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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคัญของปัญหำ 
  พิธีกรรม เป็นกิจกรรมศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคนแสดงออกถึงระบบความเช่ือท่ีเกิดข้ึนอย่างมีเหตุมีผล   
มีวตัถุประสงค์ท่ีแน่นอน  และปฏิบติัสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น  ซ่ึงแสดงออกในรูปของสัญลกัษณ์
และความเช่ือทางศาสนา  โดยเฉพาะในสังคมกสิกรรมและสังคมประเพณี  มีวตัถุประสงค์ในการ
ประกอบพิธีกรรมตามระบบความเช่ือนั้น ๆ ไดแ้ก่ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และความอยูดี่กินดีของ
สมาชิกในชุมชน  เพื่อเพิ่มพูนผลผลิต  เพื่อควบคุมดินฟ้าอากาศ  เพื่อความเป็นสิริมงคลและความ
มัน่คงในการด าเนินชีวิต  ตลอดจนสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ  เป็นตน้ เม่ือการประกอบพิธีกรรมมี
วตัถุประสงคต่์างกนัหลายดา้น ดงักล่าว  รูปแบบและโครงสร้างตลอดจนบทบาทหนา้ท่ีของพิธีกรรมก็
ยอ่มแตกต่างกนัไปดว้ย 
  ไก่พื้นเมืองจะมีบทบาทมากหรือน้อยในการประกอบพิธีกรรมของกลุ่มชาวไทยภูเขาใน
ประเทศไทย  ข้ึนอยูก่บัสภาพสังคมและวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุ  และมีบทบาทในหลายมิติ  
เช่น  ความเช่ือเก่ียวกบัลกัษณะและสีของไก่พื้นเมือง  พบวา่ ไก่พื้นเมืองท่ีมีลกัษณะดีของทุกกลุ่มชาติ
พนัธ์ุ คือ ไก่พื้นเมืองสีแดง  รองลงมาคือสีด า  ส่วนไก่พื้นเมืองไม่ดีคือไก่พื้นเมืองสีขาว ไก่พื้นเมือง
ลาย  และไก่พื้นเมืองสีเหลือง ห้ามน ามาใชใ้นพิธีกรรมและบริโภค ขอ้ห้ามน้ีรวมถึงไก่พื้นเมืองพิการ
และไก่พื้นเมืองท่ีมีพฤติกรรมผิดธรรมชาติ เช่น ขนัตลอดเวลา ซ่ึงบางกลุ่มชาติพนัธ์ุจะเคร่งครัดกบั
ความเช่ือขอ้น้ีมากเป็นพิเศษ (เจา้ชายอะกิฌิโนะมิยะ ฟุมิฮิโตะ และคณะ ,2553) 
  กลุ่มชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหร่ียงเป็นกลุ่มท่ีมีความเช่ือในเร่ืองผี ปีศาจ ขวญัและวิญญาณ หรือ
เรียกโดยรวมว่า “นบัถือผี” เพราะความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัผี หรือขวญัของคนกบับรรดาผีต่าง ๆ 
ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของสังคมกะเหร่ียง  จึงมีการบวงสรวงและเซ่นสังเวยอย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้เกิดความสมดุลกนัระหว่างโชคและเคราะห์ของมนุษยก์บัส่ิงอนัลึกลบัท่ีพึงจะเกิด
ข้ึนกบัคน (กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ,2555)  แมแ้ต่ภายหลงัพบวา่มีการหนัมานบัถือศาสนาพุทธ
และศาสนาคริสต์มากข้ึน  แต่ยงัคงไวซ่ึ้งการท าพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีมีต่อจิตวิญญาณ การแสดงออกถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงเหนือธรรมชาตินั้นลว้นแลว้แต่มีการน าไก่พื้นเมืองมาใช้ส าหรับ
การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ไก่พื้นเมืองมีความส าคญัต่อวิถีการด าเนินชีวิตในดา้น 1) การเกษตร เช่น 
การเรียกขวญัขา้ว การเล้ียงนา/ไร่  2) การรักษาพยาบาล เช่น การเรียกขวญั การปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายออก
จากร่างกาย 3) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การเล้ียงป่าตน้น ้ า การเล้ียงฝาย และ 4) วนัส าคญั
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ต่าง ๆ เช่น วนัข้ึนบา้นใหม่ วนัข้ึนปีใหม่ ซ่ึงเป็นส่ิงเตือนใจและขอ้ห้ามให้ลูกหลานปฏิบติัตาม ให้มี
ความอยูเ่ยน็เป็นสุขของสมาชิกในหมู่บา้น ดงันั้นแทบทุกครัวเรือนจึงตอ้งหาไก่พื้นเมืองเพื่อประกอบ
พิธีกรรม  
   ชาวไทยภูเขากะเหร่ียง(โปว)์ บา้นยองแหละ ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จงัหวดัชียงใหม่ 
เป็นชุมชนบนพื้นท่ีสูงอีกหมู่บา้นหน่ึงท่ียงัคงยึดถือปฏิบติัตามความเช่ือและประกอบพิธีกรรมอยา่ง
เคร่งครัดเพื่อใหก้ารด ารงชีวติประสบความส าเร็จและมีความราบร่ืน จากการเก็บขอ้มูล ปี 2555 พบวา่ 
ชาวบา้น 61 ครัวเรือน มีความตอ้งการไก่พื้นเมืองส าหรับประกอบพิธีกรรม ครัวเรือนละ 39 ตวัต่อปี 
แต่ผลิตไดเ้พียงครัวเรือนละ 14 ตวั  ชาวบา้นยงัขาดไก่พื้นเมืองอีก ครัวเรือนละ 25 ตวั หรือ 1,525 ตวั
ต่อชุมชน  และพบวา่ ชาวบา้นมีความตอ้งการไก่พื้นเมืองท่ีมีลกัษณะสีขนไก่พื้นเมืองท่ีเป็นสีแดง 32 
ตวั สีขาว 5 ตวั และสีด า 2 ตวั นอกจากน้ียงัพบว่าในปี 2554 เกิดโรคระบาดในไก่พื้นเมือง  ท าให้ไก่
ตายทั้งหมด  ชาวบา้นจ าเป็นจะตอ้งหาซ้ือไก่พื้นเมืองจากหมู่บา้นใกล้เคียง  แต่การซ้ือ-ขายไก่หาก
ไม่ไดเ้ป็นญาติกนั ยากมากท่ีจะซ้ือได ้หรืออาจตอ้งมีการขอร้องออ้นวอน  อีกทั้งตอ้งซ้ือในราคาท่ีสูง  
บ่อยคร้ังชาวบา้นจะตอ้งออกเดินทางหาซ้ือไก่พื้นเมืองท่ีไกลมากข้ึน เช่น ในตวัอ าเภออมก๋อย แต่ดว้ย
ความเช่ือท่ีวา่การประกอบพิธีกรรมจ าเป็นจะตอ้งใชไ้ก่พื้นเมืองท่ีมีชีวิตอยูเ่ท่านั้น จึงท าใหไ้ม่สามารถ
ซ้ือไก่พื้นเมืองท่ีตายแลว้ไปประกอบพิธีกรรมได ้(สัมภาษณ์ชาวบา้นยองแหละ,2555) ทั้งน้ีไก่พื้นเมือง
ท่ีมียงัไม่ตรงตามลกัษณะท่ีตอ้งการของชาวบา้นด้วย กล่าวคือ ชาวบา้นมีการใช้ไก่พื้นเมืองสีแดง  
สีขาวและสีด า ดงัตารางท่ี 1   
 

ตารางท่ี 1 ลกัษณะไก่พื้นเมืองกบัการประกอบพิธีกรรม  จากการส ารวจขอ้มูลการใชไ้ก่พื้นเมือง

ประกอบพิธีกรรมของชุมชนบา้นยองแหละ ปี 2555 ของแต่ละครัวเรือน 

ล าดบั พิธีกรรม 

ลกัษณะสีขนไก่

พื้นเมือง/จ านวน เพศ หมายเหตุ 

สีแดง สีขาว สีด า 

1 เล้ียงหมู่บา้นก่อนเผา

ไร่ 

1     ผูห้รือเมีย หา้มใชไ้ก่พื้นเมืองสีขาว

และสีด า 

2 ถางไร่ 1     ผู ้  

3 เผาไร่(เล้ียงแม่

โพสพ) 

2     ผูห้รือเมีย  
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ลกัษณะไก่พื้นเมืองกบัการประกอบพิธีกรรม  จากการส ารวจขอ้มูลการใชไ้ก่

พื้นเมืองประกอบพิธีกรรมของชุมชนบา้นยองแหละ ปี 2555 ของแต่ละครัวเรือน 

ล าดบั พิธีกรรม 

ลกัษณะสีขนไก่

พื้นเมือง/จ านวน เพศ หมายเหตุ 

สีแดง สีขาว สีด า 

4 เล้ียงหมู่บา้นก่อน

ด านา 

1     ผูห้รือเมีย หา้มใชไ้ก่พื้นเมืองสีขาว

และสีด า 

5 เล้ียงฝาย/ตน้น ้า   1   ผู ้   

6 ด านา/ปลูกขา้ว 3     ผูแ้ละเมีย  

7 ปีใหม่กะเหร่ียง 

(เล้ียงหมู่บา้น) 

1     ผูห้รือเมีย หา้มใชไ้ก่พื้นเมืองสีขาว

และสีด า 

8 ปีใหม่กะเหร่ียง (ผกู

ขอ้มือ) 

2     ผูแ้ละเมีย หา้มใชไ้ก่พื้นเมืองสีขาว 

9 ขา้วตั้งทอ้ง (ขา้วไร่)    1   ผู ้  

10 ขา้วออกรวง(เล้ียงแม่

โพสพ) 

3 1 1 ผูแ้ละเมีย  

11 เล้ียงป่า/ตน้ไม ้ 2     ผูแ้ละเมีย  

12 พิธีข้ึนบา้นใหม่ 2 1   ผูแ้ละเมีย  

13 พิธีแต่งงาน 3     ผูแ้ละเมีย  

14 เล้ียงผนี ้า   1     ผูช้ายใชไ้ก่พื้นเมืองตวัผู ้,

ผูห้ญิงใชไ้ก่พื้นเมืองตวัเมีย 

15 เล้ียงผฉีลองชยั 1       ผูช้ายใชไ้ก่พื้นเมืองตวัผู ้,

ผูห้ญิงใชไ้ก่พื้นเมืองตวัเมีย 

16 พิธีขอขมาลาโทษ 2     ผูแ้ละเมีย  

17 งานศพ 4     ผูแ้ละเมีย  
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ลกัษณะไก่พื้นเมืองกบัการประกอบพิธีกรรม  จากการส ารวจขอ้มูลการใชไ้ก่

พื้นเมืองประกอบพิธีกรรมของชุมชนบา้นยองแหละ ปี 2555 ของแต่ละครัวเรือน 

ล าดบั พิธีกรรม 

ลกัษณะสีขนไก่

พื้นเมือง/จ านวน เพศ หมายเหตุ 

สีแดง สีขาว สีด า 

18 พิธีเรียกขวญั 1   ผูแ้ละเมีย ไดทุ้กสีแลว้แต่ค าท านาย 

19 พิธีเล้ียงผบีรรพบุรุษ 2   1 ผูแ้ละเมีย ไก่พื้นเมืองด าจะใชเ้ม่ือ พอ่

และแม่ของผูน้ าพิธีกรรม

เสียชีวติแลว้ 

20 เล้ียงสวน 1     ผู ้  

รวม 32 5 2   

 

  จากตารางสรุปไดว้า่ชาวบา้นมีความตอ้งการใชไ้ก่พื้นเมืองส าหรับการประกอบพิธีกรรม ดงัน้ี 
1. ล าดบัท่ี 1-11 เป็นการประกอบพิธีกรรมท่ีตอ้งใช้ไก่พื้นเมือง  จ  านวน  20 ตวั  ซ่ึงเป็น

พิธีกรรมท่ีชาวบา้นทุกครัวเรือนตอ้งปฏิบติัทุกปี ไม่อาจหลีกเล่ียงได ้    
2. ล าดบัท่ี 12-20 เป็นการใช้ไก่พื้นเมืองเพื่อประกอบพิธีกรรมท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งปฏิบติัทุก

ครัวเรือน หรือทุกปี  แต่เป็นพิธีกรรมท่ีจะท าข้ึนเม่ือเกิดเหตุการณ์บางอย่างข้ึนในครัวเรือนหรือใน
ชุมชน ซ่ึงจากการเก็บขอ้มูล พบวา่เหตุการณ์ต่าง ๆ ขา้งตน้อาจเกิดข้ึนไดบ้่อย และใชไ้ก่ถึง 19 ตวั 
 ด้วยข้อจ ากัดของไก่พื้นเมืองท่ีใช้ส าหรับประกอบพิธีกรรมของชาวบา้น คือ ไก่จะต้องมี
ลกัษณะสีขนตามท่ีชาวบา้นตอ้งการ  เป็นไก่บริสุทธ์ิตอ้งไม่มีพฤติกรรมผิดธรรมชาติ  ไก่มีสุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง และไม่มีความพิการ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท าให้ไก่ท่ีชาวบ้านต้องการน าไปใช้
ประกอบพิธีกรรมมีไม่เพียงพอเพราะ  1)  ไก่มีพฤติกรรมผิดธรรมชาติ เช่น จิกไข่ วางไข่ลงพื้นดิน 
ฯลฯ ท าให้ตอ้งก าจดัไก่ทิ้ง ส่งผลให้ขาดความต่อเน่ืองในการผลิตลูกไก่ในแต่ละรุ่น  2) ไก่โตช้า 
สุขภาพไม่ดี เป็นโรคบ่อย อาจเพราะการเล้ียงไก่แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ  โดยไม่จดัการ
เร่ืองน ้ าและอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ ท าให้ไก่พื้นเมืองไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอ เส่ียงต่อการเกิดโรค 
และตาย  3) ขาดการคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุไก่พื้นเมือง มีการน าไก่พื้นเมืองท่ีมีขนาดโตมาใชแ้ละเหลือไก่
พื้นเมืองขนาดเล็กไวผ้สมพนัธ์ุกนัเอง  ส่งผลเสียต่ออตัราการฟักออกท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง เพราะพ่อ
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แม่พนัธ์ุมีขนาดเล็ก อายุมากและอตัราการผสมเลือดชิดสูงข้ึน(เกรียงไกร  โชประการและคณะ, 2543)  
และ 4) ขาดความรู้ในการจดัการกบัโรคระบาดใหม่ท่ีเกิดข้ึน   
  ขณะเดียวกนังานวิจยัท่ีศึกษาการเล้ียงไก่พื้นเมืองภายใตก้ารจดัการของชุมชนชาวไทยภูเขา
เผา่กะเหร่ียงบนพื้นท่ีสูง อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่  โดยมีการคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุ  ท าโรงเรือน
ก่ึงเปิด-ปิด  ผลิตอาหารเสริมโปรตีนท่ีหาได้ในพื้นท่ี  ป้องกันโรคด้วยวคัซีนและภูมิปัญญาของ
ชาวบา้น  พบวา่ไก่พื้นเมืองแม่พนัธ์ุมีอตัราการฟักออก 84.09%  มีจ  านวนลูกไก่พื้นเมืองเกิดโดยเฉล่ีย
เท่ากบั 12.33 ตวั ในขณะท่ีการกลบัมาให้ผลผลิตรอบใหม่ค่อนขา้งช้า  อาจเพราะแม่ไก่พื้นเมืองใช้
เวลาในการเล้ียงลูกนาน 2 – 3 เดือน โดยประมาณ (แสงธิฌา,2554)  ดงันั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง
พฒันากระบวนการเล้ียงไก่ของชาวบา้น ให้ชาวบา้นมีความรู้ความามารถในการจดัการการเล้ียงไก่
อย่างเป็นระบบ โดยเร่ิมด้วยการท าโรงเรือน การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุ การผลิตอาหารเสริม ซ่ึงเป็น
วิธีการท่ีจะช่วยจดัการและลดความเส่ียงต่อการเป็นโรคของไก่ และท าให้ชาวบา้นมีการผลิตไก่ได้
เพียงพอต่อความตอ้งการ และผลิตไก่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
 ดงันั้นเพื่อให้ชาวบา้นสามารถผลิตไก่ได้เพียงพอต่อตามความตอ้งการ  ส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้ง
ค านึงถึง ประกอบดว้ย องคค์วามรู้การเล้ียงไก่พื้นเมือง ความเช่ือเก่ียวกบัพฤติกรรมผิดธรรมชาติของ
ไก่ และความตอ้งการใชไ้ก่ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวบา้น  ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะตอ้ง
น ามาวเิคราะห์ สังเคราะห์ โดยใชห้ลกัการการจดัการความรู้ ซ่ึงความรู้เร่ืองการเล้ียงไก่พื้นเมืองมาจาก
ประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ท่ีมีประสบการณ์ระหว่าง 2 – 17 ปี แล้วน าเทคนิคการจดัการ
ความรู้มาช่วยในการพฒันากระบวนการเล้ียงไก่ให้ชาวบา้น  เกิดคู่มือการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง 
ใหช้าวบา้นสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  หรือขยายผลไปยงัหมู่บา้นใกลเ้คียงต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์กำรศึกษำ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหากระบวนการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง ด้วยกระบวนการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) 

2. ศึกษาและจบัประเด็นความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงไก่พื้นเมือง จากผูเ้ช่ียวชาญ (มิติทางด้าน 
ชุมชน สังคมและวชิาการ) โดยการสัมภาษณ์ 

3. พฒันาบทเรียนท่ีเป็นองคค์วามรู้เร่ืองการเล้ียงไก่พื้นเมืองท่ีเหมาะสมกบัชุมชนบนพื้นท่ีสูง  
โดยกระบวนการ SECI Model 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
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1. ผลการศึกษาจะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนหรือหมู่บ้าน
ใกลเ้คียงต่อไป 

2. ไดแ้นวทางในการถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมหรือโครงการอ่ืน ๆ ท่ีท าบนพื้นท่ีอ าเภออม
ก๋อย ใหส้ามารถประสบความส าเร็จมากข้ึน 

3. ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ถ่ายทอดความรู้ให้กบัชุมชนบนพื้นท่ีสูง
ขององคก์รอ่ืน ๆ ต่อไป 

4. เป็นแนวทางให้ผูส้นใจได้น าไปศึกษา คน้ควา้ และท าวิจยัทางด้านการถ่ายทอดความรู้
ใหแ้ก่ชุมชนบนพื้นท่ีสูงต่อไป 

 
1.4 ขอบเขตกำรวจัิย 
  จุดมุ่งหมายในการท าวิจยัคร้ังน้ี เป็นการสังเคราะห์ความรู้การเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง  
การศึกษาวธีิการและการจดัการการเล้ียงไก่พื้นเมืองท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีสูง กระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการเล้ียงไก่พื้นเมืองให้กบักลุ่มชาวไทย
ภูเขาเผา่กะเหร่ียง (โปว)์ พื้นท่ีหมู่บา้นยองแหละ ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่  ผูว้ิจยั
ไดก้  าหนดขอบเขตการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ประกอบด้วย ความเช่ือเก่ียวกับการเล้ียงไก่พื้นเมือง พิธีกรรมท่ี
เก่ียวข้อง การจัดการการเล้ียงไก่พื้นเมือง รูปแบบสังเคราะห์ความรู้ การสร้างความรู้ การวดั
ความส าเร็จของการสร้างความรู้ กลยุทธ์ในการสร้างความรู้ของการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง การ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านการลงมือปฏิบติัจริง ปัญหาอุปสรรคในการถ่ายทอดความรู้ของการเล้ียงไก่
พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง 

2. ขอบเขตดา้นประชากร คือ กลุ่มชาวบา้นในหมู่บา้นยองแหละ ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 61 ครัวเรือน  

3. ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอย่าง เป็นเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบแบบสะดวกสบาย คือ ให้ชำวบ้ำน
อาสาสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยตนเอง  
 
1.5 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ชาวบา้นสามารถน าองคค์วามรู้เร่ืองการเล้ียงไก่พื้นเมือง ไปใชจ้นเกิดประโยชน์และผลิต
ไก่พื้นเมืองไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการ  

2. หน่วยงานของรัฐในพื้นท่ีสามารถน าองค์ความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนพื้นท่ีอ่ืน ๆ ได ้


