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บทที ่4 

ผลงานวจิัย 

 
  การสังเคราะห์ความรู้การเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูงชุมชน บา้นยองแหละ ต าบลอมก๋อย  
อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ มีเป้าหมายเพื่อให้ชาวบา้นสามารถเพาะเล้ียงไก่ไดเ้พียงพอต่อความ
ตอ้งการส าหรับใชใ้นพิธีกรรมต่างๆ  โดยอาศยัหลกัการดา้นการจดัการความรู้ (SECI Model) ท่ีมุ่งเนน้
ให้เกิดการสร้างพื้นท่ี (BA) ในเชิงเน้ือหาและทางสังคม ส าหรับการแลกเปล่ียนและการถ่ายทอด
ความรู้เฉพาะ จากประสบการณ์ระหว่างชาวบา้นด้วยกนั และระหว่างชาวบา้นกบันักวิชาการ เพื่อ
สร้างสรรคค์วามรู้หรือต่อยอดความรู้ไปต่อเน่ืองอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด ในการวิจยั ไดมี้ตวัแทนชาวบา้น
เขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4 คน จากการด าเนินการวจิยัสามารถสรุปผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. ผลการศึกษาและวิ เคราะห์ปัญหากระบวนการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง ด้วย

กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group) 

2. ผลการศึกษาและจบัประเด็นความรู้เก่ียวกับการเล้ียงไก่พื้นเมือง จากผูเ้ช่ียวชาญ (มิติ

ทางดา้น ชุมชน สังคมและวชิาการ) โดยการสัมภาษณ์ 

3. ผลการพฒันาบทเรียนท่ีเป็นองคค์วามรู้เร่ืองการเล้ียงไก่พื้นเมืองท่ีเหมาะสมกบัชุมชนบน

พื้นท่ีสูง  โดยกระบวนการ SECI Model  

 
1.1 ผลการศึกษาและวเิคราะห์ปัญหากระบวนการเลีย้งไก่พืน้เมืองบนพืน้ทีสู่ง 

การด าเนินการการศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง มี 2 ขั้นตอน คือ 
1.1 การสนทนากลุ่ม (Focus group) 

1.2 น าประเด็นการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูงของชาวบา้น ไปแลกเปล่ียนกบัผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

โดยแต่ละขั้นตอนสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 
 

1.1 ศึกษาวิธีการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูงของชาวบา้น โดยการสนทนากลุ่ม (Focus group) 

ร่วมกบัชาวบา้น จ านวน 4 คร้ัง ดงัน้ี 
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1.1.1 คร้ังท่ี 1 แลกเปล่ียนและพูดคุยเพื่อสร้างความคุน้เคย และร่วมกนัก าหนดตารางนัด

หมายในการพบปะกนั  

1.1.2  คร้ังท่ี 2 แลกเปล่ียนและพูดคุยในประเด็นการเล้ียงไก่พื้นเมือง เพื่อให้เข้าใจ

กระบวนการเล้ียงไก่พื้นเมืองของชาวบา้น  

1.1.3 คร้ังท่ี 3 แลกเปล่ียนและพดูคุยในประเด็นความเช่ือของไก่ท่ีมีพฤติกรรมผดิธรรมชาติ 

เพื่อใหเ้ห็นถึงขอ้จ ากดัในการเล้ียงไก่ท่ีมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของชาวบา้น 

1.1.4 คร้ังท่ี 4 น าขอ้สรุปในประเด็นของกระบวนการเล้ียงไก่พื้นเมืองและความเช่ือ มา

แลกเปล่ียนกบัชาวบา้นอีกคร้ัง เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง สามารถสรุปและแยก

ประเด็นการเล้ียงไก่ได ้ดงัน้ี 

1) สถานท่ีส าหรับเป็นท่ีเล้ียงไก่ของชาวบา้นมี 3 แบบ คือ  

1.1) ไม่มีโรงเรือน คือ ชาวบา้นเล้ียงไก่ใตถุ้นบา้น โดยน าไก่ใส่ตะกร้าสานท า

ดว้ยไมไ้ผ่ ซ่ึงเรียกว่า รังไข่ โดยจะขงัไก่ไวใ้นช่วงเวลากลางคืน ส่วนตอน

กลางวนัปล่อยใหห้ากินตามธรรมชาติ  

1.2)  มีโรงเรือนติดอยูก่บัตวับา้น มีพื้นท่ี 1.5 ตารางเมตรโดยประมาณ มุงหลงัคา

ดว้ยหญา้คา ใบตอง หรือไมไ้ผ ่ 

1.3)  มีโรงเรือนห่างออกมาจากตัวบ้าน ยกพื้นสูงประมาณ 1 - 1.5 เมตร มุง

หลงัคาด้วยหญา้คา ภายในเล้าจะมีตะกร้าสานส าหรับให้ไก่นอน วางไข่ 

และฟักไข่ จ  านวนของรังไข่ข้ึนอยู่กับจ านวนของแม่ไก่ ส่วนไก่ตวัผูจ้ะ

ปล่อยใหพ้กัอยูต่ามคอนไมท่ี้อยูใ่นโรงเรือน   

2) การใหอ้าหาร พบวา่ชาวบา้นใหอ้าหารไก่ดว้ยขา้วเปลือกและร าหยาบ ในช่วงเชา้ 

และช่วงเยน็ วิธีการให้อาหารชาวบา้นจะโปรยอาหารตามพื้นดิน  หลงัจากนั้น

ปล่อยใหไ้ก่ออกหากินเองตามธรรมชาติ  

3) การให้น ้ า  ชาวบ้านจะปล่อยให้ไก่ออกหากินเองตามใต้ถุนบ้าน แอ่งน ้ าใน

หมู่บา้น หรือตามล าหว้ยใกลห้มู่บา้น  

4) การป้องกนัและรักษาโรค เม่ือพบไก่มีอาการผิดปกติ  ชาวบา้นไม่ไดแ้ยกออก

จากไก่ตวัอ่ืน จะใช้วิธีการรักษาแบบชาวบา้นตามภูมิปัญญา บางกรณีไก่รอด 
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และกรณีท่ีไก่ตาย  โดยทั่วไปชาวบ้านจะน าซากไก่ไปโยนทิ้งไวใ้นป่าใกล้

หมู่บา้นไม่ไดท้  าการเผาหรือฝังกลบ  ส าหรับการใชส้มุนไพรในการป้องกนัโรค 

ชาวบา้นจะใชข้มิ้นรักษาอาการช ้ าเลือดจากการจิกตีกนั  และรักษาบาดแผลจาก

การไดรั้บอุบติัเหตุ  สันโสกและชะอมเพื่อป้องกนัไร  และถา้ไก่เป็นหวดัหน้า

บวมแดง และจามจะน ายาพาราเซตามอลละลายน ้าใหไ้ก่กิน 

5) การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุตามความเช่ือ โดยพิจารณาจากวตัถุประสงคข์องการน า

ไก่ไปใชส้ าหรับการประกอบพิธีกรรม โดยจะใชก้ระดูกไก่เพื่อท านายดวงชะตา 

สุขภาพ ผลผลิตทางการเกษตร สภาพอากาศและภยัพิบติัต่าง ๆ ดงันั้น ไก่ท่ีน ามา

ประกอบพิธีกรรมตอ้งมีลกัษณะตรงตามท่ีตอ้งการ ได้แก่ ลกัษณะสีขนไก่ (สี

แดง สีขาว และสีด า) ความสมบูรณ์ของตวัไก่ ได้แก่  ไก่ไม่มีความพิการ ไม่

หวัโลน้ ไม่หางกุด  และจะตอ้งเป็นไก่ท่ีมีพฤติกรรมไม่ผดิธรรมชาติ หากพบไก่

ท่ีมีพฤติกรรมผิดธรรมชาติ ได้แก่ จิกกินไข่  ไข่ลงบนพื้นดิน  ไม่กกไข่  ไข่

เปลือกน่ิม ไข่ทั้งหมดเน่าหรือไม่ฟักออกมาเป็นลูกไก่  ไก่ขนัหลงัพระอาทิตยต์ก

ดิน  ไก่ท่ีไข่ไม่สม ่าเสมอ (ไข่วนัเวน้วนั)  ไก่ไข่น้อยกว่าส่ีฟอง  ไก่บินขา้มหัว

แขกผูม้าเยือนหรือขา้มหวัคนท่ีมีคุณไสย  ไก่ผสมพนัธ์ุบนบา้นหรือหลงัคาบา้น  

และไข่มีการฟักออกน้อยกว่า 3 ตวั  จะต้องถูกก าจดั แม้ไก่นั้นจะมีขนาดโต 

แขง็แรง หรือมีลกัษณะตรงตามตอ้งการก็ตาม จะถูกก าจดัทิ้งทนัที  

6) ชาวบา้นมกัจะเลือกไก่ท่ีมีขนาดโตไปใชใ้นพิธีกรรมก่อนเสมอ และเหลือไก่ท่ีมี

ขนาดตวัเล็กไวท้  าพนัธ์ุ ซ่ึงท าให้ไดลู้กไก่ท่ีมีขนาดล าตวัเล็ก บ่อยคร้ังพบว่าไก่

ครอกเดียวผสมพนัธ์ุกนัเองท าใหเ้กิดการผสมพนัธ์ุแบบเลือดชิด   

7) เกิดโรคระบาด ท าให้ไก่พื้นเมืองท่ีเล้ียงไวต้ายทั้ งหมด ชาวบ้านจ าเป็นต้อง

ออกไปหาซ้ือไก่จากนอกหมู่บา้น แต่ไก่ท่ีซ้ือมานั้นเป็นไก่รุ่น หรือลูกไก่มีขนาด

เล็ก 
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1.2 น าประเด็นการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูงของชาวบา้น ไปแลกเปล่ียนกบัผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน 

เพื่อระบุถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อให้ชาวบา้นสามารถเล้ียงไก่ได้เพียงพอต่อความ

ตอ้งการ  

  ด้วยพื้นฐานบริบทของชุมชนท่ีมีสภาพอากาศในพื้นท่ีค่อนขา้งเย็นและช้ืน มีฤดูฝน 4 – 5 
เดือน (มิถุนายน – ตุลาคม) ส่งผลให้ลูกไก่พื้นเมืองมีอตัราการเล้ียงรอดต ่าเน่ืองจากไม่สามารถทนต่อ
สภาพอากาศหนาวเย็นและช้ืนได้ ทั้งน้ีการอนุบาลลูกไก่ด้วยพลงังานไฟฟ้าเพื่อให้ความอบอุ่นแก่
ลูกไก่เช่นเดียวกบัพื้นราบนั้น ไม่สามารถท าไดใ้นชุมชนบนพื้นท่ีสูงเน่ืองจากพลงังานมีไม่เพียงพอ  
ประกอบกบักระบวนการและขั้นตอนการจดัการอนุบาลลูกไก่ตอ้งใชค้วามรู้และทกัษะดา้นการจดัการ
ท่ีดี ซ่ึงชาวบา้นยงัขาดความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการจดัการดา้นน้ี ความเช่ือเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีผิด
ธรรมชาติของไก่ การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุ การดูแลรักษา และการป้องกนัโรคดว้ยระบบโรงเรือนก่ึง
เปิดปิดเพราะขาดช่องทางในการเข้าถึงความรู้ในการเล้ียงไก่พื้นเมืองท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิต  
นอกจากน้ีพบวา่หากไก่ท่ีชาวบา้นเล้ียงไวต้ายทั้งหมด อาจมีสาเหตุมาจากเกิดโรคระบาดและ/หรือเกิด
จากความเช่ือ ชาวบา้นจะตอ้งออกเดินทางไปยงัชุมชนอ่ืนเพื่อหาไก่พื้นเมืองมาเล้ียง  ซ่ึงไก่ท่ีหาไดมี้
ราคาสูง และยงัเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย  บางคร้ังไก่ท่ีน ามาเล้ียงไม่สามารถทนต่อ
สภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีและ/หรือเป็นพาหะน าโรคระบาดเขา้มาสู่หมู่บา้นอีกดว้ย      
  ขอ้จ ากดัดา้นสภาพอากาศ ความเช่ือ ระยะทาง และการเขา้ถึงความรู้ของชาวบา้น ส่งผลให้
ชาวบา้นไม่สามารถผลิตไก่ไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตาม
ความเช่ือหากวิเคราะห์ตามวิธีการเล้ียงไก่พื้นเมืองของชาวบา้น พบปัญหาและแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. สถานท่ีท่ีชาวบา้นใชส้ าหรับเล้ียงไก่ หรือโรงเรือนเล้ียงไก่ไม่ถูกสุขลกัษณะ มีพื้นท่ี

แคบ มืดและทึบ การถ่ายเทอากาศไม่ดี ไม่มีการป้องกนัลมโกรกและละอองฝนอยา่งเป็นระบบ  ท าให้

ไม่สามารถจัดการกับโรคระบาด และศัตรูต่าง ๆ ดังนั้ นชาวบ้านควรท าโรงเรือนเล้ียงไก่ท่ีถูก

สุขลกัษณะ 

2. การใหอ้าหารดว้ยขา้วเปลือกและร าหยาบยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของไก่ ควร

มีการเสริมอาหารประเภทโปรตีนและแคลเซียม 

3. การให้น ้ า โดยการปล่อยให้ไก่ออกหากินเองตามใตถุ้นบา้น แอ่งน ้ าในหมู่บา้น หรือ

ตามล าหว้ยใกลห้มู่บา้น มีความเส่ียงต่อการเป็นโรคระบาด 
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4.   การป้องกนัและรักษาโรคตามภูมิปัญญาของชาวบา้น เป็นวิธีการท่ีมีความเส่ียงต่อ

การแพร่ระบาดของโรค ชาวบา้นควรหมัน่สังเกตอาการของไก่ เม่ือเห็นอาการผิดปกติควรแยกออก

จากฝูงและก าจดัทิ้งโดยการฝังหรือกลบเท่านั้น ส่วนการใช้สมุนไพรในการรักษาอาการของโรค

ภายนอกสามารถใชไ้ดต้ามภูมิปัญญาเดิม 

5. การก าจดัไก่ท่ีมีพฤติกรรมผิดธรรมชาติ ควรจะเขา้ใจและค านึงถึงคุณสมบัติทาง

วชิาการวา่ ไก่มีพฤติกรรมแบบนั้นเพราะสาเหตุอะไร ซ่ึงจะช่วยรักษาไก่ใหมี้ปริมาณมากข้ึนได ้

6.  การใช้ไก่ท่ีมีขนาดโตไปใชใ้นพิธีกรรมก่อนเสมอ และเหลือไก่ท่ีมีขนาดตวัเล็กไว้

ท  าพนัธ์ุ ซ่ึงท าให้ไดลู้กไก่ท่ีมีขนาดล าตวัเล็ก บ่อยคร้ังพบวา่ไก่ครอกเดียวผสมพนัธ์ุกนัเองท าให้เกิด

การผสมพนัธ์ุแบบเลือดชิด  ส่งผลใหลู้กไก่ท่ีเกิดจากการผสมพนัธ์ุดงักล่าวมีการเจริญเติบโตชา้ ไม่ทน

ต่อโรค และ/หรือมีความพิการ เป็นตน้ ดงันั้นควรมีการคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุท่ีมีลกัษณะดีไวส้ าหรับ

ผลิตลูกไก่ท่ีมีขนาดโตพอส าหรับการน าไปใชใ้นพิธีกรรม 

 

1.2 ผลการศึกษาและจับประเด็นความรู้เกี่ยวกับการเลีย้งไก่พืน้เมือง จากผู้เช่ียวชาญ (มิติทางด้าน 

ชุมชน สังคมและวชิาการ) โดยการสัมภาษณ์ 

  การศึกษาและจบัประเด็นความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงไก่พื้นเมือง จากผูเ้ช่ียวชาญโดยการสัมภาษณ์ 
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

1. คร้ังท่ี 1 น าประเด็นความรู้และปัญหาท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนกบัผูเ้ช่ียวชาญ ไปสร้าง

แนวค าถาม และน ามาสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญให้ไดอ้งคค์วามรู้การเล้ียงไก่พื้นเมืองบน

พื้นท่ีสูง 

2. คร้ังท่ี 2 น าบทสรุปท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ

ถูกต้อง โดยได้ความรู้เก่ียวกับการเล้ียงไก่พื้นเมือง 2 เร่ือง คือ การเล้ียงและการ

จดัการท่ีเหมาะสม และการคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุ   

 
  จากประเด็นปัญหาและแนวทางแกไ้ขในเบ้ืองตน้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน ไดเ้สนอแนะ สามารถ
สรุปไดว้่าชาวบา้นขาดความรู้ในการจดัการการเล้ียงไก่พื้นเมืองท่ีเหมาะสม และขาดความรู้ในการ
คดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุ   ดงันั้นผูว้จิยัจึงน าไปเป็นกรอบเพื่อสร้างแนวค าถาม ส าหรับสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
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โดยละเอียด  เก่ียวกบักระบวนการเล้ียงไก่พื้นเมืองทั้งระบบ รวมถึงการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากคู่มือ
การเล้ียงไก่  เม่ือได้ขอ้สรุปแล้ว จึงน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง เพื่อให้ได้องค์ความรู้ท่ี
ชาวบา้นสามารถน าไปประยุกตใ์ชแ้ละลงมือปฏิบติัได ้ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นการเล้ียงไก่พื้นเมือง
ออกเป็น 2 เร่ือง ดงัน้ี   

1. การเล้ียงและการจดัการท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่   

1.1 การท าโรงเรือนท่ีถูกสุขลกัษณะ ไดแ้ก่  พื้นท่ีและขนาดท่ีเหมาะสมต่อจ านวนไก่ การ

ถ่ายเทอากาศดี  ใชว้สัดุหาง่ายในพื้นท่ี  ป้องกนัฝนสาดและลมโกรกได ้ มีอุปกรณ์ให้

อาหาร ใหน้ ้า และรังไข่เพียงพอต่อแม่ไก่ 

1.2 การใหอ้าหาร ไดแ้ก่ การใหอ้าหารเสริม  การแยกใหอ้าหารไก่เล็กและไก่โต 

1.3 การใหน้ ้า คือ ท าท่ีใหน้ ้า ไม่ปล่อยใหไ้ก่ออกหาน ้ากินเองตามแอ่งใตถุ้นบา้น 

1.4 โรคและการป้องกนัโรค ไดแ้ก่ การสังเกตอาการ  การใช้สมุนไพรกบัโรคบางชนิด  

และการก าจดัไก่ท่ีเป็นโรคระบาด 

1.5 การฟักและการอนุบาลลูกไก่ ไดแ้ก่ การเสริมอาหารและน ้ าขณะฟักไข่ การสังเกต

พฤติกรรมการฟัก  การสังเกตโรคท่ีเกิดขณะฟักไข่ การอนุบาลลูกไก่ 

2. การคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุ  ไดแ้ก่   

2.1 คดัเลือกตามลกัษณะทางกายภาพของไก่ ได้แก่ อายุ น ้ าหนัก สีขน สีหน้า และสี

หงอน 

2.2 คดัเลือกตามพฤติกรรมของไก่ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการกกและฟักไข่  พฤติกรรมการ

เล้ียงลูกไก่  พฤติกรรในการจิกหรือหาอาหาร และ พฤติกรรมในการต่ืนแลเขา้นอน 

  

1.3 ผลการพัฒนาบทเรียนที่เป็นองค์ความรู้เร่ืองการเลีย้งไก่พืน้เมืองที่เหมาะสมกับชุมชนบนพื้นที่

สูง  โดยกระบวนการ SECI Model  

  จากองค์ความรู้ซ่ึงได้จากการแลกเปล่ียน ตามหลักทฤษฏีการสร้างความรู้ (knowledge 
creation) เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้  จ  านวน  2 loop ไดแ้ก่ 

1. Loop 1 การพฒันาบทเรียนท่ีชาวบา้นแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ 

2. Loop 2 การพฒันาบทเรียนท่ีชาวบา้นแลกเปล่ียนความรู้กนัเอง  
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โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1.3.1 Loop 1: การพัฒนาบทเรียนที่ชาวบ้านแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับผู้เช่ียวชาญ 

สามารถสรุปเป็นแผนภาพ ซ่ึงแสดงในแผนภาพท่ี 6 และมีผลการเรียนรู้ใน 4   

ขั้นตอน ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพ 6 : แสดงกระบวนการ SECI model  Loop ท่ี 1 
 
  ขั้นตอนที ่1  Socialization  
  การแลกเปล่ียนประสบการณ์การเล้ียงไก่ (Tacit Knowledge) ระหว่างผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้
ทางวิชาการจ านวน 1 คน กบัชาวบา้นท่ีมีความรู้การเล้ียงไก่จากประสบการณ์ตามวิถีชีวิตในแต่ละวนั 
จ านวน 4 คน โดยท าการแลกเปล่ียนกนัท่ีศูนยก์ารเรียนในชุมชน เพราะมีพื้นท่ีพอส าหรับการนั่ง
สนทนากนั ไม่แออดั สามารถดูรูปภาพประกอบจากคู่มือการเล้ียงไก่ได ้ รวมถึงสามารถใช้กระดาน
ส าหรับเขียนอธิบายหรือวาดภาพใหช้าวบา้น   
  ผูเ้ช่ียวชาญและชาวบา้นมีความสนิทสนมคุน้เคยกนั เกิดความเขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบับริบท  
สภาพปัญหา ขอ้จ ากดั และลกัษณะในการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง  มีผูว้ิจยัและเยาวชน 1 คนช่วย
เป็นส่ือกลางในการส่ือสารและเช่ือมโยงความเขา้ใจกนัท่ีถูกตอ้งระหว่างผูเ้ช่ียวชาญและชาวบ้าน 
เน่ืองจากค าเฉพาะบางค าชาวบา้นไม่สามารถพูดออกมาเป็นภาษไทยได ้ตอ้งใชภ้าษากะเหร่ียงในการ

S = การพบปะ พดูคุยกนัระหวา่ง
ผูเ้ช่ียวชาญกบัชาวบา้น 

C = การศึกษาดูงานการเล้ียงไก่พ้ืนเมืองบนพ้ืนท่ีสูง 
เพื่อตรวจสอบความรู้ เพื่อสร้างขอ้สรุปในประเด็น

การเล้ียงไก่พ้ืนเมืองของชาวบา้น 

I = การน าความรู้ท่ีไดรั้บไป
ประยกุตใ์ชแ้ละลงมือปฏิบติั 

การพฒันาบทเรียนท่ีชาวบา้นได้
มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน
ความรู้ร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ 

 

E = ผูเ้ช่ียวชาญและชาวบา้น
แลกเปล่ียนประสบการณ์การเล้ียงไก่  
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ส่ือสาร ท าให้ผูเ้ช่ียวชาญไม่สามารถเข้าใจได้ นอกจากการแลกเปล่ียนกนัในห้อง ชาวบ้านได้พา
ผูเ้ช่ียวชาญเขา้ชุมชน เพื่อใหเ้ห็นสภาพจริงในการเล้ียงไก่พื้นเมืองของตนเอง      
 
  ขั้นตอนที ่2  Externalization  
  จากการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 1 ผูเ้ช่ียวชาญและชาวบา้นได้ขอ้สรุปเก่ียวกบัรูปแบบและ
วิธีการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง โดยท าการจดบนัทึกให้อยู่ในรูปของความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 
knowledge) ซ่ึงมี 2 เร่ือง คือ มีการเล้ียงและการจดัการท่ีเหมาะสม และมีการคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุท่ีดี
ของไก่พื้นเมือง สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 2  

 
ตารางท่ี 2 แสดงมุมมองการเล้ียงไก่ของชาวบา้นและผูเ้ช่ียวชาญ 

ประเด็นการ
เล้ียงไก่ 

มุมมองของชาวบา้น มุมมองของผูเ้ช่ียวชาญ 

1. การเล้ียงและการจดัการท่ีเหมาะสม 
  1.1  
โรงเรือน 

ใช้พื้นท่ีติดบา้นหรือใตถุ้นบา้น 
เพราะสะดวก และสร้างง่าย ไม่
ตอ้งใช้วสัดุในการท าโรงเรือน
มาก 

จะต้องท าโรงเรือนให้ถูกสุขลักษณะ จะช่วย
ป้องกนัและจดัการกบัโรคได ้

  1.2 อาหาร ให้อาหารไก่ด้วยข้าวเปลือก
ผสมร าหยาบเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของไก่แลว้ 

ต้องเสริมอาหารประเภทโปรตีน เพื่อให้ไก่มี
สุขภาพแขง็แรง มีอตัราการเจริญเติบโตสูง 

  1.3  น ้า ไม่จ  าเป็นต้องหาน ้ าให้ไก่กิน 
เพราะไก่สามารถหาน ้ ากินเอง
ไดต้ามแอ่งน ้าต่าง ๆ ในหมู่บา้น  

การให้ไก่หาน ้ ากินเองตามแอ่งน ้ า มีความเส่ียง
ต่อการเป็นโรคระบาดสูง 

  1.4 โรคและ
การป้องกัน
โรค  

-ไก่ท่ีมีอาการผิดปกติ บางคร้ัง
ชาวบา้นน ามาบริโภค หรือรอดู
อาการจนกวา่ไก่จะตาย ระหวา่ง
นั้นอาจน ายาพาราผสมน ้ าให้ไก่
กิน 
 

- เม่ือสังเกตอาการผดิปกติใหไ้ก่ออกจากฝงู 
- เม่ือไก่ตายให้น าไปเผาหรือฝังเพื่อตดัวงจรการ
แพร่ระบาดของโรค 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) แสดงมุมมองการเล้ียงไก่ของชาวบา้นและผูเ้ช่ียวชาญ 
ประเด็นการ
เล้ียงไก่ 

มุมมองของชาวบา้น มุมมองของผูเ้ช่ียวชาญ 

 - เม่ือไก่ตายมักจะน าไปทิ้งไว้
ตามป่าใกลห้มู่บา้น 
-  ใช้ส มุนไพรในการ รักษา
อาการบาดเจบ็จากอุบติัเหตุ 

 

  1.5 การฟัก
แ ล ะ ก า ร
อนุบาลลูกไก่ 

ปล่อยให้แม่ไก่กกไข่  ฟักไข่  
และอนุบาลลูกไก่เอง 

- หมัน่สังเกตรังไข่ขณะท่ีแม่ไก่กกไข่และฟักไข่ 
หากาพบอาการผดิปกติตอ้งรีบแกไ้ข 
- เม่ือลูกไก่อายุครบ 6 – 8 สัปดาห์ ให้แยกแม่ไก่
กับลูกไก่ออกจากกัน เพื่อให้แม่ไก่ผสมพนัธ์ุ
และผลิตลูกไก่ในรุ่นถัดไป ส่วนลูกไก่ต้อง
อนุบาลก่อนปล่อยใหอ้อกหากินเอง 

2. ก า ร
คัด เ ลือกพ่อ
แม่พนัธ์ุ 

1. คดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุตามความ
เช่ือ คือ ก าจดัไก่ท่ีมีพฤติกรรม
ผดิธรรมชาติ 
2. ซ้ือไก่ขนาดเล็กมาเล้ียงเป็น
พอ่แม่พนัธ์ุ เพราะราคาถูก 

- ตอ้งคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุท่ีมีลกัษณะดี แข็งแรง 
สมบูรณ์ มีความพร้อมในการผสมพนัธ์ุและผลิต
ลูกไก่ 
- ไก่ท่ีมีพฤติกรรมผิดธรรมชาติ ไม่ควรก าจดัทิ้ง 
เพราะอาจเป็นไก่ท่ีมีลกัษณะดี แต่ท่ีมีพฤติกรรม
แบบนั้นอาจเป็นเพราะสาเหตุทางวิชาการบาง
ประการ (ภาคผนวก ค) 

 
 

 ขั้นตอนที ่3  Combination 
  การพฒันาบทเรียน ด าเนินการต่อเน่ืองมาจากขั้นตอนท่ี 2 เพื่อให้ชาวบา้นไดเ้ห็นรูปแบบการ
เล้ียงไก่พื้นเมืองท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากข้ึน  จึงน าชาวบา้นจ านวน 4 คน ไปศึกษาดูงานการเล้ียง
ไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง (Explicit Knowledge) และมีผูเ้ช่ียวชาญ 1 คน ท่ีร่วมอธิบายในรายละเอียด
เพิ่มเติมระหวา่งการศึกษาดูงาน   
  ชาวบา้นเกิดความรู้ความเขา้ใจในระบบการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงใน 
2 เร่ือง คือ การเล้ียงและการจดัการท่ีเหมาะสม และการคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุ แลว้น ามาสรุปและให้
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ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความรู้อีกคร้ัง ซ่ึงพบวา่ทั้ง 2 เร่ืองน้ี เป็นกระบวนการท่ีมีความเช่ือมโยงกนัทั้ง
ระบบ หากขาดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไป จะก่อให้เกิดผลกระทบกบัการเล้ียงไก่พื้นเมือง ท าให้ไก่มีไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของชาวบา้นได ้  
 
 ขั้นตอนที ่4  Internalization  
  ชาวบา้นทั้ง 4 คน น าความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 3 ไปประยุกตใ์ชโ้ดยการลงมือปฏิบติั  จนเกิด
ทกัษะและความช านาญในการเล้ียงไก่พื้นเมือง (Tacit Knowledge)  สามารถปฏิบติัได ้ดงัน้ี 

1. การเลีย้งและการจัดการทีเ่หมาะสม  

1.1 การท าโรงเรือนไก่พื้นเมือง ชาวบา้นใชว้สัดุท่ีหาไดง่้ายในพื้นท่ี ไดแ้ก่ ไมไ้ผ ่น ามา

ท าโรงเรือน ภายในโรงเรือนไก่จะมีชั้นวางรังไข่ท่ีสูงจากพื้น 0.80 – 1.00 เมตร อยู่

ในระดบัท่ีสามารถสังเกตไก่ขณะอยู่ในรังไข่ได ้ทั้งน้ีจะมี รังไข่ จ  านวน 5 รัง ถงั

อาหาร 1 ถัง ถังน ้ า 1 ถัง และมีคอนไก่พาดอยู่ในโรงเรือน ส่วนพื้นท่ีรอบนอก

โรงเรือนไก่นั้น ชาวบ้านได้ถางหญ้าออกไป เน่ืองจากมีการปรับท่ีส าหรับท า

โรงเรือน ส าหรับขนาดและลกัษณะของโรงเรือน มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3  ผลการท าโรงเรือนของชาวบา้น 
ชาวบา้น บริเวณ

โรงเรือน 
ขนาด

โรงเรือน 
วสัดุท าโรงเรือน ความสูงหลงัคา

โรงเรือน (หนา้, 
หลงั) 

ท าเลท่ีตั้ง 

คนท่ี 1 5 X 6 เมตร 1.2 X 1.2 
เมตร 

ผนัง : ไม้ไผ่ ล้อม
ทับอีกชั้ นด้วย ซา
แลนด ์
หลงัคา : ไมไ้ผ ่

1.82 เมตร, 1.50 
เมตร       

พื้นท่ีดอน ไม่
ช้ื น อ า ก า ศ
ถ่ายเทสะดวก 

คนท่ี 2 4 X 5 เมตร 1.8 X 1.8 
เมตร 

ผนัง : ไม้ไผ่ ล้อม
ทบัฝ่ังมีลมพดัด้วย
หญา้คา 
หลงัคา : สังกะสี 
 

1.80 เมตร, 1.50 
เมตร 

พื้นท่ีดอน ไม่
ช้ื น  อ า ก า ศ
ถ่ายเทสะดวก 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  ผลการท าโรงเรือนของชาวบา้น 
ชาวบา้น บ ริ เ ว ณ

โรงเรือน 
ข น า ด
โรงเรือน 

วสัดุท าโรงเรือน ความสูงหลงัคา
โรงเรือน (หน้า, 
หลงั) 

ท าเลท่ีตั้ง 

คนท่ี 3 4.5 X 5 
เมตร 

2 X 2 เมตร ผนัง : ไม้ไผ่ ล้อม
ทั บ ฝ่ั ง มี ล ม ด้ ว ย
กระสอบ 
หลงัคา : สังกะสี  

1.80 เมตร, 1.50 
เมตร 

พื้นท่ีดอน ไม่
ช้ื น  อ า ก า ศ
ถ่ายเทสะดวก 

คนท่ี 4 2.5 X 2 
เมตร 

1.5 X 1.2 
เมตร 

ผนัง : ไม้ไผ่ ล้อม
ทั บ ฝ่ั ง มี ล ม ด้ ว ย
กระสอบ 
หลงัคา : สังกะสี 

1.50 เมตร, 1.10 
เมตร 

พื้นท่ีช้ืน ใกล้
แหล่งน ้า 

 
  จากตาราง 3 พบวา่ ชาวบา้นคนท่ี 1, 2 และ 3 สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาประยกุตใ์ชส้ าหรับ
การท าโรงเรือนเล้ียงไก่ และเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะกบัการเล้ียงไก่พื้นเมือง แต่คนท่ี 1 มีการน าซา
แลนด์สีด ามาลอ้มโรงเรือน เพื่อกนัลมโกรก เน่ืองจากไม่สามารถหาวสัดุชนิดอ่ืนมาใช้แทนได ้ และ
คนท่ี 4 มีลกัษณะโรงเรือนไม่ตรงตามเง่ือนไขความรู้ท่ีไดรั้บ 

1.2  การให้อาหารและน ้ า ชาวบา้นน าขา้วเปลือก ขา้วสารและร าผสมกนัเป็นอาหารไก่

พื้นเมือง โดยน าไปใส่ถงัอาหารท่ีแขวนไวร้ะดับหลังไก่ในโรงเรือน ให้อาหาร

ในช่วงเชา้และช่วงเยน็ และปล่อยใหอ้อกหากินเองภายในโรงเรือน และน าเศษผกัท่ี

เก็บในป่า และถางหญา้บริเวณบา้น โยนเขา้ไปในเลา้ให้ไก่จิกกินในช่วงเช้าก่อน

ออกไปท างาน   

 

2. การคัดเลอืกพ่อแม่พนัธ์ุ   

  การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุ ชาวบา้นสามารถคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุไก่พื้นเมืองมาเล้ียง โดยคดัพ่อ
พนัธ์ุ 1 ตวั ต่อแม่พนัธ์ุ 5 ตวั โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ผลจากการคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุไก่พื้นเมือง 
 คุณสมบติั คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 

พอ่พนัธ์ุ น ้าหนกั (กก.) 2.1 2.4 2.4 2.0 
อาย ุ(เดือน) 10 10 10 10 
ลกัษณะ  ขนสีแดง หน้า

ไม่ซีด ขนมัน
วาว  ขนและ
ปีกไม่ตก 

ขนสีแดง หน้า
ไม่ ซีด ขนมัน
วาว ขนและปีก
ไม่ตก 

ขนสีแดง หน้า
ไม่ ซีด ขนมัน
วาว ขนและปีก
ไม่ตก 

ขนสีแดง หน้า
ไม่ ซีด ขนมัน
วาว ขนและปีก
ไม่ตก 

แม่พนัธ์ุ 1 น ้าหนกั (กก.) 1.7 1.8 1.2 1.4 
 อาย ุ(เดือน) 6 6 7 6 
 ลกัษณะ ขนสีด า  หน้า

ไม่ซีด ขนและ
ปีกไม่ตก 

ขนสีด า  หน้า
ไม่ซีด ขนและ
ปีกไม่ตก 

ขนสีขาว หน้า
ไม่ซีด ขนและ
ปีกไม่ตก 

ขนสีด า  หน้า
ไม่ซีด ขนและ
ปีกไม่ตก 

แม่พนัธ์ุ 2 น ้าหนกั (กก.) 1.4 1.3 1.5 1.5 
 อาย ุ(เดือน) 7 6 6 7 
 ลกัษณะ ขนสีแดง หน้า

ไม่ซีด ขนและ
ปีกไม่ตก 

ขนสีด า  หน้า
ไม่ซีด ขนและ
ปีกไม่ตก 

ขนสีด า  หน้า
ไม่ซีด ขนและ
ปีกไม่ตก 

ขนสีด า  หน้า
ไม่ซีด ขนและ
ปีกไม่ตก 

แม่พนัธ์ุ 3 น ้าหนกั (กก.) 1.5 1.0 1.7 1.6 
 อาย ุ(เดือน) 6 6 6 6 
 ลกัษณะ ขนสีขาว หน้า

ไม่ซีด ขนและ
ปีกไม่ตก 

ขนสีแดง หน้า
ไม่ซีด ขนและ
ปีกไม่ตก 

ขนสีแดง หน้า
ไม่ซีด ขนและ
ปีกไม่ตก 

ขนสีแดง หน้า
ไม่ซีด ขนและ
ปีกไม่ตก 

แม่พนัธ์ุ 4 น ้าหนกั (กก.) 1.3 1.1 1.8 1.3 
 อาย ุ(เดือน) 6 6 7 6 
 ลกัษณะ ขนสีแดง หน้า

ไม่ซีด ขนและ
ปีกไม่ตก 

ขนสีแดง หน้า
ไม่ซีด ขนและ
ปีกไม่ตก 

ขนสีขาว หน้า
ไม่ซีด ขนและ
ปีกไม่ตก 

ขนสีแดง หน้า
ไม่ซีด ขนและ
ปีกไม่ตก 

แม่พนัธ์ุ 5 น ้าหนกั (กก.) 1.0 1.5 1.4 1.4 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) ผลจากการคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุไก่พื้นเมือง 
 คุณสมบติั คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 

แม่พนัธ์ุ 5 อาย ุ(เดือน) 6 6 6 7 
 ลกัษณะ ขนสีด า  หน้า

ไม่ซีด ขนและ
ปีกไม่ตก 

ขนสีแดง หน้า
ไม่ซีด ขนและ
ปีกไม่ตก 

ขนมีด า  หน้า
ไม่ซีด ขนและ
ปีกไม่ตก 

ขนสีแดง หน้า
ไม่ซีด ขนและ
ปีกไม่ตก 

 
  จากตารางท่ี 4 พบวา่ ชาวบา้นสามารถคดัเลือกลกัษณะท่ีดีของพ่อแม่พนัธ์ุไก่พื้นเมืองไดต้าม
ลกัษณะความรู้ท่ีไดแ้ลกเปล่ียนกนั โดยพอ่พนัธ์ุท่ีคดัเลือก มีน ้าหนกัอยูท่ี่ 2.0 – 2.4 กิโลกรัม และมีอายุ 
10 เดือน มีลกัษณะสีขนเป็นสีแดง มนัวาว ขนและปีกไม่ตก หงอนและหน้าจะมีสีแดงสด  ส่วนแม่
พนัธ์ุ มีน ้ าหนกัอยูท่ี่ 1.0 – 1.8 กิโลกรัม มีอายุระหวา่ง 6 – 7 เดือน ลกัษณะสีขนเป็นสีแดง ขาวและด า 
ปะปนกนัไป และมีลกัษณะหนา้ไม่ซีด ขนและปีกไม่ตกดว้ย 
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1.3.2 Loop 2: การพฒันาบทเรียนทีช่าวบ้านแลกเปลี่ยนความรู้กนัเอง สามารถสรุปเป็น

แผนภาพ ซ่ึงแสดงในแผนภาพท่ี 7 และมีผลการเรียนรู้ใน 4   ขั้นตอน ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพ 7 : แสดงกระบวนการ SECI model  Loop ท่ี 2 
 
 
 ขั้นตอนที ่1  Socialization 
  ชาวบา้น 4 คน น าประสบการณ์การเล้ียงไก่พื้นเมืองท่ีไดจ้ากการลงมือปฏิบติัแลว้มาพูดคุย 
แลกเปล่ียนกนั เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจมากข้ึน (Tacit Knowledge) โดยชาวบา้นจะเวียนกนัไป
เยี่ยมชมการเล้ียงไก่พื้นเมืองของทุกคน  พร้อมทั้งให้ค  าแนะน าและติชมกนัอย่างเปิดเผย มีผูจ้ยัและ/
หรือเยาวชนเป็นผูบ้นัทึกขอ้มูลการพูดคุยแลกเปล่ียนกนั ซ่ึงชาวบา้นจะพบปะกนัในช่วงเยน็เพราะเป็น
เวลาท่ีวา่งจากการท าไร่แลว้  แต่ไม่ไดก้  าหนดว่าจะเป็นวนัไหน อาศยัความสะดวกของทุกคน โดยมี
ช่วงเวลาท่ีมีการพดูคุยแลกเปล่ียนกนั  ดงัน้ี  

1. สัปดาห์แรกหลงัจากการท าโรงเรือนแลว้เสร็จ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ ให้ค  าแนะน าและ 

ติชมเก่ียวกบัลกัษณะโรงเรือนไก่ท่ีแต่ละคนท าตามขอ้จ ากดัท่ีมี 

S = ชาวบา้นการพบปะ พดูคุย
กนัระหวา่ง 

 

I = การน าความรู้ท่ีไดรั้บไป
ประยกุตใ์ชแ้ละลงมือปฏิบติั
ต่อยอดในขั้นตอนต่อไป 

E = ชาวบา้นแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเล้ียงไก่  

การพฒันาความรู้เร่ืองการเล้ียงไก่
พ้ืนเมือง โดยพฒันาบทเรียนท่ี
ชาวบา้นแลกเปล่ียนกนัเอง 

C = น าประเดน็ความรู้ท่ีใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบ 
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2. สัปดาห์ท่ีสองหลงัจากน าพ่อแม่พนัธ์ุไก่พื้นเมืองมาเล้ียง เพื่อแลกเปล่ียนเก่ียวกบัพ่อแม่

พนัธ์ุไก่พื้นเมือง และการใหอ้าหารไก่ดว้ย 

3. สัปดาห์ท่ีสามหลังจากน าพ่อแม่พนัธ์ุไก่พื้นเมืองมาเล้ียง แลกเปล่ียนเก่ียวกับการให้

อาหารเสริม 

4. สัปดาห์ท่ีหา้หลงัจากน าพอ่แม่พนัธ์ุไก่พื้นเมืองมาเล้ียง แลกเปล่ียนเก่ียวกบัการวางไข่ 

5. สัปดาห์ท่ีเจ็ดหลงัจากน าพ่อแม่พนัธ์ุไก่พื้นเมืองมาเล้ียง แลกเปล่ียนเก่ียวกบัการวางไข่ 

การกกไข่ และการป้องกนัโรค  

 ชาวบา้นเกิดความเขา้ใจในขอ้จ ากดัของเพื่อนแต่ละคนมี และเกิดความเห็นอกเห็นใจในกลุ่ม
เพื่อน เม่ือใครคนใดคนหน่ึงประสบปัญหาเก่ียวกบัการเล้ียงไก่พื้นเมือง  ทุกคนมีความพร้อมในการให้
ค  าแนะน าและช่วยเหลือทนัที 
 
 ขั้นตอนที ่2  Externalization 
  จากการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 1 ชาวบา้นสามารถจบัประเด็นความรู้จากการพูดคุยกนั ได้
รูปแบบและวธีิการในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. การเลีย้งและการจัดการทีเ่หมาะสม 

1.1 การท าโรงเรือนไก่พื้นเมือง 

1.1.1 ชาวบา้นคนท่ี 1 ใช้ซาแลนด์สีด าลอ้มโรงเรือน เพื่อป้องกนัลมโกรก แต่ซา

แลนด์สีด าท าให้ มีผลต่อการเป็นหนุ่มสาวของไก่ ท าให้แม่ไข่มีปริมาณไข่

ลดลงหรือหยุดการไข่ได ้และถา้เป็นไก่สาวแม่ไก่ก็จะให้ไข่ชา้  จึงแกปั้ญหา

โดยการเปิดซาแลนด์ออกในตอนกลางวนั และปิดในตอนกลางคืน เพื่อให้

แสงแดดส่องเขา้ถึงภายในโรงเรือนในเวลากลางวนั   

1.1.2 ชาวบา้นคนท่ี 4 นั้น มีลกัษณะโรงเรือนไม่ตรงตามเง่ือนไขความรู้ท่ีได้รับ 

ดงัน้ี 

1) รงเรือนมีขนาดเล็กและหลงัคาต ่ากวา่ปกติ เพราะผูเ้ล้ียงไก่ให้คนอ่ืนหา

ไมไ้ผ่มาให้ โดยไม่ไดบ้อกขนาดท่ีถูกตอ้ง รวมถึงเขาไม่สามารถแบก

ไมข้นาดใหญ่และยาวมาได ้จึงท าใหไ้ดไ้มไ้ผท่ี่มีขนาดสั้น 
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2) ตั้งโรงเรือนติดกบัล าห้วย เน่ืองจากผูเ้ล้ียงไก่มีบา้นอยูติ่ดล าหว้ย มีพื้นท่ี

บริเวณบา้นท่ีจ ากดั  

 
  ดว้ยลกัษณะโรงเรือนดงักล่าว  ท าใหภ้ายในโรงเรือนมีความช้ืนสูง การถ่ายเทอากาศไม่ดี อาจ
ส่งผลให้ไก่มีความเส่ียงต่อการเป็นโรค วิธีแก้ปัญหาในเบ้ืองตน้ การเปิดหลงัคาในตอนกลางวนั 
เพื่อให้แสงแดดส่องเข้าถึง และให้มีการระบายอากาศออกจากโรงเรือน  และปิดหลังคาในตอน
กลางคืนเพื่อป้องกนัน ้าคา้ง 

1.2 การใหอ้าหารและน ้า พบ  

1.2.1 ไก่จิกกนั เกิดจากไก่เครียด  

1.2.2 ไก่ไซร้ปีกของตนเอง เกิดจากไก่เครียด และเป็นพฤติกรรมผดิธรรมชาติตาม

ความเช่ือของชาวบา้น โดยปกติชาวบา้นจะตอ้งก าจดัไก่ตวันั้นไป เพื่อไม่ให้

เกิดเหตุเภทภยักบัตวัเองและครอบครัว แต่เพราะความเสียดาย  ชาวบา้นจึง

น าขนไก่ของแม่ไก่ตวันั้นไปท าพิธีขอขมาส่ิงศกัดสิ์ทธ์ิแทน 

1.2.3 ไก่ท่ีมีอาการเครียด สาเหตุเพราะไม่มีอาหารให้จิกเล่นบนลานดิน ชาวบา้น

จึงน าเศษผกัท่ีเก็บในป่า และถางหญา้บริเวณบา้น โยนเขา้ไปในเลา้ให้ไก่จิก

กินในช่วงเชา้ก่อนออกไปท างาน หรือปล่อยใหอ้อกหากินนอกโรงเรือน 

1.3 การป้องกนัและรักษาโรค กรณีชาวบา้นคนท่ี 4 ท  าโรงเรือนไม่ตรงตามเง่ือนไขของ

ความรู้ท่ีไดรั้บ จึงท าใหไ้ก่ป่วย มีอาการจาม และคอบีด จึงน าไก่ตวันั้นแยกออกจาก

ฝูง และก าจดัทิ้งโดยการฝัง และกรณีไก่จิกกัน ท าให้ไก่มีบาดแผลและช ้ าเลือด 

ชาวบา้นจึงน าขมิ้นโขลกละเอียดและคั้นเอาน ้ าไปหยอดหรือทาบริเวณแผล และ

แผลหายภายใน 3 - 4 วนั 

1.4 การกกไข่และการฟักไข่ เม่ือน าไก่มาเล้ียงได ้1 เดือน สังเกตเห็นวา่แม่ไก่เร่ิมวางไข่ 

และมีจ านวนไข่ของแม่ไก่แต่ละตวั ดงัตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ผลการออกไข่ของแม่ไก่ 

แม่ไก่ จ านวนไข่/ฟอง 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 

ตวัท่ี 1 18  
(ไข่รวมกนั) 

11 6 11 
ตวัท่ี 2 10 8 8 
ตวัท่ี 3 ยงัไม่ไข่ ยงัไม่ไข่ 11 11 
ตวัท่ี 4 11 7 8 8 
ตวัท่ี 5 12 8 ยงัไม่ไข่ - 

 
  จากตาราง 5 พบวา่แม่ไก่มีการวางไข่อยูท่ี่ระหวา่ง 7 – 12 ฟอง ซ่ึงตรงตามมาตรฐานของการ
ฟักไข่ของแม่ไก่โดยทัว่ไป อยูท่ี่ 8 – 15 ฟอง 
  จากพฤติกรรมการกกไข่และการฟักไข่ของแม่ไก่ พบวา่ 

1.4.1 ชาวบา้นคนท่ี 2  มีแม่ไก่ไข่ลงพื้นและจิกไข่ ซ่ึงชาวบา้นเช่ือวา่เป็นพฤติกรรม

ผิดธรรมชาติ จ  าเป็นตอ้งก าจดัไก่ตวันั้นเสีย แต่ดว้ยความรู้ท่ีได้รับจากการ

แลกเปล่ียน ชาวบา้นจึงสันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะแม่ไก่สาว ยงัไม่รู้จกัรัง

ไข่ของตนเอง จึงน าแม่ไก่ไปขงัในรังไข่ นอกจากน้ีสันนิษฐานเพิ่มเติมวา่ไก่

อาจขาดสารอาหารประเภทแคลเซียมและอาหารไม่พอ จึงน าอาหารผสมกบั

เปลือกหอยบด ไปไวใ้นรังไข่เพื่อเสริมอาหารและป้องกนัการจิกไข่  ส่วน

ความเช่ือท่ีว่าหากไม่ก าจดัไก่ท่ีมีพฤติกรรมผิดธรรมชาตินั้ น จะเกิดเหตุ

เภทภยัข้ึนกบัตนเองและครอบครัว ชาวบา้นจึงน าขนไก่ของแม่ไก่ตวันั้นไป

ท าพิธีขอขมาส่ิงศกัดสิ์ทธ์ิแทน 

1.4.2 ชาวบา้นคนท่ี 2 มีแม่ไก่วางไข่ 11 ฟอง แต่ไม่ยอมกกไข่ ชาวบา้นสันนิษฐาน

สาเหตุ 2 ประเด็น คือ 1) เพราะในรังไข่มีไร เม่ือตรวจสอบไม่พบไรในรังไข่  

2) อาจเป็นเพราะแม่ไก่สาว ยงัไม่รู้จกัการกกไข่ จึงน าแม่ไก่ไปขงัไวใ้นรังไข่ 

ปรากฏว่าแม่ไก่มกัจะจิกไข่เสมอ จึงน าแม่ไก่ออกออกจากรัง และน าไข่

ทั้งหมดไปกิน ปล่อยให้แม่ไก่ไปผสมพนัธ์ุและผลิตไข่ในรุ่นต่อไป กรณีน้ี

ชาวบา้นรู้วา่แม่ไก่ตวัน้ีไม่สามารถเป็นแม่พนัธ์ุท่ีดีได ้แต่จะสังเกตพฤติกรรม
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ของแม่ไก่ตวัน้ีอีกคร้ังในการกกไข่รุ่นท่ี 2 เพื่อช่วยในการตดัสินใจว่าจะ

ก าจดัทิ้งหรือเล้ียงต่อไป    

1.4.3 ชาวบา้นคนท่ี 3 มีแม่ไก่ 1 ตวั ไข่ 15 ฟอง  ท าให้แม่ไก่ไม่สามารถกกไข่ได้

ทั้งหมด จึงช่วยแม่ไก่กลบัไก่ แต่โดนแม่ไก่จิกเสมอ จึงแอบน าไข่ออกมากิน 

4 ฟอง เพื่อให้แม่ไก่สามารถกกไข่ได้ทั้ งหมด ขณะเดียวกันชาวบ้านได้

ก าหนดใหแ้ม่ไก่ตวัน้ีเป็นแม่พนัธ์ุท่ีดี เพราะสามารถกกไข่ไดดี้ 

  จากพฤติกรรมการกกไข่และการฟักไข่สม ่าเสมอของแม่ไก่  ชาวบา้นสามารถระบุไดว้า่แม่ไก่
ตวัไหนท่ีจะสามารถน ามาเป็นพ่อแม่พนัธ์ุต่อไป  ส่วนแม่ไก่ท่ีมีพฤติกรรมไม่กกไข่ ไม่ฟักไข่ จะปล่อย
ใหผ้ลิตลูกไก่อีก 1 รุ่น หากยงัมีพฤติกรรมเหมือนเดิม จะน าไปกิน 
  พบไรไก่ขณะแม่ไก่ก าลงักกไข่และฟักไข่  ชาวบา้นน าชะอมและสันโสกไปวางไวภ้ายใน
โรงเรือนและรังไข่ พบวา่ 4 -5 วนั ไรไก่ก็หายไป 
 

2. การคัดเลอืกพ่อแม่พนัธ์ุ 

  การคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุ ชาวบา้นสามารถคดัเลือกลกัษณะท่ีดีของพ่อแม่พนัธ์ุไก่พื้นเมืองได้
ตามลกัษณะความรู้ท่ีไดแ้ลกเปล่ียนกนั  
 
 ขั้นตอนที ่3  Combination  
  การพฒันาบทเรียน ด าเนินการต่อเน่ืองมาจากขั้นตอนท่ี 2 เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า  วิธีการ
แกปั้ญหาการเล้ียงไก่ของชาวบา้นจากขั้นตอนท่ี 1 และ 2 นั้น เป็นวิธีการท่ีถูกตอ้งหรือไม่ ชาวบา้นจึง
น าความรู้ไปตรวจสอบกบัคู่มือการเล้ียงไก่พื้นเมือง  ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดน้ าประเด็นการแกปั้ญหาต่าง ๆ นั้น 
ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง  โดยผูเ้ช่ียวชาญจะให้ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีชาวบ้าน
ประสบปัญหาและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
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 ชาวบา้นสามารถเล้ียงไก่พื้นเมือง และเกิดระบบการแกปั้ญหาการเล้ียงไก่ สามารถสรุปเป็น
องคค์วามรู้ในการเล้ียงไก่พื้นเมือง ไดด้งัน้ี 
 

1. การเลีย้งและการจัดการทีเ่หมาะสม 

1.1 การท าโรงเรือนไก่พื้นเมือง 

1.1.1 การเปิดซาแลนด์ออกในตอนกลางวนั และปิดในตอนกลางคืน สามารถช่วย

แกปั้ญหาการให้ไข่ของแม่ไก่ได้แต่ชาวบา้นจะสามารถท าไดทุ้กวนัหรือไม่ 

หากเป็นไปไดค้วรเปล่ียนเป็นวสัดุอ่ืนท่ีสามารถกนัลมโกรกได ้เช่น กระสอบ 

หญา้คา เป็นตน้    

1.1.2 โรงเรือนไม่ตรงตามเง่ือนไขความรู้ท่ีไดรั้บ ในเบ้ืองตน้สามารถแกไ้ขดว้ยการ

เปิด-ปิดหลงัคาโรงเรือนใหมี้อากาศถ่ายเทไดดี้ข้ึนได ้แต่ในระยะยาวควรจะท า

โรงเรือนใหม่ ท่ีมีลกัษณะถูกสุขลกัษณะ และยา้ยท่ีตั้งโรงเรือนให้อยู่ห่างจาก

แหล่งน ้าหรือความช้ืนประมาณ 20 เมตรข้ึนไป 

1.2 การใหอ้าหารและน ้า  

1.2.1 การโยนผกัและหญ้าให้ไก่จิกกิน หรือการปล่อยให้ไก่ออกหากินเองนอก

โรงเรือน เป็นวิธีท่ีช่วยลดความเครียดของไก่ได ้ หรือชาวบา้นอาจตอ้งปลูก

พืชตระกลูถัว่ หรือหญา้ไวโ้รงเรือนเพื่อใหไ้ก่จิกกินไดต้ลอดเวลา 

1.2.2 การแกปั้ญหาในดา้นความเช่ือ โดยการน าขนไก่ไปท าพิธีแทนการก าจดัไก่นั้น 

เป็นเร่ืองท่ีดี แต่ตอ้งดูในระยะยาววา่ผูน้ าชุมชนและชาวบา้นคนอ่ืนยอมรับได้

หรือไม่  

1.3 การป้องกนัและรักษาโรค ชาวบา้นสามารถแกปั้ญหาได ้ดงัน้ี 

1.3.1 แยกไก่และน าไก่ไปก าจดัทิ้งด้วยการเผาหรือฝังทนัที เม่ือสังเกตเห็นอาการ

ผดิปกติของไก่ ไดแ้ก่ จาม คอบีด 

1.3.2 น าขมิ้นโขลกละเอียดและคั้นเอาน ้ าไปหยอดหรือทาบริเวณแผลท่ีเกิดจากการ

จิกกนั แผลจะหายภายใน 3 - 4 วนั    
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1.4 การกกไข่และการฟักไข่ พบว่า ชาวบา้นสามารถวิเคราะห์สาเหตุและแกปั้ญหาใน

เบ้ืองตน้ได ้ดงัน้ี 

1.4.1 แม่ไก่ไข่ลงพื้นดิน เพราะ แม่ไก่สาว ไม่รู้จกัรังไข่ ตอ้งจบัแม่ไข่ไปขงัในรัง

ไข่ 1-2 วนัเพื่อใหเ้กิดความคุน้เคยและจ ารังไข่ได ้

1.4.2 แม่ไก่จิกไข่ เพราะ ขาดสารอาหารประเภทแคลเซียมและอาหารไม่พอ ใหน้ า

อาหารหลกัผสมกบัเปลือกหอยบดให้แม่ไก่กิน เพื่อเสริมอาหารและป้องกนั

การจิกไข่   

1.4.3 แม่ไก่ไม่กกไข่ เพราะ  

1) มีไรในรังไข่ ใหน้ าข้ีเถา้ หรือสันโสก หรือชะอม ไปในโรงเรือนและใน

รังไข่ เพราะจะช่วยก าจดัไรไดภ้ายใน 2 – 3 วนั 

2) แม่ไก่สาว ยงัไม่รู้จกัการกกไข่ ควรน าแม่ไก่ไปขงัไวใ้นรังไข่ 1-2 วนั 

แต่ถา้พบวา่แม่ไก่ไม่ฟักไข่ และจิกไข่ ใหป้ล่อยแม่ไก่ออกจากรังไข่ เพื่อ

ผสมพนัธ์ุและผลิตไข่ในรุ่นต่อไป  ส่วนไข่ให้น าไปกินให้หมด หรือ

น าไปฝากแม่ไก่ตวัอ่ืนกกแทน 

1.4.4 แม่ไก่ท่ีมีไข่เกิน 12 ฟอง จะไม่สามารถกกไข่ไดท้ัว่ทุกฟอง ชาวบา้นจะตอ้ง

ช่วยกลบัไข่ให้แม่ไข่ เพื่อให้ลูกไก่มีการฟักออกทุกฟอง แต่ถ้าไม่สามารถ

กลับไข่ได้เพราะถูกแม่ไก่จิก ให้น าไข่ท่ีเกินมานั้นไปกิน โดยเลือกไข่ท่ี

วางไข่เป็นฟองแรก ๆ ไปกิน เพื่อให้ไข่ท่ีวางไข่ทีหลังมีการฟักออกใน

ระยะเวลาใกลเ้คียงกนั   

1.4.5 การแกปั้ญหาดา้นความเช่ือ  ชาวบา้นน าขนไก่ท่ีมีพฤติกรรมผิดธรรมชาติไป

ท าพิธีเพื่อขอขมาส่ิงล้ีลบัท่ีอยูใ่นชุมชน  แทนการน าไก่ไปก าจดั เพื่อจะไดมี้

แม่ไก่ไวผ้ลิตลูกไก่ในรุ่นต่อไป 
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2. การคัดเลอืกพ่อแม่พนัธ์ุ 

2.1 กรณีแม่ไก่ไม่กกไข่ เป็นลกัษณะท่ีไม่ดีของแม่พนัธ์ุ ควรคดัทิ้ง แต่ชาวบา้นจะสังเกต

พฤติกรรมของแม่ไก่ตวัน้ีอีกคร้ังในการกกไข่รุ่นท่ี 2 เพื่อช่วยในการตดัสินใจว่าจะ

ก าจดัทิ้งหรือเล้ียงต่อไปเพื่อเป็นแม่พนัธ์ุ 

 
 ขั้นตอนที ่4  Internalization 
  ชาวบ้านทั้ ง 4 คน น าองค์ความรู้ท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 – 3 ไปประยุกต์ใช้ในการเล้ียงไก่
พื้นเมืองของตนเอง จนเกิดประสบการณ์ใหม่ต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นของการฟักลูกไก่ การ
อนุบาลลูกไก่  และการคดัเลือกแม่พนัธ์ุโดยสังเกตจากพฤติกรรมการเล้ียงและดูแลลูกไก่ดว้ย 
 
 
 
  


