
 
 

 

 
 

รายงานผลงานทางวิชาการ 

เร่ือง 

 

การศึกษาสภาพการผลิตและความตองการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง                     

ของเกษตรกรในจังหวัดสรุาษฎรธานี 

 

 

 

 

 

โดย 

ดนัยศักดิ์  เย็นใจ 

ศิรพงศ  มาสำราญ 

 

 

 

 

สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี 

เลขทะเบียนวิชาการ : 65(2)-0216(8)-033 

2565 

 

 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ทานเดชา จิตรภิรมย ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี           

ท่ีใหคำแนะนำในการเลือกหัวของานวิจัย และใหความอนุเคราะหในการประสานงานกับหนวยงาน

ตาง ๆ ขอขอบคุณ คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการระดับเขต ท่ีใหคำแนะนำ ตรวจสอบ 

ปรับปรุง แกไข จนทำใหงานวิจยัเสร็จเรียบรอยสมบูรณ ขอขอบคุณ หัวหนากลุม/ฝาย ปศุสัตวอำเภอ 

และเจาหนาท่ีของสำนักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานีทุกทาน ท่ีใหการชวยเหลือในดานตาง ๆ 

รวมท้ังอาสาปศุสัตวท่ีรวมดำเนินการรวมรวบขอมูลจากเกษตรกรในพ้ืนท่ี จนทำใหไดขอมูลท่ีครบถวน

สมบูรณ ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของทุกทาน ท่ีคอยเปนกำลังใจใหงานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ผูวิจัยหวังวาผลงานวิจัย ในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอการสงเสริมและพัฒนาดานการปศุสัตวใหมี

ประสิทธิภาพตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การศึกษาสภาพการผลิตและความตองการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง                    

ของเกษตรกรในจังหวัดสรุาษฎรธานี1/ 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการผลติไกพ้ืนเมืองและความตองการสงเสริม

การเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชแบบสอบถามกับกลุมประชากร

ตัวอยางจำนวน 400 ราย ทำการเก็บรวบรวมขอมูลนำมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป เพ่ือหา

คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญมีอาชีพหลักทำสวน มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย        

4 คน เกษตรกรมีประสบการณในการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองสวนใหญ 6-10 ป พันธุไกพ้ืนเมืองท่ีเกษตรกร

เลี้ยงมากท่ีสุดสวนใหญรอยละ 87.0 เลี้ยงไกชนใต เกษตรกรรอยละ 99.5 มีการเพาะขยายพันธุโดยวิธี

ผสมแบบธรรมชาติ อาหารท่ีใหไกพ้ืนเมืองเปนวัตถุดิบลวน ๆ ไดแก ขาวเปลือก และขาวโพด   

โรงเรือนท่ีใชเลี้ยงไกรอยละ 62.0 เปนโรงเรือนท่ีแยกจากตัวบาน ไมมีตาขายกันนก และรอยละ 81.3 

เลี้ยงเปนแบบก่ึงขังก่ึงปลอย โดยรอยละ 100 มีอุปกรณใสอาหาร และน้ำ เกษตรกรรอยละ 70.5     

มีการปองกันโรคโดยการทำวัคซีน เม่ือไกมีอาการเจ็บปวย รอยละ 59.3 ปรึกษารานขายยาสัตว    

สวนการขายไกพ้ืนเมืองจะขายเปนไกมีชีวิตเฉลี่ยกิโลกรัมละ 80.3 บาท และขายเปนไกชนเพศผูเฉลี่ย   

ตัวละ 3,260  บาท ขายไกเพศเมียเปนแมพันธุเฉลี่ยตัวละ 2,214 บาท ผูซ้ือสวนใหญอยูในจังหวัด    

สุราษฎรธานี บางสวนมีการสงออกไกชนไปยังประเทศกัมพูชาและมาเลเซีย 

ดานปญหาในการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกร ปญหาในระดับมากท่ีสุด 2 ปญหา คืออาหาร

มีราคาแพง และศัตรูทางธรรมชาติคือสุนัข สำหรับความตองการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองดาน   

ตาง ๆ เกษตรกรมีความตองการความสงเสริมมากท่ีสุดคือความรูเรื่องโรคตาง ๆ และวิธีการจัด

ประกวดไกสวยงาม 
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Abstract 

 

This study investigated the status and guideline for native chicken raising of 

farmers in Surat Thani province by using interview test (400 persons). The data of this 

study was evaluated by statistical program. 

It was found that most of farmers in Surat Thani province did gardening about 

73.8 %. The average of family members had 4 persons. Generally, farmers had 

experience of native chicken raising about 6 to 10 years, which most Southern 

fighting cock was popular (87.0 %). 99.5 percentage of native chicken raising was 

simplify pattern. It was natural breeding included feeding that was fed by paddy and 

corn . Chicken house was separated from homestead. Generally, pattern of chicken 

raising was semi-free range system (81.3%) and had chicken feeder and water 

equipment (100%). However, there wasn’t a net that was used to protect local bird. 

Farmers prevented the diseases by vaccination (70.5%) and consulting veterinary 

drug store (59.3%). Price of live native chicken were 80.3 baht per kg including 

fighting cock and parent stock were sold 3,260  and 2,214 baht per bird, respectively. 

Most of the buyers are in the Surat Thani province.Some fighting cock are exported 

to Cambodia and Malaysia. 

The problem of Thai native chicken raising, first priority was price of complete 

feed that, was expensive. Second priorities were natural enemies (dog bites).The 

most demanding of farmers is the knowledge of animal diseases and organizing a 

beautiful chicken contest. 
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บทที่ 1        

 บทนำ 

1.ความเปนมาและความสำคญัของปญหา 

 ไกพ้ืนเมืองนับเปนสัตวเลี้ยงคูบานคูเมืองของเกษตรกรไทยมาชานาน สามารถสรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจไดอยางมหาศาล โดยท่ัวไปเกษตรกรจะเลี้ยงไกพ้ืนเมืองโดยมีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ 

คือ  1. เพ่ือใชเปนอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน 2.เพ่ือการประกวดเปนไกสวยงาม และ            

3.เพ่ือการแขงขันในเกมกีฬาตอสูเปนไกชน หรือไกพ้ืนเมืองท่ีเปนลูกผสมไกแจสามารถเลี้ยงไวเพ่ือ

ประชันเสียงได ซ่ึงไกพ้ืนเมืองมีคุณสมบัติท่ีดีหลายประการ เชน สามารถฟกไขเองได เลี้ยงลูกไดดี              

มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี มีความแข็งแรง ทนทานตอโรค 

และมีความสามารถในชั้นเชิงการตอสู จนทำใหสามารถสืบทอดทางพันธุกรรม และขยายพันธุได 

จนถึงทุกวันนี้  

เกษตรกรสวนใหญในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานีมีอาชีพดานการเกษตรโดยการทำสวนปาลม

น้ำมัน ยางพารา สวนผลไม และทำนา ทำใหสามารถเลี้ยงไกพ้ืนเมืองควบคูไปกับการทำการเกษตร 

อ่ืน ๆ ไดเปนอยางดี สามารถเลี้ยงเปนอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมในการทำสวนปาลม ยางพารา     

หรือสวนผลไมได มูลไกก็สามารถนำมาเปนปุยไดเปนอยางดี ซ่ึงในปจจุบันไกพ้ืนเมืองไดรับความนิยม

เพ่ิมสูงข้ึนมากในดานการบริโภคเปนเพราะไกพ้ืนเมืองมีเนื้อท่ีแนน รสชาติอรอย เปนท่ีถูกปาก      

ของผูบริโภคท่ัวไป จนมีแนวโนมวาจะสามารถสงออกเนื้อไกพ้ืนเมืองไปจำหนายยังตางประเทศได 

นอกจากนี้หากไกพ้ืนเมืองตัวใดท่ีมีความสามารถในการตอสู หรือมีรูปรางหนาตาสีสันสวยงามตรงตาม

ตำราลักษณะไกในอุดมทัศนีย ก็จะทำใหสามารถเพ่ิมมูลคาของไกตัวนั้นไดอีกหลายเทาตัว         

  เกษตรกรสวนใหญประมาณรอยละ 70 – 80 จะมีวิธีการเลี้ยงแบบหลังบาน ประมาณ      

20 - 30 ตัวตอครัวเรือน และการเลี้ยงสวนใหญยังเปนการเลี้ยงปลอยตามธรรมชาติ ไมมีโรงเรือนท่ีได

มาตรฐาน  เปนสาเหตุใหเกิดความสูญเสียจากโรคระบาดตาง ๆ และศัตรูทางธรรมชาติเปนอยางมาก  

สภาพการผลิตสวนใหญยังไมมีระบบการพัฒนาสายพันธุท่ีชัดเจน อาหารท่ีใช และการดูแลไกพ้ืนเมือง

ระยะตาง ๆ รวมท้ังการทำวัคซีนในการปองกันโรค ยังไมมีการจัดการอยางเปนระบบ  

 ดังนั้นการศึกษาสภาพการผลิตและความตองการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกร  

ในจังหวัดสุราษฎรธานี  จะทำใหสามารถทราบถึงสภาพการเลี้ยงและการผลิตในปจจุบัน         

ลักษณะพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู เลี้ยงไกพ้ืนเมือง รวมท้ังความตองการ    

สงเสริมดานการผลิต และการตลาด ตลอดจนทราบถึงปญหา อุปสรรคตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการ        

ปรับระบบการเลี้ยงเปนแบบอาศัยโรงเรือนตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว มาผสมผสานกับการเลี้ยง

แบบภูมิปญญาชาวบาน เนนการสงเสริมถึงเทคนิคในการผลิตตาง ๆ ใหเพียงพอ และการเพ่ิมมูลคา

โดยการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ใหตรงกับความตองการของตลาด ท้ังในดานการบริโภคเนื้อ     

 



 
 

และการเลี้ยงไกชนเพ่ือเปนเกมกีฬา ตลอดจนการเลี้ยงเพ่ือการอนุรักษ และประกวดเปนไกสวยงาม

ตามอุดมทัศนีย ตอไป 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา  

 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการผลิตไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 2.2 เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 2.3 เพ่ือศึกษาความตองการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในจังหวัดสุราษฎรธานี 

3. ขอบเขตการวิจัย 

เปนการศึกษาขอมูลท่ัวไปพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ ศึกษาสภาพการผลิต

ไกพ้ืนเมือง การปองกันและรักษาโรค ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของ

เกษตรกร รวมท้ังความตองการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกร และปญหาอุปสรรคตางๆ

ของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยการสัมภาษณ เกษตรกรผู เลี้ยงไกพ้ืนเมืองในจังหวัด           

สุราษฎรธานี ตัวอยางประชากร 400 ราย ซ่ึงจะทำใหทราบขอมูลท่ีเปนจรงิและเปนปจจุบัน สามารถ

นำมาประยุกตใชในการกำหนดแนวทางการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัด   

สุราษฎรธานีได 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากความตองการการบริโภคไกพ้ืนเมืองยังมีสูง และการผลิตไกพ้ืนเมืองยังไมเพียงพอตอ

ความตองการของตลาด อีกท้ังการผลิตไกพ้ืนเมืองใหเปนไกกีฬาและผลิตเพ่ืออนุรักษเปนไกสวยงาม  

ก็ยังมีความตองการอยูอยางตอเนื่อง การศึกษาในครั้งนี้จึงเปนการศึกษาเพ่ือใหทราบถึงขอมูล     

ดานสภาพการเลี้ยง ปญหา อุปสรรค และความตองการในการถายทอดความรูจากนักวิชาการ เพ่ือให

เกิดการสงเสริมไดถูกจุด จนสามารถนำไปใหเกษตรกรเกิดการพัฒนาการผลิตใหตรงและเพียงพอตอ

ความตองการของตลาดตอไป โดยแสดงตัวแปรดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ 

1. ลักษณะพ้ืนฐานบางประการทางสังคม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา จำนวน

สมาชิกในครัวเรือน อาชีพหลัก สถานภาพทางสังคม แหลงความรูในการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง เปนตน 

2. ลักษณะพ้ืนฐานบางประการทางดานเศรษฐกิจ ไดแก จำนวนพ้ืนท่ีถือครองทาง

การเกษตร การเชาท่ีดิน ขนาดของฟารม แหลงเงินทุน และมูลคาของไกพ้ืนเมืองท่ีเลี้ยง เปนตน 

3. สภาพการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกร ไดแก สายพันธุไกพ้ืนเมือง วัตถุประสงค

ในการเลี้ยง การจัดการดานอาหาร การผสมพันธุ และการปรบัปรุงสายพันธุ การเจ็บปวยและการตาย 

การทำวัคซีนปองกันโรค การจำหนาย การเขารับการฝกอบรม หนวยงานท่ีบริการดานการสงเสริม 

การบันทึกขอมูลการเลี้ยงและการไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ เปนตน 

4. ปญหาการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง ไดแก ดานการผลิตการพัฒนาสายพันธุ อาหารสัตว 

โรคระบาดและการปองกันโรค ราคาและการตลาด ศัตรูทางธรรมชาติ ตลอดจนการสงเสริมของ

เจาหนาท่ี 
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ตัวแปรตาม 

1. ความตองการดานความรูเก่ียวกับการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง ไดแก สายพันธุไกพ้ืนเมือง 

การจัดการเลี้ยงดูไกพ้ืนเมืองระยะตาง ๆ การผสมพันธุ อาหารไกพ้ืนเมือง การใชยาในการรักษาโรค 

การจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมือง เปนตน 

  2. ความตองการทางดานเทคนิคและวิธีการสงเสริม ไดแก การฝกอบรม สถานท่ี

ศึกษาดูงาน วิทยากร วิธีการฝกอบรม เอกสารท่ีตองการ การประชาสัมพันธขาวสาร และรูปแบบการ

สงเสริม เปนตน 

  3. ความตองการดานการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐ ไดแก การปรับปรุงพันธุไก

พ้ืนเมือง การจัดหาพอ – แมพันธุ ท่ีมีลักษณะดีจากราชการ เรื่องปจจัยการผลิต เชน การจัดการ  

ดานอาหารสัตว วัคซีน และเวชภัณฑตาง ๆ ในการปองกันและรักษาโรค เปนตน  

5. นิยามศัพท 

เกษตรกร         หมายถึง  เกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองท่ีข้ึนทะเบียนเปนเกษตรกรผู

เลี้ยงสัตวกับสำนักงานปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี ในชวงเดือน

เมษายน  2564 ถึง ธันวาคม 2564  

สภาพการผลิต   หมายถึง  ลักษณะการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรในจังหวัด    

สุราษฎรธานี ประกอบดวย พันธุ อาหาร การจัดการ การปองกัน

โรค และปญหาอุปสรรคในการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง  

ไกพ้ืนเมือง        หมายถึง  ไกพ้ืนเมืองท่ีเกษตรกรเลี้ยงไวเพ่ือวัตถุประสงคในการ

บริโภค การเลี้ยงไวเพ่ือแขงขันดานการตอสู และการประกวดเพ่ือ

เปนไกสวยงาม หรือการประชันเสียงขัน 

ไกชน               หมายถึง ไกท่ีเลี้ยงไวสำหรับการตอสูในสนามท้ังชนเดือย และชนแขง 

ความตองการสงเสริม หมายถึง ความตองการความรู และหลักวิชาการตาง ๆของเกษตรกร  

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

3.1 ดานผลผลิต (Output) ทำใหทราบขอมูลท่ัวไปสภาพสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการเลี้ยง

ไกพ้ืนเมืองของเกษตรกร การปรับปรุงสายพันธุไกพ้ืนเมืองของเกษตรกร การปองกันโรคและรักษาโรค 

รวมท้ังความตองการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกร ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของ

เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานีทำใหสามารถนำขอมูลเพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนการผลิต

ไกพ้ืนเมืองตอไปได 

 3.2 ดานผลลัพธ (Outcome) ไดนำขอมูลท่ีไดจากการทำวิจัยไปสงเสริมเกษตรกรทำให

เกษตรกรเกิดการพัฒนาการเลี้ยงตามหลักวิชาการ และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ เชน การพัฒนา

สายพันธุ การจัดการ  เลี้ยงดู และการปองกันโรคของเกษตรกรได 

3.3 ดานผลกระทบ (Impact) มีการผลักดันใหเกษตรกรมีอาชีพ และรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนอยาง

ยั่งยืน รวมท้ังสามารถกำหนดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

หนวยงานตาง ๆ และตามแผนยุทธศาสตรจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

1. ความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการเล้ียงไกพ้ืนเมือง 

สวัสดิ์ และคณะ (2541) ไดใหคำแนะนำในการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองไวดังนี้ 

ความสำคัญของไกพ้ืนเมือง  

ไกพ้ืนเมืองไดรับความนิยมท้ังตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ ไกพ้ืนเมืองนั้นเปนสัตว

ท่ีเลี้ยงไวเพ่ือการบริโภคเนื้อไก การเลี้ยงในลักษณะไกสวยงาม และการเลี้ยงไวเพ่ือกีฬาชนไก        

จึงสามารถเลี้ยงเพ่ือเปนอาหารและอาชีพได โดยลักษณะเดนของไกพ้ืนเมืองคือการเลี้ยงแบบปลอย

ตามธรรมชาติ ซ่ึงนับวาเปนแนวทางท่ีสอดคลองกับกระแสการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

ทำใหการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเปนธุรกิจท่ีมีอนาคตสดใสและเปนธุรกิจท่ีไมควรมองขาม ไกพ้ืนเมืองไทยยัง

มีคุณลักษณะเดนโดยเฉพาะเนื้อแนน และรสชาติอรอย ทาใหเปนท่ีนิยมบริโภค ไกพ้ืนเมืองท่ีเลี้ยงกัน

อยูในปจจุบันมีความแตกตางกันออกไปในเรื่องของชนิดพันธุ และสายพันธุตามสภาพทองท่ีตาง ๆ     

ซ่ึงวัตถุประสงคของการเลี้ยงหลักคือ เพ่ือปอนตลาดไกเนื้อและไขไก ลักษณะท่ีนิยมเลี้ยงกันมากและ

เปนท่ีตองการของตลาดคือ ไกท่ีมีผิวหนังสีเหลืองและสีขนดำ ไกพ้ืนเมืองไทยจึงควรเปนสัตวท่ีอยูคู

สังคมชนบทไทยตลอดไป นอกจากนี้ไกพ้ืนเมืองจะชวยใหธรรมชาติมีความสมดุลในระบบไรนา เปน

การชวยจิกกินแมลงท่ีทำลายพืชผลทางการเกษตร ประโยชนของการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง (1) ทำใหผูเลี้ยง

ไกพ้ืนเมืองมีอาหารท่ีดีมีคุณภาพไวรับประทานเนื้อไกพ้ืนเมืองและไขไกพ้ืนเมืองทำใหเด็กเจริญเติบโต

เร็ว และชวยบำรุงสมองใหมีสติปญญาดี เฉลียวฉลาด (2) ทำใหผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

เพราะไมตองเสียเงินไปซ้ือเนื้อไกพ้ืนเมืองและไขไกพ้ืนเมืองมารับประทาน สามารถเก็บเงินไวซ้ือสิ่ง 

อ่ืน ๆ ท่ีจำเปนและหากผูท่ีเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเลี้ยงไวจนเหลือรับประทานแลวก็สามารถนำไกพ้ืนเมืองไป

ขายเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัวดวยอีกทางหนึ่ง (3) มูลไกเปนปุยคอกท่ีมีธาตุอาหารของพืชสูง มูล

ไกเปนผลพลอยไดอยางหนึ่ง ของการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง เปนปุยตนไมตาง ๆ ไดดี และเปนอาหารเลี้ยง

ปลาก็ได เนื่องจากมูลไกพ้ืนเมืองมีธาตุอาหารมากมายท้ังไนโตรเจน โปรตีน แคลเซียม และฟอสฟอรัส 

(4) ไกพ้ืนเมืองสามารถเลี้ยงเปนอาชีพได เนื่องจากไกพ้ืนเมืองขายไดราคาดีมากท้ังตัวผูและตัวเมีย 

หรือสามารถเลี้ยงเปนงานอดิเรกก็ได ซ่ึงก็จะทำใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนอีกทางหนึ่งดวย (5) ไกพ้ืนเมืองเลี้ยง

งายและมีความตานทานโรคสูง สามารถปลอยใหหากินอาหารท่ีมีอยูตามธรรมชาติไดโดยไมตอง

เสียเวลาในการเลี้ยงดูเหมือนไกพันธุอ่ืน ๆ (6) การเลี้ยงไกพ้ืนเมืองสามารถชวยแกความเครียด ความ

หงุดหงิดได เปนการผอนคลายอารมณไดเปนอยางดี และเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

 

 

 

 

 

 



 
 

พันธุไกพ้ืนเมือง  

ไกถูกจัดอยูในสัตวปกจำพวกนก แตเดิมนั้นเปนไกปาสีแดง (Red jungle fowl) มีชื่อทาง

วิทยาศาสตรวา Gallus gallus (Gallus domesticus) มีหลายวงศ บินไดในระยะสั้น หากินตาม

พ้ืนดิน ออกไขกอนแลวจึงฟกเปนตัว ตัวผูหงอนใหญและเดือยยาว ไกพ้ืนเมืองเปนสัตวท่ีอยู คู

สังคมไทยมาเปนเวลานาน และมีการเลี้ยงกระจายอยูท่ัวทุกภาคของประเทศ มีหลากหลายพันธุ เชน 

ไกชน ไกแจ ไกอู ไกตะเภา ไกเบตง ไกพันธุลูกผสม โดยท่ัวไปแลวไกพ้ืนเมืองในหมูบานตาง ๆ จะเปน

สายพันธุไกชน สังเกตไดจากแมไกจะมีขนสีดำ หนาดำ และแขงดำ หงอนหิน แตจะมีพันธุบางสวนท่ีมี

สีเทา สีทอง แตหงอนก็ยังเปนหงอนหิน ซ่ึงเปนลักษณะหงอนของไกชน สาเหตุท่ีเกษตรกรนิยมเลี้ยง

ไกพ้ืนเมืองสายพันธุไกชน เพราะวาไกชนจะมีรูปรางใหญและยาว เจริญเติบโตดีและแมพันธุไขดก 

เปนผลมาจากนักผสมพันธุไกชนไดคัดเลือกลักษณะดีเดนไวอยางเขมงวดมาหลายชั่วอายุแลว มีสีขน

มากมายหลายสี ซ่ึงไกพ้ืนเมืองท่ีเปนสายพันธุไกชน ไดแก สายพันธุเหลืองหางขาว สายพันธุประดู 

หางดำ สายพันธุเขียวหางดำหรือเขียวกา  

คุณสมบัติท่ีสำคัญบางประการของไกพ้ืนเมือง  

ไกพ้ืนเมืองมีลักษณะและรูปรางสูงและปราดเปรียว สวนใหญมีขนสีดำ สรอยคอจะมีสีตางกัน

ออกไป เพศผูจะเจริญเติบโตดีกวา และเริ่มผสมพันธุไดเม่ืออายุประมาณ 8 เดือน เพศเมียจะผสมพันธุ

ไดเม่ืออายุประมาณ 5–6 เดือน อยางไรก็ตาม ไกพ้ืนเมืองมีคุณสมบัติสำคัญบางประการ ไดแก       

(1) มีสัญชาตญาณในการหลบภัย หากินเกง สามารถใชอาหารท่ีมีคุณภาพต่ำไดดีกวาไกลูกผสม

พ้ืนเมือง (2) มีความตานทานความเครียดจากความรอน (heat stress) มากกวาไกลูกผสมพ้ืนเมือง

และพันธุแทจากตางประเทศ (3) มีความตานทานโรคระบาดท่ีสำคัญ คือ โรคฝดาษไก (Fowl Pox) 

อหิวาตไก (Fowl Cholera) นิวคาสเซิล (Newcastle) สูงกวาไกพ้ืนเมืองลูกผสมและพันธุแทจาก

ตางประเทศ (4) การพัฒนาอวัยวะสืบพันธุของไกเพศเมีย คือ รังไขและทอนำไขมีแนวโนมดอยกวาไก

พันธุแทจากตางประเทศ ทำใหอายุเม่ือไขฟองแรกชา 

รูปแบบการเล้ียงไกพ้ืนเมือง  

การเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในประเทศไทยโดยท่ัวไปมี 3 รูปแบบ ไดแก (1) การเลี้ยงแบบปลอยลาน 

การเลี้ยงแบบนี้มีปริมาณของไกพ้ืนเมืองไมมากนัก ใชพ้ืนท่ีในการเลี้ยงมากกวาแบบอ่ืน วิธีการเลี้ยง

โดยการปลอยใหหากินตามธรรมชาติ ไมมีคอกหรือเลาท่ีชัดเจน อาศัยตามตนไมหรือท่ี อ่ืน ๆ          

ในบริเวณบาน การจัดการดานตาง ๆ ทำไดคอนขางยาก มีการใหอาหารเสริมประเภท ขาวเปลือก 

เมล็ดธัญพืชตาง ๆ บางในบางชวงท่ีอาหารตามธรรมชาติลดนอยลง การเลี้ยงแบบนี้จะสิ้นเปลือง

คาใชจายนอยและมีอัตราการรอดนอยเชนกัน สวนใหญจะเลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หากมีปริมาณ

ไกจำนวนมากข้ึนจึงแบงขายจะไมคำนึงถึงตนทุนหรือกำไรมากนัก (2) การเลี้ยงแบบก่ึงขังก่ึงปลอย 

การเลี้ยงแบบนี้จะมีจำนวนไกมากพอสมควร ใชพ้ืนท่ีในการเลี้ยงขนาดปานกลาง มีการสรางคอกหรือ

เลาตามปริมาณไก วิธีการเลี้ยงจะปลอยใหหาอาหารกินเองตอนกลางวัน มีการเสริมขาวเปลือก ปลาย

ขาวหรือขาวโพด และอาหารอ่ืน ๆ ในชวงเชาหรือบาย ชวงกลางคืนขังคอกเพ่ือปองกันศัตรูของไก เลา

ไกจะเปน ท่ีหลับนอน วางไขและเปน ท่ี เลี้ ยงลูกไกในระยะเล็ก การเลี้ยงรูปแบบนี้จะทำให               
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ลดการสูญเสียไกพ้ืนเมืองลงไดบาง ใหผลตอบแทนพอสมควร (3) การเลี้ยงแบบขังตลอดในโรงเรือน 

สวนใหญเลี้ยงแบบการคา การเลี้ยงรูปแบบนี้จะมีปริมาณของไกพ้ืนเมืองท่ีเหมาะสมกับขนาดคอกไก 

คอกไกจะมีลักษณะเปนโรงเรือนท่ีถาวร การเขา–ออกของไกจะเปนชุดตามระยะเวลาท่ีกำหนด มีการ

จัดการและการสุขาภิบาลสัตวท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ อาหารท่ีใชเลี้ยงเปนอาหารผสมสำเร็จรูป    

มีการสูญเสียไกนอยมาก การเลี้ยงแบบนี้มีตนทุนสูงกวารูปแบบอ่ืน ๆ และใหผลตอบแทนดี  

โรคและการปองกันในไกพ้ืนเมือง  

โดยท่ัวไปการเลี้ยงไกแบบชาวบานแตละปจะเกิดโรคระบาดเปนสาเหตุทำใหไกตายจำนวน

มากบางครั้งตายเกือบท้ังหมูบาน ท้ัง ๆ ท่ีไกพ้ืนเมืองคอนขางจะทนตอโรคเม่ือเทียบกับไกพันธุแท    

อ่ืน ๆ ถาหากสามารถลดการตายไดจะทำใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน ในการปองกันโรคโดยการทำ

วัคซีนปองกันโรคท่ีสำคัญไดแก โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบ โรคฝดาษ โรคอหิวาต เปนตน 

สวนการปองกันโรคพยาธิทำไดยาก ถาเลี้ยงแบบปลอยใหหากินอิสระตามธรรมชาติ ซ่ึงไกยอมไดรับไข

พยาธิท่ีแพรกระจายอยูตามพ้ืนดินเขาไป แตการรักษาสามารถทำไดโดยการถายพยาธิดวยยาสมุนไพร

หรือยาแผนปจจุบันท่ีมีจำหนายอยูในทองตลาด 

2.งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

เกรียงไกร และคณะ (2543) รายงานวา ไกพ้ืนเมืองเปนสัตวท่ีอยูคูสังคมไทยในชนบทมาเปน

ระยะเวลาอันยาวนาน โดยมีวัตถุประสงค ในการเลี้ยงคือ เพ่ือเปนอาหารในครัวเรือน ถามีปริมาณ

มากพอก็จำหนายเปนรายไดเสริม รวมท้ังเพ่ือความเพลิดเพลินหรือความสวยงาม ตลอดจนเพ่ือแขง

เปนเกมกีฬา ซ่ึงไกพ้ืนเมืองไดรับการปรับปรุงพันธุข้ึนมาโดยอาศัยพ้ืนฐานของธรรมชาติจึงทำใหมี

ความตานทานโรคและเจริญเติบโตไดดีในสภาพการเลี้ยงดูของเกษตรกรรายยอย   

อภิชัย (2541) รายงานวา ไกพ้ืนเมืองมีราคาแพงกวาไกเนื้อ ประมาณ  รอยละ 25 – 30     

จึงใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกวา ขณะท่ีตนทุนการผลิตต่ำหรือเกือบไมมีเลย เพราะสามารถกิน

เศษอาหารท่ีเหลือจากครัวเรือน ขาวเปลือกตกหลนหลังการเก็บเก่ียว และสามารถหากินหนอนและ

แมลงในธรรมชาติ นอกจากนี้เนื้อไกพ้ืนเมืองยังมีรสชาติท่ีดีกวาไกพันธุเนื้อจากตางประเทศ และเปน

อาหารโปรตีนท่ีดีท่ีสุดของเกษตรกรรายยอย 

ประภัสสร (2543) ไดศึกษาเทคโนโลยีท่ีจำเปนในการพัฒนาการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของ

เกษตรกร : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา ปญหาในการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองสวนใหญจะมี

ปญหาอาหารสัตวมีราคาแพง เกษตรกรขาดความรูดานยาและวัคซีนปองกันโรค ราคาจำหนายไม

แนนอน เลี้ยงแลวไมคุมทุน ไกพ้ืนเมืองสวนใหญท่ีเกษตรกรรายยอยเลี้ยงจะตายดวยโรคระบาดและ

การจัดการท่ีไมเหมาะสมโดยขาดการทำวัคซีนและขาดเงินทุนในการซ้ืออาหารและยา เนื่องจากไมมี

การรวมกลุมกันอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงทำใหประสบปญหาตาง ๆ เปนอยางมาก และ

เกษตรกรสวนใหญตองการใหหนวยงานราชการสงเสริมไกพันธุพ้ืนเมืองดั้งเดิมไมใชลูกผสมพ้ืนเมือง 
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สุรัตนชัย และคณะ (2549)  ศึกษาสภาพการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรหมูบานบริวาร 

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวาเกษตรกรสวน

ใหญเปนเพศชายรอยละ 68.4 มีอายุเฉลี่ย 52.9 ป การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา มีอาชีพหลัก

ทำนา อาชีพเสริมคือการเลี้ยงสัตวโดยมีวัตถุประสงคในการเลี้ยงเพ่ือบริโภค ใชวิธีการเลี้ยงแบบปลอย

ตามธรรมชาติ ขังคอกในเวลากลางคืน ในขณะท่ีสภาพการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองโดยท่ัวไปของเกษตรกรใน

เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลี้ยงไกพอแมพันธุไกรุนและลูกไก จำนวน 25.56 ตัวตอครัวเรือน 

เกษตรกรสวนใหญตองการใหสวนราชการออกใบรับรองไกพอพันธุดี รองลงมาคือตองการใหภาครัฐ

สนับสนนุอุปกรณสำหรับใหน้ำและอาหาร และสนับสนุนไกพอพันธุดี  

สุวิช และคณะ (2556) รายงานวาความตองการวิธีการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของ

เกษตรกรจังหวัดชัยนาท คือเกษตรกรมีความตองการสงเสริมจากสื่อบุคคลจากทางราชการมากท่ีสุด 

ท้ังในดนการปรับปรุงพันธุ การใหอาหาร และการปองกันโรคตาง ๆ รวมท้ังมีความตองการใหมี

กระบวนการสรางเครือขายและการรามกลุมใหเกิดความเขมแข็งอยางตอเนื่อง ความตองการวิธีการ

สงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกร คือเกษตรกรมีความตองการสงเสริมจากสื่อบุคคลจากทาง

ราชการมากท่ีสุด ท้ังในดานการปรับปรุงพันธุ การใหอาหาร และการปองกันโรคตาง ๆ รวมท้ังมีความ

ตองการใหมีกระบวนการสรางเครือขายและการรวมกลุมใหเกิดความเขมแข็งอยางตอเนื่อง  

ปรีชา (2556) พบวา การเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเพ่ือการอนุรักษสายพันธุหรือประกวดตามลักษณะ

มาตรฐาน หรือและอุดมทัศนียมีแนวโนมสูงข้ึนอยางมาก ตลาดมีความตองการสูง ไดรับความนิยมท้ัง

ภายในและตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในตะวันออกกลาง นำไปเปนไกสวยงามเพ่ือสันทนาการ

ประจำเมืองตางๆ ทำใหไกพ้ืนเมืองประเภทนี้ มีมูลคาเพ่ิมข้ึนอยางมหาศาล อีกท้ังยังเปนการอนุรักษ

ไกพ้ืนเมืองสายพันธุไทยดั้งเดิมใหคงอยู ไมเกิดการปนเปอนของสายเลอืดอ่ืน นอกจากนี้ยังสามารถข้ึน

ทะเบียนใหเปนสัตวพ้ืนเมืองประจำถ่ิน โดยเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรมในทองถ่ิน 

กลายเปนผลิตภัณฑในชุมชน จำหนายเปนสินคาปศุสัตวมีชีวิต รวมกับการทองเท่ียวเชิงเกษตรไดเปน

อยางดี 

คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ  วุฒิสภา (2546) รายงานวา ปญหาการพัฒนา           

ไกพ้ืนเมืองในแตละภูมิภาคมีลักษณะใกลเคียงกัน คือ 1.ปญหาการอนุรักษและพัฒนาไกพ้ืนเมืองไทย

ของหนวยงานภาครัฐท่ีผานมา จะไมเนนสายพันธุแท จึงขยายพันธุและเพ่ิมประชากรตามธรรมชาติ 

ไดยาก ไมมีการจดทะเบียนเปนพันธุไกพ้ืนเมืองไทย ไมมีกฎหมายลิขสิทธิ์สายพันธุ ขาดการสงเสริม   

เชิงธุรกิจ 2.ปญหาดานการตลาด พบวายังขาดการขยายตลาดไปยังตางประเทศโดยเฉพาะไกชน   

และไกสวยงาม 3. ปญหาดานนโยบาย สังคมสวนใหญยังไม เห็นคุณคาของไก พ้ืนเมืองไทย              

วาจะสามารถสรางเศรษฐกิจในครัวเรือนและชุมชนฐานรากไดจริง และสามารถนำเงินตรา            

เขาประเทศได แตมองเพียงวาเปนไกชนในบอนท่ีจะตองมีการพนันเขามาเก่ียวของเปนอบายมุข       

ท่ีตองปราบปราม           
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ดนัยศักดิ์ และสายญาติ (2558) ไดทำการศึกษา สภาพการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง และความ

ตองการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรในจังหวัดระยองพบวา เกษตรกรรอยละ 55.3      

มีอาชีพหลักทำสวน มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.47 คน เกษตรกรมีประสบการณในการเลี้ยงไก

พ้ืนเมืองสวนใหญ 1.5 ป พันธุไกพ้ืนเมืองท่ีเลี้ยงมากท่ีสุดรอยละ 73 คือ ไกชน เกษตรกรรอยละ 100 

มีการเพาะขยายพันธุโดยวิธีผสมแบบธรรมชาติ อาหารท่ีใหไกพ้ืนเมืองเปนวัตถุดิบลวนๆ ไดแก 

ขาวเปลือก และขาวโพด คิดเปนรอยละ 43 และ 65.5 ตามลำดับ โรงเรือนท่ีใชเลี้ยงไกพ้ืนเมืองรอย

ละ 62 เปนโรงเรือนท่ีแยกจากตัวบาน ไมมีตาขายกันนก และรอยละ 69.5 เลี้ยงแบบก่ึงขังก่ึงปลอย 

โดยรอยละ 88 มีอุปกรณใสอาหารและน้ำ เกษตรกรรอยละ 65.5 มีการปองกันโรคโดยการทำวัคซีน 

เม่ือไกมีอาการเจ็บปวย รอยละ 39.7 จะปรึกษากับเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว สวนการขายไกพ้ืนเมือง    

จะขายเปนไกมีชีวิตเฉลี่ยกิโลกรัมละ 93.19 บาท และขายเปนไกชนเพศผูเฉลี่ยตัวละ 2,260.42 บาท 

ขายไกชนเพศเมียเปนแมพันธุเฉลี่ยตัวละ 1,214.25 บาท และ เกษตรกรมีความตองการทราบถึง

กระบวนการในการรวมกลุมใหเกิดความเขมแข็งและประสบความสำเร็จ รวมท้ังการวางแผน

การตลาด  

อุไร และคณะ (2560) ไดทำการศึกษาระบบการผลิตและการตลาดไกพ้ืนเมืองในพ้ืนท่ีจังหวัด

มหาสารคาม พบวามีรูปแบบการปลอยเลี้ยงอิสระท่ัวไป (รอยละ61.5) ไมมีรั้วปองกันอันตราย     

(รอยละ 58.97)  และปลอยใหจับคูผสมพันธุกันเองตามธรรมชาติ จึงสงใหไกพ้ืนเมืองสวนใหญเปน

พันธุลูกผสม (รอยละ 86.00)  แมพันธุไกพ้ืนเมืองใหผลผลิตไขเฉลี่ยปละ 3.35 ชุดๆ ละ11.20 ฟอง 

แมไกฟกไขและเลี้ยงลูกเองตามธรรมชาติ (รอยละ93.00) ไมมีการจัดการอนุบาลลูกไก (รอยละ72.50) 

อัตราใหลูกรอดชีวิตเฉลี่ยปละ 29.66 ตัว/แม/ป 

ดนัยศักด์ิ และวาท่ี ร.ต.ศิรพงษ (2562) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จของโครงการ

ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญไกพ้ืนเมืองจังหวัดระยอง พบวา กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ 

จะประสบความสำเร็จไดมากท่ีสุดตองเริ่มจากความตองการของเกษตรในพ้ืนท่ี และปญหาท่ีพบมาก

ท่ีสุดในการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองคือ อาหารสัตวมีราคาแพง รองลงมาคือไกพ้ืนเมืองประสบปญหาสูญเสีย

จำนวนมากจากโรคระบาด และขาดการจัดการดานการรวมกลุมเกษตรกรท่ีเปนรูปธรรม 
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บทที่ 3 

วิธีการดำเนินการศึกษาวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยศึกษา

ขอมูลท่ัวไปพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจบางประการ ศึกษาสภาพการผลิตไกพ้ืนเมือง การปองกัน

และรักษาโรค ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรรวมท้ังความตองการ

สงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกร และปญหาอุปสรรคตาง ๆ ของเกษตรกรในจังหวัด           

สุราษฎรธานี เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเกษตรกร ท่ีผูศึกษาวิจัยไดศึกษาจากงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ และพัฒนาปรับปรุงเพ่ือใชในงานวิจัยครั้งนี้ เพ่ือรวบรวมขอมูลแลวนำไปวิเคราะหหาขอสรุป

โดยมีวิธีการและข้ันตอนการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1.ประชากร 

 การศึกษาสภาพการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองและความตองการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของ

เกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานี มีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีดำเนินการศึกษาวิจัยดังนี้ 

1.ประชากรใชศึกษาเปนเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในจังหวัดสุราษฎรธานีจำนวนท้ังหมด      

50,113 ราย 

2. กลุมประชากรตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้จำนวน 400 ราย ไดจากการคำนวณสูตร

ของ Yamane (1973) ท่ีมีความคลาดเคลื่อนของการชักตัวอยาง รอยละ 5 ดังนี้ 

n =      N 

           1+N (e)2 

เม่ือ n= จำนวนตัวอยางท่ีจะทำการศึกษา 

N = จำนวนครัว เรือนผู เลี้ ยงไก พ้ื น เมืองท้ั งหมดในจั งหวัด            

สุราษฎรธานี คือ 50,113 ราย  

    e = ความคลาดเคลื่อน 

 

นำคาดังกลาวมาแทนในสูตรจะได 

    n =    50,113  =    397 ราย  

          1+50,113 (0.05)2  

3. การสุมตัวอยางประชากร เปนการสุมตัวอยางประชากรอยางงายตามสัดสวนของ

เกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองใน 19 อำเภอ ของจังหวัดสุราษฎรธานี ดังตารางแสดงจำนวนประชากร

ตัวอยาง 

 

 

 

 



 
 

ตารางท่ี 1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยางผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองจำนวน 19 อำเภอ ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

อำเภอ    จำนวนเกษตรกรผูเล้ียงไกพ้ืนเมือง     จำนวนประชาชนตัวอยาง 

           (ราย)                     (ราย) 

กาญจนดิษฐ    8,496     68 

พระแสง     4,855     39 

ชัยบุรี     3,584     29 

ทาชนะ     3,557     28 

พุนพิน     3,529     28 

คีรีรัฐนิคม    3,238     26 

เวียงสระ    3,205     26 

เมืองสุราษฎรธานี   3,002     24  

ไชยา     2,928     23 

เกาะสมุย    1,768     14 

บานนาเดิม    1,747       14 

พนม     1,724     14 

ทาฉาง     1,700     14  

เคียนซา     1,680     13 

บานนาสาร    1,617     12 

ดอนสกั     1,434     11 

บานตาขุน     999      8 

วิภาวด ี      576      5 

เกาะพะงัน     474      4 

รวม            50,113     400 
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2. เครื่องมือรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ี ใช ในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสราง (interview 

schedule) มีลักษณะคำถามปลายปด (closed – ended question) และปลายเปด (open – 

ended question) ประกอบดวย 7 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานบางประการของเกษตรกร 

สวนท่ี 2 สภาพการเลี้ยงและการใหอาหาร 

สวนท่ี 3 การปองกันและรักษาโรค 

สวนท่ี 4 การผลิต การพัฒนาสายพันธุ และการตลาด 

สวนท่ี 5 การไดรับบริการ การสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ  

สวนท่ี 6 ปญหาดานตางๆ ในการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

สวนท่ี 7 ความตองการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกร 

ดำเนินการสรางแบบสอบถามแลวนำไปปรึกษาผู ท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการออกแบบ

สอบถามทางสังคมศาสตร ตรวจสอบ แกไขแบบสอบถาม หลังจากการแกไขแลว นำไปทดสอบกับ

ประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 ราย ไดคาความเชื่อถือได (Reliability) เทากับ 0.94 จากนั้น

นำไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีจะใชศึกษา  

3.การเก็บรวบรวมขอมูล 

   ลงพ้ืนท่ีจัดประชุม วางแผนชี้แจงรายละเอียดการเก็บขอมูลใหกับเจาหนาท่ีระดับอำเภอใน

พ้ืนท่ี 19 อำเภอ ในชวงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2564 จากนั้นรวบรวมขอมูลท้ังหมดใหครบถวน 

ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลแลวนำมาวิเคราะห 

4. การวิเคราะหขอมูลและการแปรผล 

หลังจากตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม แลวนำมาวิเคราะหขอมูลโดย

โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปและแสดงคาทางสถิติ ดังนี้ 

1. คารอยละ (percentage).คาเฉลี่ย (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) ใชสำหรับวิเคราะหเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป ขอมูลการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง ปญหาและ

อุปสรรค 

2. คาเฉลี่ย (mean) ใชวิเคราะหขอมูลระดับความตองการสงเสริม และปญหาของ

เกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในดานตางๆ โดยกำหนดคะแนนในการวิเคราะหขอมูลเปน 5 ระดับ          

(สุชาติ, 2546) ดังนี้  

มีปญหา/ ความตองการนอยท่ีสุด   ใหคะแนนเทากับ 1 

   มีปญหา/ ความตองการนอย   ใหคะแนนเทากับ 2 

   มีปญหา/ ความตองการปานกลาง   ใหคะแนนเทากับ 3 

   มีปญหา/ ความตองการมาก   ใหคะแนนเทากับ 4 

   มีปญหา/ ความตองการมากท่ีสุด   ใหคะแนนเทากับ 5 
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การแปรผลเก่ียวกับระดับปญหาและระดับความตองการสงเสริมของเกษตรกรโดยใช

วิธีนำคาเฉลี่ยของแตละประเด็นมาเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมายหรืออันตรภาคชั้น       

โดยกำหนดระดับคาคะแนนเกณฑเฉลี่ยดังนี้ (สุชาติ, 2546) 

   คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80   มีปญหา/ ความตองการนอยท่ีสุด 

   คาคะแนนเฉลีย่ 1.81 - 2.60  มีปญหา/ ความตองการนอย 

   คาคะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 มีปญหา/ ความตองการปานกลาง 

คาคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีปญหา/ ความตองการมาก 

คาคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีปญหา/ ความตองการมากท่ีสุด   

    3. T-test ใชวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับปญหาและระดับความตองการ

สงเสริม ตามขนาดฟารม ระหวางฟารมท่ีเลี้ยงนอยกวา 50 ตัว กับขนาดฟารมท่ีมากวา 50 ตัว  
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บทที ่4 

ผลและวิจารณผล 

 การศึกษาสภาพการผลิตและความตองการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรใน

จังหวัดสุราษฎรธานี  มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบสภาพการเลี้ยง ปญหา และความตองการสงเสริมการ

เลี้ยงไกพ้ืนเมือง โดยใชแบบสอบถามกับกลุมประชากรตัวอยาง จำนวน 400 ราย ผลการศึกษา

ปรากฏดังตารางและรายละเอียดตอไปนี้    

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานบางประการของเกษตรกร 

ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานบางประการของเกษตรกร (รายละเอียดดังตารางท่ี 2) พบวา     

ผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองรอยละ 71.7  เปนเพศชาย รอยละ 28.3 เปนเพศหญิง รอยละ 69.5 อายุระหวาง 

41-55 ป รอยละ 23.5  อายุมากกวา 55 ป และ รอยละ 7  อายุไมเกิน 40 ป การศึกษาพบวารอยละ 

37.3  ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด รองลงมาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนตนและปริญญาตรีหรือสูงกวา รอยละ 30.3 , 19.5 และ 12.9 ตามลำดับ รอยละ 69.3 ของ

เกษตรกรมีสถานภาพสมรส รอยละ 23.3  สถานภาพโสด และ รอยละ 7.4 เปนหมาย เกษตรกรรอย

ละ 98.3  ไมมีตำแหนงทางสังคม แตรอยละ 0.7  เปนกรรมการหมูบาน รอยละ 0.7 เปนผูใหญบาน  

รอยละ 0.3 เปนขาราชการบำนาญ สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.5  คน ใชแรงงานในการเลี้ยงไก

พ้ืนเมืองเฉลี่ย 1.5  คน โดยรอยละ 76.8 จะเลี้ยงไกพ้ืนเมืองดวยตนเองมากท่ีสุด การประกอบอาชีพ

ของเกษตรกรพบวารอยละ 73.8 มีอาชีพทำสวน รองลงมาคือ  เลี้ยงสัตว , คาขาย , ทำนา, 

บริษัทเอกชน, ทำไร, อ่ืน ๆ , และรับราชการ   รอยละ 9 , 6.7 , 3 , 2.5 , 2.3 ,2.2 และ 0.5 

ตามลำดับ รอยละ 98  มีพ้ืนท่ีถือครองของตนเอง จำนวนพ้ืนท่ีถือครอง สูงสุด 60 ไร ต่ำสุด 0.05 ไร 

เฉลี่ย 10.45 ไร แตรอยละ 0.2 ไมมีพ้ืนท่ี ใชเลี้ยงไกพ้ืนเมือง สวนอีก  รอยละ 99.8  มีพ้ืนท่ีใชเลี้ยงไก

พ้ืนเมือง  จำนวนสูงสดุ 15 ไร ต่ำสุด 0.05 ไร เฉลี่ย 2.75 ไร รอยละ 99.5 ไมไดเชาพ้ืนท่ีสำหรับเลี้ยง

ไกพ้ืนเมือง รอยละ 0.5 ของเกษตรกรมีการเชาท่ีดินเพ่ือใชเลี้ยงไกพ้ืนเมือง พ้ืนท่ีเชาสูงสุด 2 ไร ต่ำสุด 

2 ไร เฉลี่ยพ้ืนท่ีเชา    2 ไร  มีประสบการณเลี้ยงไกพ้ืนเมือง สงูสุด 20 ป ต่ำสุด 1 ป เฉลี่ย 15.05 ป   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางท่ี 2  ขอมูลพ้ืนฐานบางประการของเกษตรกร              (n = 400) 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน  รอยละ 

1. เพศ   

- ชาย 287 71.7 

- หญิง 113 28.3 

2. อายุ   

- ไมเกิน 40 ป 28 7.0 

- 41-55 ป  278 69.5 

- มากกวา 55 ป 94 23.5 

3. ระดับการศึกษา   

- ระดับประถมศึกษา 121 30.3 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 78 19.5 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 149 37.3 

- ระดับปริญญาตรีและสูงกวา 52 12.9 

4. สถานภาพการสมรส   

- สมรส 277 69.3 

- โสด 93 23.3 

- หมาย 30 7.4 

5.  สถานภาพทางสังคม   

- ไมมีตำแหนง 393 98.3 

- กรรมการหมูบาน 3 0.7 

- สมาชิก  อ.บ.ต. 0 0 

- ผูใหญบาน 3 0.7 

- อ่ืน ๆ (ขาราชการบำนาญ) 1 0.3 
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ตารางท่ี 2  (ตอ)               (n = 400) 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน  รอยละ 

6.  จำนวนสมาชิกในครวัเรือน (คน/ครัวเรือน)   

- 1-3 คน 146 36.5 

- 4-6 คน 235 58.8 

- มากกวา 6 คน 19 4.7 

(เฉลี่ย  4.5   คน  สูงสุด  10   คน ต่ำสุด  1  คน)   

7. จำนวนแรงงานในการเล้ียงไกพ้ืนเมือง (คน/ครัวเรือน)  

- 1 คน 285 71.2 

- 2 คน  85 21.3 

- มากกวา 2 คน 30 7.5 

(เฉลี่ย  1.5   คน สูงสุด  6  คน ต่ำสุด  1  คน)   

แรงงานท่ีใชเลี้ยงไกพ้ืนเมือง(ตอบไดมากกวา 1 ขอไดแก)   

- เลี้ยงเอง  365 76.8 

- ภรรยา/สามี 75 15.8 

- ลูก 26 5.5 

- พอ/แม 6 1.3 

- จางคนอ่ืน 3 0.6 

8. อาชีพหลัก    

- ทำนา  12 3.0 

- ทำไร 9 2.3 

- ทำสวน 295 73.8 

- รับราชการ 2 0.5 

- เลีย้งสัตว 36 9.0 

- คาขาย 27 6.7 

- บริษัทเอกชน 10 2.5 

- อ่ืนๆ 9 2.2 

9. พ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร (ไร/ครัวเรือน)   

- ไมมีพ้ืนท่ีถือครอง 8 2.0 

- มีพ้ืนท่ีถือครอง  392 98.0 

-  นอยกวา 16 ไร  342 85.5 

 - 16-30 ไร                                                    37 9.3 

 มากกวา 30 ไร 13 3.2 

 (เฉลี่ย  10.45  ไร สูงสุด   60  ไร ต่ำสุด  0.05 ไร)   
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ตารางท่ี 2  (ตอ)         (n = 400) 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน  รอยละ 

10. พ้ืนท่ีใชในการเล้ียงไกพ้ืนเมือง (ไร/ครัวเรือน)   

- ไมมีพ้ืนท่ี 1 0.2 

- มีพ้ืนท่ี  399 99.8 

- นอยกวา 5 ไร 109 27.3 

- 5-10 ไร 278 69.5 

- มากกวา 10 ไร 12 3.0 

(เฉลี่ย  2.75  ไร สูงสุด  15  ไร  ต่ำสุด  0.05  ไร)   

11.  การเชาท่ีดินเพ่ือใชในการเล้ียงไกพ้ืนเมือง (ไร/ครัวเรือน)   

- ไมไดเชา  398 99.5 

- ไดเชา 2 0.5 

จำนวนท่ีดินท่ีเชา   

- นอยกวา 3 ไร 2 0.5 

- มากกวา  3 ไร 0 0 

(เฉลี่ย   2  ไร  สูงสุด   2   ไร  ต่ำสุด   2  ไร)   

12. ประสบการณในการเล้ียงไกพ้ืนเมือง   

- 1-5 ป 73 18.3 

- 6-10 ป 175          43.8 

- 11 ปข้ึนไป 152 37.9 

(เฉลีย่   15.1  ป  สูงสุด   20 ป  ต่ำสุด 1 ป)   

 

จากผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผู เลี้ ยงไก พ้ืน เมืองรอยละ 73.8 มีอาชีพทำสวน              

แสดงวาการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรสวนใหญเลี้ยงเพ่ือเปนอาชีพเสริมจากการทำสวนปาลม 

สวนยางพารา หรือสวนผลไม เนื่องจากสามารถใชพ้ืนท่ีการทำสวนในการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองได เพราะไก

พ้ืนเมืองมีความสามารถในการหากินเองตามธรรมชาติได และตองการพ้ืนท่ีในการหากินมาก

พอสมควร ซ่ึงเกษตรกรรอยละ 98 จะมีพ้ืนท่ีเปนของตนเอง และรอยละ 99.8 มีพ้ืนท่ีในการเลี้ยงไก 

ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญจะมีประสบการณในการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเฉลี่ย 15.1 ป แสดงวาเกษตรกรมีการ

เลี้ ยงไก พ้ืน เมืองเปนอาชีพ เสริมมาเปนระยะเวลานานโดยเปนแหล งโปรตีน ในครัว เรือน                 

(วรวิทย, 2545) และหากเพาะขยายพันธุไดมากพอสวนท่ีเหลือสามารถจำหนายเปนรายไดเสริมใน

ยามท่ีผลิตผลทางการเกษตรอ่ืนๆ ประสบปญหาภาวะราคาผลผลิตตกต่ำไดเปนอยางดี 
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สวนท่ี 2 สภาพการเล้ียงและการใหอาหาร 

 ผลการศึกษาสภาพการเลี้ยงและการใหอาหาร (รายละเอียดดังตารางท่ี  3) พบวา          

รอยละ 42.3  เกษตรกรเลี้ยงไกพ้ืนเมืองไวขายเปนไกชนมากท่ีสุด รองลงมาคือ รอยละ 37.1  เลี้ยงไว

บริโภคในครัวเรือน , เลี้ยงไวขายเปนพอพันธุและแมพันธุ , เลี้ยงเพ่ือความสวยงาม , เลี้ยงไวขายเพ่ือ

บริโภค  และเลี้ยงไวเพ่ือขายไข  รอยละ 12.3 , 5.7 , 1.9 และ 0.7 ตามลำดับ   โรงเรือนท่ีเกษตรกร

ใชเลี้ยงไกพ้ืนเมืองสวนใหญรอยละ 62 จะแยกจากตัวบาน ไมมีตาขายกันนก ท่ีเหลือรอยละ 32.2 

แยกจากตัวบาน มีตาขายกันนก  ไมมีเกษตรกรรายใดท่ีมีโรงเรือนอยูใตถุนบาน นอกจากนี้ รอยละ 

96.2 ไมมีรั้วปองกันสุนัข และมีเพียงรอยละ 3.8 มีรั้วปองกันสุนัข รูปแบบการเลี้ยง รอยละ 81.3 

เลี้ยงแบบก่ึงขังก่ึงปลอยมากท่ีสุด  รอยละ 10.3 เลี้ยงปลอยลาน รอยละ 7.3 เลี้ยงขังคอก อุปกรณใน

การเลี้ยง รอยละ 100 จะมีอุปกรณใสอาหารและน้ำ ไมมีเกษตรกรรายใดท่ีไมมีอุปกรณใสอาหาร   

และน้ำ  ภาชนะท่ีเกษตรกรใสน้ำใหไกกิน  รอยละ 93.5 จะใชกระปุกน้ำ รอยละ 5.5 จะใชกระถาง 

รอยละ 1 เปนภาชนะอ่ืน ๆ  อาหารท่ีใหไกกิน รอยละ 43 มาจากอาหารวัตถุดิบลวน ๆ เชน 

ขาวเปลือก ขาวโพด  มากท่ีสุด  รองลงมาคือ รอยละ 28.3 จะปลอยหากินและใหอาหารเสริมเปนครั้ง

คราว , ซ้ืออาหารสำเร็จรูปจากรานขายอาหารสัตว , ผสมเอง , ปลอยหากินเองตามธรรมชาติ และ

อาหารสำเร็จรูปผสมวัตถุดิบ  รอยละ 26.3  , 1.3 , 0.8 และ 0.3 ตามลำดับ วิธีการใหอาหารสวน

ใหญรอยละ 69.8 เกษตรกรจะใสภาชนะใหกิน  และ  รอยละ 30.2 จะหวานบนพ้ืน/ลาน อาหารท่ีให

ไกพ้ืนเมืองกิน ไดแก ขาวเปลือก  ปริมาณเฉลี่ย 1,202.6 กรัม จำนวนครั้งเฉลี่ย 1.5 ครั้ง  ขาวโพด  

ปริมาณเฉลี่ย 575.9 กรัม จำนวนครั้งเฉลี่ย 1.2 ครั้ง  ปลายขาว ปริมาณเฉลี่ย 315.5 กรัม จำนวน

ครั้งเฉลี่ย 1.2  ครั้ง รำ ปริมาณเฉลี่ย 166.7 กรัม จำนวนครั้งเฉลี่ย 1.7 ครั้ง  แหลงน้ำท่ีใชเลี้ยงไก 

รอยละ 76.8 เกษตรกรจะใชน้ำประปา รอยละ 16.8 ใชน้ำจากบอท่ีขุดไว รอยละ 5.3 ใชน้ำบาดาล 

และรอยละ 1.1 ใชน้ำฝน เกษตรกรรอยละ 77.5 จะใชยาปฏิชีวนะ หรือสมุนไพรใสน้ำใหไกกิน สวนท่ี

เหลือรอย 22.5 จะไมใช  
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ตารางท่ี 3   สภาพการเลี้ยงและการใหอาหาร                    (n = 400) 

สภาพการเล้ียงและการใหอาหาร จำนวน  รอยละ 

1. การเล้ียงไกพ้ืนเมืองมีวัตถุประสงคเพ่ืออะไร  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

- เลีย้งไวบรโิภคในครัวเรือน 272 37.1 

- เลี้ยงไวขายเปนไกชน 310 42.3 

- เลี้ยงไวขายเปนพอพันธุและแมพันธุ 90 12.3 

- เลี้ยงเพ่ือความสวยงาม 42 5.7 

- เลี้ยงเพ่ือขายไข 5 0.7 

- เลี้ยงไวขายเพ่ือบริโภค 14 1.9 

2. โรงเรือนท่ีใชเล้ียงไกพ้ืนเมือง    

        2.1 ลักษณะของโรงเรือน   

        - อยูใตถุนบาน ไมมีตาขายกันนก 0 0 

        - อยูใตถุนบาน มีตาขายกันนก 0 0 

        - แยกจากตัวบาน ไมมีตาขายกันนก 248 62.0 

        - แยกจากตัวบาน มีตาขายกันนก 

2.2 การมีรั้วปองกันสุนัข 

       -  มีรั้วปองกันสุนัข 

152 

 

15 

38.0 

 

3.8 

               -  ไมมีรั้วปองกันสุนัข 385 96.2 

3. รูปแบบการเล้ียง   

- ขังคอก 29 7.3 

- ปลอยลาน 41 10.3 

- ก่ึงขังก่ึงปลอย 325 81.3 

- อ่ืนๆ 5 1.1 

4. อุปกรณในการเล้ียง   

- มีอุปกรณใสอาหารและน้ำ 

- ไมมีอุปกรณใส 

400 

0 

100.0 

0 

5. ภาชนะท่ีใสน้ำใหไกกิน   

       - กระปุกน้ำ 374 93.5 

       - กระถาง 22 5.5 

       - ลอยาง 0 0 

       - อ่ืนๆ 4 1.0 
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ตารางท่ี 3   (ตอ)                                                       (n = 400) 

สภาพการเล้ียงและการใหอาหาร จำนวน  รอยละ 

6. อาหารท่ีใหไกกินมาจากแหลงใด  

- ผสมเอง 5 1.3 

- ซ้ืออาหารสำเร็จรูปจากรานขายอาหารสัตว 105 26.3 

- อาหารวัตถุดิบลวนๆ เชน ขาวเปลอืก ขาวโพด 172 43.0 

- อาหารสำเร็จรูป ผสมวัตถุดิบ 2 0.3 

- ปลอยหากินเองตามธรรมชาต ิ 3 0.8 

- ปลอยหากินและใหอาหารเสริมเปนครั้งคราว 113 28.3 

- อ่ืนๆ 0 0.0 

7. วิธกีารใหอาหาร   

- หวานบนพ้ืน/ลาน 121 30.2 

- ใหภาชนะ 279 69.8 

- อ่ืนๆ 0 0 

8. อาหารท่ีใหมีอะไรบาง ปริมาณท่ีให/ครั้ง   

8.1 ขาวเปลือก       

- ให 397 99.3 

- ไมให 7 0.7 

(ปริมาณให/ครั้ง เฉลี่ย  1,202.6  กรัม จำนวนเฉลี่ย  1.5 ครั้ง)  

8.2 ขาวโพด   

- ให 136 34.0 

- ไมให 264 66.0 

(ปริมาณให/ครั้ง เฉลี่ย  575.9  กรัม จำนวนเฉลี่ย  1.2 ครั้ง)  

8.3 ปลายขาว       

- ให 49 12.3 

- ไมให 351 87.7 

(ปริมาณให/ครั้ง เฉลี่ย  315.5 กรัม จำนวนเฉลีย่  1.2 ครั้ง)  

8.4 รำ   

- ให 3 0.8 

- ไมให 397 99.2 

(ปริมาณให/ครั้ง เฉลี่ย  166.7  กรัม จำนวนเฉลี่ย  1.7  ครัง้)  
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ตารางท่ี 3 (ตอ)                                                   (n = 400) 

สภาพการเล้ียงและการใหอาหาร จำนวน  รอยละ 

9. แหลงน้ำท่ีใหเล้ียงไก   

- น้ำประปา 307 76.8 

- น้ำบาดาล 21 5.3 

- น้ำจากลำคลอง 0 0 

- จากบอขุดท่ีขุดไว 

- น้ำฝน 

67 

5 

16.8 

1.1 

10 การใหยาปฏิชีวนะ หรือสมุนไพรในน้ำใหไกกิน   

- ใช 310 77.5 

- ไมใช 90 22.5 

 

จากการศึกษาสภาพการเลี้ยง และการใหอาหารของเกษตรกรพบวา เกษตรกรสวนใหญ   

รอยละ 77.5 จะเลี้ยงไวเพ่ือขายเปนไกชน และรอยละ 68 เลี้ยงไวขายเพ่ือบริโภคในครัวเรือน     

แสดงวาเกษตรกรนิยมเลี้ยงไกพ้ืนเมืองท่ีนอกจากจะรับประทานเนื้อแลว ยังเลี้ยงไกท่ีมีความสามารถ

ในชั้นเชิงการตอสูควบคูกันไปดวย  ซ่ึงหากไกตัวไหนท่ีมีความสามารถในการชน และมีสีสันสวยงาม

ตรงตามลักษณะสายพันธุ จะทำใหสามารถเพ่ิมมูลคาใหมากข้ึนหลายเทาตัว (เกรียงไกร และคณะ, 

2543) ในดานการเลี้ยง เกษตรกรท้ังหมดจะไมมีโรงเรือนท่ีอยูใตถุนบานเหมือนในอดีต แตจะมี

โรงเรือนแยกจากตัวบาน เกือบครึ่งหนึ่งมีตาขายสำหรับกันนก แสดงวา เกษตรกรใหความสำคัญใน

การจัดการดานโรงเรือนทำใหสามารถปองกันสัตวพาหะนำโรค แตสวนใหญจะไมมีรั้วสำหรับปองกัน

สุนัขจึงทำใหเกิดการสูญเสียจากศัตรูธรรมชาติได ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยในตารางท่ี 4 

พบวา มีอัตราการสูญเสียจากสุนัขถึงรอยละ 47.3 หากมีการสงเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการ

ปองกันสุนัข จะทำใหเกษตรกรลดความสูญเสียจากการเลี้ยง ทำใหมีกำไรจากการผลติไกพ้ืนเมืองมาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงรูปแบบการเลี้ยงจะเปนแบบก่ึงขังก่ึงปลอยมากท่ีสุด และจะมีอุปกรณสำหรับใสน้ำและ

อาหารอยางเพียงพอ อยางไรก็ตามยังมีเกษตรกรอีกรอยละ 30.2 ท่ียังใหอาหารโดยการหวานบนพ้ืน

ตามลานตางๆ ทำใหโอกาสท่ีจะทำใหเกิดปญหาเก่ียวกับโรคพยาธิยังเปนไปไดสูง สอดคลองกับผล

การศึกษาในตารางท่ี 4 ท่ีตองมีการกำจัดพยาธิถึงรอยละ 77.5 สำหรับอาหารหลักท่ีเกษตรกรใชเลี้ยง

ไกคือ ขาวเปลือกและขาวโพด โดยจะมีการเสริมอาหารสำเร็จรูปบางเปนครั้งคราว โดยใหอาหารเฉลี่ย

วันละ 1.51 ครั้ง แสดงวาเกษตรกรใหความสำคัญในดานการจัดการดานอาหารเพ่ือใหไกพ้ืนเมือง

ไดรับสารอาหารท่ีครบถวน เสริมจากการหากินเองตามธรรมชาติ ในขณะท่ีอาหารท่ีเกษตรกรใหสวน

ใหญเปนขาวเปลือก แตเกษตรกรมีอาชีพหลักทำนาเพียงรอยละ 3 ทำใหเกษตรกรตองซ้ือขาวเปลือก

เพ่ือเปนอาหารไกพ้ืนเมืองเปนจำนวนมากหากมีการสงเสริมเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกขาวสำหรับไกชนมากยิ่งข้ึน 

จะทำใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิตไดเปนอยางดี 
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สวนท่ี 3 การปองกันและรักษาโรค 

ผลการศึกษาการปองกันและรักษาโรคในไกพ้ืนเมือง (รายละเอียดดังตารางท่ี 4) พบวา

เกษตรกรรอยละ 70.5  มีการทำวัคซีนใหไกพ้ืนเมือง ท่ีเหลือรอยละ 29.5 ไมไดทำวคัซีนใหไกพ้ืนเมือง  

ซ่ึงวัคซีนท่ีทำใหไกพ้ืนเมือง ไดแก  วัคซีนนิวคาสเซิล  ชวงอายุท่ีทำเฉลี่ย 10.5 วัน โดยวิธีหยอดตา , 

วัคซีนหลอดลมอักเสบ ชวงอายุท่ีทำเฉลี่ย 10.8 วันโดยวิธีหยอดตา , วัคซีนอหิวาต ชวงอายุท่ีทำเฉลี่ย 

50 วัน วิธีทำฉีดหนาอก  และวัคซีนฝดาษ ชวงอายุ ท่ีทำเฉลี่ย 42 .4 วัน วิธีทำแทงผังผืดปก   

เกษตรกรรอยละ 11.2 ไมมีการกำจัดพยาธิภายใน นอกนั้นรอยละ 88.8  มีการกำจัดพยาธิภายใน  

โดยวิธีกำจัดพยาธิ พบวารอยละ 54.5 ใชยาแผนปจจุบัน รอยละ 34.3 ใชยาสมุนไพร  เกษตรกร  

รอยละ 15.7 ไมมีการกำจัดพยาธิภายนอก นอกนั้นรอยละ 84.3  มีการกำจัดพยาธิภายนอกโดยวิธี

กำจัดพยาธิ พบวารอยละ 72.3 ใชยาแผนปจจุบัน รอยละ 12 ใชยาสมุนไพร  ในรอบปท่ีผานมาไก

พ้ืนเมืองท่ีเกษตรกรเลี้ยงไว รอยละ 74.3 ไมเคยเจ็บปวย รอยละ 25.7 เคยเจ็บปวย  การตายของไก

พ้ืนเมืองในรอบปท่ีผานมา รอยละ 41.2  ไมมีการตาย  ท่ีเหลือรอยละ 58.8 มีการตาย สาเหตุ     

การตาย รอยละ 47.3 เกิดจากศัตรูตามธรรมชาติ (สุนัขกัด) มากท่ีสุด รองลงมาคือ รอยละ 4.5      

จากอาการท่ีเขาไดกับโรคนิวคาสเซิล  , อาการท่ีเขาไดกับโรคอหิวาต , อาการท่ีเขาไดกับโรคหลอดลม

อักเสบ และอาการท่ีเขาไดกับโรคฝดาษ รอยละ 3.5 , 3 และ 0.5 ตามลำดับ  กรณีไกพ้ืนเมือง

เจ็บปวยหรือมีปญหาดานสุขภาพพบวา รอยละ 59.3 ปรึกษารานขายยาสัตว รอยละ 22.5 ปรกึษากับ

อาสาปศุสัตว  รอยละ 15.5 ปรึกษากับเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว  และรอยละ 2.7 ปรึกษาเจาหนาท่ี 

องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) สวนการรักษาพยาบาลเม่ือไกพ้ืนเมืองเจ็บปวย พบวารอยละ 78  

รักษาเอง  รอยละ 11.3  เจาหนาท่ีกรมปศุสัตวเปนผูรักษา รอยละ 7 อาสาปศุสัตวเปนผูรักษา  และ

รอยละ 3.7 ไมไดรักษา 
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ตารางท่ี 4  การปองกันและรักษาโรค                                 (n = 400) 

การปองกันและรกัษาโรค              จำนวน  รอยละ 

1. ทานไดทำวัคซีนใหไกหรอืไม   

- ทำ 282 70.5 

- ไมทำ 118 29.5 

2. ทานเคยทำวัคซีนปองกันโรคอะไรบาง   

2.1 นิวคาสเซิล   

- ทำ 276 69.0 

- ไมทำ 124 31.0 

(ชวงอายุท่ีทำเฉลี่ย  10.5 วัน) วิธีทำ  หยอดตา   

2.2 หลอมลมอักเสบ   

- ทำ 276 69.0 

- ไมทำ 124 31.0 

(ชวงอายุท่ีทำเฉลี่ย  10.8 วัน) วิธีทำ  หยอดตา   

2.3 อหิวาต   

- ทำ 156 39.0 

- ไมทำ 244 61.0 

(ชวงอายุท่ีทำเฉลี่ย  50 วัน) วิธีทำ  ฉีดหนาอก   

2.4 ฝดาษ   

- ทำ 15 3.7 

- ไมทำ 385 96.3 

(ชวงอายุท่ีทำเฉลี่ย  42.4  วัน) วิธีทำ  แทงผังผืดปก)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 



 
 

ตารางท่ี 4 (ตอ)                                                             (n = 400) 

การปองกันและรักษาโรค              จำนวน  รอยละ 

3. ทานกำจัดพยาธิภายในหรือไม   

- ไมกำจัด 45 11.2 

- กำจดั 355 88.8 

วิธีกำจัด   

- ยาแผนปจจุบัน 218 54.5 

- ยาสมุนไพร 137 34.3 

- อ่ืนๆ 0 0.0 

4. ทานกำจัดพยาธิภายนอก (เห็บ เหา ไร) หรือไม   

- ไมกำจัด 63 15.7 

- กำจัด 337 84.3 

วิธีกำจัด   

- ยาแผนปจจุบัน 289 72.3 

- ยาสมุนไพร 48 12.0 

- อ่ืนๆ 0 0.0 

5. การเจ็บปวยของไกในรอบป   

- ไมเคยเจ็บปวย 297 74.3 

- เคยเจ็บปวย 103 25.7 

6. การตายของไกในรอบป   

- ไมมีการตาย 165 41.2 

- มีการตาย 235 58.8 

สาเหตุการตาย   

- ศัตรูตามธรรมชาติ (สุนัขกัด) 189 47.3 

- อาการท่ีเขาไดกับโรคนิวคาสเซิล 18 4.5 

- อาการท่ีเขาไดกับโรคอหิวาต 14 3.5 

- อาการท่ีเขาไดกับโรคฝดาษ 2 0.5 

- อาการท่ีเขาไดกับโรคหลอมลมอักเสบ 12 3.0 

7. เม่ือไกเจ็บปวยหรือมีปญหาสุขภาพทานปรึกษากับ   

- เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว 62 15.5 

- อาสาปศุสัตว 90 22.5 

- รานขายยาสัตว 237 59.3 

- เจาหนาท่ี อบต.        11                  2.7 
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ตารางท่ี 4 (ตอ)                                                                              (n = 400) 

การปองกันและรกัษาโรค              จำนวน  รอยละ 

8. บุคคลท่ีทำการรักษาเม่ือไกเจ็บปวย   

- เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว 45 11.3 

- อาสาปศุสัตว 28 7.0 

- รักษาเอง 312 78.0 

- ไมไดรักษา 

๙. ทานใชยาอะไรในการรักษาไก 

        - ยาแผนปจจุบัน 

        - ยาสมุนไพร 

๑๐. ทานเคยนำไกไปชนในสนามกีฬาท่ีถูกกฎหมายหรือไม 

        - ไมเคย 

        -  เคย 

(เงินรางวัลเฉลี่ย  16,500 บาท ไร สูงสุด  220,000  บาท  

ต่ำสุด  5,500  บาท) 

15 

 

258 

127 

 

38 

362 

3.7 

 

67.0 

32.0 

 

9.5 

90.5 

  

จากการศึกษาของประภัสสร (2543) พบวา เกษตรกรสวนใหญจะไมทำวัคซีนเพ่ือปองกันโรค 

และไมมีการถายพยาธิท้ังภายในและภายนอก แสดงใหเห็นวา จากอดีตถึงปจจุบัน เม่ือเกษตรกรไดรับ

ความรูเพ่ิมมากข้ึน จึงมีความตระหนัก และใหความสำคัญในการปองกันโรคโดยการทำวัคซีนเพ่ิมข้ึน 

ทำใหสาเหตุการตายท่ีเกิดจากโรคระบาดรายแรง โดยเฉพาะกลุมอาการท่ีเขาไดกับโรคนิวคาสเซิล 

และกลุมอาการท่ีเขาไดกับโรคหลอดลมอักเสบ มีนอยมากเพียงรอยละ 7.0 และ 5.1 ตามลำดับ 

เทานั้น ซ่ึงสวนใหญเม่ือเกษตรกรมีปญหาดานสุขภาพสัตว จะมีการปรึกษากับรานขายยาสัตว ในขณะ

ท่ีมีเพียงรอยละ 15.5 เทานั้น ท่ีปรึกษากับเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว แสดงใหเห็นวา การเขาถึงของเจา

หนาปศุสัตวกับเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองยังมีนอย ดังนั้น กรมปศุสัตวจึงควรใหความสำคัญกับการให

เจาหนาท่ีเขาไปสงเสริม ตรวจเยี่ยม ใหคำแนะนำ และใหความสำคัญกับไกพ้ืนเมืองมากยิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะในไกชน และเนนการอบรมเพ่ือใหความรูกับเจาหนาท่ีเพ่ือใหเกิดความเชี่ยวชาญในการให

ความรูกับเกษตรกรในดานตางๆ โดยเฉพาะดานการเลี้ยงการจัดการ การพัฒนาปรับปรุงพันธุ และ

การปองกันรักษาโรค ทำใหการใหคำแนะนำกับเกษตรกรเม่ือนำไปปฏิบัติจะมีประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน 

สงผลใหการประกอบอาชีพเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรประสบความสำเร็จในท่ีสุด 
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สวนท่ี 4 การผลิต การพัฒนาสายพันธุ และการตลาด 

ผลการศึกษา การผลิต การพัฒนาสายพันธุ และการตลาด (รายละเอียดตามตารางท่ี 5) 

พบวา  เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 87 เลี้ยงไกชนใต (ชนเดือย)  รองลงมา รอยละ 6.8 เลี้ยงไกแจ  

รอยละ 2.5 เลี้ยงไกเนื้อสามสายพันธุ และรอยละ 1.7 เลี้ยงไกลูกผสมไกไข  สายพันธุไกชนท่ีเลี้ยงมาก

ท่ีสุด  รอยละ 97.8 เลี้ยงพันธุไกใตตระกูลสีชีรอยละ 34.8 ตระกูลสีดาง ตระกูลสีเหลือง ตระกูลสีแดง 

และตระกูลสีเขียว รอยละ  26 , 13, 8.8 , 4.5 ตามลำดับ รองลงมา รอยละ 0.8 เลี้ยงไกสายพันธุไทย

ภาคกลาง และลูกผสมสองสายใตกับเปรู เทากัน และรอยละ 0.3 เลี้ยงไกสายพันธุเปรู  จำนวนไก

พ้ืนเมืองท่ีเลี้ยง สูงสุด 500 ตัว ต่ำสุด 10 ตัว เฉลี่ย 46 ตัว  แยกเปนพอพันธุเฉลี่ย 4 ตัว  แมพันธุ

เฉลี่ย  9 ตัว ลูกไกพ้ืนเมือง-ไกพ้ืนเมืองรุนเพศผู เฉลี่ย 16 ตัว และลูกไกพ้ืนเมืองเพศเมีย-ไกพ้ืนเมือง

สาวเฉลี่ย 25 ตัว พอ-แมพันธุสวนใหญ   รอยละ 42.8 ไดมาจากญาติพ่ีนองเพ่ือนฝูง  รอยละ 36.3 

คัดจากฟารมของตนเอง รอยละ 20.9 ซ้ือจากฟารมเพาะเลี้ยง และไมมีเกษตรกรรายใดท่ีเคยไดรับพอ

พันธุจากราชการ  วิธีการผสมพันธุ รอยละ 99.5 จะใชการผสมธรรมชาติ และรอยละ 0.5 ใชวิธีผสม

เทียม   รอยละ 78  มีการนำพอพันธุมาปรับปรุงพันธุ  สวนท่ีเหลือรอยละ 22 ไมมีการปรับปรุงพันธุ  

อัตราสวนพอพันธุ ตอแมพันธุในการผสมพันธุ รอยละ 64 ใชอัตราสวน 1 : 2-4  รองลงมาใช

อัตราสวน  1 : 5-10 และ  1 : 10 ข้ึนไป รอยละ 28.3 และ7.7 ตามลำดับ  เกษตรกรรอยละ 60.7 ใช

ยาในการบำรุงพอแมพันธุ โดย รอยละ 54.3 ใชยาแผนปจจุบัน และรอยละ 45.7 ใชยาสมุนไพร 

เกษตรกรรอยละ 100 ของผูท่ีเลี้ยงไกชนใชยาบำรุงในการเลี้ยง โดยรอยละ 54.8 ใชยาแผนปจจุบัน 

และรอยละ 45.2 ใชยาสมุนไพร เกษตรกรขายไกมีชีวิต เฉลี่ย กก.ละ 80.3 บาท ผูซ้ือท้ังหมดอยูใน

พ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ขายไกหนุมเปนไกชนสูงสุดเฉลี่ย ตัวละ 3,260 บาท ต่ำสุดเฉลี่ยตัวละ 

1,250 บาท ซ่ึงรอยละ 53.2 ผูซ้ืออยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี นอกจากนั้นเปนผูซ้ือท่ีอยูนอกพ้ืนท่ี

จังหวัดสุราษฎรธานี กับผูซ้ือจากตางประเทศ (กัมพูชา, มาเลเซีย) รอยละ 33.8 และรอยละ 10.7 

ตามลำดับ  ขายเปนไกสาวแมพันธุ สูงสุดเฉลี่ยตัวละ 2,214 บาท ต่ำสุดเฉลี่ยตัวละ 1,022 บาท ซ่ึง

รอยละ 36 ผูซ้ืออยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี นอกจากนั้นเปนผูซ้ือจากตางประเทศ (กัมพูชา, 

มาเลเซีย) กับผูซ้ือท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี รอยละ 39.3 และรอยละ 24.7 ตามลำดับ 

เกษตรกรรอยละ 34.3 จะขายไกพ้ืนเมืองโดยมีเกษตรกรรายอ่ืนมาซ้ือ  รองลงมา รอยละ 28.8 ซ้ือ

ขายทางเฟสบุค, มีพอคาคนกลางมารับซ้ือ , ทางโทรศัพท , นำไปขายท่ีตลาด  และทางแอปพลิเคชั่น

ไลน  รอยละ 20.5 , 10.3, 3.7 และ 2.4 ตามลำดับ ในการกำหนดราคาซ้ือขายรอยละ 38.5 เกษตรกร

ผูขายกำหนดราคาเอง รองลงมารอยละ 31.8 มีการตอรองระหวางผูซ้ือกับผูขาย นอกจากนั้นพอคาคน

กลางกำหนดราคา และผูซ้ือกำหนดราคา รอยละ 28.5 และ 1.2 ตามลำดับ เกษตรกรรอยละ 69.8 จะ

จำหนายไกพ้ืนเมืองท่ีฟารม/คอก ของตนเอง รอยละ 23 มีการจัดสงโดยบริการรับสงเอกชน (เฉลี่ยตัว

ละ 500 บาท) นอกจากนั้นจัดสงดวยตัวเอง และ จำหนายท่ีตลาดนัดคาสัตว รอยละ 6.8 และ 0.4 

ตามลำดับ เกษตรกรรอยละ 67 มีความถ่ีในการจำหนายไกพ้ืนเมือง 1 เดือน/1ครั้ง รองลงมา รอยละ 

29.8 มีความถ่ี 6 เดือน/1 ครั้ง นอกจากนั้น เดือนละ 1-5 ครั้ง และเดือนละ 5-10 ครั้ง รอยละ 2.8 

และ 0.4 ตามลำดับ    
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ตารางท่ี 5    การผลิต  การพัฒนาสายพันธุ  และการตลาด                   (n = 400) 

การผลิต  การพัฒนาสายพันธุ  และการตลาด        จำนวน  รอยละ 

1. ทานเล้ียงไกพ้ืนเมืองพันธุอะไรมากท่ีสุด  

- ไกชนใต (ชนเดือย) 348 87.0 

- ไกแจ 

- ไกชนภาคกลาง เหนือ อีสาน (ชนแขง)             

27 

8 

6.8 

2.0 

- ไกเนื้อสามสายพันธุ 

- ลูกผสมไกไข 

- อ่ืนๆ 

10 

7 

0 

2.5 

1.7 

0 

2. ทานเล้ียงไกชนสายพันธุอะไรมากท่ีสุด 

       -  ไกใตตระกูลสีชี  

       -  ไกใตตระกูลสีดาง 

 

139 

104                       

 

34.8 

26.0 

- ไกใตตระกูลสีเหลือง 52 13.0 

- ไกใตตระกูลสีเขียว 35 8.8 

- ไกใตตระกูลสีแดง 18 4.5 

        - ไกไทยภาคกลาง 

        - ไกเปรู 

3 

2 

0.8 

0.3 

- ลูกผสมสองสาย ใต เปร ู 3 0.8 

- ไมไดเลี้ยงไกชน 44 11.0 

3. จำนวนไกพ้ืนเมืองท่ีเกษตรกรเล้ียง    

3.1 จำนวนไกพ้ืนเมืองพอพันธุ (ตัว/ราย)   

- ไมมีพอพันธุ  23 5.7 

- มีพอพันธุ 377 94.3 

(เฉลี่ย   4  ตัว สูงสุด 30  ตัว  ต่ำสุด  1  ตัว)   
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ตารางท่ี 5 (ตอ)                                                             (n = 400) 

การผลิต  การพัฒนาสายพันธุ  และการตลาด จำนวน  รอยละ 

3. จำนวนไกพ้ืนเมืองท่ีเกษตรกรเล้ียง (ตอ)   

3.2 จำนวนลูกไกพ้ืนเมือง-ไกพ้ืนเมืองรุนเพศผู  (ตัว/ราย)  

- ไมมีลูกไกพ้ืนเมือง-ไกพ้ืนเมืองรุนเพศผู 18 4.5 

- มีลกูไกพ้ืนเมือง-ไกพ้ืนเมืองรุนเพศผู 382 95.5 

         (เฉลี่ย 16  ตัว) สงูสุด   120   ตัว  ต่ำสุด  13  ตัว)  

3.3  จำนวนไกพ้ืนเมืองแมพันธุ  (ตัว/ราย)   

- ไมมีไกพ้ืนเมืองแมพันธุ 15 3.7 

- มีแมไกพ้ืนเมือง  385 96.3 

       (เฉลีย่  9  ตัว สูงสุด   45  ตัว  ต่ำสุด 12 ตัว)   

3.4 จำนวนลูกไกพ้ืนเมืองเพศเมีย-ไกพ้ืนเมืองสาว  (ตัว/ราย)  

- ไมมีลูกไกพ้ืนเมือง-ไกพ้ืนเมืองสาว 34 8.5 

- มีลูกไกพ้ืนเมือง-ไกพ้ืนเมืองสาว 366 91.5 

       (เฉลีย่  25  ตัว สูงสุด 140 ตัว ตำ่สดุ 10 ตัว) 

   3.5 จำนวนไกพ้ืนเมืองท้ังหมดท่ีมี (ตัว/ราย) 

  

        - 1- 50   ตัว 193 48.3 

        - 51-100 ตัว 156 39.0 

        - 101 ตัวข้ึนไป 51 12.7 

    (เฉลี่ย  46 ตัว สูงสุด 500  ตัว ต่ำสุด 10  ตัว) 
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ตารางท่ี 5 (ตอ)                                                                       (n = 400) 

การผลิต  การพัฒนาสายพันธุ  และการตลาด จำนวน  รอยละ 

4. พอ-แมพันธุ ของทานไดมาจากแหลงใด   

- ซ้ือจากฟารมเพาะเลีย้ง 84 20.9 

- ญาติพ่ีนอง เพ่ือนฝูง 171 42.8 

- รับจากหนวยงานราชการ 0 0 

5. ทานมีวิธีการผสมพันธุดวยวิธีใด   

- ผสมธรรมชาต ิ 398 99.5 

-  ผสมเทียม 2 0.5 

6. ทานมีการนำพอพันธุมาปรับปรุงพันธุ   

- มี 312 78.0 

- ไมมี 88 22.0 

7. อัตราสวนพอพันธุตอแมพันธุในการผสมพันธุ   

- 1 : 2-4 256 64.0 

- 1 : 5-10 113 28.3 

- 1 : 10 ข้ึนไป 

8. การใชยาหรือเวชภัณฑบำรุงรางกายของพอแมพันธุ 

        - ไมใช 

        - ใช 

                   ประเภทยาท่ีใช 

- ยาแผนปจจุบัน 

- ยาสมุนไพร 

9.การใชยาหรือเวชภัณฑบำรุงรางกายของไกท่ีเล้ียงชน 

       - ไมใช 

        - ใช 

                   ประเภทยาท่ีใช 

                          - ยาแผนปจจุบัน 

                          - ยาสมุนไพร 

 

31   

 

157 

243 

 

132 

111 

 

44 

356 

 

195 

161 

7.7 

 

39.3 

60.7 

 

33.0 

27.7 

 

11 

89 

 

48.8 

 40.2  
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ตารางท่ี 5  (ตอ)                                                                               (n=400)                                                       

   การผลิต  การพัฒนาสายพันธุ  และการตลาด                 จำนวน            รอยละ 

10. การขายไกพ้ืนเมือง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   

10.1 ขายเปนไกมีชีวิตโดยการชั่งน้ำหนัก (เขาโรงเชือด) 262 38.3 

(เฉลี่ยกิโลกรัมละ  80.3   บาท)  

     ผูซ้ือ        -   ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธาน ี

- นอกพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

- ตางประเทศ 

 

262 

0 

0 

 

100 

0 

0 

10.2 ขายไกหนุมเปนไกชน 216 31.6 

(ต่ำสดุเฉลี่ยตัวละ  1,250 บาท สูงสุด เฉลีย่ตัวละ 3,260 บาท)  

     ผูซ้ือ        -    ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี                 115 

- นอกพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี                73                

- ตางประเทศ (กัมพูชา,มาเลเซีย)             28 

 

53.2 

33.8 

10.7 

10.3 ขายเปนไกสาวแมพันธุ 206 30.1 

     (ต่ำสุดเฉลี่ยตัวละ 1,022 บาท สูงสุดเฉลี่ย 2,214 บาท)   

     ผูซ้ือ        -    ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธาน ี                

- นอกพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี                 

74 

82 

36.0 

39.3 

- ตางประเทศ (กัมพูชา,มาเลเซีย)              50 24.7 

11. ชองทางการติดตอซ้ือขายไก   

- มีพอคาคนกลางมารับซ้ือ 82 20.5 

- นำไปขายท่ีตลาด 15 3.7 

- เกษตรกรรายอ่ืนมาซ้ือ 137 34.3 

- ทางเฟสบุค 115 28.8 

- ทางโทรศัพท 41 10.3 

                         - ทางไลน 10 2.4 
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ตารางท่ี 5 (ตอ)                                                             (n = 400) 

การผลิต  การพัฒนาสายพันธุ  และการตลาด จำนวน  รอยละ 

12. ใครเปนผูกำหนดราคาซ้ือขายไกพ้ืนเมือง 

        - เกษตรกรผูขายกำหนดราคาเอง  

        - พอคาคนกลางกำหนดราคา 

        - ผูซ้ือกำหนดราคา       

        -  ตอรองระหวางผูซ้ือกับผูขาย 

13. สถานท่ีจำหนายไกพ้ืนเมืองของเกษตรกร   

        -   ฟารม/คอก ของเกษตรกร  

        -  ขนสงไปท่ีโรงฆา  

        -   จัดสงดวยตัวเอง   

        -   ตลาดนัดคาสัตว 

        -  จัดสงโดยบริการรับสงเอกชน 

            (เฉลี่ยตัวละ 500 สูงสุดตัวละ 800 ต่ำสุด

เฉลี่ยตัวละ 300 บาท) 

14. ความถี่ในการจำหนายไกพ้ืนเมือง 

        - 1 เดือน/1 ครั้ง 

        - 6 เดือน/1 ครั้ง 

        - เดือนละ 1-5 ครัง้ 

        - เดือนละ 5-10 ครั้ง 

        - เดือนละมากกวา 10 ครั้งข้ึนไป 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154 

114 

5 

127 

 

279 

0 

27 

2 

92 

 

 

268 

119 

11 

2 

0 

 

 

 

 

 

 

 

38.5 

28.5 

1.2 

31.8 

 

69.8 

0 

6.8 

0.4 

23.0 

 

 

67.0 

29.8 

2.8 

0.4 

0 
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จากการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 87 เลี้ยงไกพ้ืนเมืองประเภทไกชนใตสำหรับชน

เดือยมากท่ีสุด ซ่ึงเปนไกชนสายพันธุไกใตแทอยูรอยละ 97.8 แสดงวาเกษตรกรมีความนิยมในการเลี้ยง

ไกพ้ืนเมืองท่ีเปนไกท่ีมีความสามารถในการตอสูสอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้ท่ีเกษตรกรรอยละ 

90.5 เคยมีการนำไกไปชนในสนามท่ีถูกกฎหมาย อีกท้ังยังมีเงินรางวัลในการแขงขันคอนขางสูง ซ่ึงเงิน

รางวัลสูงสุดท่ีเกษตรกรไดรับคือ 200,000 บาท หากมีการสงเสริมอยางจริงจัง จะทำใหเกิดเปนอาชีพท่ี

สรางรายไดใหกับเกษตรกรไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม สายพันธุไกชนท่ีนิยมเลี้ยงสวนใหญซ่ึงรอยละ 

เปนสายพันธุตระกูลไกชี และพบวาสายพันธุดั้งเดิมซ่ึงถือเปนสัตวพ้ืนเมืองประจำถ่ินของจังหวัด        

สรุาษฎรธานี คือเหลืองใหญไชยา ไกเขียวกาทาฉาง และไกดางบานนาสาร มีความนิยมท่ีลดลงอาจเปน

เพราะชั้นเชิงในการตอสูไมสามารถตอสูกับสายพันธุไกชีได ทำใหเกษตรกรนิยมเพาะและขยายพันธุ

ลดลง ท้ังนี้สายพันธุไกใตนอกจากจะมีความสามารถในการตอสูแลว ยังมีสีสันท่ีสวยงามตรงตาม    

อุดมทัศนียหลายสายสายพันธุ เชน เหลืองหางขาว ประดูหางดำ เขียวเลา นกแดง ขาวชี ดาง เปนตน 

(อภิชัย, 2541) หากเกษตรกรสามารถเพาะขยายพันธุใหมีท้ังความสวยและความเกงในตัวเดียวกัน    

จะทำใหยิ่งเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับไกพ้ืนเมืองข้ึนอยางมหาศาล (ปรีชา, 2556) 

 ในดานการพัฒนาสายพันธุ เกษตรกรรอยละ 78 มีการนำพอพันธุมาปรับปรุงพันธุ แสดงวา 

เกษตรกร ใหความสำคัญในการพัฒนาสายพันธุในฝูงของตนเอง เพ่ือใหไดไกท่ีตรงตามความตองการ

ของตลาด จึงควรเนนการสงเสริมใหความรูดานการปรับปรุงใหมากยิ่งข้ึน สวนในดานการตลาด 

นอกจากเกษตรกรจะขายไกมีชีวิตในราคาสูงเฉลี่ย กิโลกรัมละ 80.3 บาท แลว ยังมีการขายไกพ้ืนเมือง

เปนไกชนเพศผูสูงสุดเฉลี่ยตัวละ 3,260 บาท และขายไกเพศเมียเพ่ือเปนแมพันธุสูงสุดเฉลี่ยตัวละ 

2,214 บาท แสดงใหเห็นวา หากเกษตรกรมีการพัฒนาสายพันธุใหมีความสามารถในการตอสูควบคูกัน

ไปดวยนั้น จะเปนการเพ่ิมมูลคาใหไกพ้ืนเมืองไดอีกหลายเทาตัว และจะสอดคลองกับการศึกษาในครั้ง

นี้ท่ีพบวา เกษตรกรจะไมมีปญหาดานการตลาด ซ่ึงสวนใหญจะมีเกษตรกรรายอ่ืนมาซ้ือโดยไมตองผาน

พอคาคนกลางทำใหสามารถสรางรายไดใหเกษตรกรไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังมีชองทางการจำหนาย

แบบออนไลนโดยเฉพาะทางเฟสบุค ทำใหเกิดการซ้ือขายกันเพ่ิมมากยิ่งข้ึน อีกท้ังการจำหนายไก

พ้ืนเมืองไมไดจำกัดอยูในแคภายในจังหวัดเพียงอยางเดียว ยังมีการจำหนายไปจังหวัดอ่ืนๆ และสงออก

ไปยังตางประเทศ ไดแกประเทศกัมพูชา และประเทศมาเลเซีย ไดอีกดวยแสดงใหเห็นถึงความนิยมใน

ตัวไกพ้ืนเมืองไกชนใตเปนอยางมาก หากมีการสงเสริมและใหความรูในข้ันตอนการสงออกไปยัง

ตางประเทศมากยิ่งข้ึนจะทำเกษตรกรมีชองทางในการจำหนายไกพ้ืนเมืองเพ่ิมข้ึน และมีรายไดจากการ

เลีย้งไกพ้ืนเมืองอยางยั่งยืนตอไป สงผลใหเกิดเศรษฐกิจระดับรากฐานเกิดการหมุนเวียนตั้งแตเกษตรกร

ผูปลูกขาวเปลือกสำหรับเลี้ยงไกชน เกษตรกรผูผลิตสุมในการขังไกชน ผูผลิตอุปกรณ และยาบำรุง

รางกายไกชนตางๆ  ซ่ึงจากการวิจัยครั้งนี่พบวาสวนใหญมีการใชยาบำรุงรางกายท้ังในพอแมพันธุ    

และในไกท่ีเลี้ยงชน รวมท้ังผูประกอบการรายยอยท่ีทำธุรกิจในการขนสงเคลื่อนยายไกชน ซ่ึงการวิจัย

ครั้งนี้พบวาเกษตรกรรอยละ ๒๓ มีการใชบริการรับสงไกชนของเอกชน อีกท้ังเกิดธุรกิจการเปดราน

จำหนายอาหารสัตว และอุปกรณไกชน ตลอดจนมีผูประกอบการอาหารเพ่ือบริโภคจากผลิตภัณฑไก

พ้ืนเมืองซ่ึงไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง  
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สวนท่ี 5 การไดรับบริการ การสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ 

ผลการศึกษาดานการบริการ การสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ (รายละเอียด   

ดังตารางท่ี 6) พบวาเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองรอยละ 62.3 ไดรับบริการและขอมูลดานการสงเสริม

การเลี้ยงไกพ้ืนเมืองจากหนวยงานกรมปศุสัตวมากท่ีสุด รองลงมารอยละ 23.8 จากกลุมผูเลี้ยง      

ไกพ้ืนเมืองในหมูบาน  และรอยละ 7 จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต./อบจ./เทศบาล)       

สวนการไดรับการเยี่ยมเยียนจากเจาหนาท่ีปศุสัตวพบวา รอยละ 69 เคยไดรับการเยี่ยมเยียน ท่ีเหลือ

รอยละ 31 ไมเคยไดรับการเยี่ยมเยียน สำหรับการใชบริการดานสุขภาพไกพ้ืนเมืองจากหนวยงานของ

กรมปศุสัตวพบวา รอยละ 22.7 ไมเคยใชบริการ ท่ีเหลือรอยละ 77.3 เคยใชบริการ โดยรอยละ 27.4  

ใชบริการยาถายพยาธิภายใน รอยละ 26.5 ใชบริการฉีดวัคซีนปองกันโรค รอยละ 24.4 บริการ

วิตามินและแรธาตุ  รอยละ 12 บริการยาถายพยาธิภายนอก และรอยละ 9.7 เอกสารคำแนะนำ   

การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

สำหรับการมีสวนรวมสนับสนุนหนวยงานกรมปศุสัตวของเกษตรกร พบวา เกษตรกร        

รอยละ 73.8 ไมมีสวนรวม ท่ีเหลือมีสวนรวมโดยรอยละ 20.3 เปนอาสาปศุสัตว รอยละ 8.7 บริจาค

ทรัพยสิน/เงิน และรอยละ 5.2 ฟารมสาธิตหรือแหลงศึกษาดูงาน สวนการจัดทำสมุดทะเบียนฟารม

หรือการบันทึกรายรับรายจายในการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองพบวารอยละ 72.7 ไมมีการบันทึก และรอยละ 

27.7 มีการบันทึก  ดานประสบการณเขารับการฝกอบรมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรพบวา  

รอยละ 56.5 ไมเคยเขารับการฝกอบรม ท่ีเหลือรอยละ 43.5 เคยเขารับการฝกอบรม โดยการ      

เขาฝกอบรมสูงสุด 5 ครั้ง ต่ำสุด 1 ครั้ง เฉลี่ย 2.07 ครั้ง สวนการไดรับขอมูลขาวสารดานการเลี้ยงไก

พ้ืนเมืองพบวา รอยละ 30.3 ไดรับขอมูลขาวสารจากเพ่ือนเกษตรกรดวยกัน รอยละ 24 .6           

จากเจาหนาท่ีปศุสัตว รอยละ 21.2 จากอาสาปศุสัตว รอยละ 13.5 จากเอกสารคูมือ รอยละ 4.4 

จากโทรทัศน  รอยละ 1.9 จากกำนัน ผูใหญบานหรือผูนำชุมชน รอยละ 1.5 จากหอกระจายขาว 

และรอยละ 0.8 จากหนังสือพิมพ   
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ตารางท่ี  6 การไดรับบริการ การสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ           (n = 400) 

การไดรับบริการ การสงเสริม 

และสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ 

จำนวน  รอยละ 

1. หนวยงานท่ีใหบริการ สงเสริมการเล้ียงไกพ้ืนเมือง   

1.1 กรมปศุสัตว 249 62.3 

1.2 องคการปกครองสวนทองถ่ิน (อบต./อบจ./เทศบาล) 28 7.0 

1.3 เอกชน 14 3.5 

1 .4  สำนั กงานการปฏิ รูป ท่ีดิ น เพ่ื อการเกษตร                    

(ส.ป.ก.) 

10 2.5 

1.5 กรมสงเสริมการเกษตร อ่ืนๆ (กลุมเกษตรกรผู

เลี้ยงไกพ้ืนเมืองในหมูบาน) 

95 23.8 

1.6 ไมเคยไดรับบริการจากหนวยงานใดๆ 4 0.9 

2. การเคยไดรับการเย่ียมเยียนจากเจาหนาท่ีปศุสัตว   

- ไมเคย 124 31.0 

- เคย 276 69.0 

3. การใชบริการดานสุขภาพไกพ้ืนเมืองจากหนวยงานของกรมปศุสัตว  

- ไมเคย 91 22.7 

- เคย 309 77.3 

ชนิดท่ีไดรับบริการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   

- ไดรับวัคซีนปองกันโรค 248 26.5 

- ยาถายพยาธภิายใน 256 27.4 

- ยากำจัดพยาธิภายนอก 113 12.0 

- วิตามินและแรธาต ุ 228 24.4 

- เอกสารคำแนะนำ 91 9.7 

4. การมีสวนรวมสนับสนุนหนวยงานกรมปศุสัตวของเกษตรกร  

- ไมมีสวนรวม 295 73.8 

- เปนอาสาปศุสัตว 81 20.3 

- ฟารมสาธิต หรือแหลงศึกษาดูงาน 21 5.2 

- บรจิาคทรัพยสิน/เงิน 3 8.7 
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ตารางท่ี  6   (ตอ)                                                                          (n = 400) 

การไดรับบริการ การสงเสริม 

และสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ 

จำนวน  รอยละ 

5. การจัดทำสมุดทะเบียนฟารม หรือการบันทึกรายรับรายจายในการเล้ียงไกพ้ืนเมือง 

- ไมไดบันทึก 289 72.3 

- ไดบันทึก 111 27.7 

6. ประสบการณเขารับการฝกอบรมการเล้ียงไกพ้ืนเมือง 

- ไมเคยฝกอบรม 226 56.5 

- เคยฝกอบรม 174 43.5 

- 1 ครั้ง 86 21.5 

- 2 ครั้ง 47 11.8 

- 3 ครั้ง 32 8.0 

- 4 ครั้งข้ึนไป 9 2.2 

(เฉลี่ย 2  ครัง้  ต่ำสุด  1  ครั้ง  สูงสุด 5 ครั้ง)   

7. การไดรับขอมูลขาวสารการเล้ียงไกพ้ืนเมือง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   

7.1 เจาหนาท่ี 232 24.6 

7.2 เพ่ือนเกษตรกรดวยกัน 281 30.3 

7.3 กำนัน ผูใหญบานหรือผูนำชุมชน 19 1.9 

7.4 อาสาปศุสัตว (อ.ส.ป.) 197 21.2 

7.5 หอกระจายขาวหมูบาน 14 1.5 

7.6 โทรทัศน 40 4.4 

7.7 เอกสาร หรือคูมือ 125 13.5 

7.8 หนังสือพิมพ 7 0.8 

7.9 ไมเคยไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อใดๆ 17 1.8 
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 จากการเยี่ยมเยียนของเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว พบวาเกษตรกรเคยไดรับบริการจากเจาหนาท่ี

กรมปศุสัตวรอยละ 69 ทำใหเกษตรกรไดรับความรู และปจจัยการผลิต รวมท้ังเวชภัณฑตาง ๆ 

อยางไรก็ตามเกษตรกรอีกรอยละ 22.7 ไมเคยไดรับการเยี่ยมเยียนจากเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว แสดงวา

การเขาถึงของเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวยังไมครบถวนทำใหเกษตรกรไมสามารถปรึกษาหารือดานการ

เลี้ยงไกจากเจาหนาท่ีได อีกท้ังการไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ อาจจะไมท่ัวถึง โดยเฉพาะดานโรค

ระบาดท่ีสำคัญ เชนโรคไขหวัดนก โรคนิวคาสเซิล และโรคอหิวาต หากเกษตรกรไมทราบขาวสารและ

ขอมูลท่ีแทจริง อาจทำใหเกิดการสับสน และมีการจัดการฟารมท่ีไมตรงกับหลักความปลอดภัยทาง

ชีวภาพได แตท้ังนี้เกษตรกรสวนสวนใหญ รอยละ 72.3 มีการบันทึกรายรับ รายจาย ในการเลี้ยงไก 

แสดงวาเกษตรกรเริ่มใหความสำคัญในการจดบันทึกตนทุนท่ีแทจริงทำใหสามารถทราบถึงตนทุนการ

ผลิตท่ีแทจริงได สงผลตอการวางแผนเพ่ือผลิตไกชนใหไดกำไรไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ี     

รอยละ 56.5 ไมเคยเขารับการอบรมจากหนวยงานของกรมปศุสัตว ดังนั้นจึงควรใหความสำคัญในการ

จัดอบรมใหเกษตรกรท่ียังไมเคยเขารวมการอบรม โดยเนนอบรมในหัวขอ การปองกันโรค การผลิต

อาหารลดตนทุน และการจัดการฟารมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

สวนท่ี 6 ปญหาดานตาง ๆ ในการเล้ียงไกพ้ืนเมือง  

ผลการศึกษาปญหาในการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกร (รายละเอียดดังตารางท่ี 7)   

จำแนกปญหาดานตาง ๆ ใหเกษตรกรกลุมตัวอยางเลือกตอบตามระดับปญหา 5 ระดับ คือ ระดับมี

ปญหามากท่ีสุด ระดับมีปญหามาก ระดับมีปญหาปานกลาง และระดับ มีปญหานอย พบวาเกษตรกร

มีปญหาในระดับมากท่ีสุด 2 ปญหา คือ 1) อาหารมีราคาแพง (4.72) และ 2) ศัตรูทางธรรมชาติ คือ

สนุัข (4.51)  เกษตรกรมีปญหาในระดับมาก 5 ปญหา คือ 1) ไมมีท่ีจำหนายวัคซีน (3.76) 2) แมพันธุ

หายาก/ราคาแพง (3.69) 3) ขาดความรูในการปองกันโรค (3.63) 4) ขาดเงินทุนในการสรางโรงเรือน 

(3.61) และ 5) พอพันธุหายาก/ราคาแพง (3.43) เกษตรกรมีปญหาในระดับปานกลาง 12 ปญหา คือ 

1)  อุปกรณไมเพียงพอ (3.40) 2) ขาดความรูดานการปรับปรุงพันธุ (3.29) 3) ราคาไมแนนอน (3.18) 

4) อาหารคุณภาพไมดี (3.18) 5) เลี้ยงไมคุมทุน (3.16) 6) ผู ซ้ือเปนผูกำหนดราคา 7) ศัตรูทาง

ธรรมชาติงู (3.09) 8) อาหารหาซ้ือยาก (3.06) 9) ไมมีตลาดจำหนาย (3.06) 10) พอคารับซ้ือมีนอย 

(3.05) 11) ศัตรูทางธรรมชาติแมว (3.05) 12) ตลาดอยูหางไกล (3.02)  นอกนั้นอยูในระดับมีปญหา

นอย 6 ปญหา ไดแก 1) ไมมีตลาดนัด (2.96) 2) ศัตรูทางธรรมชาติหนู (2.84) 3) น้ำไมสะอาด (2.42) 

4) ขาดแคลนน้ำ (2.35) 5) การจัดการฟารมเขาสูระบบมาตรฐาน (2.13) และ 6) การจัดการของเสีย

ในฟารม (2.06) ในสวนของการใหเกษตรกรเรียงลำดับความสำคัญของปญหาพบวา ปญหาท่ีมี

ความสำคัญลำดับท่ี 1 คือการควบคุมและปองกันโรค (รอยละ 26.25) ลำดับท่ี 2 คือโรงเรือนและ

อุปกรณ (รอยละ 24.25) ลำดับท่ี 3 คือพันธุและการปรับปรุงพันธุ (รอยละ 22.75) ลำดับท่ี 4       

คือ อาหารและการใหอาหาร (รอยละ22.0) ลำดับท่ี 5 คือ การตลาด (รอยละ 22.0) ลำดับท่ี 6      

คือ น้ำใหไกกิน (รอยละ 25.5) ลำดับท่ี 7 คือ วิธีการจัดการเลี้ยงดูไกพ้ืนเมืองระยะตาง ๆ (รอยละ 

23.25) และลำดับสุดทายคือ มลภาวะท่ีสงผลกระทบตอชุมชน (รอยละ 44.5) 
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 จากการศึกษาเปรียบเทียบระดับปญหาและระดับความตองการสงเสริม ตามขนาดฟารม 

ระหวางฟารมท่ีเลี้ยงนอยกวา 50 ตัว กับขนาดฟารมท่ีมากวา 50 ตัว พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงไก

พ้ืนเมืองในจังหวัดสุราษฎรธานี มีประเด็นท่ีมีปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติยิ่งท่ีระดับ 

0.01 มี 2 ประเด็นคือ โรงเรือนและอุปกรณ และปญหาดานน้ำใหไกกิน และประเด็นปญหาท่ีมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีประเด็นเดียวคือ อาหารและการใหอาหาร     

สวนประเด็นอ่ืน ๆ ไดแก พันธุและการปรับปรุงพันธุ การควบคุมและปองกันโรค การตลาด ศัตรูทาง

ธรรมชาติ และมลภาวะท่ีสงผลตอชุมชน มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ตารางท่ี 7   รอยละของเกษตรกร และระดับของปญหา โดยจำแนกตามปญหาดานตางๆ ในการเลี้ยง

ไกพ้ืนเมือง                    (n = 400) 

ปญหาการเล้ียงไกพ้ืนเมือง ระดับความสำคัญ (รอยละ) คาเฉล่ียของระดับปญหา 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

Mean ± SD แปล

ความหมาย 

1. โรงเรือนและอุปกรณ        

1.1 ขาดเงินทุนในการสรางโรงเรือน 20.0 35.5 33.5 7.0 4.0   3.61 ± 1.01  มาก 

1.2 อุปกรณไมเพียงพอ 10.8 37.5 39.3 8.5 4.0 3.40 ± 0.93 ปานกลาง 

2.  พันธุและการปรับปรุงพันธุ        

2.1  พอพันธุหายาก/ราคาแพง 11.0 38.0 35.3 11.3 4.5 3.43 ± 0.98 มาก 

2.2  แมพันธุหายาก/ราคาแพง 8.5 39.0 35.0 12.3 5.3 3.69 ± 0.97 มาก 

2.3 ขาดความรูดานการปรับปรุงพันธุ 8.8 33.5 40.8 11.8 5.3 3.29 ± 0.96 ปานกลาง 

3. อาหารและการใหอาหาร        

3.1 อาหารมีราคาแพง 42.3 29.3 13.8 10.5 4.3 4.72 ± 0.98 มากท่ีสุด 

3.2 อาหารคุณภาพไมด ี 6.0 34.3 37.0 17.5 5.3 3.18 ± 0.97 ปานกลาง 

3.3 อาหารหาซ้ือยาก 5.3 30.0 36.5 21.8 6.5 3.06 ± 0.59 ปานกลาง 

4. ปญหาดานน้ำใหไกกิน        

4.1 ขาดแคลนน้ำ 3.3 17.0 29.0 27.8 23.0 2.35 ± 0.36 นอย 

4.2 น้ำไมสะอาด 2.8 15.3 30.8 30.0 21.3 2.42 ± 0.41 นอย 

5.  การควบคุมและปองกันโรค        

5.1 ไมมีท่ีจำหนายวัคซีน 2.8 38.0 22.8 15.3 8.5 3.76 ± 0.75 มาก 

5.2 ขาดความรูในการปองกันโรค 7.5 38.0 28.5 21.0 5.0 3.63 ± 0.73 มาก 
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ตารางท่ี 7 (ตอ)                                                                                     (n = 400) 

ปญหาการเล้ียงไกพ้ืนเมือง   ระดับความสำคัญ (รอยละ) คาเฉล่ียของระดับปญหา 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

Mean ± SD แปล

ความหมาย 

6.  การตลาด        

6.1 ดานราคา        

- เลี้ยงไมคุมทุน 6.8 32.3 37.8 16.5 6.8 3.16 ± 0.73 ปานกลาง 

- ราคาไมแนนอน 7.0 31.8 38.3 16.0 7.0 3.18 ±0.75 ปานกลาง 

- ผูซ้ือเปนผูกำหนดราคา 7.0 31.5 38.3 16.0 7.2 3.15 ± 0.73 ปานกลาง 

6.2 ดานการจำหนาย        

- ไมมีตลาดจำหนาย 4.8 31.8 38.5 14.5 10.5 3.06 ± 0.68 ปานกลาง 

- ตลาดอยูหางไกล 4.3 27.3 43.3 16.8 8.5 3.02 ± 0.68 ปานกลาง 

- พอคารับซ้ือมีนอย 6.8 27.8 38.5 18.8 8.3 3.05 ± 0.67 ปานกลาง 

- ไมมีตลาดนัด 5.0 26.8 39.0 17.8 11.5 2.96 ± 0.52 นอย 

  7.ศัตรูทางธรรมชาต ิ        

- สุนัข 31.5 29.0 28.0 7.5 4.0 4.51 ± 0.68 มากท่ีสุด 

- แมว 9.8 21.0 41.5 19.8 8.0 3.05 ± 0.68 ปานกลาง 

- หนู 7.0 17.3 39.0 25.8 11.0 2.84 ± 0.67 นอย 

- งู 11.8 20.8 39.8 19.8 8.0 3.09 ± 0.52 ปานกลาง 

8. มลภาวะท่ีสงผลตอชุมชน        

8.1 การกำจัดของเสียภายในฟารม 3.3 22.0 25.3 40.8 8.8 2.06 ± 0.97  นอย 

8.2 การจัดการฟารมเขาสูระบบ

มาตรฐาน 

5.5 20.0 33.0 44.0 7.5 2.13 ± 0.79 นอย 

        

เฉล่ีย      2.96 ± 0.86 ปานกลาง 
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จากการศึกษาดานปญหาในการเลี้ยงไกของเกษตรกร พบวา สวนใหญมีปญหาในระดับ   

ปานกลาง และระดับนอย อาจเปนเพราะวาเม่ือเกษตรกรพบปญหาตางๆในการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

เกษตรกรมีศักยภาพพอท่ีจะจัดการปญหาไดดวยตัวเอง ปญหาท่ีพบในระดับมากท่ีสุดคือ อาหารสัตว 

มีราคาแพง (4.72) ท้ังนี้เปนเพราะเกษตรกรเริ่มหันมาใชอาหารสำเร็จรูปเสริมใหไกพ้ืนเมืองกินมาก

ยิ่งข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของ ดนัยศักดิ์ และสายญาติ (2558) พบวาปญหาท่ีพบมากท่ีสุดในการ

เลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรในจังหวัดระยองคือ อาหารสัตวมีราคาแพง ในขณะท่ี สุวิช และคณะ 

(2556) พบวา เกษตรกรมีการเสริมอาหารสำเร็จรูปใหไกพ้ืนเมืองรอยละ 55.6 เพ่ือเปนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเจริญเติบโต และชวยใหพอแมพันธุ สามารถผสมพันธุไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงโดยภาพรวมเกษตรกรไมมีปญหาในการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง สวนปญหาท่ีพบมากท่ีสุดอีกปญหา

หนึ่งคือ ศัตรูทางธรรมชาติคือสุนัข ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้พบวาเกษตรกรมีการสูญเสียจากสุนัขมาก

ท่ีสุด ดังนั้นเกษตรกรจึงตองปรับระบบการเลี้ยงใหไดมาตรฐานมากยิ่งข้ึนโดยการทำรั้วใหสามารถ

ปองกันสุนัขได แตลำพังเกษตรกรเองอาจจะไมมีกำลังเพียงพอท่ีจะมีงบประมาณลงทุนในการสรางรั้ว

ดังกลาว ภาครัฐจึงควรสนับสนุนงบประมาณในดานนี้ใหมากยิ่งข้ึนเพ่ือเกษตรกรจะลดความสูญเสีย

จากการเลี้ยงเพ่ิมกำไรใหมากยิ่งข้ึน สวนปญหาท่ีเกษตรกรพบมากคือ ไมมีท่ีจำหนายวัคซีน (3.76) 

และ ขาดความรูในการปองกันโรค (3.63) ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้เกษตรกรใหความสำคัญในดาน

ปองกันโรคเปนลำดับแรก แสดงวาเกษตรกรยังพบปญหาดานโรคระบาดอยางตอเนื่องจึงตองเนนการ

ใหความรู และสนับสนุนวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ ตลอดจนแนะนำวิธีการทำวัคซีนอยางถูกตองเพ่ือ

เกษตรจะลดความสูญเสียจากโรคตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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สวนท่ี 7 ความตองการสงเสริมการเล้ียงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกร 

 ผลการศึกษาความตองการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกร (รายละเอียดดังตาราง  

ท่ี 8) จำแนกความตองการความรูดานตาง ๆ ใหเกษตรกรกลุมตัวอยางเลือกตอบตามระดับความ

ตองการ 5 ระดับ คือ ตองการมากท่ีสุด ตองการมาก  ตองการปานกลาง  ตองการนอย และตองการ

นอยท่ีสุด พบวา เกษตรกรมีความตองการความรูมากท่ีสุดคือความรูเรื่องโรคตาง ๆ (4.8) และวิธีการ

จัดประกวดไกสวยงาม (4.7) พบความตองการระดับมากไดแก วิธีการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ 

(3.87) การบริหารและจัดการกลุม (3.81) วิธีการสรางโรงเรือนแบบตาง ๆ (3.75)ลักษณะของฟารม

มาตรฐาน (3.74) การแขงขันไกชน (3.61) การขออนุญาตเคลื่อนยาย (3.58) และตองการในระดับ

ปานกลาง ไดแก  การทำวัคซีน (3.44) วิธีการเลือกซ้ือแมพันธุไกพ้ืนเมือง (3.37) การรักษาโรคโดยใช

ยาแผนปจจุบัน (3.36) การรักษาโรคโดยใชสมุนไพร (3.34) วิธีผสมอาหารใชเอง (3.34) การเลือกซ้ือ

วัตถุดิบ (3.32) วิธีการเลือกซ้ือพอพันธุไกพ้ืนเมือง (3.31) การจัดตั้งตลาดนัด (3.28) ชองทางจำหนาย 

(3.28) กองทุนยาสัตวประจำกลุมหรือหมูบาน (3.25) วิธีการจัดตั้งกลุม (3.23) การใชยาสัตวตาม

ขอกำหนดมาตรฐาน (3.20) วิธีการจัดการเลี้ยงดูไกพ้ืนเมืองระยะตาง ๆ (3.16) บทบาทและหนาท่ี

ของสมาชิกกลุม (3.09) เกณฑการตัดสินไกสวยงาม  (3.07) การทำบัญชีรายรับ รายจาย (2.99) และ 

การบันทึกทะเบียนประวัติไกพ้ืนเมือง (2.92) ในสวนการใหเกษตรกรลำดับความตองการในการ

สงเสริมพบวา เกษตรกรมีความตองการสงเสริมลำดับท่ี 1 คือพันธุไกพ้ืนเมือง (รอยละ 37.5) ลำดับท่ี 

2 คือ วิธีการจัดการเลี้ยงดูไกพ้ืนเมืองระยะตาง ๆ (รอยละ 20.7) ลำดับท่ี 3 คือ การปองกันและรักษา

โรค (รอยละ 22.25) ลำดับท่ี 4 คือ การจัดตั้งกลุมผูเลี้ยงไกพ้ืนเมือง (รอยละ 33.75) ลำดับท่ี 5 คือ 

การจัดประกวด/แขงขัน (รอยละ 25) ลำดับท่ี 6 คือ การจัดทำมาตรฐานไกพ้ืนเมือง (รอยละ 18.75) 

ลำดับท่ี 7 คือ กองทุนยาสัตวประจำกลุม/หมูบาน (รอยละ 27.75) ลำดับท่ี 8 คือ การจัดการฟารม 

(รอยละ 20.75) ลำดับท่ี 9คือ อาหารไกพ้ืนเมือง (รอยละ 29.5) ลำดับท่ี 10 คือ การสรางโรงเรือนไก

พ้ืนเมือง (รอยละ 25) ลำดับท่ี 11 คือ การปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ (รอยละ 25.5) และลำดับ

สดุทายคือ ดานการตลาด (รอยละ 26.5)  

จากการศึกษาเปรียบเทียบระดับความตองการสงเสริม ตามขนาดฟารม ระหวางฟารมท่ีเลี้ยง

นอยกวา 50 ตัว กับขนาดฟารมท่ีมากวา 50 ตัว พบวา เกษตรกรผู เลี้ยงไกพ้ืนเมืองในจังหวัด          

สุราษฎรธานี มีประเด็นความตองการสงเสริมท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติยิ่งท่ีระดับ 0.01  

4 ประเด็นคือ การจัดประกวด/แขงขัน กองทุนยาสัตวประจำกลุม/หมูบานการจัดตั้งกลุมผูเลี้ยงไก

พ้ืนเมือง และมีระดับความตองการท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในประเด็น

เดียวคือ การจัดการฟารม สวนประเด็นอ่ืน ๆ ไดแก พันธุไกพ้ืนเมือง การสรางโรงเรือนไกพ้ืนเมือง 

วิธีการจัดการเลี้ยงดูไกพ้ืนเมืองระยะตาง ๆ อาหารไกพ้ืนเมือง  การปองกันและรักษาโรค การจัดทำ

มาตรฐานฟารมไกพ้ืนเมือง และดานการตลาด มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 8   ความตองการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกร    (n = 400) 
 

ความตองการสงเสริมดานตางๆ ปญหาของเกษตรกร (รอยละ) คาเฉล่ียของระดับปญหา 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

Mean ± SD แปล

ความหมาย 

1. พันธุไกพ้ืนเมือง      3.51 ± 0.89  

1.1 วิธีเลือกซ้ือแมพันธุไกพ้ืนเมือง 9 35.5 43.5 7.5 4.5 3.37 ± 0.91 ปานกลาง 

1.2 วิธีเลือกซ้ือพอพันธุไกพ้ืนเมือง 6.8 34.3 46.3 8.8 4.0 3.31 ± 0.86 ปานกลาง 

1.3 วิธีการปรับปรุง และพัฒนาสาย

พันธุ 

7.2 43.0 33.3 11.8 4.8 3.87 ± 0.92 มาก 

2.  การสรางโรงเรือนไกพ้ืนเมือง      3.75 ± 0.88  

2.1 วิธีการสรางโรงเรือนแบบตางๆ 5.0 44.3 29.8 17.3 3.8 3.75 ± 0.88 มาก 

3. การจัดการฟารม      2.96 ± 0.90  

3.1 การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจาย 3.0 24.8 44.8 23.0 4.5 2.99 ± 0.88 ปานกลาง 

3.2  การบันทึกทะเบียนประวัติไก

พ้ืนเมือง 

3.0 23.3 42.3 25.3 6.3 2.92 ± 0.92 ปานกลาง 

4. วิธีการจัดการและเล้ียงดูไกพ้ืนเมือง

ระยะตางๆ 

     3.16 ± 0.92  

4.1 การเลีย้งดูอนุบาลลูกไก 4.5 34.0 41.8 15.0 4.8 3.19 ± 0.91 ปานกลาง 

4.2 การเลี้ยงดูไกพื้นเมืองรุนหนุมสาว 4.5 31.3 42.0 17.8 4.5 3.14 ± 0.92 ปานกลาง 

4.3 การเลี้ยงดูพอพันธุ-แมพันธุ 4.8 31.5 43.0 16.0 4.8 3.16 ± 0.92 ปานกลาง 

5. การปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ      3.16 ± 0.98  

5.1 หลักการปรับปรุงพันธุ 8.3 32.3 39.5 14.5 5.5 3.23 ± 0.98 ปานกลาง 

5.2 การผสมเทียม 10.5 28.0 29.8 23.5 8.3 3.09 ± 0.97 ปานกลาง 

6. อาหารไกพ้ืนเมือง      3.33 ± 0.96  

6.1 วิธีผสมอาหารใชเอง 10.0 34.5 38.8 12.5 4.3 3.34 ± 0.96 ปานกลาง 

6.2 การเลือกซ้ือวัตถุดิบ 9.5 34.3 39.8 12.0 4.5 3.32 ± 0.96 ปานกลาง 

7. การปองกันและรักษาโรค      3.86 ± 0.74  

7.1 การทำวัคซีน 16.0 32.3 35.5 11.8 4.5 3.44 ± 0.74 ปานกลาง 

7.2 ความรูเรื่องโรคตางๆ 36.3 31.5 15.0 13.0 4.3 4.80 ± 0.71 มากท่ีสุด 

7.3 การรักษาโรค โดยใชยาแผน

ปจจุบัน 

15.3 31.5 33.5 13.5 6.3 3.36 ± 0.76 ปานกลาง 

7.4การรักษาโรค  โดยใชสมุนไพร 14.5 30.0 36.0 14.5 5.0 3.35 ± 0.76 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 8 (ตอ)                                                                        (n = 400) 

ความตองการสงเสริมดานตางๆ ปญหาของเกษตรกร (รอยละ) คาเฉล่ียของระดับปญหา 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

Mean ± SD แปล

ความหมาย 

8. กองทุนยาสัตวประจำกลุม หรือหมูบาน      3.25 ± 0.96  

8.1 วิธีจัดการกองทุนยาสัตว 8.5 31.5 40.5 15.0 4.5 3.25 ± 0.96 ปานกลาง 

9. การจัดตั้งกลุมผูเล้ียงไกพ้ืนเมือง      3.38 ± 0.95  

9.1 วิธีการจัดตั้งกลุม 7.0 29.5 46.0 14.0 3.5 3.23 ± 0.89 ปานกลาง 

9.2 การบริหารและการจัดการกลุม 5.5 44.8 27.5 17.3 5.0 3.81 ± 0.92 มาก 

9.3 บทบาท และหนาที่ของสมาชิก 5.0 28.7 42.8 16.8 6.8 3.09 ± 0.95 ปานกลาง 

10. การจัดทำมาตรฐานฟารมไกพ้ืนเมือง      3.47 ± 0.94  

10.1 ลักษณะของมาตรฐานฟารม 7.5 40.0 35.5 13.0 4.0 3.74 ± 0.94 มาก 

     10.2 การใชยาสัตวตามขอกำหนดมาตรฐาน

ฟารม 

4.3 37.5 36.5 17.0 4.8 3.20 ± 0.94 ปานกลาง 

10.3 วิธีการจดัการสิ่งแวดลอมฟารม 5.5 34.8 38.8 16.3 4.8 3.20 ± 0.93 ปานกลาง 

11. ดานการตลาด      3.38 ± 0.94  

11.1 การขออนุญาตเคลื่อนยาย 7.8 36.8 35.5 16.5 3.5 3.58 ± 0.95 มาก 

11.2 การจัดตั้งตลาดนดั 6.8 37.3 37.3 15.0 3.8 3.28 ± 0.93 ปานกลาง 

11.3 ชองทางจำหนาย 7.5 34.8 40.3 13.3 4.3 3.28 ± 0.94 ปานกลาง 

12. การจัดประกวด      3.79 ± 1.06  

12.1 วิธีการจัดประกวดไกสวยงาม 34.0 26.3 23.8 9.8 6.3 4.70 ± 1.05 มากท่ีสุด 

12.2 เกณฑการตัดสินไกสวยงาม 8.5 25.0 38.3 21.3 7.0 3.07 ± 1.04 ปานกลาง 

12.3 การแขงขันไกชน 9.5 35.5 27.8 19.3 8.3 3.61 ± 1.08 มาก 

คาเฉล่ีย      3.20 ± 0.92 ปานกลาง 
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    จากการศึกษาพบวา เกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมือง มีความตองการความรูมากท่ีสุดคือ ความรู

เรื่องโรคตาง ๆ เนื่องจากในปจจุบันมีโรคตาง ๆท่ีเกิดข้ึนใหมท้ังในคนและสัตว หรือจากสัตวสูคน

คอนขางมาก เกษตรกรจึงตองการความรูเพ่ือนำไปใชในการเลี้ยงไกเพ่ือลดความสูญเสีย สวนความ

ตองการความรูในระดับมากท่ีสุดอีกดานหนึ่งคือ การจัดประกวดไกสวยงาม เนื่องจากในจังหวัด       

สุราษฎรธานียังไมเคยมีการจัดประกวดไกพ้ืนเมืองสวยงามมากอน เกษตรกรจึงตองการมีความรู      

ในการสงไกเขาประกวดซ่ึงหากมีการสงเสริมอยางจริงจัง ทำใหไกตัวไหนของเกษตรดรไดรับรางวัล      

ไกสวยงามก็จะเปนการเพ่ิมมูลคาใหไกตัวนั้นไดอีกหลายเทาตัว และเกษตรยังใหความสำคัญกับการ

ตองการความสงเสริมเปนลำดับแรก คือ ดานสายพันธุไกพ้ืนเมืองซ่ึงแสดงวาเกษตรกรมีความสนใจ

และใหความสำคัญในการอนุรักษและพัฒนาสายพันธุไกพ้ืนเมือง รวมท้ังดานการจัดการเลี้ยงดู 

ตลอดจนการปองกันและรักษาโรคตาง ๆ ท้ังนี้เกษตรกรมีความตองการสงเสริมในดานอ่ืน ๆ สวนใหญ

จะอยูในระดับปานกลางท้ังนี้จากผลการศึกษาการการไดรับบริการและการสงเสริมจากกรมปศุสัตว 

ในครั้งนี้พบวา เกษตรกรรอยละ 69 ไดรับการเยี่ยมเยียนจากเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว ทำใหเกษตรกร

ไดรับความรูและขอมูลขาวสารตาง ๆ จึงมีความตองการความรูในระดับปานกลาง อยางไรก็ตาม 

เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว  จึงจำเปนอยางยิ่งท่ีตองใหความรูกับเกษตรกรในดานดังกลาวอยางสม่ำเสมอ 

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับเกษตรกรในการผลิตไกพ้ืนเมืองใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

อีกท้ังควรเนนสงเสริมดานการแขงขันไกชน ตลอดจนเนนการสงเสริมในดานการประกวดไกสวยงาม 

ซ่ึงจะเปนการสงเสริมใหเกิดการแขงขันในการพัฒนาสายพันธุ ใหตรงตามมาตรฐานสายพันธุ เพ่ือเปน

การอนุรักษใหไกพ้ืนเมือง โดยเฉพาะไกพ้ืนเมืองประจำถ่ินภาคใตสามารถดำรงอยูคูประเทศไทยสืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 



 
 

บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

สรุปผล 

 การศึกษาสภาพการผลิตและความตองการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรใน

จังหวัดสุราษฎรธานี  มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบสภาพการเลี้ยง สภาพปญหา รวมถึงทราบความ

ตองการของเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมือง ในดานตาง ๆ สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค 

และมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1.สภาพการผลิตไกพ้ืนเมือง และลักษณะพ้ืนฐานทางสังคมของเกษตรกร 

   1.1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา เกษตรกร           

ผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองรอยละ 71.7 เปนเพศชาย สวนใหญมีอายุระหวาง 41-55 ป จบการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด มีอาชีพหลักคือ ทำสวน มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน               

มีประสบการณเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเฉลี่ย 15 ป   

  1.2 สภาพการเลี้ยงและการใหอาหาร พบวา สวนใหญเกษตรกรเลี้ยงไกพ้ืนเมืองไวขายเปน

ไกชนมากท่ีสุด รองลงมาคือ เลี้ยงไวบริโภคในครัวเรือน โรงเรือนท่ีเกษตรกรใชเลี้ยงไกพ้ืนเมืองจะแยก

จากตัวบาน ไมมีเกษตรกรรายใดท่ีมีโรงเรือนอยูใตถุนบาน รอยละ 96.2 ไมมีรั้วปองกันสุนัข มีรูปแบบ

การเลี้ยงแบบก่ึงขังก่ึงปลอยมากท่ีสุด  โดยเกษตรกรท้ังหมดจะมีอุปกรณใสอาหารและน้ำ อาหารท่ีให

ไกกิน รอยละ 43 มาจากอาหารวัตถุดิบลวน ๆ เชน ขาวเปลือก ขาวโพด และมีการเสริมอาหาร

สำเร็จรูปเปนครั้งคราว วิธีการใหอาหารสวนใหญรอยละ 69.8 เกษตรกรจะใสภาชนะใหกิน  และรอย

ละ 30.2 จะหวานบนพ้ืน/ลาน  

 1.3 การปองกันและรักษาโรค  พบวา เกษตรกรสวนใหญมีการปองกันโรคโดยการทำวัคซีน 

ไดแกวัคซีนนิวคาสเซิล  ชวงอายุท่ีทำเฉลี่ย 10.5 วัน โดยวิธีหยอดตา , วัคซีนหลอดลมอักเสบ ชวง

อายุท่ีทำเฉลี่ย 10.8 วันโดยวิธีหยอดตา , วัคซีนอหิวาต ชวงอายุท่ีทำเฉลี่ย 50 วัน วิธีทำฉีดหนาอก  

และวัคซีนฝดาษ ชวงอายุท่ีทำเฉลี่ย 42.4 วัน วิธีทำแทงผังผืดปก สวนใหญมีการกำจัดพยาธิภายใน  

โดยวิธีกำจัดพยาธิ โดยใชยาแผนปจจุบันและยาสมุนไพร  การตายของไกพ้ืนเมืองในรอบปท่ีผานมา 

รอยละ 58.8 มีการตาย สาเหตุการตาย รอยละ 80.4 เกิดจากศัตรูตามธรรมชาติ (สุนัขกัด) มากท่ีสุด 

กรณีไกพ้ืนเมืองเจ็บปวยหรือมีปญหาดานสุขภาพพบวา รอยละ 59.3 ปรกึษารานขายยาสัตว และเม่ือ

ไกเจ็บปวยรอยละ 78  รักษาเอง  

 

 

 

 

 

 



 
 

 1.4 ดานการผลิต การพัฒนาสายพันธุ และการตลาด พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 87 

เลี้ยงไกชนใต (ชนเดือย)  ตระกูลสีชีจะนิยมเลี้ยงมากท่ีสุด จำนวนไกพ้ืนเมืองท่ีเลี้ยง สูงสุด 500 ตัว 

ต่ำสุด 10 ตัว เฉลี่ย 46 ตัว พอ-แมพันธุสวนใหญรอยละ 42.8 ไดมาจากญาติพ่ีนองเพ่ือนฝูงและไมมี

เกษตรกรรายใดท่ีเคยไดรับพอพันธุจากราชการ  รอยละ 99.5 จะใชวิธีการผสมแบบธรรมชาติ สวน

ใหญเกษตรกร  รอยละ 78  มีการนำพอพันธุมาปรับปรุงพันธุ อัตราสวนพอพันธุ ตอแมพันธุในการ

ผสมพันธุคือ 1 : 2-4 ทำใหไดลูกไกท้ังเพศผูและเพศเมีย สำหรับดานการตลาดเกษตรกรรอยละ 34.3 

จะขายไกพ้ืนเมืองโดยมีเกษตรกรรายอ่ืนมาซ้ือ  รองลงมารอยละ 28.8 ซ้ือขายทางเฟสบุค, เกษตรกร

ขายไกมีชีวิตแบบชั่งกิโลเพ่ือบริโภค เฉลี่ย กก.ละ 80.3 บาท ผู ซ้ือท้ังหมดอยู ในพ้ืนท่ีจังหวัด            

สุราษฎรธานี ขายไกหนุมเปนไกชนสูงสุดเฉลี่ย ตัวละ 3,260 บาท ต่ำสุดเฉลี่ยตัวละ 1,250 บาท ซ่ึง

รอยละ 53.2  ผู ซ้ืออยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี นอกจากนั้นเปนผู ซ้ือท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีจังหวัด         

สุราษฎรธานี กับผูซ้ือจากตางประเทศ (กัมพูชา, มาเลเซีย) รอยละ 33.8 และรอยละ 10.7 ตามลำดับ 

ขายเปนไกสาวแมพันธุ สูงสุดเฉลี่ยตัวละ 2,214 บาท ต่ำสุดเฉลี่ยตัวละ 1,022 บาท ซ่ึงรอยละ 36    

ผู ซ้ืออยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี นอกจากนั้นเปนผูซ้ือจากตางประเทศ (กัมพูชา, มาเลเซีย)       

กับผูซ้ือท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี รอยละ 39.3 และรอยละ 24.7 ตามลำดับเกษตรกร     

รอยละ 69.8 จะจำหนายไกพ้ืนเมืองท่ีฟารม/คอก ของตนเอง รอยละ 23 มีการจัดสงโดยบริการรบัสง

เอกชน (เฉลี่ยตัวละ 500 บาท) นอกจากนั้นจัดสงดวยตัวเอง เกษตรกรรอยละ 67 มีความถ่ีในการ

จำหนายไกพ้ืนเมือง 1 เดือน/1ครัง้  

 1.5 ดานการไดรับบริการสงเสริมจากหนวยงานตาง ๆ พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมือง

ไดรับบริการและขอมูลดานการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองจากหนวยงานกรมปศุสัตวมากท่ีสุด และ

พบวารอยละ 69 มีเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวเขาเยี่ยมเยียนอยางสม่ำเสมอ สวนใหญไดรับบริการดาน

สุขภาพโดยการไดรับวัคซีนปองกันโรค และเวชภัณฑตาง ๆ เกษตรกรรอยละ 72.7 มีการบันทึก

รายรับรายจายในการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง สวนการเขารับการอบรมของเกษตรกร พบวา รอยละ 56.5  

ไมเคยเขารับการฝกอบรม โดยการเขาฝกอบรม เฉลี่ย 2 ครั้ง สวนการไดรับขอมูลขาวสารดานการ

เลี้ยงไกพ้ืนเมืองพบวา รอยละ 30.3 ไดรับขอมูลขาวสารจากเพ่ือนเกษตรกรดวยกัน  
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จากการศึกษาสภาพการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานี แสดงใหเห็นวา

เกษตรกรจะเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเพ่ือเปนอาชีพเสริมจากการทำการเกษตรอ่ืน ๆ คือทำสวน ทำไร ทำนา   

ซ่ึงเปนอาชีพเสริมท่ีสามารถสรางรายไดเปนอยางดี และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีเปนสวนยาง     

สวนผลไม หรือไรนาตาง ๆ เนื่องจากไกพ้ืนเมืองตองการพ้ืนท่ี และสามารถหากินเองตามธรรมชาติได     

อีกท้ังยังมีความแข็งแรง เลี้ยงงาย ฟกลูกและเลี้ยงลูกเองได มีภูมิตานทานโรคไดดี หากเกษตรกรไดรับ

ความรูดานวิชาการตาง ๆ ในการเลี้ยง ควบคูและผสมผสานไปกับประสบการณหรือภูมิปญญา

ชาวบานท่ีสืบทอดตอกันมา จะทำใหประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองได

ในท่ีสุด ซ่ึงนอกจากเนื้อของไกพ้ืนเมืองจะมีรสชาติดี เปนท่ีนิยมบริโภคของประชาชนท่ัวไปแลว ยังมี

ความสามารถในชั้นเชิงการตอสู สามารถฝกฝนใหเปนไกในเกมกีฬาได อีกท้ังยังมีสีสันท่ีหลากหลาย

สวยงาม สงผลใหเกิดการเพ่ิมมูลคาในตัวเองไดเปนอยางดี หากรัฐบาลมีการสงเสริมอยางจริงจัง และ

มีการวางแผนการพัฒนาไกพ้ืนเมืองใหเปนอาชีพของเกษตรกรรายยอยอยางเปนระบบ ก็จะสามารถ

เปนรายไดใหเกษตรในยามท่ีผลผลิตทางการเกษตรอ่ืน ๆ มีราคาตกต่ำ หรือในยามหนาแลงท่ีไม

สามารถเพาะปลูกพืชตาง ๆ ได โดยเนนการพัฒนาสายพันธุใหโตเร็ว อัตราการแลกอาหารเปนน้ำหนัก

ต่ำ อีกท้ังยังมีความสวยและความเกงในตัวเดียวกัน ก็จะเปนท่ีนิยมของลูกคาท้ังในประเทศและ                

ตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศแถบตะวันออกกลางไดแก ซาอุดิอาระเบีย บารเรน คูเวต และ

ประเทศเพ่ือนบานไกแก กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เปนตน (ปรารถนา, 2554)    

อีกท้ังยังเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในดานตาง ๆ ตั้งแตเกษตรกรผูปลูกขาวเปลือกสำหรับเลี้ยงไกชน 

เกษตรกรผูผลิตสุมในการขังไกชน ผูผลิตอุปกรณ และยาบำรุงรางกายไกชนตาง ๆ  ซ่ึงจากการวิจัย

ครั้งนี่พบวาสวนใหญ มีการใชยาบำรุงรางกายท้ังในพอแมพันธุ  และในไก ท่ี เลี้ยงชน รวมท้ัง

ผูประกอบการรายยอยท่ีทำธุรกิจในการขนสงเคลื่อนยายไกชน 

2. ปญหาตาง ๆ ในการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานีพบวา เกษตรกร

มีปญหาในระดับมากท่ีสุด 2 ปญหา คือ 1) อาหารมีราคาแพง (4.72) และ 2) ศัตรูทางธรรมชาติ คือ

สนุัข (4.51)  เกษตรกรมีปญหาในระดับมาก 5 ปญหา คือ 1) ไมมีท่ีจำหนายวัคซีน (3.76) 2) แมพันธุ

หายาก/ราคาแพง (3.69) 3) ขาดความรูในการปองกันโรค (3.63) 4) ขาดเงินทุนในการสรางโรงเรือน 

(3.61) และ 5) พอพันธุหายาก/ราคาแพง นอกนั้นเปนปญหาในระดับปานกลาง และนอยในสวนของ

การใหเกษตรกรเรียงลำดับความสำคัญของปญหาพบวา ปญหาท่ีมีความสำคัญลำดับท่ี 1 คือการ

ควบคุมและปองกันโรค (รอยละ 26.25) ลำดับท่ี 2 คือโรงเรือนและอุปกรณ (รอยละ 24.3) ลำดับท่ี 3 

คือพันธุและการปรับปรุงพันธุ (รอยละ 22.75) ลำดับท่ี 4 คือ อาหารและการใหอาหาร (รอยละ22.0) 

ลำดับท่ี 5 คือ การตลาด (รอยละ 22.0)  จากปญหาดังกลาว เจาหนาท่ีกรมปศุสัตวสามารถสงเสริมให

เกษตรกรหาวัตถุดิบตางๆ ท่ีมีอยูในทองถ่ิน เชน หยวกกลวย กากมะพราว การเพาะปลวก เปนตน 

แตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการของไกเม่ือเลี้ยงเปนจำนวนมากข้ึน ดังนั้นรัฐบาลควรมีมาตรการใน

การลดราคาอาหารสัตวสำเร็จรูปลงอยางนอยกิโลกรัมละ 50 สตางค หรือลดภาษีนำเขาวัตถุดิบตาง ๆ        
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     เชน ขาวโพด กากถ่ัวเหลือง เปนตน เพ่ือเปนการลดภาระตนทุนคาอาหารสัตวของเกษตรกรทำให                 

เกษตรกรมีกำไรจากการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากในปจจุบันเกษตรกรหันมาให

ความสำคัญกับโภชนะท่ีไกจะไดรับมากข้ึนจึงตองมีการเสริมอาหารสำเร็จรูปจากรานขายอาหารสัตว

ซ่ึงมีราคาแพง และจากปญหาความสูญเสียจากสุนัข ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกษตรกร

จัดทำรั้วเพ่ือปองกันสุนัข นอกจากนี้ควรเนนการใหความรูดนการปรับปรุงพันธุการปองกันโรค      

การกระจายวัคซีนไปยังกลุมเกษตรกรตาง ๆ โดยอาศัยการรวมกลุมของเกษตรกรเกิดการพบปะ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวาเจาหนาท่ีกับเกษตรกรอยางสม่ำเสมอ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบระดับปญหาตามขนาดฟารม ระหวางฟารมท่ีเลี้ยงนอยกวา 50 ตัว 

กับขนาดฟารมท่ีมากวา 50 ตัว พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในจังหวัดสุราษฎรธานี มีปญหาท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติยิ่งท่ีระดับ 0.01 มี 2 ประเด็นคือ โรงเรือนและอุปกรณ และ

ปญหาดานน้ำใหไกกิน สวนประเด็นปญหาท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

มีประเด็นเดียวคือ อาหารและการให  สวนประเด็นอ่ืน ๆ ไดแก พันธุและการปรับปรุงพันธุ           

การควบคุมและปองกันโรค การตลาด ศัตรูทางธรรมชาติและมลภาวะท่ีสงผลตอชุมชน มีความ

แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

3. ความตองการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา 

เกษตรกรมีความตองการความรูมากท่ีสุดคือความรูเรื่องโรคตางๆ (4.8) และวิธีการจัดประกวดไก

สวยงาม (4.7) พบความตองการระดับมากไดแก วิธีการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ (3.87) การ

บริหารและจัดการกลุม (3.81) วิธีการสรางโรงเรือนแบบตาง ๆ (3.75) ลักษณะของฟารมมาตรฐาน 

(3.74) การแขงขันไกชน (3.61) การขออนุญาตเคลื่อนยาย (3.58)  นอกนั้นมีความตองการสงเสริม 

ในระดับปานกลาง สวนการใหเกษตรกรลำดับความตองการในการสงเสริมพบวา เกษตรกรมีความ

ตองการสงเสริมลำดับท่ี 1 คือพันธุไกพ้ืนเมือง (รอยละ 37.5) ลำดับท่ี 2 คือ วิธีการจัดการเลี้ยงดู    

ไกพ้ืนเมืองระยะตาง ๆ จากผลการศึกษาแสดงวาเกษตรกรยังมีความตองการความรูในทุกๆดาน 

โดยเฉพาะดานการปองกันและรักษาโรค ดานการจัดประกวดไกสวยงาม และการพัฒนาสายพันธุ 

ดังนั้นจึงควรใหความสำคัญในหลักวิชาการตางๆของเจาหนาท่ีซ่ึงตองเปนผูถายทอดใหกับเกษตรกร 

โดยเจาหนาท่ีตองไดรับความรูเพ่ิมเติมอยูตลอดเวลา จะทำใหเกิดความเชี่ยวชาญสามารถถายทอด  

ใหเกษตรกรไดอยางถูกตอง เชน ในดานการพัฒนาสายพันธุ เพ่ือใหไดสายพันธุท่ีมีท้ังความสวยและ

ความเกงในชั้นเชิงการตอสูอยูในตัวเดียวกัน สงเสริมใหเกิดการซอม ปล้ำ คัดสายพันธุ และจัดใหมี 

การประกวด แขงขัน ใหมีความหลากหลายมากข้ึน เนนเงินรางวัลสูงๆ เพ่ือเปนแรงจูงใจใหเกษตรกร 

มีการพัฒนาสายพันธุอยางตอเนื่อง รวมท้ังการสงเสริม สนับสนุนใหมีการรวมกลุมกันของเกษตรกร 

ตลอดจนการสนับสนุนการจัดตั้งตลาดนัดไกพ้ืนเมือง  
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 จากการศึกษาเปรียบเทียบระดับความตองการสงเสริมตามขนาดฟารม ระหวางฟารมท่ีเลี้ยง

นอยกวา 50 ตัว กับขนาดฟารมท่ีมากวา 50 ตัว พบวา เกษตรกรผู เลี้ยงไกพ้ืนเมืองในจังหวัด          

สุราษฎรธานี  มีระดับความตองการท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติยิ่ งท่ีระดับ 0 .01              

มี 4 ประเด็นคือ การจัดประกวด/แขงขัน กองทุนยาสัตวประจำกลุม/หมูบาน การจัดตั้งกลุมผูเลี้ยง   

ไกพ้ืนเมือง และ ดานการตลาด และมีระดับความตองการท่ีแตกตางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ในประเด็นเดียวคือ การจัดการฟารม สวนประเด็นอ่ืน ๆไดแก พันธุไกพ้ืนเมือง การสรางโรงเรือน    

ไกพ้ืนเมือง วิธีการจัดการเลี้ยงดูไกพ้ืนเมืองระยะตาง ๆ อาหารไกพ้ืนเมือง การปองกันและรักษาโรค 

การจัดทำมาตรฐานฟารมไกพ้ืนเมือง และดานการตลาด มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญ     

ทางสถิติ 

ขอเสนอแนะ 

1.เกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในจังหวัดสุราษฎร สวนใหญเลี้ยงไกเปนอาชีพเสริม และมี

ประสบการณจำนวนมากพอสมควร ทำใหสามารถท่ีจะพัฒนาใหเปนอาชีพหลักไดโดยเนนเสริมสราง

ความรูดานตาง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาสายพันธุและการปองกันโรค การพัฒนาฟารมใหเขาสู

มาตรฐาน ดังนั้นกรมปศุสัตวจึงควรใหความสำคัญกับเจาหนาท่ีหรือบุคลากรดานไกพ้ืนเมือง  โดยมี

การจัดอบรมเจาหนาท่ีเพ่ือมีความเชี่ยวชาญดานนี้โดยเฉพาะ จึงจะสามารถนำความรูไปถายทอด

ใหแกเกษตรกรไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. การแกไขปญหาราคาอาหารสัตว และวัตถุดิบอาหารสัตวมีราคาแพง รัฐบาลควรควบคุม

ราคาหารสัตวสำเร็จรูป และกำหนดใหบริษัทผูผลิตอาหารสัตวเพ่ือจำหนายดำเนินการลดราคาอาหาร

สำเร็จรูปลง รวมท้ังควรลดภาษีนำเขาวัตถุดิบตาง ๆ เชน ขาวโพด  มันสำปะหลัง กากถ่ัวเหลือง    

เปนตน รวมท้ังควรสงเสริมใหปลูกพืชท่ีเปนวัตถุดิบอาหารสัตว เชน ขาวเปลือก ขาวโพด ใหมากข้ึน 

ตลอดจนกรมปศุสัตวควรใหความสำคัญกับการผลิตอาหารไกพ้ืนเมือง เพ่ือจำหนายใหเกษตรกรใน

ราคาท่ีถูกกวาทองตลาด การจัดตั้ง ศูนยกระจายอาหารสัตวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

3. สนบัสนุนวัสดุอุปกรณและงบประมาณในการปรับปรุงโรงเรือนของเกษตรกรเพ่ือพัฒนาให

เกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองปรับระบบการเลี้ยงใหไดมาตรฐานมากยิ่งข้ึน 

4. เนนการสงเสริมใหมีการจัดประกวดแขงขันใหมากข้ึนท้ังประเภทไกสวยงาม และไกชน 

โดยเนนเงินรางวัลใหสูงข้ึน จะทำใหเกิดแรงจูงใจในการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ ตลอดจนการลด

ขอจำกัดในการเคลื่อนยายเพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหเกษตรกรสามารถเคลื่อนยายไกเพ่ือ   

การประกวด แขงขันตาง ๆ ไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

5. เนนสงเสริมการสงออกไปยังประเทศเพ่ือนบานในกลุมประเทศอาเซียน และในกลุม

ประเทศอาหรับท่ีมีความนิยมชมชอบในไกพ้ืนเมืองไทย โดยการใหความรูดานตาง ๆ เชน ระเบียบ

และข้ันตอนตาง ๆ ในการสงออก การจัดทำเอกสารตาง ๆ ในการเคลื่อนยายเพ่ือการสงออกไป      

ยังตางประเทศ ข้ันตอนและวิธีการตรวจหาเชื้อโรคตาง ๆ เพ่ือรับรองการสงออก เปนตน จะทำใหเกิด

รายไดเขาสูประเทศอีกมหาศาล อีกท้ังยังเปนการชวยใหเกษตรกรมีรายไดจากการประกอบอาชีพการ

เลี้ยงไกพ้ืนเมืองไดเปนอยางดี 
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แบบสอบถาม 

การศึกษาสภาพการผลิตและความตองการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

ของเกษตรกรในจังหวัดสรุาษฎรธานี 

------------------------------------------------ 

แบบสอบถามนี้เปนการศึกษาสภาพการผลิตและความตองการสงเสริมการเล้ียงไกพ้ืนเมืองของ

เกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย 7 สวนหลัก  75  ขอยอย ขอความกรุณาตอบ 

และ หรือ แสดงระดับความตองการ ระดับของปญหา ฯลฯ ใหครบทุกขอ เพ่ือความสมบูรณของ

ขอมูล และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

กรุณาทำเครื่องหมาย  /  ลงใน (      ) ตามความเปนจริง 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานบางประการของเกษตรกร 

1. เพศ  (      ) ชาย  (      ) หญิง 

2. อายุ   (      )  ไมเกิน 40 ป (      ) 41 – 55 ป (      )  มากกวา 55 ป  

3. การศึกษา (      ) ระดับประถมศึกษา  (      ) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

  (      ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (      ) ระดับปรญิญาตรีและสูงกวา 

4. สถานภาพการสมรส 

  (      ) สมรส  (      ) โสด  (      ) หมาย 

5. สถานภาพทางสังคม 

  (      )  ไมมีตำแหนง  (      )  กรรมการหมูบาน 

  (      ) สมาชิก  อ.บ.ต.    (      )  ผูใหญบาน  

                     (      )  อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................... 

6. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน .............................คน/ครัวเรือน 

7. จำนวนแรงงานในการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง ..........................คน/ครัวเรือน 

แรงงานคนเลี้ยงไกพ้ืนเมือง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) ไดแก 

(      ) เลี้ยงเอง   (      ) ภรรยา/สามี (      ) ลูก   

(      ) พอ/แม   (      ) จางคนอ่ืน   

8. อาชีพหลัก 

 (      ) ทำนา      (      ) ทำไร    (      )  ทำสวน  (      )  รับราชการ 

 (      ) เลี้ยงสัตว   (      ) คาขาย  (      )  บริษัทเอกชน (      )  อ่ืนๆ ระบุ.................. 

9. พ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร (ไร/ครัวเรอืน) 

 (      )  ไมมีพ้ืนท่ีถือครอง  (      ) มีพ้ืนท่ีถือครอง ....................... ไร 

10. พ้ืนท่ีใชในการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง (ไร/ครัวเรือน) 

(      ) ไมมีพ้ืนท่ี   (      ) มีพ้ืนท่ี ………………..ไร   
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11. การเชาท่ีดินเพ่ือใชในการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง (ไร/ครัวเรือน)   

 (      )  ไมไดเชา   (      ) ไดเชา   จำนวนท่ีดินท่ีเชา…………ไร 

12. ประสบการณในการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง ................................. ป  

สวนท่ี 2 สภาพการเล้ียงและการใหอาหาร  

1. การเลี้ยงไกพ้ืนเมืองมีวัตถุประสงคเพ่ืออะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(      ) เลี้ยงไวบริโภคในครัวเรือน    (      ) เลี้ยงไวขายเปนไกชน 

(      ) เลี้ยงไวขายเปนพอพันธุและแมพันธุ   (      ) เลี้ยงไวขายเปนไกสวยงาม 

(      ) เลี้ยงเพ่ือขายไข    (      ) อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………….. 

2. โรงเรือนท่ีใชเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

2.1 ลักษณะโรงเรือน  

(      ) อยูใตถุนบาน ไมมีตาขายกันนก      (      ) อยูใตถุนบาน มีตาขายกันนก 

          (      ) แยกจากตัวบาน ไมมีตาขายกันนก   (      ) แยกจากตัวบาน มีตาขายกันนก 

 2.2 การมีรั้วปองกันสุนัข 

(      ) มีรั้วปองกันสุนัข   (      ) ไมมีรั้วปองกันสุนัข 

3. รูปแบบการเลีย้ง 

(      ) ขังคอก    (      ) ปลอยลาน 

(      ) ก่ึงขังก่ึงปลอย   (      ) อ่ืนๆ .............................. 

4. อุปกรณในการเลี้ยง 

(      ) มีอุปกรณใสอาหารและน้ำ 

(      ) ไมมีอุปกรณใสอาหารและน้ำ 

5. ภาชนะท่ีทานใสน้ำใหไกกิน 

(      ) กระปุกน้ำ   (      ) กระถาง 

(      ) ลอยาง    (      ) อ่ืนๆ (ระบุ) ................................... 

6. อาหารท่ีใหไกกินมาจากแหลงใด 

(      ) ผสมเอง (ระบุ) ..................................................................... 

(      ) ซ้ืออาหารสำเร็จรูปจากรานขายอาหารสัตว 

(      ) อาหารวัตถุดิบลวนๆ เชน ขาวเปลือก ขาวโพด 

(      ) อาหารสำเร็จรูป ผสมวัตถุดิบ (ระบุ) ..................................................................... 

(      ) ปลอยหากินเองตามธรรมชาต ิ

(      ) ปลอยหากินและใหอาหารเสริมเปนครั้งคราว 

(      ) อ่ืน (ระบุ) ..................................................................... 

7. วิธีการใหอาหาร 

(      ) หวานบนพ้ืน/ลาน   (      ) ใชภาชนะ 

(      ) อ่ืนๆ ..................................................................... 
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8. อาหารท่ีใหมีอะไรบาง ปริมาณท่ีให/ครั้ง 

(      ) ขาวเปลือก  ปริมาณให/ครั้ง.....................กรัม จำนวน.......................ครั้ง 

(      ) ขาวโพด  ปริมาณให/ครั้ง.....................กรัม จำนวน.......................ครั้ง 

(      ) ปลายขาว  ปริมาณให/ครั้ง.....................กรัม จำนวน.......................ครั้ง 

(      ) รำ  ปริมาณให/ครั้ง.....................กรัม จำนวน.......................ครั้ง 

9. แหลงน้ำท่ีใหเลี้ยงไก 

(      ) น้ำประปา    (      ) น้ำบอบาดาล 

(      ) น้ำจากลำคลอง   (      ) จากบอน้ำท่ีขุดไว     (      ) น้ำฝน 

10. การใหยาปฏิชีวนะ หรือสมุนไพรในน้ำใหไกกิน 

(      ) ใช     (      ) ไมใช 

สวนท่ี 3 การปองกันและรักษาโรค 

1. ทานไดทำวัคซีนใหไกหรือไม 

(      ) ทำ    (      ) ไมทำ 

2. ทานเคยทำวัคซีนปองกันโรคอะไรบาง 

(      ) นิวคาสเซิล   ชวงอายุท่ีทำ.............วัน วิธีทำ...................................................... 

(      ) หลอดลมอักเสบ ชวงอายุท่ีทำ.............วัน วิธีทำ...................................................... 

(      ) อหิวาต  ชวงอายุท่ีทำ.............วัน วิธีทำ...................................................... 

(      ) ฝดาษ  ชวงอายุท่ีทำ.............วัน วิธีทำ...................................................... 

(      ) อ่ืนๆ ระบุ  ชวงอายุท่ีทำ.............วัน วิธีทำ...................................................... 

3. ทานกำจัดพยาธิภายในหรือไม 

(      ) ไมกำจัด   (      ) กำจัด 

                    วิธีกำจัด   (      ) ยาแผนปจจุบัน 

       (      ) ยาสมุนไพร 

       (      ) อ่ืนๆ ระบุ ........................................... 

4. ทานกำจัดพยาธิภายนอก (เห็บ เหา ไร) หรือไม 

(      ) ไมกำจัด   (      ) กำจัด 

              วิธีกำจัด (      ) ยาแผนปจจบุัน 

                         (      ) ยาสมุนไพร 

       (      )  อ่ืนๆ ระบุ ........................................... 

5. การเจ็บปวยของไกในรอบป 

(      ) ไมเคยเจ็บปวย   (      ) เคยเจ็บปวย 
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6. การตายของไกในรอบป 

(      ) ไมมีการตาย   (      ) มีการตาย 

             สาเหตุการตาย  (      ) ศัตรูตามธรรมชาติ ระบุ ........................ 

(      ) โรคนิวคาสเซิล 

(      ) โรคอหิวาต 

(      ) โรคผีดาษ 

(      ) โรคหลอดลมอักเสบ 

(      ) อ่ืนๆ ระบุ .............................................. 

7. เม่ือไกเจ็บปวยหรือมีปญหาสุขภาพทานปรึกษากับ 

(      ) เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว  (      ) อาสาปศุสัตว 

(      ) รานขายยาสัตว    (      ) เจาหนาท่ี อบต. / เทศบาล 

8. บุคคลท่ีทำการรักษาเม่ือไกเจ็บปวย 

(      ) เจาหนาท่ีกรมปศุสัตว  (      ) อาสาปศุสัตว 

(      ) รักษาเอง    (      ) ไมไดรักษา 

(      ) สัตวแพทยประจำคลินิก 

 9. ทานใชยาอะไรในการรักษาไกชน 

  (      ) ยาแผนปจจุบัน  (      ) ยาสมุนไพร(     ) อ่ืนๆ ระบุ.................. 

 10. ทานเคยนำไกไปชนในสนามกีฬาท่ีถูกกฎหมายหรือไม 

  (      ) ไมเคย   (      ) เคย 

- เงินรางวัลต่ำสุด......................บาท 

- เงินรางวัลสูงสุด.......................บาท 

 

สวนท่ี 4 การผลิต การพัฒนาสายพันธุ และการตลาด 

1. ทานเลี้ยงไกพ้ืนเมืองพันธุอะไรมากท่ีสุด 

(      ) ไกชนใต (ชนเดือย)    (      ) ไกแจ 

(      ) ไกชนภาคกลาง เหนือ อีสาน (ชนแขง)            (      ) ไกเนื้อสามสายพันธุ 

(      ) ลูกผสมไกไข              (      ) อ่ืนๆ ระบุ ..................................... 

2. ทานเลี้ยงไกชนสายพันธุอะไรมากท่ีสุด 

(      ) ไกใตตระกูลสีชี 

(      ) ไกใตตระกูลสีดาง 

(      ) ไกใตตระกูลสีเหลือง 

(      ) ไกใตตระกูลสีเขียว 

(      ) ไกใตตระกูลสีแดง    
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(      ) พมา  (      ) เวียดนาม  (      ) ญี่ปุน 

(      ) บราซิล  (      ) ไตหวัน  (      ) ไกปากอย  (      ) ไกไทยภาคกลาง 

(      ) ไกเปรู 

(      ) ไมไดลี้ยงไกชน 

3. จำนวนไกพ้ืนเมืองท่ีเกษตรกรเลี้ยง 

3.1  จำนวนไกพ้ืนเมืองพอพันธุ (ตัว/ครัวเรือน)   

 (      ) ไมมีพอพันธุ        (      ) มีพอพันธุ จำนวน ...................ตัว  

 

3.2 จำนวนลูกไกพ้ืนเมือง-ไกพ้ืนเมืองรุนเพศผู (ตัว/ครัวเรือน) 

(      ) ไมมีลูกไกพ้ืนเมือง-ไกพ้ืนเมืองรุนเพศผู (      ) มีลูกไกพ้ืนเมือง-ไกพ้ืนเมืองรุนเพศผู  

      จำนวนไกพ้ืนเมืองรุนเพศผูท่ีมี…..ตัว 

3.3 จำนวนไกพ้ืนเมืองแมพันธุ  (ตัว/ครัวเรือน) 

  (      ) ไมมีไกพ้ืนเมืองแมพันธุ  (      )  มีแมพันธุไกพ้ืนเมือง  

           จำนวนไกพ้ืนเมืองแมพันธุท่ีมี………ตัว 

3.4 จำนวนลูกไกพ้ืนเมืองเพศเมีย–ไกพ้ืนเมืองสาว (ตัว/ครัวเรือน) 

(      )  ไมมีลูกไกพ้ืนเมือง–ไกพ้ืนเมืองสาว  (      )  มีลูกไกพ้ืนเมือง–ไกพ้ืนเมืองสาว  

     จำนวนลูกไกพ้ืนเมือง–ไกพ้ืนเมืองสาวท่ีมี .......... ตัว 

3.5 จำนวนไกพ้ืนเมืองท้ังหมดท่ีมี ................. ตัว/ครัวเรือน  

4. พอ – แมพันธุ ของทานไดมาจากแหลงใด 

(      ) ซ้ือจากฟารมเพาะเลี้ยง  (      ) ญาติพ่ีนอง เพ่ือนฝูง 

(      ) รับจากหนวยงานราชการ  (      ) คัดจากของตนเอง 

5. ทานมีวิธีการผสมพันธุดวยวิธีใด 

(      ) ผสมธรรมชาติ   (      ) ผสมเทียม 

6. ทานมีการนำพอพันธุมาปรับปรุงพันธุ 

(      ) มี    (      ) ไมมี 

7. อัตราสวนพอพันธุตอแมพันธุในการผสมพันธุ 

(      ) 1 : 1    (      ) 1 : 2 - 4 

(      ) 1 : 5-10    (      ) 1 : 10 ข้ึนไป 
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8. การใชยาหรือเวชภัณฑบำรุงรางกายของพอแมพันธุ 

 (      ) ไมใช   (      ) ใช 

             ประเภทยาท่ีใช  (      ) ยาแผนปจจุบัน 

                         (      ) ยาสมุนไพร 

        (      )  อ่ืนๆ ระบุ ................................. 

9. การใชยาหรือเวชภัณฑบำรุงรางกายของไกท่ีเลี้ยงชน 

         (      ) ไมใช   (      ) ใช 

               ประเภทยาท่ีใช  (      ) ยาแผนปจจุบัน 

                         (      ) ยาสมุนไพร 

        (      )  อ่ืนๆ ระบุ ............................... 

10. การขายไกพ้ืนเมืองของเกษตรกรในรอบปท่ีผานมา 

 10.1 จำหนายพอพันธุ ................ตวั ราคาสูงสุดตัวละ..........................บาท 

       ราคาต่ำสุดตัวละ..........................บาท 

- ผูซ้ือ (     ) ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

(     ) นอกพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธาน ี

(     ) ตางประเทศ ระบุ................................ 

         10.2 จำหนายแมพันธุ ...................ตัว ราคาสงูสุดตวัละ.........................บาท 

                 ราคาต่ำสุดตัวละ.........................บาท   

- ผูซ้ือ (     ) ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

             (     ) นอกพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธาน ี

(     ) ตางประเทศ ระบุ................................ 

10.3 จำหนายเปนไกมีชีวิต กิโลกรัมละ..............................บาท 

- ผูซ้ือ (     ) ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

(     ) นอกพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธาน ี

(     ) ตางประเทศ ระบุ.............................. 

 10.4 ขายไกหนุมเปนไกชน  ต่ำสุด ตัวละ ............. บาท 

     สูงสุด ตัวละ ............. บาท 

- ผูซ้ือ (     ) ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

(     ) นอกพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธาน ี

(     ) ตางประเทศ ระบุ............................. 
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11. ชองทางการติดตอซ้ือขายไก 

  (      ) มีพอคาคนกลางมารับซ้ือ   (     ) ทางเฟสบุค 

  (      ) นำไปขายท่ีตลาด    (     ) ทางไลน 

  (      ) เกษตรกรรายอ่ืนมาซ้ือท่ีฟารม  (     ) ทางโทรศัพท 

  (      ) อ่ืนๆ ระบุ ..................................................................... 

12. ใครเปนผูกำหนดราคาซ้ือขายไกพ้ืนเมือง 

 (      ) เกษตรกรผูขายกำหนดราคาเอง  (      ) พอคาคนกลางกำหนดราคา 

 (      ) ผูซ้ือกำหนดราคา    (      ) ตอรองระหวางผูซ้ือกับผูขาย 

13. สถานท่ีจำหนายไกพ้ืนเมือง 

 (      ) ฟารม/คอก ของเกษตรกร   (      ) ตลาดนัดคาสัตว 

 (      ) ขนสงไปท่ีโรงฆา    (      ) ขนสงไปใหพอคา 

 (      ) จัดสงดวยตัวเอง     

(      ) จัดสงโดยบริการรับสงเอกชน 

- อัตราคาขนสงระยะใกลตัวละ.........................บาท 

- อัตราคาขนสงระยะไกลตัวละ.........................บาท 

14. ความถ่ีในการจำหนายไกพ้ืนเมือง 

 (      ) 1 เดือน/1 ครัง้   (      ) 6 เดือน/1 ครั้ง 

 (      ) เดือนละ 1-5 ครั้ง   (      ) เดือนละ 5-10 ครั้ง 

 (      ) เดือนละมากกวา 10 ครัง้ข้ึนไป 

   

สวนท่ี 5  การไดรับบริการ การสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ  

1.หนวยงานท่ีใหบริการ สงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)                                 

  (     ) กรมปศุสัตว (      ) องคการปกครองสวนทองถ่ิน (อบต./อบจ./เทศบาล)     

 (      ) สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร (       )  เอกชน             

(      )  กรมสงเสริมการเกษตร อ่ืนๆ (กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงไกพ้ืนเมืองในหมูบาน)     

 (      ) ไมเคยไดรับบริการจากหนวยงานใดๆ                                      

2.  การเคยไดรับการเยี่ยมเยียนจากเจาหนาท่ีปศุสัตว 

  (      ) ไมเคย   (      ) เคย 

 

 

 

 

 

 

 

57 



 
 

3.  การใชบริการดานสุขภาพไกพ้ืนเมืองจากหนวยงานของกรมปศุสัตว 

                      (      ) ไมเคย    (      ) เคย     

     ชนิดท่ีไดรับบริการ (ตอบไดมากกวา  1   ขอ) 

       (      ) ไดรับวัคซีนปองกันโรค    

       (      ) ยาถายพยาธิภายใน 

                 (       )  ยากำจัดพยาธิภายนอก 

                                                                         (      )  วิตามินและแรธาตุ  

        (      ) เอกสารคำแนะนำ   

4.  การมีสวนรวมสนับสนุนหนวยงานกรมปศุสัตวของเกษตรกร  

   (      ) ไมมีสวนรวม    (      ) เปนอาสาปศุสัตว   

     )    (  ฟารมสาธิต  หรือแหลงศึกษาดูงาน  (      ) บริจาคทรัพยสิน/เงิน  

5.  การจัดทำสมุดทะเบียนฟารม หรือการบันทึกรายรับรายจายในการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

    (      ) ไมไดบันทึก   (      )  ไดบันทึก  

6.  ประสบการณเขารับการฝกอบรมการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง    

  )       (  ไมเคยฝกอบรม         )  (   เคยฝกอบรม................... ครั้ง 

7. การไดรับขอมูลขาวสารการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง (ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 

  (      ) เจาหนาท่ีปศุสัตว    (      ) เพ่ือนเกษตรกรดวยกัน

  (      ) กำนัน ผูใหญบานหรือผูนำชุมชน      )   (  อาสาปศุสัตว (อ .ส .ป.)

   (      )  หอกระจายขาวหมูบาน       (      ) โทรทัศน   

  (      ) เอกสาร  หรือคูมือ                       (      )  หนังสือพิมพ  

                     (      )  ไมเคยไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อใดๆ  
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สวนท่ี 6 รอยละของเกษตรกร และระดับของปญหา โดยจำแนกตามปญหาดานตางๆ ในการเล้ียง

ไกพ้ืนเมือง 

 

ปญหาการเล้ียงไกพ้ืนเมือง 

ระดับปญหาของเกษตรกร 

มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1. โรงเรือนและอุปกรณ      

     1.1 ขาดเงินทุนในการสรางโรงเรือน      

     1.2 อุปกรณไมเพียงพอ      

2. พันธุและการปรับปรุงพันธุ      

     2.1 พอพันธุหายาก/ราคาแพง      

2.2 แมพันธุหายาก/ราคาแพง      

     2.3 ขาดความรูดานการปรับปรุงพันธุ      

3. อาหารและการใหอาหาร      

     3.1 อาหารมีราคาแพง      

     3.2 อาหารคุณภาพไมด ี      

     3.3 อาหารหาซ้ือยาก      

4. ปญหาดานน้ำใหไกกิน      

    4.1 ขาดแคลนน้ำ      

    4.2 น้ำไมสะอาด      

5. การควบคุมและปองกันโรค      

    5.1 ไมมีท่ีจำหนายวัคซีน      

    5.2 ขาดความรูในการปองกันโรค      

6. การตลาด      

    6.1  ดานราคา      

- เลี้ยงไมคุมทุน      

- ราคาไมแนนอน      

- ผูซ้ือเปนผูกำหนดราคา      

    6.2  ดานการจำหนาย      

- ไมมีตลาดจำหนาย      

- ตลาดอยูหางไกล      

- พอคารับซ้ือมีนอย      

- ไมมีตลาดนัด      
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สวนท่ี 6 รอยละของเกษตรกร และระดับของปญหา โดยจำแนกตามปญหาดานตางๆ ใน

การเล้ียงไกพ้ืนเมือง(ตอ) 

 

9. ใหเรียงลำดับความสำคัญของปญหา ท้ัง 8 ขอหลัก 

สำคัญอันดับ 1 คือ ขอ................................... 

สำคัญอันดับ 2 คือ ขอ................................... 

สำคัญอันดับ 3 คือ ขอ................................... 

สำคัญอันดับ 4 คือ ขอ................................... 

สำคัญอันดับ 5 คือ ขอ................................... 

สำคัญอันดับ 6 คือ ขอ................................... 

สำคัญอันดับ 7 คือ ขอ................................... 

สำคัญอันดับ 8 คือ ขอ................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหาการเล้ียงไกพ้ืนเมือง 

ระดับปญหาของเกษตรกร 

มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

7. ศัตรูทางธรรมชาติ      

            - สุนัข      

            - แมว      

            - หน ู      

            - งู      

8. มลภาวะท่ีสงผลกระทบตอชุมชน      

            - การกำจัดของเสียภายในฟารม      

            - การจัดการฟารมเขาสูระบบมาตรฐาน      
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สวนท่ี  7  ความตองการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกร 

 

ความตองการดานความรูดานตางๆ 

ระดับความตองการ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1. พันธุไกพ้ืนเมือง      

   1.1 วิธีเลือกซ้ือแมพันธุไกพ้ืนเมือง      

   1.2 วิธีเลือกซ้ือพอพันธุไกพ้ืนเมือง      

   1.3 วิธีการปรบัปรุง และพัฒนาสายพันธุ      

2. การสรางโรงเรือนไกพ้ืนเมือง      

   2.1 วิธีการสรางโรงเรือนแบบตางๆ      

3. การจัดการฟารม      

3.1    การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจาย      

   3.2 การบันทึกทะเบียนประวัติไกพ้ืนเมือง      

4. วิธีการจัดการและเล้ียงดูไกพ้ืนเมืองระยะตางๆ      

  4.1  การเลีย้งดูอนุบาลลูกไก      

  4.2  การเลี้ยงดูไกพ้ืนเมืองรุนหนุมสาว      

  4.3  การเลี้ยงดูพอพันธุ – แมพันธุ      

5. การปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ      

    5.1 หลักการปรับปรุงพันธุ       

    5.2 การผสมเทียม      

6. อาหารไกพ้ืนเมือง      

     6.1 วิธีผสมอาหารใชเอง       

     6.2 การเลือกซ้ือวัตถุดิบ      

7. การปองกันและรักษาโรค      

     7.1 การทำวัคซีน      

     7.2 ความรูเรือ่งโรคตางๆ      

     7.3 การรักษาโรค โดยใชยาแผนปจจุบัน      

     7.4 การรักษาโรค โดยใชสมุนไพร      

8. กองทุนยาสัตวประจำกลุม หรือหมูบาน      

     8.1 วิธีจัดการกองทุนยาสัตว      

9. การจัดตั้งกลุมผูเล้ียงไกพ้ืนเมือง      

     9.1 วิธีการจัดตัง้กลุม      

     9.2 การบริหารและการจัดการกลุม      

     9.3 บทบาท และหนาท่ีของสมาชิก      
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สวนท่ี  7  ความตองการสงเสริมการเล้ียงไกพ้ืนเมืองของเกษตรกร (ตอ) 

 

 

ความตองการดานความรูดานตางๆ 

ระดับความตองการ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

10. การจัดทำมาตรฐานฟารมไกพ้ืนเมือง      

     10.1 ลักษณะของมาตรฐานฟารม      

     10.2 การใชยาสัตวตามขอกำหนดมาตรฐานฟารม      

     10.3 วิธกีารจัดการสิ่งแวดลอมฟารม      

11. ดานการตลาด      

      11.1  การขออนุญาตเคลื่อนยาย      

      11.2  การจัดตั้งตลาดนัด      

      11.3 ชองทางจำหนาย      

12. การจัดประกวด/แขงขัน      

      12.1 วิธีการจัดประกวดไกสวยงาม      

      12.2 เกณฑการตัดสินไกสวยงาม      

      12.3 การแขงขันไกชน      

      

13. ใหเรียงลำดบัความสำคัญของปญหา ท้ัง 12 ขอหลัก 

สำคัญอันดับ 1 คือ ขอ................................... สำคัญอันดับ 2 คือ ขอ................................... 

สำคัญอันดับ 3 คือ ขอ................................... สำคัญอันดับ 4 คือ ขอ................................... 

สำคัญอันดับ 5 คือ ขอ................................... สำคัญอันดับ 6 คือ ขอ................................... 

สำคัญอันดับ 7 คือ ขอ................................... สำคัญอันดับ 8 คือ ขอ................................... 

สำคัญอันดับ 9 คือ ขอ................................... สำคัญอันดับ 10 คือ ขอ................................... 

สำคัญอันดับ 11 คือ ขอ................................... สำคัญอันดับ 12 คือ ขอ................................... 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณอยางสูง 

คณะผูดำเนินการวิจัย 

กรกฎาคม 2564 
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