่มนุษยไ์ด ้และรวมถึงความด้ินรนของมนุษยเ์พื่อท่ีจะ
ปรับเขา้หากนัได ้หรือความผสมผสานกลมกลืนของความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละผีท่ีอาจจะเขา้มา
เก่ียวพนักนัได ้    
 
 กล่าวโดยสรุปคือ สังคมของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหร่ียงมีความเช่ือในเร่ืองผี วิญญาณ ขวญั 
และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และยึดถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงแสดงถึงความเคารพท่ีมีต่อผีบรรพบุรุษ ผีเจา้ท่ี ผี
บา้น ผีเรือน เจา้ป่า เจา้เขา ฯลฯ ท่ีให้การคุม้ครอง ปกปักรักษาทุกคนให้มีความเป็นอยูท่ี่ดี แคลว้คลาด
จากเร่ืองร้าย ๆ ทั้งปวง ให้ทุกชีวิตประสบแต่ความเจริญ นอกจากน้ี ยงัแสดงถึงความยึดถือปฏิบติัใน
ส่ิงดีงาม  ไม่ใหก้ระท าผดิประเพณี วฒันธรรม หากประพฤติผดิจารีตประเพณี ยอ่มตอ้งขอขมาลาโทษ  
การเล้ียงผี 3 ด้านหลัก คือ ด้านการเกษตร การรักษาพยาบาล และการจัดการทรัพยากร โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เล้ียงผเีพื่อฉลองโชคชยั 2) เล้ียงผเีพื่อเป็นการขอขมาลุแก่โทษ 3) เล้ียงผเีพื่อบ าบดั
โรคภยัไขเ้จ็บ ส าหรับเคร่ืองเซ่นไหวส้ าหรับการเล้ียงผี คือ หมู ซ่ึงเกิดข้ึนไม่บ่อยนกั ปีละ 2 -3 คร้ัง
เท่านั้น และไก่ เป็นเคร่ืองเซ่นไหวท่ี้ชาวบา้นใชม้ากท่ีสุด เพราะสามารถน ากระดูกไก่มาท านายดวง
ชะตาของตนเอง ครอบครัว ในดา้นสุขภาพ ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการคาดคะเนฝนฟ้าอากาศ
ตามฤดูกาลต่าง ๆ      
 
1.1.3 ความเช่ือเกีย่วกบัการเลีย้งไก่ 
 
  บือพอ (2540) กล่าวถึงความเช่ือและขอ้หา้มเก่ียวกบัไก่วา่ ไก่ท่ีมีพฤติกรรมเหล่าน้ีจะตอ้งห้าม
เล้ียงและฆ่าทิ้งทนัที  ไดแ้ก่  ไก่ตวัผูข้ึ้นทบักนั   แม่ไก่ท่ีกินไข่ตนเอง แม่ไก่ขนั ไก่ขนัตอนพลบค ่า  
และไก่ขนัตอนกลางคืน  ส่วน เจ้าชายอะกิฌิโนะมิยะ ฟุมิฮิโตะ และคณะ (2550) ไดก้ล่าวถึงกลุ่มชาว
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ไท ในเมืองจีนว่าไก่มีบทบาทส าคญัต่อการเจ็บป่วย สุขภาพและพิธีกรรมทางการเกษตร ยกตวัอยา่ง
เช่น  

 หมู่บ้านชาวไทฮ่ันในเหม่ิงหย่าง (เมืองยาง) จะมีการ 1) ฆ่าไก่ตวัผูแ้ละตวัเมียอยา่งละตวั 
แลว้เอาเลือดไปทาล าตน้ของไมต้น้ใหญ่ท่ีเช่ือกนัวา่มีวิญญาณสิงสถิตอยู ่เรียกวา่เป็นการ
เซ่นผี  ท าข้ึนเน่ืองในโอกาสวนัข้ึนปีใหม่ตามปฏิทินจนัทรคติ  หลงัจากตม้ไก่เพื่อเซ่น
วิญญาณแลว้ จึงน าไก่นั้นมารับประทาน  2) ให้คุณแม่ท่ีเพิ่งคลอดลูกรับประทานไก่เป็น
เวลา 1 เดือน เรียกประเพณีน้ีวา่ เขา้อุ่น 3) ใชไ้ก่ 1 หรือ 2 ตวั เพื่อท าอาหารเล้ียงช่วงเวลา
ด านา เรียกพิธีน้ีวา่ โชะนนั  

 หมู่ บ้านเฟยหลง (ตา้เหมิงหลง) จะมีการ 1) ฆ่าไก่ 1 ตวั เพื่อตอ้นรับปีใหม่ แต่ไม่จ  ากดั
เพศไก่  2) ให้คุณแม่ท่ีเพิ่งคลอดลูกรับประทานไก่และไข่เป็นเวลา 1 เดือน เดือน แต่จะ
ไม่กินไก่สีขาว เพราะเช่ือกนัว่ากินแล้วจะเจ็บป่วย ถ้าทากรกอายุเกิน 3 เดือนแล้วจะ
สามารถกินไก่ขาวได ้  3) ฆ่าไก่ตวัผู ้1 ตวั เม่ือทารกอายคุรบ 1 เดือน  เพื่อรับประทานกนั
ในหมู่ญาติท่ีมาชุมนุมกนัในพิธีท่ีเรียกวา่ทิมุรุน 

 หมู่บ้านหลวนเต่ียน (บา้นหลวงถิน) ของชาวไทน ้า จะมีการ 1) ระมดัระวงัเร่ืองวิธีตดัคอ
ไก่ท่ีจะน าไปให้หญิงมีครรภรั์บประทาน เช่ือวา่ถา้ตดัไม่ดี คอของทารกจะคลอดออกมา
อาจบิดเบ้ียวได ้ 2) ให้ผูห้ญิงท่ีเพิ่งคลอดลูกรับประทานไข่ท่ีตม้กบัน ้ าตาลกรวดในเวลา
เช้า กลางวนั เย็น แต่ละม้ือจะใช้ไข่ 1-3 ฟอง ซ่ึงเป็นไข่ท่ีเป็นของขวญัจากพี่น้องของ
ผูห้ญิงและพวกลูก ๆ ของพี่น้องผูห้ญิง  ตลอดจนบรรดาเพื่อน ๆ และคนใกล้เคียง 
ของขวญัน้ีเรียกวา่ไก่มาปัน  เน้ือของไก่ดงักล่าวจะน ามาท าเป็นซุปไวรั้บประทาน 

 หมู่บ้านกุ้ย จะมีการให้ผูเ้ป็นแม่จะรับประทานไก่หลงัคลอด แต่ห้ามรับประทานไก่ท่ีมี
ขา หนงั และจะงอยปากเป็นสีเหลือง เช่ือวา่จะท าให้ป่วยมีอาการตวัเยน็  เหตุผลและขอ้
ห้ามดงักล่าวยงัไม่ทราบแน่ชดั แต่เช่ือวา่หลงัคลอดได ้1 เดือน สามารถกินไก่ขาเหลือง
ได้ ขณะเดียวกนัเช่ือว่าการรับประทานไก่สีด าหลงัคลอดเป็นเร่ืองดี เพราะไก่สีด ามี
คุณค่าทางอาหาร ท าใหไ้ม่เจบ็ไขไ้ดป่้วย แต่แมจ้ะเป็นไก่สีด า ถา้มีขาเหลืองก็รับประทาน
ไม่ได ้   

 หมู่บ้านชุนหม่าน (บา้นสวนหม่อน) ชาวบา้นเช่ือกนัวา่ 1)  เน้ือของไก่ขนสีด าเป็นของดี 
ตอ้งดูแลรักษาอย่างดี เวลาเจ็บป่วยเม่ือรับประทานไก่สีด าจะดีต่อร่างกาย โดยเฉพาะ
หญิงมีครรภ ์ 2) ไก่ท่ีมีขาและผวิหนงัเป็นสีเหลืองจะถูกมองวา่ไม่ค่อยดี รับประทานแลว้
จะป่วยง่าย  3) ในสังคมชาวไทน ้ ามีการแต่งงานในรูปแบบผูช้ายแต่งเขา้บา้นผูห้ญิง ใน
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การน้ีผูช้ายตอ้งฆ่าไก่สีแดงตวัผูแ้ละตวัเมียอย่างละ 1 ตวั เพื่อน าไปถวายพระผูมี้สมณ
ศกัด์ิสูงของวดัในหมู่บา้น  พร้อมกบัเหลา้ 1 ขวด และบุหร่ี 2 กล่อง ของท่ีใช้ไปถวายน้ี
เรียกว่า โอะฟุ ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าไก่ตัวผู ้และตัวเมียถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงความ
สมานฉนัทก์ลมเกลียวของสามีภรรยา 

  นอกจากน้ี เจ้าชายอะกิฌิโนะมิยะ ฟุมิฮิโตะ และคณะ (2553) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่ การน าไก่มา
เล้ียงเพื่อใชป้ระกอบพิธีกรรม ตามหลกัความเช่ือของคนโบราณ สีขาว สีด า และสีแดง เป็นสีแห่งชีวิต 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวิตของคนตั้งแต่เกิดจนตาย  ส่ิงมีชีวติชนิดใดท่ีมีสีสามสีอยูใ่นตวัยอ่มมีความส าคญั
ตามความเช่ือในเร่ืองสีแห่งชีวิตท่ีบอกเล่าถึงความเศร้าหมอง ความสงบและความรุนแรง สีแห่งชีวิต
เหล่าน้ีมีอยู่บนตวัไก่  ซ่ึงน ามาเปรียบเทียบกบัสัตวช์นิดอ่ืนแลว้ ไก่เป็นสัตวท่ี์มีสีตามล าตวัมากท่ีสุด 
คือ 8 สี ไดแ้ก่ สีแดง ขาว ด า เทา ทอง น ้ าตาล น ้ าตาลเขม้ และเหลืองเขียว-น ้ าเงิน  ไก่จึงอาจถูกน ามา
เล้ียงเพื่อใชสี้ขนในการประกอบพิธีกรรม ทุกกลุ่มชาติพนัธ์ุให้ความส าคญักบัไก่บา้น ในฐานะท่ีเป็น
สัตวเ์ล้ียงเพื่อการบริโภคและใชใ้นพิธีกรรม  แต่จะมีบทบาทมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัสภาพสังคมและ
วฒันธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุ  และมีบทบาทในหลายมิติ  เช่น  ความเช่ือเก่ียวกบัลกัษณะและสี
ของไก่  พบวา่ ไก่ท่ีมีลกัษณะดีของทุกกลุ่มชาติพนัธ์ุ คือ ไก่สีแดง  รองลงมาคือสีด า  ส่วนไก่ไม่ดีคือ
ไก่สีขาว ไก่ลาย  และไก่สีเหลือง ห้ามน ามาใชใ้นพิธีกรรมและบริโภค ขอ้ห้ามน้ีรวมถึงไก่พิการและ
ไก่ท่ีมีพฤติกรรมผิดธรรมชาติ เช่น ขนัตลอดเวลา ซ่ึงบางชนเผา่จะเคร่งครัดกบัความเช่ือขอ้น้ีมากเป็น
พิเศษ  น่าสังเกตวา่ในสังคมเมืองความเช่ือเก่ียวกบัลกัษณะและสีแตกต่างไป  สีขาวซ่ึงเป็นลกัษณะของ
ความบริสุทธ์ิกลายมาเป็นลกัษณะดีของไก่ดงัพบในต านานไก่ขาวของเมืองล าปาง 
 
  กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ (2555) กล่าววา่ หมู และไก่ นบัเป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีมีความหมาย 
ความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง ในสังคมกะเหร่ียง เพราะจะต้องใช้หมูและไก่เพื่อการสังเวยและ
พิธีกรรมต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ พิธีเล้ียงผีใหญ่ พิธีแต่งงาน งานศพ การผูกข้อมือเรียกขวญั การ
บวงสรวงต่อผีต่าง ๆ หากไม่มีพิธีกรรมหรือเกิดการเจ็บไขไ้ดป่้วย  จะไม่มีการฆ่าหมูหรือไก่เพื่อการ
บริโภค เม่ือ 20 ปีก่อน จากการบนัทึก แต่ละครอบครัวจะฆ่าหมูและไก่ โดยฆ่าไก่ครอบครัวละ 3 วนั
ต่อ 1 ตัว ซ่ึงปีหน่ึงใช้ไก่ประกอบพิธีกรรม 212 ตัว  ส่วนหมูจะใช้ประมาณ 1 ตัวต่อเดือน หรือ
ประมาณปีละ 12 ตวั  นอกจากน้ีกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ไก่ท่ีมีพฤติกรรมผิวิสัย จะตอ้งฆ่าทนัที เช่น บิน
ผา่นหรือขา้มหวัคนขณะก าลงักินขา้ว  
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 กล่าวโดยสรุป คือ ไก่เป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือของ
สังคมกลุ่มชาติพนัธ์ุ โดยเฉพาะกลุ่มชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหร่ียงมีความเช่ือในเร่ืองไก่ท่ีบริสุทธ์ิ ไม่มี
พฤติกรรมผิดธรรมชาติ  สีของขนไก่ท่ีเหมาะกับการน ามาประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตลอดการ
ด ารงชีวิต เพื่อสังเวยและเรียกขวญั โดยจะมีการเลือกไก่ท่ีมีลกัษณะสีของไก่ท่ีแตกต่างกนัไป  คือ สี
ขาว สีด า และสีแดง เป็นสีแห่งชีวิต ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของคนตั้งแต่เกิดจนตาย  นอกจากน้ีการฆ่า
ไก่ท่ีมีพฤติกรรมผิดผี จึงอาจจะเป็นการคดัเลือกไก่อีกวิธีหน่ึง เพื่อให้ได้ไก่ท่ีดีท่ีสุดไปประกอบ
พิธีกรรมดว้ย   
  ความเช่ือและพิธีกรรม และความเช่ือเก่ียวกบัการเล้ียงไก่  เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณค่าใน
การด ารงชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุ   โดยเฉพาะกลุ่มชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหร่ียง  ในด้านวฒันธรรม 
ประเพณี ความเช่ือ ท่ีมีการยึดถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาอยา่งเคร่งครัด  ท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้ในหลายมิติ 
ไดแ้ก่ มิติดา้นสังคม วิทยาศาสตร์ และภาษา ซ่ึงเป็นทุนทางปัญญาท่ีมีความหมายสะทอ้นให้เห็นจาก
การลงมือปฏิบติัตามวิถีชีวิตและความเช่ือ ผา่นกิจกรรมการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ดงันั้นความรู้จะ
ถูกจดัเก็บ น าไปใช้ และถ่ายทอดไปยงัรุ่นสู่รุ่นไดอ้ย่างครบถว้นสมบูรณ์  ข้ึนอยู่กบัความส าคญัของ
ความรู้ และความสามารถในการรับรู้หรือการถ่ายทอดความรู้ของแต่ละคนดว้ย  
 
1.2 แนวคิดเกีย่วกบัการเลีย้งไก่พืน้เมือง 
 
 การเล้ียงไก่พื้นเมือง มีนกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงวิธีการเล้ียงไก่พื้นเมืองของเกษตรกร   
โดย สุชน  ตั้งทวีวิพัฒน์และคณะ (2547) กล่าววา่ไก่พื้นเมืองในภาคเหนือจะมีขนาดเล็กกวา่ภูมิภาคอ่ืน 
อาจเน่ืองจากสภาพพื้นท่ียงัมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถท าการเกษตรเพาะปลูกได้ดี ท าให้มีอาชีพ
ทางเลือกอ่ืน จึงไม่ค่อยให้ความเอาใจใส่กบัการเล้ียงไก่เท่าท่ีควร ปล่อยปละละเลยในเร่ืองให้อาหาร
เสริม การคดัเลือกสายพนัธ์ุ ท าให้สายพนัธ์ุมีแนวโน้มเล็กลงเร่ือยๆ  อ านวย  เลี้ยวธารากุล(2548) 
เพิ่มเติมวา่  เกษตรกรและชาวเขาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน นิยมเล้ียงไก่พื้นเมืองตามแบบธรรมชาติ ปล่อย
ให้การผสมพนัธ์ุ การฟักไข่ การเล้ียงลูกกนัเอง ตลอดถึงการให้อาหารท่ีหาไดท้ัว่ไปในพื้นท่ี เช่น ร า 
ปลายขา้ว ผกั และหญา้ต่างๆ ลกัษณะสายพนัธ์ุไก่พื้นเมืองน้ีมีความทนทานต่อโรคสูง ท าให้ชาวบา้น
นิยมเล้ียงมากกวา่ไก่สายพนัธ์ุอ่ืน. ดงันั้นการศึกษา คดัเลือก ปรับปรุงพนัธ์ุไก่พื้นเมืองแม่ฮ่องสอนให้
ไดไ้ก่พนัธ์ุแท ้ท่ีมีความตา้นทานต่อโรคสูง เจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตไข่เพิ่มข้ึน เป็นแนวทางในการ
พฒันาให้เป็นสัตวเ์ศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน  ส่วน เกรียงไกร  โชประการและคณะ(2543) กล่าวว่า การ
ส่งเสริมอาชีพเล้ียงไก่พื้นเมือง ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึงคือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชาวบา้น แนวทาง
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ปฏิบติัท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิต  ซ่ึงหัวใจส าคญัของการส่งเสริมคือ เกษตรกรมีความสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ทั้งระบบ เช่น มีพ่อพนัธ์ุ แม่พนัธ์ุเป็นของตวัเอง ใช้สมุนไพรรักษาโรค หาเศษอาหารใน
ครัวเรือน ร า ปลายขา้ว ท่ีหาไดง่้ายในทอ้งถ่ินนั้น ๆ มาเป็นอาหารไก่ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน เหลือจากนั้นไวจ้  าหน่าย 

 
แผนภาพ 1 : ระบบการผลิตไก่พื้นเมือง 

 
 เ น่ืองจากข้อมูล ท่ี มีในรายงานส่วนใหญ่  เ ป็นข้อมูลการเ ล้ียงไก่พื้ น เ มืองในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ดงันั้นจึงไดเ้สนอวิธีการเล้ียงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในภาคน้ีเป็นหลกั โดย
คาดวา่น่าจะใกลเ้คียงกบัวธีิการเล้ียงของเกษตรกรในภาคอ่ืนๆ ดงัน้ี  

1. สถานท่ีเล้ียงไก่แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ เล้ียงในบริเวณบา้นตลอด คิดเป็นสัดส่วน 85% 
เล้ียงในนาตลอด คิดเป็นสัดส่วน 8% และเล้ียงทั้งในบา้นและในนา คิดเป็นสัดส่วน 7%  รูปแบบการ
เล้ียงเกษตกรเกือบทั้งหมดมีเล้าส าหรับไก่ แต่สภาพความเป็นจริงมีเพียงคร่ึงเดียวท่ีไก่เขา้ไปนอน 
ภายในเล้าประกอบด้วย คอนนอน รังไข่ส าหรับตวัเมีย ขนาดเล้าไก่ส่วนใหญ่จะคบัแคบ ไม่ค่อย
สะดวกในการท าความสะอาด เป็นแหล่งสะสมโรคและพยาธิ มูลเหตุท่ีท าใหไ้ก่เป็นโรค 

2. วธีิการเล้ียงและการจดัการพอ่แม่พนัธ์ุ   
วธีิการเล้ียงและการคดัสรรพ่อพนัธ์แม่พนัธ์ุของเกษตรกร  จะปล่อยตามธรรมชาติ  ส่วนใหญ่

มาจากไก่ท่ีเหลือจากการบริโภคและจ าหน่าย   ท าให้ได้พ่อแม่พนัธ์ุท่ีอายุเยอะ ตวัเล็ก และโอกาส
ท่ีอตัรการผสมเลือดชิดสูง มีเกษตรกรเพียงส่วนนอ้ยท่ีท าการคดัสายพนัธ์ุ โดยการเลือกลกัษณะไก่ท่ี
ตวัเล็ก โตช้า อ่อนแอ ออก หรือวิธีการแลกเปล่ียนกบัเพื่อนบ้าน จนถึงการหาซ้ือสายพนัธ์ุไก่ท่ีดี    
เฉล่ียพ่อพนัธ์ุ  1 ตวัต่อแม่พนัธ์ุ 3-5 ตวั  เม่ือถึงวยัเจริญพนัธ์จะผสมพนัธ์ุวางไข่ ฟักไข่ ใช้เวลา 1-3 
เดือนในการเล้ียงลูกหลงัจากนั้นพร้อท่ีจะผสมพนัธ์ุในรอบตวัไป เม่ืออายุได้ 4-5 เดือน น ้ าหนักตวั
เฉล่ีย 1.0-1.2 กิโลกรัม จึงเหมาะในการบริโภคหรือจ าหน่าย  การไดพ้อ่แม่พนัธ์ุท่ีอายเุยอะ ตวัเล็ก ผสม
เลือดชิด  ท าใหอ้ตัราการเจริญเติบโต ตา้นทานโรค อตัราการไข่ มีแนวโนม้ลดลง  
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 แผนภาพ 2 : การจดัการฝงูพอ่ – แม่พนัธ์ุไก่พื้นเมืองของเกษตรกร (วธีิเดิม) 
 

3. อาหารไก่พื้นเมือง  เกษตรกรอาจ ให้อาหารประเภทร า ปลายขา้ว ขา้วเปลือกในช่วงเช้า
หรือเยน็ นอกเหนือจากนั้นจะปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ หญา้ หนอน และแมลงต่าง ๆ 
ซ่ึงเป็นแหล่งโปรตีนและไวตามินท่ีส าคญั จะมีมากในฤดูฝนและตน้ฤดูหนาวเท่านั้น  แต่ในฤดูร้อนมี
นอ้ยมาก  ส่วนแหล่งพลงังานแมจ้ะไดรั้บตลอดปี  แต่อาจจะไม่เพียงพอ เม่ือไก่ในฝงูมีจ านวนมากข้ึน  
ท าฤดูร้อนไก่มีอตัราการเจริญเติบโตจะต ่า ประกอบกบัเป็นฤดูท่ีมีการระบาดพยาธิสูง  อีกปัจจยัคือ
เกษตรกรจะเล้ียงไก่หลายรุ่นอายุรวมกนั ท าให้เกิดการแย่งชิงอาหาร ตามการจดัล าดบัสังคม (peck 
order) ธรรมชาติ ท าให้การไดรั้บอาหารไม่กระจายอยา่งทัว่ถึง เกษตรกรจึงแกปั้ญหาดงักล่ว โดยการ
ใหอ้าหารกระจายหลายจุด หรือแยกใหอ้าหารส าหรับไก่ตวัเล็ก จึงสามารถแกปั้ญหาน้ีได ้

4. น ้ าท่ีใช้เล้ียงไก่พื้นเมือง เกษตรกรจะให้ความส าคญัน้อยมาก เพราะปล่อยให้กินเองตาม
แหล่งน ้ าทิ้งจากครัวเรือน  ดงันั้นคุณภาพและปริมาณของน ้ าท่ีไก่พื้นเมืองไดรั้บอาจจะไม่เหมาะสม
และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  ซ่ึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ร่างกายอ่อนแอ  และถ้า
เกษตรกรซ้ือไก่ป่วยจากตลาดมาบริโภค  การแพร่ระบาดของโรคก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากข้ึน  มี
เกษตรกรเพียงบางรายเท่านั้นท่ีมีภาชนะใส่น ้ าสะอาดไวใ้ห้ไก่กินเป็นประจ า  โดยดดัแปลงจากวสัดุท่ี
หาง่ายในทอ้งถ่ิน  เช่น ยางรถยนตแ์ละหรือกระบอกไมไ้ผผ่า่คร่ึง  อยา่งไรก็ตาม  การดูแลในส่วนน้ีจะ
ลดลงในฤดูเพาะปลูกและเก็บเก่ียว 
 การจัดการการเลีย้งไก่พืน้เมือง จ าเป็นจะตอ้งค านึงถึง 

1. เลา้ไก่ ใชเ้ป็นท่ีป้องกนัลมและฝนส าหรับไก่ในเวลากลางคืนสะดวกต่อการป้องกนัก าจดั
โรคและพยาธิ  ลกัษณะท่ีส าคญัของเลา้ คือ ขงัไก่ได ้ คนเขา้ออกสะดวก  มีคอนส าหรับให้ไก่ไดน้อน
เพื่อลดปัญหาการติดพยาธิ  มีรังไข่ ท่ีมีขนาด รูปทรง จ านวนเพียงพอต่อแม่ไก่   และต าแหน่งท่ีวาง 
ควรต่างกนัเพื่อลดปัญหาการไข่ซ้อนรัง  ท่ีวางไข่ควรอยูใ่นมุมมืด  อากาศถ่ายเทสะดวก  และ สามารถ
จบัไก่ไดส้ะดวก   ในกรณีท่ีเกษตรกรตอ้งการใหว้คัซีนป้องกนัโรค   
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2. พอ่ – แม่พนัธ์ุ การจดัการฝงูพอ่ – แม่พนัธ์ุสามารถท าได ้ดงัน้ี 
1.1 มีพอ่พนัธ์ุคุมฝงูเป็นประจ า โดยใชพ้อ่พนัธ์ุ 1 ตวัต่อแม่พนัธ์ุไก่ไม่เกิน 6 ตวั 
1.2 พ่อ – แม่พนัธ์ุในฝงูควรมีอายุใกลเ้คียงกนัโดยเร่ิมตน้ท่ีอายุ 6-8 เดือน และคดัทิ้งเม่ือ

อายปุระมาณ 3 ปี 
1.3 ควรบริโภคและหรือจ าหน่ายลูกไก่ท่ีเกิดจากพ่อ-แม่พนัธ์ุท่ีมีอายุไม่เกิน2.5 ปี ออก

จากฝงูเม่ืออายปุระมาณ 4-5 เดือน 
1.4 เตรียมพอ่-แม่พนัธ์ุทดแทน  ดงัน้ี คือ เม่ือพอ่แม่พนัธ์ุอายปุระมาณ 2.5 ปี เร่ิมคดัลูกไก่

เพศเมียท่ีมีลกัษณะดีไวเ้ป็นแม่พนัธ์ุ  โดยเร่ิมคดัได้ตั้งแต่ลูกไก่อายุประมาณ 2 เดือน และเม่ือถึงวยั
เจริญพนัธ์ุให้คดัพ่อ-แม่และไก่รุ่นเพศผูบ้ริโภคหรือจ าหน่าย  หลังจากนั้นใช้ไก่จากแหล่งอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะดีมาเป็นพอ่พนัธ์ุคุมฝงูต่อไป เพื่อหลีกเล่ียงการผสมพนัธ์ุเลือดชิด 
 

พอ่ – แม่พนัธ์ุ (คดัทิ้งเม่ืออายเุกิน 3 ปี) 
 

ลูกไก่ 
 

   บริโภค/จ าหน่าย   คดัลูกไก่เพศเมียท่ีมีลกัษณะดีไวเ้ป็น 
   ในช่วงท่ีพอ่-แม่พนัธ์ุ  แม่พนัธ์ุเม่ือพอ่ – แม่พนัธ์ุอาย ุ
   อายไุม่เกิน 3 ปี   ประมาณ 2.5 ปี 
  
   พอ่พนัธ์ุจากฝงูอ่ืน    + แม่พนัธ์ุ 

แผนภาพ 3 : การจดัการฝงูพ่อ – แม่พนัธ์ุไก่พื้นเมือง (ปรับปรุง) 
 

3. ไข่และการฟักไข่ ปัญหาส าคญัอีกประการหน่ึงของไก่พื้นเมือง คือ การไข่ซอ้นรัง มีผลท า
ให้ไข่แตกและอตัราการฟักออกลดลง ซ่ึงเกิดจากรังไข่ไม่เพียงพอกบัจ านวนแม่ไก่ รังไข่มีขนาดและ
รูปร่างเหมือนกนัและวางอยูใ่นระดบัเดียวกนั ถึงแมจ้ะมีรังไข่เพียงพอ แต่ก็อาจเกิดปัญหาน้ีเช่นกนัถา้
มีพ่อ-แม่พนัธ์ุเกิน 6-7 ตวัในฝงูเดียวกนั หลงัจากแม่ไก่ฟักไข่ในแต่ละชุด ควรเปล่ียนส่ิงรองรังทุกคร้ัง 
และถา้ให้ดีอาจจะใชก้ระเพราะหรือใบยาสูบผสมกบัฟางขา้วหรือหญา้แห้งรองรัง ซ่ึงจะช่วยป้องกนั
พยาธิภายนอกไดท้างหน่ึงดว้ย 
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4. อาหารและการให้อาหาร จากการท่ีเกษตรกรปล่อยให้ไก่หากินเองตามธรรมชาติ ท าให้
แหล่งอาหารโปรตีนอาจจะไม่เพียงพอ  โดยเฉพาะถา้มีไก่เป็นจ านวนมากและหรือในฤดูร้อน  การเพิ่ม
แหล่งอาหารโปรตีนส าหรับไก่พื้นเมืองอาจท าไดโ้ดยการน าวสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตรในทอ้งถ่ินมา
ใชป้ระโยชน์ เช่น ใบพืชตระกลูถัว่ชนิดต่าง ๆ ใบปอ หรือใบมนัส าปะหลงัตากแห้ง (อา้งในเยาวมาลย์
และคณะ, 2531; นพวรรณและคณะ,2533; สุมน,2536) ร่วมกบัแนะน าและหรือส่งเสริมให้เกษตรกร
เพาะปลวกในฤดูร้อน (อา้งในกิตติ,2532) หรือใชไ้ฟล่อแมลงในเวลากลางคืน ซ่ึงวิธีน้ีนอกจากจะเป็น
การเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนใหไ้ก่แลว้ ยงัเป็นการก าจดัศตัรูพืชไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

5. การป้องกนัโรค – พยาธิ อาจกล่าวไดว้า่เป็นวิธีท่ีสามารถเพิ่มผลผลิตไก่พื้นเมืองอยา่งเห็น
ผลค่อนขา้งชดัเจน แต่ยงัมีปัญหาเร่ืองของวธีิการ การจดัการวคัซีนและการยอมรับของเกษตรกร 
 
 ภานรินทร์  ปรีชาวฒันากร(2541)รายงานผลความตอ้งการเทคโนโลยกีารเล้ียงไก่พื้นเมืองของ
เกษตรกร อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ี 

1. อุปกรณ์เล้ียงไก่ท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจาก การให้อาหารไก่พื้นเมืองยงัโปรยตามพื้นดิน 
ไม่ไดน้ าอาหารใส่ภาชนะให้ไก่กินจึงส่งผลให้ไก่ท่ีเล้ียงไวมี้โอกาสไดรั้บเช้ือโรคปะปนตามพื้นดิน 
รวมทั้งวธีิการใหไ้ก่กินน ้าตามแอ่งน ้าขงัโดยทัว่ไปดว้ย เกษตรกรจึงตอ้งการอุปกรณ์ใหน้ ้าดว้ย 

2. การเล้ียงไก่ใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี โดยส่วนใหญ่จะปล่อยใหไ้ก่หากินเองตามธรรมชาติดา้น
การจดัการการเล้ียงจึงมีน้อยมาก เกษตรกรไม่ได้สร้างร้ัวกั้นบริเวณ ท าให้ไก่ท่ีจะหากินได้ทั่วไป
โอกาสติดโรคระบาดหรือไดรั้บเช้ือโรคต่าง ๆ มกัเกิดข้ึนไดง่้าย 

3. การให้วคัซีนและการจดัโปรแกรมให้วคัซีน เน่ืองจากปัญหาการลม้ตายของไก่ มกัเป็น
ปัญหาท่ีพบทุกปี สาเหตุหลกัมาจากโรคระบาดติดต่อกนั และเกษตรกรไม่ไดใ้ห้วคัซีนป้องกนัโรค
ระบาด และอีกสาเหตุหน่ึงคือเป็นความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งของเกษตรกร คือ การให้วคัซีนเพื่อป้องกนั
โรคนั้นให้คร้ังเดียวก็สามารถป้องกนัไดต้ลอดไปโดยไม่ตอ้งให้อีกเลย ดงันั้น เกษตรกรจึงตอ้งการ
ค าแนะน าในการใหว้คัซีนและโปรแกรมการใหว้คัซีนเพื่อใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

4. การส่องไข่ เกษตรกรส่วนใหญ่ปล่อยใหไ้ก่ฟักไข่เองตามธรรมชาติ ซ่ึงส่งผลท าใหจ้  านวน
ไข่ท่ีฟักออกนอ้ย สาเหตุหลกัมาจาก เกษตรกรไม่ไดค้ดัไข่ท่ีไม่มีเช้ือออกจากรังฟักคงปล่อยให้แม่ไก่
ฟักต่อไป นอกจากน้ีจะเป็นการเสียเวลาแลว้ยงัส่งผลใหไ้ข่ท่ีเหลือมีโอกาสท่ีฟักออกมาเป็นตวันอ้ยลง 

5. การป้องกนัและรักษาโรค การระบาดของโรคในไก่พื้นเมืองเป็นปัญหาส าคญัท่ีท าให้ผล
ผลิตไก่ลดลง บางหมู่บา้นไก่ตายยกเลา้ สาเหตุส าคญัคือเกษตรกรไม่มีความรู้เร่ืองการป้องกนัและ
รักษาโรค ดงันั้น เกษตรกรจึงตอ้งการค าแนะน าในการป้องกนัและรักษาโรคเพื่อน าไปปฏิบติัต่อไป 
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6. การให้อาหารเสริมท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ิน อาหารส่วนใหญ่ คือ ขา้วเปลือกและเศษอาหารท่ี
เหลือจากการรับประทานในชีวิตประจ าวนั รวมทั้งแกลบ ร า ท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ิน เกษตรกรส่วนใหญ่
คิดวา่การให้อาหารแก่ไก่พื้นเมืองเพียงพอแลว้ นอกจากน้ีไก่ยงัหากินเองตามธรรมชาติ เกษตรกรไม่
เคยให้อาหารเสริมอีกดว้ย ทั้ง ๆ ท่ีอาหารเสริมพวกน้ีสามารถหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน เช่น เปลือกหอย 
เกลือป่น ใบกระถิน เป็นตน้ 
 
 ทิฆมัพร  พลอามาตย ์(2542) ไดอ้ภิปรายผลความส าเร็จของการเล้ียงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพ
เสริมในอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ว่าความส าเร็จของการเล้ียงไก่พื้นเมือง ได้พบประเด็นท่ี
น่าสนใจหลายประเด็น ดงัน้ี 

1. ลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู ้เ ล้ียงไก่พื้นเมือง  
ระยะเวลาในการเล้ียงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรมากหรือนอ้ยไม่มีผลต่อความส าเร็จในการเล้ียงไก่ของ
เกษตรกร  ทั้งน้ีเน่ืองจาก  ไก่พื้นเมืองเป็นสัตวท่ี์เล้ียงง่าย  โตเร็ว  แต่จะตอ้งมีการป้องกนัโรคระบาด  
ซ่ึงเกษตรกรท่ีเล้ียงมานานแลว้ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความสามารถในการท าวคัซีนป้องกนัโรคให้กบั
ไก่พื้นเมือง  ซ่ึงแตกต่างจากเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีไดรั้บความรู้และฝึกอบรมจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการ
ดูแลป้องกนัรักษาโรคไก่  ท าให้ไก่มีความตา้นทานโรค และมีอตัราการตายน้อยกวา่เกษตรกรท่ีเล้ียง
ไก่มานานแต่ไม่เคยปรึกษากบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐเลย 

2. สภาพการเล้ียงไก่พื้นเมือง เกษตรกรเล้ียงไก่พนัธ์ุไก่อูและไก่ประดู่หางด า โดยการเล้ียง
แบบก่ึงขงัก่ึงปล่อย ซ่ึงจะขงัไก่ไวใ้นตอนกลางคืนและปล่อยให้ไก่ออกหากินตามบริเวณบา้น ทอ้งทุ่ง
นา ในเวลากลางวนั และในบางคร้ังเกษตรกรจะโปรยปลายขา้ว ขา้วเปลือกกบัไก่พื้นเมืองดว้ย และท า
การใหน้ ้าไก่โดยการใส่ภาชนะไวใ้หไ้ก่กิน 

3. การท่ีเกษตรกรสามารถเล้ียงไก่ให้ประสบความส าเร็จ และมีรายได้เพิ่มข้ึนนั้น พบว่า 
เกษตรกรท่ีติดต่อกบัเพื่อนบา้น 5-7 คร้ังต่อสัปดาห์ จะประสบความส าเร็จมากกว่าเกษตรกรท่ีติดต่อ
กบัเพื่อนบา้น 0-4 คร้ังต่อสัปดาห์ การติดต่อกบัเพื่อนบา้นท าให้ได้แลกเปล่ียนข่าวสารข้อมูล  ได้
แนวคิดใหม่ ๆ ตลอดจนการดูแลรักษาไก่พื้นเมืองท่ีถูกวิธี  การจดัการ การซ้ือขาย  อีกทั้งช่วยเพิ่ม
อ านาจในการต่อรองกบัลูกคา้คนกลาง  ส่งผลให้ผลผลิตจากไก่พื้นเมืองมีคุณภาพดีข้ึน  การจดัการมี
ประสิทธิภาพสูง  ซ่ึงจะท าใหไ้ก่พื้นเมืองขายไดร้าคาดีข้ึน 
 
 เพทาย  พงษเ์พียจนัทร์ (2546)  ไดก้ล่าวในรายงานโครงการวิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตไก่พื้นเมือง ส าหรับชุมชนต าบลอุโมงค ์ จงัหวดัล าพูน ไดเ้รียนรู้เร่ืองการจดัท าบนัทึกประจ าไก่  
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ชั่งน ้ าหนักและการถ่ายพยาธิแก่ไก่ ของกลุ่มสมาชิกโดยรวมกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่มสมาชิกและเกษตรกรขา้งเคียงมีความสนใจต่อกิจกรรมท่ีจดัถ่ายทอด
ความรู้ข้ึนโดยจะเห็นได้จากการมีสาวนร่วมของเกษตรกรและชุมชนในทุก ๆ ด้านท่ีตอ้งการ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการเกษตรท่ีเขา้มาพฒันารูปแบบการเกษตรของชุมชนท่ีเป็นอยู ่อีกทั้งไดเ้กิด
กลุ่มนกัวจิยัรุ่นเยาวจ์ากนกัเรียนท่ีร่วมกิจกรรมการผลิตไก่ท่ีมีคุณภาพ ควรคดัเลือกพนัธ์ุไก่ท่ีมีสุขภาพ
คุณภาพดี  แข็งแรง  และลกัษณะดีไวเ้พื่อขยายพนัธ์ุต่อไป ไม่เช่นนั้นไก่อาจจะเป็นโรคจนถึงตาย  ซ่ึง
ปัญหาท่ีพบทัว่ไปในการเล้ียงไก่พื้นเมือง คือ การขาดแคลนอาหารในบางฤดูกาล  อตัราการตายสูง
โดยเฉพาะฤดูฝน  ในดา้นการขายไก่ควรขายเม่ือไก่อายปุระมาณ 3 เดือน จะไดไ้ก่ท่ีมีน ้าหนกัประมาณ 
1 กิโลกรัมกวา่ ๆ ต่อตวั 
 
 กล่าวโดยสรุป คือ การเล้ียงไก่พื้นเมืองแบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ โดยตอ้งการให้
มีการเจริญเติบโตและเพียงพอต่อความตอ้งการของเกษตรกรนั้น จะตอ้งค านึงถึง 1) อาหาร จ าเป็น
จะตอ้งมีการใหอ้าหารเสริมโปรตีน จ าพวกแมลง โดยเฉพาะในฤดูร้อน 2) ไม่ปล่อยใหไ้ก่กินน ้าจากน ้ า
ทิ้งในครัวเรือน เพราะจะเส่ียงต่อการเกิดโรค  ควรจะท าท่ีใหน้ ้าส าหรับไก่ และท าความสะอาดท่ีใส่น ้ า
ทุกวนั 3) เลา้ไก่จะตอ้งมีอากาศถ่ายเทสะดวก ป้องกนัลมและฝนได ้มีคอนไก่และรังไข่ให้เพียงพอต่อ
จ านวนไก่4) คดัเลือกพ่อ-แม่พนัธ์ุไก่ท่ีมีลกัษณะดี มีอายุ 6-8 เดือน และไม่เกิน 3 ปี และ5) การให้
วคัซีนป้องกนัโรคตามโปรแกรมท่ีปศุสัตวแ์นะน า   นอกจาก 5 ประเด็นหลกัแลว้  จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ี
เกษตรกรจะตอ้งมีการพบปะ เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การเล้ียงไก่ร่วมกบัเพื่อนบา้นหรือผูท่ี้เล้ียง
ไก่ เพราะจะท าใหไ้ดแ้นวคิดใหม่ ๆ ตลอดจนการดูแลรักษาไก่พื้นเมืองท่ีถูกวธีิอีกดว้ย 
 
1.3 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการความรู้ 
1.3.1 ความหมายของการจัดการความรู้ 
 
  วจิารณ์   พานิช (2549), ภราดร  จินดาวงศ ์(2549) กล่าววา่ การจดัการความรู้เป็นกระบวนการ 
(Process) ท่ีมีความสลบัซบัซอ้น ด าเนินการร่วมกนัโดยผูป้ฏิบติังานในองคก์รหรือหน่วยงานยอ่ยของ
องค์กร เพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ดีข้ึนกว่าเดิม ซ่ึงเป็นกิจกรรมของ
ผูป้ฏิบติังาน ไม่ใช่กิจกรรมของนักวิชาการหรือนักทฤษฎี แต่นักวิชาการหรือนักทฤษฎี อาจเป็น
ประโยชน์ในฐานะแหล่งความรู้ (Resource Person) การจดัการความรู้จึงเป็นกระบวนการท่ีเป็นวงจร
ต่อเน่ือง เกิดการพฒันางานอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เป็นกระบวนการใดๆท่ีถูกสร้างข้ึนมาเก็บความรู้
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ภายในองคก์รซ่ึงเปรียบเสมือนสินทรัพย ์(Assets) อยา่งเป็นระบบโดยมีเป้าหมาย คือ การพฒันางาน
และพฒันาคน โดยมีกระบวนการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยด าเนินการให้เกิดประสิทธิผล
ในองค์กร ไม่ใช่เป็น  เป้าหมายขององค์กร เป็นการเพิ่มมูลค่าหรือเพิ่มคุณค่าของกิจการขององค์กร 
กลุ่มบุคคล หรือเครือข่าย โดยตอ้งด าเนินการในลกัษณะท่ีบูรณาการอยู่ในกิจกรรมหรืองานประจ า 
ไม่ไดแ้ยกจากงานประจ า คือตอ้งด าเนินการโดยไม่ท าให้สมาชิกขององค์กรรู้สึกว่า มีภาระเพิ่มข้ึน 
และนอกจากน้ียงัเป็น การเรียนรู้แบบใหม่ท่ีเรียนรู้จากการปฏิบติั ทั้ งน้ีอาจเกิดจากการประมวล
สังเคราะห์และจ าแนกแยกแยะสารสนเทศ เพื่อน าไปสู่การตีความและท าความเข้าใจกับ 
สารสนเทศ  หรือเป็นระบบในการสรรหาความรู้ท่ีถูกต้อง ส าหรับบุคคลท่ีเหมาะสม  ในเวลาท่ี
เหมาะสมและช่วยให้มีการแบ่งปันความรู้ท่ีเหมาะสม เพื่อช่วยให้เกิดการพฒันาและปรับปรุง 
ความสามารถในการด าเนินงานขององค์กร ส่วน ณพศิษฏ์ จกัรพิทกัษ์(2552)  กล่าวว่า การจดัการ
ความรู้ คือ การบริหารจดัการองค์กรโดยเน้นการใช้ความรู้และประสบการณ์ของคนท างาน รวมทั้ง
สารสนเทศท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการท างานเพื่อเพิ่มผลผลิตแก่องค์กรให้สามารถแข่งขันได้ใน
อุตสาหกรรมนั้น ๆ เพื่อการด ารงอยูข่ององคก์รและชีวิตและครอบครัวของพนกังานร่วมกนั ส่วนน ้ า
ทิพย์  วิภาวิน(2547) กล่าวว่า การจดัการความรู้มาจากค าว่า ความรู้(Knowledge) และการจดัการ  
( Management) ซ่ึงหมายถึง การจดัการสารสนเทศ(Information) และการบริหารคน (People) ในทุก
องค์กรมีการใช้สารสนเทศท่ีจดัเก็บไวใ้นรูปดิจิตอลและจดัเก็บ ความรู้ใหม่ท่ีบุคคลในองค์กรมีเพื่อ
เผยแพร่และแบ่งปันการใช้สารสนเทศในองค์กร  จึงจ าเป็นตอ้งใช้สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือโดยการ
จดัเก็บความรู้ซ่ึงไม่เพียงเฉพาะในองค์กรแต่เป็นความรู้ท่ีเป็นประโยชน์การท างาน ขององค์กรดว้ย 
สถาบนัการจดัการความรู้เพื่อสังคม หรือสคส.(2548) ได้ให้ความหมายของการจดัการความรู้ว่า 
“ความรู้”  มา “จดัการ”  โดยการรวบรวม   การจดัระบบ การจดัเก็บและการเขา้ถึงขอ้มูล เพื่อสร้างเป็น
ความรู้  ส่วนเทคโนโลยีดา้นขอ้มูลและคอมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองมือเพิ่มพลงัในการจดัการความรู้ การ
จดัการความรู้เป็นการแบ่งปัน ถ้าไม่มีการแบ่งปันความรู้ ความพยายามในการจดัการความรู้จะไม่
ประสบ ความส าเร็จ และพฤติกรรมภายในองคก์ารเก่ียวกบั วฒันธรรม พลวตัและวิธีปฏิบติั ก็มีผลต่อ
การแบ่งปันความรู้ รวมทั้งประเด็นดา้นวฒันธรรมและสังคม 
 
   ประพนธ์  ผาสุกยืด (2548) กล่าวถึง หลกัการจดัการความรู้มี 4 ประการคือให้คนหลากหลาย
ทกัษะ หลากหลายวิธีคิด ท างานร่วมกนัอย่างสร้างสรรคก์ารจดัการความรู้ท่ีมีพลงัตอ้งท าโดยคนท่ีมี
พื้นฐานแตกต่างกัน มีความเช่ือหรือวิธีคิดแตกต่างกัน ซ่ึงมีจุดรวมพลังคือมีเป้าหมายอยู่ท่ีงาน
ด้วยกัน  ในการจดัการความรู้มีความแตกต่างหลากหลาย(Heterogeneity ) มีคุณค่ามากกว่าความ
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เหมือนกนั( Homogeneity ) เพราะท าให้ไม่เกิดพลงัร่วมกนัพฒันาวิธีท างานในรูปแบบใหม่ๆ  เพื่อ
บรรลุประสิทธิผลท่ีก าหนดไว้ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ ท่ีมีประสิทธิผล ประกอบด้วย
องคป์ระกอบ 4 ประการ คือ 

1. การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ซ่ึงเป็นความต้องการ ของลูกคา้ ความ
ตอ้งการของ สังคม หรือความตอ้งการท่ีก าหนดโดยผูบ้ริหารองคก์ร 

2. นวตักรรม (Innovation) ซ่ึงอาจเป็นนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑใ์หม่ๆหรือวธีิการใหม่ๆ ก็ได ้
3. ขีดความสามารถ (Competency) ของขา้ราชการและขององคก์ร 
4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการท างานทดลองและเรียนรู้  

  เน่ืองจากกิจกรรมการจดัการความรู้เป็นกิจกรรมสร้างสรรคซ่ึ์ง หมายความว่า “ตอ้งคิดนอก
กรอบ หรือแบบหลุดโลก” จึงตอ้งดึงกลบัมาสู่ความเป็นจริงในโลก หรือในสังคม โดยการทดลองท า
เพียงเล็กนอ้ยก่อน ถา้ไดผ้ลไม่ดีก็ไม่เสียหาย สามารถยกเลิกได ้แต่ถา้ไดผ้ลดีจึงขยายการทดลองมาก
ข้ึน จนในท่ีสุดขยายเป็นวิธีท างานแบบใหม่ หรือได ้Best Practice ใหม่เกิดข้ึนน าความรู้จากภายนอก
เขา้มาอย่างเหมาะสม  โดยตอ้งถือว่าความรู้จากภายนอกยงัเป็นความรู้ท่ียงัเป็นขอ้มูลดิบ ตอ้งเอามา
ด าเนินการปรับปรุงใชใ้นบริบทของไทยท่ีเหมาะสม โดยการเติมความรู้เชิงบริบทเขา้ไปดว้ย  
 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การจดัการความรู้คือ กระบวนการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของคนและ
เคร่ืองมือสารสนเทศต่าง ๆ จะได้มาซ่ึงความรู้ เพื่อน าไปสร้างและใช้ความรู้ส าหรับการท างานให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิ เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการท างานอย่างต่อเน่ือง  ท าให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพ และไดส้ร้างนวตักรรมท่ีมีคุณค่าแก่องคก์ร และต่อยอดของกิจการหรือโครงการต่างๆ
ขององคก์รใหส้ามารถแข่งขนัได ้  
 

1.3.2 การสร้างความรู้ 
 
  ณพศิษฎ์ จกัรพิทกัษ์ (2552) และยุวนุช ทินนะลกัษณ์ (2555) กล่าวถึง กระบวนการสร้าง
ความรู้ของ Nonaka ว่าเป็นกระบวนการเปล่ียนความรู้ในตัวบุคคลและความรู้ชัดแจ้ง เพื่อสร้าง
นวตักรรม เรียกวา่กระบวนการน้ีวา่ เกลียวความรู้ หรือ Knowledge Spiral โดยมี 4 กระบวนการ ดงัน้ี  
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แผนภาพ 4 : SECI model 

 
จากรูปแบบดงักล่าว  เป็นการปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งความรู้แบบฝังลึก (tacit knowledge) และ

แบบประจกัษ ์(Explicit knowledge) ก่อให้เกิดวิธีการสร้างความรู้อยา่งต่อเน่ือง การสร้างความรู้เป็น
วิธีการท่ีมีรูปแบบเป็นเกลียวเชิงพลวตั  โดยการเพิ่มความรู้แบบฝังลึก  และท าให้เป็นความรู้แบบ
ประจกัษ์ รวมและเช่ือมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบติั  เพื่อเกิดความรู้แบบฝังลึกข้ึนใหม่ กระบวนการ
สร้างความรู้น้ี รวมถึงการเปล่ียนองค์ประกอบทั้ งส่ี ของความรู้แบบฝังลึกและแบบประจักษ์ 
ประกอบดว้ย 

Socialization คือ กระบวนการสังคมท่ีน าเอาบุคคลท่ีมีประสบการณ์และความสามารถในการ
ท างาน มาแบ่งปัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เป็นการสร้างความรู้แบบฝังลึกข้ึนใหม่จากความรู้
แบบฝังลึกเดิมให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนั ผา่นบริบทการพบปะกนัหรือใชพ้ื้นท่ีในเวลาอยู่ดว้ยกนั ซึม
ซบัสัมผสัถึงความรู้สึก เห็นอกเห็นใจกนั สลายก าแพงกั้นระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น สลดัทิ้งความเช่ือเดิม 
(ความรู้ในตวัคน ยงัคงอยูใ่นตวัคน) 

Externalization คือ กระบวนการสร้างความรู้แบบประจกัษ์จากความรู้ฝังลึก เกิดจากการ
ถ่ายทอดอธิบายเพื่อให้เขา้ใจตรงกนั เห็นร่วมกนั โดยการส่ือสารบอกเล่า เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือ
แผนภาพ เป็นบริบทหรือพื้นท่ี ท่ี มีการปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อเปิดใจถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ประสบการณ์ ความรู้สึกให้ปรากฏออกมา รับรู้ร่วมกัน เกิดความหมายของความรู้ท่ีแลกเปล่ียน
ร่วมกนั (ความรู้ภายในตวัคน ถูกท าใหป้รากฏออกมาเป็นความรู้ชดัแจง้) 
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Combination คือ กระบวนการสร้างความรู้แบบประจกัษจ์ากความรู้แบบประจกัษ ์ เป็นบริบท
หรือพื้นท่ีท่ีจะเกิดการรวบรวมความรู้จดัแจง้ จากแหล่งอ่ืนๆ น ามาจดัระบบเช่ือมโยงให้ผูใ้ช้ความรู้ 
สามารถเขา้ถึงได ้(ความรู้ชดัแจง้ ถูกจดัระบบ แต่ยงัคงเป็นความรู้ชดัแจง้) 

Internalization คือ กระบวนการสร้างความรู้แบบฝังลึกจากความรู้แบบประจกัษ ์เกิดจากการ
ฝึกฝนใชง้านจริงโดยเรียนรู้ขณะท างาน ท าใหมี้ความรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อใหส้ าเร็จลุล่วงอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานการณ์จริง จนเกิดทกัษะและความช านาญ และวนกลบัไปสู่
กระบวนการสังคม ใหเ้กิดความรู้ใหม่ในรอบต่อไป 

 
จากกระบวนการสร้างความรู้ 4 กระบวนการ สามารถกล่าวโดยสรุปวา่ เป็นการสร้างความรู้

จากทกัษะความสามารถท่ีอยู่ในตวับุคคลมาเช่ือมโยงกบัความรู้ประจกัษ์จากแหล่งอ่ืน ๆ แลว้น าไป
ปฏิบติัจนเกิดความรู้ใหม่ ๆ จากกระบวนการเป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกนั ให้มีความเห็นอกเห็นใจ
กนั เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในองคก์ร  ซ่ึงจะส่งผลให้การท างานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ และสามารถ
สร้างนวตักรรมใหแ้ก่องคก์รได ้
 
1.4 แนวคิดการสนทนากลุ่ม (Focus group) 
 
  ชาย โพธิสิตา (2557: ระบบออนไลน์) กล่าววา่ การสนทนากลุ่ม เป็นการรวบรวมขอ้มูล โดย
ผูว้ิจยัเป็นผูเ้สนอประเด็นการสนทนาให้กลุ่มคนท่ีคดัเลือกมาอภิปราย แลกเปล่ียนความรู้และความ
คิดเห็นกนัอย่างกวา้งขวางและไม่เป็นทางการ โดยมีผูร่้วมสนทนา 6-8 คน หรือข้ึนอยู่กบัรูปแบบ 
ทรัพยากรและเวลาในการสนทนา เพื่อให้ผูร่้วมสนทนาไม่รู้สึกประหม่า และมีความมัน่ใจท่ีจะแสดง
ความรู้และความคิดเห็น มีโอกาสไดฟั้งและโตต้อบกบัคนอ่ืนดว้ยบรรยากาศสนุกกว่าการสัมภาษณ์
เชิงเด่ียว และใหข้อ้มูลทั้งหลากหลายและเจาะลึกในเวลาเดียวกนั  
  
 นงลกัษณ์ วิรัชชยั (มปพ.: ระบบออนไลน์) กล่าววา่ การสนทนากลุ่ม เป็นการรวบรวมขอ้มูล
โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม  โดยความเช่ือว่าเม่ือกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลซ่ึงมีประสบการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ร่วมกนั ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม  จะท าใหเ้กิดความสบายใจในการใหส้นทนา และเกิด
อารมณ์ร่วมอย่างเต็มใจให้ขอ้มูลมากกว่าการให้สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้าก
การจดักลุ่มสนทนาจะมีความลึกซ้ึงมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัการป้อนค าถามของนกัวิจยัผูส้ัมภาษณ์ 
ผลการสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ากการจดักลุ่มสนทนานั้น นอกจากนกัวิจยัผูส้ัมภาษณ์จะไดท้ั้งสาระเร่ืองราว
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ของบุคคลและของกลุ่มแลว้ ยงัได้ความคิดเห็น ความคิดสะทอ้น ปฏิกิริยา และขอ้มูลท่ีลึกซ้ึงและ
หลากหลายจากผูเ้ขา้ร่วมการสนทนาทุกคนด้วย มีวิธีการด าเนินงานโดยใช้คณะผูส้ัมภาษณ์ 3 คน 
ประกอบดว้ย 1) ผู้น าการสนทนา (moderator) ท าหนา้ท่ีด าเนินการสัมภาษณ์  2) ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล 
(note-taker)  ท าหน้าท่ีจดบนัทึกการสนทนา  เพื่อใช้ประกอบกบับนัทึกท่ีได้จากการถอดเทปการ
สนทนา  และในกรณีท่ีจ าเป็นอาจช่วยเตือน/เสริมประเด็นท่ีผูน้ าการสนทนาขา้มหรือยงัไม่ได้ถาม 
และ 3) ผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) ท าหนา้ท่ีบนัทึกเสียงโดยใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงสองเคร่ือง  
  
 กล่าวโดยสรุปคือ การสนทนากลุ่ม เป็นการน าผูร่้วมสนทนา 6 – 8 คน หรือข้ึนอยูก่บัรูปแบบ 
ทรัพยากรและเวลาในการสนทนา ท่ีมีพื้นฐานประสบการณ์ และความรู้ท่ีเหมือนหรือใกล้เคียงกนั 
มาร่วมกนัสนทนาให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีหลากหลายและเจาะลึก ในบรรยากาศสนุกกวา่การ
สัมภาษณ์เชิงเด่ียว โดยมีคณะผูส้ัมภาษณ์ 3 คน ประกอบด้วย 1) ผู้น าการสนทนา (moderator) ท า
หนา้ท่ีด าเนินการสัมภาษณ์  2) ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล (note-taker)  ท าหนา้ท่ีจดบนัทึกการสนทนา  เพื่อ
ใช้ประกอบกบับนัทึกท่ีได้จากการถอดเทปการสนทนา  และในกรณีท่ีจ าเป็นอาจช่วยเตือน/เสริม
ประเด็นท่ีผูน้ าการสนทนาขา้มหรือยงัไม่ไดถ้าม และ 3) ผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) ท าหนา้ท่ี
บนัทึกเสียงโดยใช้เคร่ืองบนัทึกเสียงสองเคร่ือง แต่ถ้ามีขอ้จ ากดัในด้านบุคลากร ผูน้ าการสนทนา
สามารถท าหนา้ท่ีไดท้ั้งเป็นผูบ้นัทึกและผูอ้  านวยความสะดวกในเวลาเดียวกนัได ้
 
1.5 ทบทวนวรรณกรรม 
 
 สุชน  ตั้งทววีพิฒัน์และคณะ อา้งถึง สมิต (2527) วา่ ขอ้จ ากดัของการเล้ียงไก่ของชาวบา้นเกิด
จากการขาดความรู้ความเขา้ใจทั้งในเร่ืองโรคระบาด  การปรับปรุงหรือการคดัเลือกพนัธ์ุ โดยกล่าว
แนะน าวา่ ควรส่งเสริมให้ผูเ้ล้ียงมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธรการจดัการอยา่งง่ายเพิ่มข้ึน เช่น การ
กกลูกไก่  การจบัแม่ไก่จุ่มน ้ าเพื่อลดการฟักไข่และเล้ียงลูก  การให้อาหารเสริมโปรตีนท่ีมีในทอ้งถ่ิน 
เป็นตน้ เพื่อเพิ่มปริมาณไก่ท่ีควรจะไดรั้บต่อปี 
 
 เทิดศกัด์ิและคณะ (2535) รายงานว่า อตัราการฟักออกของไก่พื้นเมืองจะต ่าสุดในฤดูร้อน 
เน่ืองจากอุณหภูมิและความช้ืนในอากาศไม่เหมาะสมส าหรับฟักไข่  และเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนก็จะมีผล
ให้คุณภาพน ้ าเช้ือของเพศผูล้ดลงท าให้อตัราการผสมติดต ่า เกษตรกรท่ีอ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น  
อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอ็ดไดแ้กปั้ญหาสภาพแวดลอ้มโดยให้ไก่พื้นเมืองไข่และฟักไข่ในถงั
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ซีเมนต ์(ถงัส้วม) ซ่ึงวางบนดินท่ีร่วนซุยแลว้ใชห้ญา้แห้งหรือฟางขา้วรองใช้บวัรดน ้ าบริเวณรอบถงั
ซีเมนต ์เพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความช้ืนในช่วงท่ีไก่ฟักไข่ปรากฏวา่ให้ผลดี  คืออตัราการฟักออกสูง
ถึง 70-80%   การเพิ่มจ านวนไข่ – ลูกไก่  การเพิ่มจ านวนชุดของการไข่ให้มากข้ึน โดยลดเวลาให้แม่
ไก่เล้ียงลูก (กก) นอ้ยลง จากรายงานการวจิยัพบวา่ การแยกลูกไก่ออกจากแม่ไก่เม่ืออาย ุ 1 เดือน จะท า
ใหไ้ข่เพิ่มข้ึนจากเดิม 3-4 ชุดต่อปี เป็น 5-6 ชุดต่อปี แต่วธีิน้ีมีจุดอ่อนคือลูกไก่ตอ้งใชเ้วลาประมาณ 1-2 
สัปดาห์หลงัจากแยกออกจากแม่ไก่ในการเรียนรู้ท่ีจะหาอาหารตามธรรมชาติ  
 
 เชิดชยั  รัตนเศรษฐากุล (2544) รายงานวา่ ไก่ท่ีไม่ไดใ้ห้วคัซีนป้องกนัโรค  จะตายเน่ืองจาก
การระบาดของโรคมากกว่า 65%   การตายสูงสุดในไก่อายุต  ่ากว่า 2 เดือน 40 – 50%  ช่วงท่ีเกิดโรค
ระบาดมากท่ีสุด คือ เดือนมีนาคม – มิถุนายน 85% โรคระบาดท่ีส าคญั คือ  นิวคาสเซิล (68%) อหิวาต ์
(52%) และฝีดาษ (17%) ท่ีเป็นปัญหามากในไก่อายุ 1-3 เดือน คือ โรคหวดัหนา้บวม  ไก่ท่ีไดรั้บการ
ป้องกนัโรคระบาดท่ีส าคญั  มีอตัราการเล้ียงรอดตั้งแต่แรกเกิด – 4 เดือน 70%  มากกวา่คร่ึงหน่ึงของ
ไก่ท่ีตายมีอายตุ  ่ากวา่ 2 เดือน  ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความอบอุ่น อาหารไม่เพียงพอ พยาธิภายนอก
และพยาธิภายใน 

o พยาธิภายนอก – หมดั ไร 

o พยาธิภายใน – พยาธิไส้เดือน 70-77%  พยาธิตวัแบน 80-88% 

 
 สุชน  ตั้งทววีพิฒัน์และคณะ (2547) รายงานวา่ การใชเ้ทคนิคการจบัลูกไก่แยกออกจากแม่ไก่
ไปเล้ียงตั้งแต่แรกเกิด  จากนั้นน าแม่ไก่ไปจุ่มน ้ าเยน็ มีผลท าให้แม่ไก่กลบัมาไข่ในรอบใหม่ไดเ้ร็วข้ึน 
จึงไดร้อบการผลิตลูกไก่เพิ่มข้ึน  ซ่ึงเทียบแลว้จะไดลู้กไก่มากกวา่การเล้ียงของเกษตรโดยทัว่ไป 2-3 
เท่า (59-66 vs. 19-38 ตวั/แม่) จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรน าไปปฏิบติัอยา่เป็นรูปธรรมต่อไป  และถา้
หากเกษตรกรสามารถดูแลตูฟั้กเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จะยิ่งท าให้ได้รอบการผลิตไข่และได้
ลูกไก่เพิ่มมากข้ึนกวา่การให้แม่ไก่ฟักเองตามธรรมชาติ  ส่วนกรณีลูกไก่เม่ือแยกออกจากแม่แลว้ ควร
น าไปเล้ียงแบบขงัคอกรวม  ท าการกกให้ความอบอุ่น  และให้อาหารส าเร็จรูปของลูกไก่ไข่ท่ีเจือจาง
ดว้ยปลายขา้วในอตัราส่วน 25, 50 และ 75% ในช่วงลูกไก่อายุ 1-2, 3-4 และ 5-6 สัปดาห์ แมว้า่จะท า
ใหส้มรรถภาพการผลิตดอ้ยกวา่การให้อาหารส าเร็จรูปลว้น ๆ ไปบา้ง แต่มีตน้ทุนการผลิตต ่ากวา่อยา่ง
มีนยัส าคญั  ซ่ึงจะท าใหเ้กษตรกรจะไดก้ าไรมากกวา่ 
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 อรอนงค ์ เล้ียวธารากุลและคณะ (2547) รายงานวา่ แม่ไก่พื้นเมืองจะให้ไข่มากท่ีสุดในเดือน
มีนาคม และธันวาคม โดยมีอัตราการเล้ียงไก่ร้อยละ 16.22 และ 12.54 ของการให้ไข่รวมทั้ งปี 
ตามล าดบั  สอดคลอ้งกบัจ านวนลูกเกิดในแต่ละเดือน ท่ีพบวา่ ลูกไก่จะเกิดสูงท่ีสุดในเดือนเมษายน 
(ร้อยละ 12.81) รองลงมาไดแ้ก่เดือนมกราคม (ร้อยละ 11.08) ขณะท่ีอตัราการตายของลูกไก่จะสูงท่ีสุด
ในเดือนเมษายน(ร้อยละ 26.96) รองลงมาไดแ้ก่เดือนพฤษภาคม (ร้อยละ 19.18)  มิถุนายน(ร้อยละ 
16.45) และกรกฎาคม (ร้อยละ 15.09) ตามล าดบั  อา้งถึงเกรียงไกร และคณะ (2531) พบว่า ลูกไก่
พื้นเมืองของเกษตรกรท่ีเกิดระหวา่งเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมจะมีอตัราการตายสูงกวา่เดือนอ่ืน 
 
   มาโนช  อมรมงคลและคณะ (2554) รายงานการวจิยัพฒันาอาหารไก่จากวตัถุดิบในพื้นท่ีและ
การควบคุมอุณหภูมิในการอนุบาลลูกไก่ส าหรับไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง ว่า จากการทดลองเล้ียงไก่
พื้นเมืองในสภาพการจดัการของชาวไทยภูเขาเผา่กะเหร่ียงในพื้นท่ี โดยแบ่งการเล้ียงออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ 1) การเล้ียงแบบให้ขา้วเปลือกเพียงอย่างเดียวและ 2) การเล้ียงแบบให้อาหารหมกัท่ีใช้ตน้กล้วย
เป็นวตัถุดิบหลกัในสูตรอาหาร และไก่ทดลองทั้ง 2 กลุ่ม จะไดรั้บอาหารตามกลุ่มทดลองในช่วงเช้า
และเย็น ร่วมกบัการปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติในช่วงกลางวนัดงัเช่นท่ีเคยปฏิบติัแต่
ดั้งเดิม พบวา่ สมรรถภาพการผลิต/การสืบพนัธ์ุของแม่ไก่พื้นเมืองท่ีไดรั้บขา้วเปลือกเพียงอยา่งเดียวมี
เปอร์เซ็นตก์ารฟักออกมากกวา่การให้อาหารหมกัท่ีใชต้น้กลว้ยเป็นวตัถุดิบหลกัในสูตรอาหาร ส่งผล
ไดจ้  านวนลูกไก่ท่ีฟักออกเป็นตวัต่อชุดมากกว่า แมว้า่แม่ไก่จะจ านวนไข่ท่ีใกลเ้คียงกนัก็ตาม แต่เม่ือ
พิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงของน ้ าหนกัตวั กลบัพบวา่ แม่ไก่ท่ีเล้ียงดว้ยขา้วเปลือกเพียงอย่างเดียวมี
การสูญเสียน ้ าหนักตวัมากกว่า ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสมรรถภาพการผลิตตามมาใน
อนาคต เช่น การกลบัมาให้ไข่รอบใหม่ช้ากว่าหรือเปอร์เซ็นต์ไข่เช้ือตาย/ตายโคมมากกวา่ เน่ืองจาก
ความไม่สมบูรณ์พนัธ์ุของแม่ไก่พื้นเมือง  
 
  นอกจากน้ี การให้ขา้วเปลือกเพียงอยา่งเดียวยงัมีตน้ทุนค่าอาหารท่ีสูงกวา่การให้อาหารหมกั
อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P<0.01) ดงันั้น จึงควรส่งเสริมใหมี้การเล้ียงดว้ยขา้วเปลือกร่วมกบัอาหาร
หมกัโดยเน้นพืชผกัท่ีมีตามฤดูกาลในทอ้งถ่ิน เพื่อลดตน้ทุนค่าอาหาร และช่วยเพิ่มสมรรถภาพการ
ผลิต/สมรรถภาพการสืบพนัธ์ุของแม่พนัธ์ุไก่พื้นเมือง ภายใตส้ภาพการจดัการท่ีถูกจ ากดัทั้งพื้นท่ีใน
การจดัเล้ียงดูและวตัถุดิบในการผลิตอาหาร และสามารถน าไปขยายผลในพื้นท่ีอ่ืนต่อไปได ้ 
  จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่  การเล้ียงไก่พื้นเมืองจ าเป็นให้มีเพียงพอต่อความตอ้งการ 
จะตอ้งมีการจดัการอยา่งเป็นระบบเพื่อป้องกนัโรคระบาด ศตัรู สามารถควบคุมการให้น ้ า ให้อาหาร 
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การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุ  รวมถึงการดูแลและอนุบาลลูกไก่ได ้แต่การเล้ียงไก่พื้นเมืองจะตอ้งพิจารณา
ถึงขอ้จ ากดัและปัจจยัต่าง ๆ ของชุมชน ไม่ก่อใหเ้กิดภาระค่าใชจ่้ายและภาระงานท่ีเพิ่มข้ึน เพราะจะท า
ใหเ้กษตรกรลม้เลิกการเล้ียงไก่ในรูปแบบใหม่ และหนัไปเล้ียงไก่แบบเดิม 
 
1.6 นิยามศัพท์ 

1. กลุ่มชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหร่ียง (โปว)์ คือ กลุ่มชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหร่ียง (โปว)์ บา้นยอง
แหละ อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. การเล้ียงไก่พื้นเมือง หมายถึง การเล้ียงไก่พื้นเมืองท่ีเล้ียงทัว่ไปในพื้นราบและบนพื้นท่ีสูง 
3.  ลกัษณะของไก่พิธีกรรม คือ ไก่ท่ีมีลกัษณะสีขนตามท่ีชาวบา้นตอ้งการ คือ สีแดง สีด า และ

สีขาว เป็นไก่บริสุทธ์ิตอ้งไม่มีพฤติกรรมผิดธรรมชาติ ไก่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่มีความ
พิการ ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีชาวบา้นใชเ้ป็นตวับ่งช้ีในการน าไปประกอบพิธีกรรม 

4. ผูเ้ช่ียวชาญ หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในการเล้ียงไก่พื้นเมืองทั้งชุมชนพื้นราบ
และชุมชนบนพื้นท่ีสูง  

5. องค์ความรู้ของการเล้ียงไก่พื้นเมือง หมายถึง กระบวนการและการจดัการการเล้ียงไก่
พื้นเมืองท่ีมีประสิทธิภาพบนพื้นท่ีสูง 

6. ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถของชาวบา้นในการเล้ียงไก่พื้นเมืองให้มีเพียงพอต่อ
ความตอ้งการในพิธีกรรม 
 


