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Abstract

This study aimed to explore potential good agriculture practice focus on knowledge
and practical of local farmers in La district, Udomxay province, Lao People’s Democratic
Republic. A set of questionnaires was used for data collection administered with a group
population of 319 local farmers who rearing native chicken in La district. Obtained data
were analyzed by using descriptive statistics i.e. frequency, percentage, standard deviation,
Maximum score and Minimum score. Results revealed that the respondents were female
with age average of 31.07, education were elementary school or lower, and marital state,
the respondents had a moderate level of knowledge and understanding about native
chicken rearing (average score was 10.6 of 21). Regarding guidelines for good agriculture
practice for the native chicken farm, using 5 level measurement based on Likert’s scale,
it was found that the overall was moderate score (2.89), the score of water management,
farm components, environmental management, and feed management were 3.50, 3.43,
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3.22 and 3.00, respectively. However, the farm management, animal health care, and
animal welfare scores were low at 2.40, 2.39 and 2.19, respectively
Keywords: Good agriculture practice, native chicken, knowledge of native chickens

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพการเลี้ยงไกพื้นเมืองตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม
(GAP) โดยทําการศึกษาศักยภาพใน 2 ประเด็นคือ ความรู และการปฏิบตั ไิ ด ของเกษตรกรผูเ ลีย้ งไกพนื้ เมือง
ของเกษตรกรในเมืองหลา แขวงอุดมซัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั
คือเกษตรกรผูเ ลีย้ งไกพนื้ เมืองในเมืองหลา แขวงอุดมซัย จํานวน 319 คน โดยใชแบบทดสอบเพือ่ วัดความรู
เกีย่ วกับการเลีย้ งไกพนื้ เมือง และใชแบบสอบถามเพือ่ ศึกษาแนวทางการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ สี าํ หรับ
ฟารมไกพื้นเมืองของเกษตรกร วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาคาความถี่ คารอยละ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด และคาตํ่าสุด ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศหญิง
อายุเฉลี่ย 31.07 ป สําเร็จการศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาหรือตํ่ากวา อยูในสถานภาพสมรส
เกษตรกรมีระดับของความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมืองอยูในระดับปานกลาง (𝒙 = 10.6 คะแนน จาก
ทั้งหมด 21 คะแนน) ในดานแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับฟารมไกพื้นเมือง
โดยใชการวัด 5 ระดับตามแบบของ Likert’s scale พบวา มีคาเฉลี่ยรวมทุกดานอยูระดับปานกลาง
(𝒙 = 2.89) โดยเรียงคาเฉลีย่ แตละดานจากมากไปนอยไดดงั นี้ ดานการจัดการนํา้ ดานองคประกอบฟารม
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม และดานการจัดการอาหาร อยูในระดับปานกลาง (𝒙 = 3.50, 3.43, 3.22
และ 3.00 ตามลําดับ) ดานการจัดการฟารม ดานสุขภาพสัตว และดานสวัสดิภาพสัตว อยูในระดับนอย
(𝒙 = 2.40, 2.39 และ 2.19 ตามลําดับ)
คําสําคัญ: การปฏิบัติตามเกษตรที่ดี ไกพื้นเมือง ความรูในการเลี้ยงไกพื้นเมือง

คํานํา

ไกพื้นเมืองเปนสัตวปกที่มีขนาดตัวเล็กโดย
ทั่วไปไกที่มีนํ้าหนักตัว 1.5 กิโลกรัม จะใหเนื้อ
ประมาณ 800 กรัม และใชอาหาร 3.5 กิโลกรัม
นอกจากนั้น มูลไกที่ไดจากการเลี้ยงยังเปนวัตถุดิบ
ทีส่ าํ คัญในการเพิม่ ความอุดมสมบูรณใหแกดนิ และ
สามารถลดต น ทุ น ค า อาหารสั ต ว นํ้ า ได อี ก ด ว ย
(Livelihood Improvement Project for
Southern Mountainous and Plateau Areas

of Lao PDR, 2014) โดยในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวพบวาไกพื้นเมืองเปน
อาหารทีใ่ หโปรตีนคุณภาพทีด่ ี เปนเนือ้ ทีย่ อ ยไดงา ย
เหมาะแกการเปนอาหารใหผูอายุสูงและเด็กเล็ก
ซึ่งปจจุบันมีการบริโภคเนื้อไกพื้นเมืองกันมากขึ้น
โดยเปอรเซ็นตการบริโภคเนื้อทั้งหมดของคนลาว
จะมีเนื้อสัตวปกถึงรอยละ 35-40 (Agricultural
and Forestry Office La District, 2019) จึงทําให
ไกพื้นเมืองมีราคาคอนขางแพง
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การเกษตรโดยรวมในปจจุบนั ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวกําลังมีการขยายตัว
มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ รอยละ 3.4 ตอป ซึง่ สวนมาก
เปนการเกษตรแบบผสมผสาน ทีม่ กี ารปลูกพืชและ
เลีย้ งสัตวควบคูก นั ไป หรือการเกษตรแบบครัวเรือน
ที่ ป ระชาชนทํ า มาหากิ น พอเลี้ ย งครอบครั ว เป น
สวนใหญ สวนการเลี้ยงสัตวและการประมงมีการ
เติบโตไปในทางที่ดีขึ้น เนื่องจากมีความตองการ
ของตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยการผลิตสวนมากเพื่อ
เปนอาหารมนุษย เชน ปลา ไก หมู โค และกระบือ
ซึ่งการเลี้ยงสัตวเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญตอ
การดํารงชีวติ ของเกษตรกร ซึง่ รายไดเกือบรอยละ 50
ไดมาจากการเลีย้ งสัตว (Bountong, 2000) สัตวปก
นับวามีบทบาทสําคัญอีกชนิดหนึง่ ในการตอบสนอง
ความตองการดานเนือ้ โดยนโยบายถึงป พ.ศ. 2568
ต อ งผลิ ต สั ต ว ป  ก ให ไ ด 114,000 ตั น และไข
78,000 ตัน เพื่อทําใหบรรลุเปาหมายดังกลาว
จําตองตระหนักถึงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวปก
ในเขตชนบท เพื่ อ ตอบสนองต อ ความต อ งการ
อาหารที่การสงเสริมการเลี้ยงสัตวใหถูกตองตาม
เทคนิค มีการปองกันพยาธิ และปฏิบตั ติ ามหลักการ
ความปลอดภัยดานชีวภาพ
แผนพัฒนากสิกรรม ปาไม และพัฒนาชนบท
ป พ.ศ. 2562 ของแขวงอุดมซัยไดกาํ หนดไว 3 ดาน
โดยเฉพาะดานการกสิกรรม ไดแก การเลี้ยงสัตว
และการรับประกันความมัน่ คงทางดานเสบียงอาหาร
โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตวและการประมงไดมีการ
ปรับปรุงใหดีขึ้น ทั้งดานการเปลี่ยนใหเปนระบบ
รูปแบบ และวิธกี ารเลีย้ ง จากการเลีย้ งแบบธรรมชาติ
ไปสูการเลี้ยงที่นําใชเทคนิคที่ทันสมัยเขาชวย และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ป ครั้งที่ 2
ระยะที่ 10 (2558-2562) ของเมืองหลา ดานงาน
การเลีย้ งสัตวและสัตวแพทยไดมกี ารปรับปรุงใหดขี นึ้

เปนลําดับ มีการเปลีย่ นรูปแบบและวิธกี ารเลีย้ งจาก
การเลี้ ย งแบบธรรมชาติ สู  ก ารเลี้ ย งที่ นํ า เทคนิ ค
ทีท่ นั สมัยมาใช เลีย้ งเปนกลุม เลีย้ งเปนฟารม มีการ
ปลูกพืชอาหารสัตว และมีการใชยาปองกันพยาธิ
โดยทั่วเมืองมีสัตวแพทยประจําในหมูบานจํานวน
45 คน มีตยู าสัตวแพทย 1 แหง และสามารถปองกัน
พยาธิสตั วไดทงั้ หมด 51,799 ตัว สามารถตอบสนอง
ความตองการเนือ้ และไขเพือ่ บริโภคภายในเมืองได
489.23 ตัน เฉลีย่ 29 กิโลกรัมตอคนตอป (Planning
and Investment Office La District, 2019)
เมืองหลาเปนเมืองที่มีเกษตรกรเลี้ยงสัตวปก
มากที่สุดในแขวงอุดมซัย มากถึงรอยละ 90 ของ
จํานวนครอบครัวทั้งหมด อยางไรก็ตาม การเลี้ยง
สัตวปก ในเมืองหลาสวนมากเปนการเลีย้ งขนาดเล็ก
เลี้ยงแบบใชเปนอาหารในครอบครัว พออยูพอกิน
มีขายเปนสินคาบางเปนจํานวนนอย และระบบ
การเลี้ยงยังไมไดมีการพัฒนา ไมมีการนําเทคนิค
ที่ทันสมัยเขามาชวย (Agricultural and forestry
Office La District, 2019) โดยเฉลี่ยประมาณ
รอยละ 70-80 เลี้ยงไกพื้นเมืองแบบปลอยตาม
ธรรมชาติ จํานวนไกที่เลี้ยงประมาณ 10-20 ตัวตอ
ครอบครัว ปจจุบนั อาหารไก เชน พืช ผัก และแมลง
ทีม่ ใี นธรรมชาติไดลดลง ทําใหผเู ลีย้ งตองชือ้ อาหาร
สําเร็จรูปทีน่ าํ เขาจากประเทศเพือ่ นบานมาเลีย้ งไก
ทําใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้น (Laos Extension
for Agriculture Project, 2003) ซึง่ จากแผนพัฒนา
กสิกรกรมปาไม และพัฒนาชนบทป พ.ศ. 2562
ของแขวงอุดมซัย ในดานการรับประกันความมัน่ คง
ทางดานเสบียงอาหาร โดยเฉพาะการเลีย้ งสัตวและ
การประมงใหมกี ารปรับปรุงใหดขี นึ้ ทําใหเมืองหลา
มี ก ารปฏิ บั ติ ง านการเลี้ ย งสั ต ว แ ละสั ต วแพทย
ปรับปรุงดีขึ้นตามลําดับ มีการปรับเปลี่ยนระบบ
รู ป แบบ และวิ ธี ก ารเลี้ ย งจากการเลี้ ย งแบบ
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ธรรมชาติไปสูก ารเลีย้ งทีน่ าํ เทคนิคทีท่ นั สมัยเขามา
ชวยมากขึ้น (Planning and Investment Office
La District, 2019)
จากประเด็นขางตน เมืองหลา แขวงอุดมซัย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือไดวา
มี ค วามสํ า คั ญ อย า งมากต อ กั บ การส ง เสริ ม
การเกษตร เพื่อจะใหการสงเสริมการเกษตรไดรับ
ผลดียิ่งขึ้น ดังนั้นการศึกษาศักยภาพ การเลี้ยงไก
พื้นเมืองของเกษตรกรในเมืองหลาจึงเปนสิ่งสําคัญ
ซึง่ ขอมูลทีไ่ ดจะเปนประโยชนตอ การนําไปวางแผน
ปรับปรุงการดําเนินงาน และพัฒนาศักยภาพการ
เลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร และกรมสงเสริม
การเกษตรและสหกรณการเกษตร รวมทั้งหนวย
งานที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อการสงเสริมที่มีศักยภาพ
ตรงตามความตองการของเกษตรกร อันจะกอให
เกิดประโยชนในการนําไปปฏิบตั ไิ ดอยางแทจริงกับ
เกษตรกรตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุม ตัวอยาง สมาชิกเกษตรกร
ผู  เ ลี้ ย งไก พื้ น เมื อ งในเมื อ งหลา แขวงอุ ด มซั ย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน
319 ครัวเรือน โดยไดจากการสุมเกษตรกรที่เลี้ยง
ไกทงั้ หมดจํานวน 21 หมูบ า น 1,573 คน ทีค่ าํ นวณ
ไดจากสูตรของ Taro Yamane (1973) โดยใช
ความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เครือ่ งมือทีใ่ ชในการ
วิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire)
ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยการคนควาจากตํารา หนังสือ
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ พรอมทัง้ ขอคําปรึกษาจาก
อาจารย ที่ เ ชี่ ย วชาญด า นการวิ จั ย ซึ่ ง ลั ก ษณะ
แบบสอบถามจะแยกออกเปน 3 สวน ไดแก

สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะสวน
บุคคลของเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง
สวนที่ 2 เปนคําถามความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร โดยใช
แบบทดสอบวัดความรูแ ละความเขาใจ 7 ดาน ไดแก
ดานองคประกอบฟารม ดานการจัดการอาหาร ดาน
การจัดการนํ้า ดานการจัดการฟารม ดานสุขภาพ
สัตว ดานสวัสดิภาพสัตว และดานการจัดการ
สิง่ แวดลอม โดยทีล่ กั ษณะคําถามเปนแบบปรนัยคือ
ถู ก และผิ ด ทั้ ง แบบคํ า ถามเชิ ง บวกและคํ า ถาม
เชิงลบ จํานวน 21 ขอ มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ตอบคําถามผิด
= 0 คะแนน
ตอบคําถามถูกตอง = 1 คะแนน
ส ว นที่ 3 เป น คํ า ถามเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกพื้นเมืองของ
เกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง อําเภอหลา จังหวัด
อุดมซัย ใชแบบทดสอบที่มีจํานวนคําถามทั้งหมด
52 ขอ แบงออกเปน 7 ดาน คือ ดานองคประกอบ
ฟารม ดานการจัดการอาหาร ดานการจัดการนํ้า
ด า นการจั ด การฟาร ม ด า นสุ ข ภาพสั ต ว ด า น
สวัสดิภาพสัตว และดานการจัดการสิง่ แวดลอม โดย
ลักษณะคําถามทัง้ หมดเปนมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) จํานวน 5 ระดับ คือ
มีการปฏิบัติมากที่สุด = 5 คะแนน
มีการปฏิบัติมาก
= 4 คะแนน
มีการปฏิบัติปานกลาง = 3 คะแนน
มีการปฏิบัตินอย
= 2 คะแนน
มีการปฏิบัตินอยที่สุด = 1 คะแนน
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามและจัดลําดับ
ขอมูล เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหขอมูลรอยละ และ
แจกแจงความถี่ ท างสถิ ติ โดยใช โ ปรแกรมสถิ ติ
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สําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อทําการ
แจกแจงขอมูลที่ไดในแตละสวนดังตอไปนี้
1. วิเคราะหขอมูลของแบบทดสอบคําถาม
ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร
ผูเ ลีย้ งไกพนื้ เมือง เมืองหลา แขวงอุดมซัย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทีม่ คี าํ ถามความรูแ ละ
ความเขาใจเกีย่ วกับการเลีย้ งไกพนื้ เมือง 7 ดาน คือ
ดานองคประกอบฟารม ดานการจัดการอาหาร ดาน
การจัดการนํ้า ดานการจัดการฟารม ดานสุขภาพ
สัตว ดานสวัสดิภาพสัตว และดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม โดยขอคําถามในทุกดานรวมทั้งหมด
21 ขอคําถาม จากนัน้ นํามาตรวจนับคะแนนเพือ่ จัด
ทําเปนระดับความรู โดยแบงเปน 3 ระดับ คือ
0 – 7 คะแนน หมายถึง ความรูนอย
8 – 14 คะแนน หมายถึง ความรูป านกลาง
15 – 21 คะแนน หมายถึง ความรูมาก
2. วิ เ คราะห ข  อ มู ล เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกพื้นเมืองของ
เกษตรกรผูเ ลีย้ งไกพนื้ เมือง เมืองหลา แขวงอุดมซัย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทีม่ คี วามรู
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 7 ดาน คือ ดาน
องคประกอบฟารม ดานการจัดการอาหาร ดานการ
จัดการนํ้า ดานการจัดการฟารม ดานสุขภาพสัตว
ดานสวัสดิภาพสัตว และดานการจัดการสิง่ แวดลอม
โดยการใชสถิติเชิงพรรณนา เชน ความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนํา
คะแนนทีไ่ ดตามความเปนจริงมาคํานวณหานํา้ หนัก
คาเฉลี่ยเพื่อตีความหมายใหเปน มากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย และ นอยทีส่ ดุ ตามเกณฑทกี่ าํ หนด
ดังนี้

มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.50
ระดับการปฏิบตั ิไดนอยที่สุด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.51 – 2.50
ระดับการปฏิบัติไดนอย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.51 – 3.50
ระดับการปฏิบัติไดปานกลาง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 – 4.50
ระดับการปฏิบัติไดมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 – 5.00
ระดับการปฏิบัติไดมากที่สุด

ผลการวิจัยและวิจารณ

ขอมูลพืน้ ฐานสวนบุคคลของเกษตรกร พบวา
เกษตรกรกลุม ตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิงรอยละ
61.1 ทั้งนี้เนื่องจากเมืองหลาเปนเมืองที่ไดรับการ
ชวยเหลือจากโครงการโภชนาการเพื่อสตรีมีครรภ
และเด็กอายุไมเกิน 2 ป และการเลี้ยงไกพื้นเมือง
เป น กิ จ กรรมหลั ก ในครั ว เรื อ นของเกษตรกรใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกดวย
โดยตัวอยางกลุมเปาหมายมีอายุเฉลี่ยอยูที่ 31.1 ป
ซึ่งเห็นไดวาเกษตรกรสวนใหญอยูในชวงอายุนอย
ซึ่งเปนวัยที่คนหาประสบการณใหม ดังนั้นจึงมี
โอกาสที่จะนําประสบการณและความรูไปปรับใช
ในการเลี้ยงไกไดดีกวาวัยอื่น ดานการศึกษาพบวา
เกษตรกรมากกว า ครึ่ ง มี ร ะดั บ การศึ ก ษาในชั้ น
ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา (รอยละ 55.5) เนื่องจาก
คนในชนบทส ว นมากจะยื ด ถื อ เอานโยบายของ
ภาครั ฐ สื บ ต อ กั น มาจนถึ ง ลู ก หลาน โดยเมื่ อ จบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาก็ถือวาเปนผูมี
ความรู  ขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง ไม ค  อ ยเรี ย นต อ ในระดั บ
ที่สูงขึ้น
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ระดับความรูข องเกษตรกรในการเลีย้ งไกพนื้ เมือง
จากผลการวั ด ระดั บ ความรู  ข องเกษตรกร
ในการเลี้ยงไกพื้นเมืองพบวา ระดับความรูของ
เกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมืองรวมทุกดาน
อยูใ นระดับปานกลาง (10.6 คะแนน) โดยเกษตรกร
มีความรูท มี่ ากทีส่ ดุ คือ 20 คะแนน และระดับความรู
ตํา่ ทีส่ ดุ คือ 4 คะแนน ซึง่ เกษตรกรมีความรูเ กีย่ วกับ
การเลี้ยงไกพื้นเมืองอยูในระดับปานกลางคิดเปน
รอยละ 56.1 รองลงมาคือระดับตํ่าคิดเปนรอยละ
29.2 และนอยที่สุดคือระดับมากคิดเปนรอยละ
14.7 (Table 1)
จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเกษตรกร
ที่ใหขอมูลสวนมากมีความรูในระดับปานกลาง
อาจเนื่องมาจากเกษตรกรมีพื้นฐานการเลี้ยงไก
มาเนิ่ น นานซึ่ ง สื บ ทอดกั น มาจนถึ ง ป จ จุ บั น และ
ประชาชนลาวยังถือเอาการเลี้ยงไกพื้นเมืองเปน
กิจกรรมประจําในครัวเรือนเพือ่ ใชเปนแหลงอาหาร
ในครัวเรือน ทั้งนี้เนื่องมาจากเกษตรกรยังขาด
ความรูใ หม ๆ ในการจัดการการผลิตดานตาง ๆ เชน
การจัดการดานอาหาร การปองกันโรค การนําใช
เทคนิคที่ทันสมัยเขาชวย เปนตน ซึ่งมีงานวิจัย
ทีช่ ใี้ หเห็นวาการเพิม่ ศักยภาพของเกษตรกรในดาน
ความรูใหมากขึ้นก็จะทําใหการเลี้ยงไกพื้นเมือง
ประสบความสําเร็จและไดผลผลิตมากตามความ
ตองการ เชน งานวิจยั ของ ปราณี และคณะ (2556)
รายงานวา กลุมเครือขายของการเลี้ยงไกพื้นเมือง
ประดูหางดําเชียงใหม เปนอาชีพหลัก ในอําเภอ
ดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งในระบบการผลิต

เกษตรกรผูเลี้ยงจะตองมีความรูในการจัดการดาน
อาหารทีเ่ หมาะสม การจัดการการเลีย้ ง การปองกัน
โรค การใชเครื่องฟกไขในกรณีมีการขยายผลผลิต
อีกทั้งการรณรงคการรับรูของประชาชนเพื่อชวย
เพิม่ โอกาสทางการตลาด และงานวิจยั ของ ธนนันท
และวราภรณ (2556) พบวาในการเลี้ยงไกพื้นเมือง
พันธุป ระดูห างดําเพือ่ สรางเปนอาชีพของเกษตรกร
ที่ ตํ า บลแม ป   ง อํ า เภอพร า ว จั ง หวั ด เชี ย งใหม
เกษตรกรตองมีความรูในการจัดการการผลิตดาน
ตาง ๆ โดยในการผลิต ลูกไกตองมีความรูหรือ
เทคนิคการใชตูฟก การอนุบาลลูกไก การทําวัคซีน
ตามโปรแกรม การจัดการดานอาหาร นํา้ เวชภัณฑ
อื่น ๆ การจัดการสุขาภิบาล เชนเดียวกับการ ผลิต
ไกขุน ที่ตองมีการจัดการเพิ่มเติมในการวางแผน
การผลิตทีส่ อดคลองกับความตองการของผูบ ริโภค
ในตลาด ชุมชนรวมทั้งการจัดการดานการตลาด
ดังนั้นการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรเพื่อให
ประสบความสําเร็จและไดผลผลิตมากตามความ
ต อ งการเกษตรกรต อ งมี ก ารเพิ่ ม ศั ก ยภาพของ
ตนเองในด า นความรู  ใ ห ม ากขึ้ น อย า งไรก็ ต าม
คะแนนในระดับมากนั้นยังมีนอย เนื่องจากระดับ
การศึ ก ษาของเกษตรกรยั ง ตํ่ า อายุ ยั ง น อ ย
ประสบการณในการเลีย้ งไกยงั มีไมเพียงพอ การรับรู
ขอมูลขาวสารของเกษตรกรยังตํ่า และการเขาถึง
ของหนวยงานสงเสริมยังมีนอยเนื่องจากพื้นฐาน
โครงสรางไมเอือ้ อํานวย และยังมีเกษตรกรบางสวน
ที่ถือจารีตประเพณีความเชื่อทางศาสนาทําใหการ
ถายทอดความรูนั้นเขาถึงไดยาก
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Table 1 A number and percentage of levels of knowledge about native chicken rearing
of the respondents
(n=319)
Level of knowledge
N (person)
%
Low
93
29.2
Moderate
179
56.1
High
47
14.7
Total
319
100
𝒙 = 10.6
SD = 3.57
Min-Max = 4-20
Remark

0-7 = Low 8-14 = Moderate 15-21 = High

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับการเลี้ยงไก
พื้นเมืองของเกษตรกรผูเลี้ยงไก
จากผลการวิเคราะหขอมูลดานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกพื้นเมืองของ
เกษตรกร พบวา ระดับการปฏิบัติไดเกี่ยวกับการ
เลีย้ งไกพนื้ เมืองของเกษตรกรมีคา เฉลีย่ รวมทุกดาน
เทากับ 2.89 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง โดยเรียง
คาเฉลี่ยแตละดานจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานการ
จัดการนํ้า ดานองคประกอบฟารม ดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม และดานการจัดการอาหาร ที่อยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 3.43
3.22 และ 3.00 ตามลําดับ สวนดานการจัดการ
ฟารม ดานสุขภาพสัตว และดานสวัสดิภาพสัตว
อยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.40 2.39
และ 2.19 ตามลําดับ (Table 2)
จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกพื้นเมืองของ
เกษตรกร 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดาน
องคประกอบฟารม เกษตรกรมีการปฏิบัติได เชน
มีการสรางโรงเรือนใหไก โรงเรือนตั้งอยูบริเวณ

นํ้าทวมไมถึง โรงเรือนแยกอยูหางบานพักอาศัย
โรงเรือนอยูหางบริเวณใชยาฆาหญาและแมลง
เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่เขตการเลี้ยงไกของ
เกษตรกรยังอุดมสมบูรณ อุปกรณสรางคอกสวนมาก
ยังหาไดจากไมในปาทีย่ งั ไมถกู ทําลาย ซึง่ สอดคลอง
กับการงานวิจยั ของ สุวทิ ย และคณะ (2556) ศึกษา
การเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร หมูที่ 3 ตําบล
วังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
พบวา ดานโรงเรือนและอุปกรณ เกษตรกรมีการ
ปฏิบตั ไิ ดแก มีการสรางโรงเรือน โรงเรือนอยูบ ริเวณ
นํ้าทวมไมถึง โรงเรือนแยกอยูหางบานพักอาศัย
โรงเรือนอยูหางบริเวณใชยาฆาหญาและแมลง
โรงเรือนอยูหางเสียงรบกวน มีที่บังลมและแดด
มีรังไขเพียงพอสําหรับแมไก แตเกษตรกรผูเลี้ยงไก
ในเมืองหลาสวนมาก โรงเรือนไมมตี าขายคลุม ไมมี
ไฟฟาสองสวาง ซึ่งแตกตางกับงานวิจัยของ สุวิทย
และคณะ (2556) รายงานวาดานโรงเรือนและ
อุปกรณ โรงเรือนมีตาขายคลุม มีไฟฟาสองสวาง
อาจเนือ่ งมาจากเกษตรกรในเมืองหลาไมมงี บประมาณ
เพี ย งพอในการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ เ หล า นี้ ด า นการ
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จัดการนํ้า เกษตรกรมีการปฏิบัติไดอยูในระดับ
ปานกลาง เนือ่ งจากอุปกรณใหนาํ้ สวนมากยังทําได
จากไมในปาที่ยังไมถูกทําลาย นํ้าที่ใชสําหรับการ
เลี้ยงไกยังอาศัยนํ้าจากธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ
ดานการจัดการอาหาร อาหารสําหรับไกพื้นเมือง
สวนมากเกษตรกรใชวตั ถุดบิ ทีป่ ลูกเอง เชน ขาวเปลือก
ขาวโพด และพืชผักที่มีตามธรรมชาติใหไกโดยตรง
โดยไมไดทาํ การผสมอาหาร ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั
ของ วัชระ แลนอย และคณะ (2558) ระบบการเลีย้ ง
และศักยภาพในการผลิตไกพื้นเมืองของเกษตรกร
ในจังหวัดพะเยา พบวา เกษตรกรรอยละ 48.49
ใชธญ
ั พืช ไดแก ขาวโพดและขาวเปลือกเปนอาหาร
ไกพนื้ เมืองโดยตรงโดยไมไดทาํ การผสมอาหาร ดาน
สิง่ แวดลอม อยูใ นระดับปานกลาง เนือ่ งมาจากการ
เลี้ยงไกของเกษตรกรสวนมากเปนเลี้ยงแบบเปน
อาหารในครัวเรือน เลี้ยงในปริมาณนอย ทําใหการ
กําจัดของเสียไมยุงยาก อีกทั้งมูลของไกเกษตรกร
ยังใชเปนปุยใสพืชผัก และเพิ่มความอุดมสมบูรณ
ใหดินไดดีอีกดวย
สวนดานการจัดการฟารม ดานสุขภาพสัตว
และดานสวัสดิภาพสัตว เกษตรกรมีการปฏิบัติได
อยูในระดับนอย ทั้งนี้เนื่องจากหลายปจจัย เชน
ดานการจัดการฟารมการจัดอบรมของหนวยงาน
ภาครัฐหรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของยังมีนอ ย การอบรม
สวนมากเปนการอบรมการเลี้ยงไกแบบทั่วไปไมได
เฉพาะเจาะจงในแตละดาน การโฆษณาประชาสัมพันธ
เกี่ ย วกั บ การจั ด อบรมยั ง เข า ไม ถึ ง เกษตรกร
เกษตรกรบางสวนไมสะดวกทีจ่ ะเขาอบรมเนือ่ งจาก
หมูบ า นตัง้ อยูไ กลจากสถานทีจ่ ดั อบรม สําหรับดาน

สุขภาพสัตว และดานสวัสดิภาพสัตว สวนมากการ
เลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรเปนการเลี้ยงแบบ
ปลอยทําใหการดูแลสุขภาพสัตวและดานสวัสดิภาพ
สัตวไมดีเทาที่ควร อีกทั้งยาและวัคซีนปองกัน และ
รักษาสัตวยังมีจํากัด สวนดานการจัดการฟารม
เกษตรกรสวนมากไมไดเอาใจใสทําความสะอาด
โรงเรือน ไมมีการใชนํ้ายาฆาเชื้อ ดานสุขภาพสัตว
เกษตรกรไมมีโปรแกรมการทําวัคซีนใหไก ดาน
สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว ไม มี ก ารคั ด ไก เ มื่ อ ไก เ จ็ บ ป ว ย
ซึ่ ง แตกต า งจากงานวิ จั ย ของ สุ วิ ท ย และคณะ
(2556) ศึกษาการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร
หมูที่ 3 ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท เกษตรกรทุกรายมีการจัดการดาน
การจัดการฟารมไดดี ไดแก การทําความสะอาด
โรงเรือนดวยนํ้ายาฆาเชื้อ ทําความสะอาดพื้นดวย
นํ้ายาฆาเชื้อฉีดหรือพน เปลี่ยนนํ้าและทําความ
สะอาดภาชนะใสนาํ้ ทุกวัน รักษาโรงเรือนใหมคี วาม
สะอาด เปลี่ยนที่รองพื้นบอย ๆ หมั่นดูแลสุขภาพ
ไกเปนประจํา มีการคัดไกที่ปวยออกจากฝูงเพื่อ
สังเกตอาการ มีพื้นที่เพียงพอใหไกออกกําลังกาย
การสุขาภิบาล เกษตรกรทุกรายมีการปฏิบัติ เชน
ทําความสะอาดภาชนะตาง ๆ ดวยนํา้ ยาฆาเชือ้ โรค
สรางโรงเรือนที่มีอากาศถายเทไดสะดวก มีการ
จัดการแหลงนํ้าสกปรกรอบโรงเรือนและบริเวณ
ใกลเคียง ทําการถายพยาธิใหไก ไมทิ้งซากไกลงนํ้า
มีการกักไกไวอยางนอย 7 วันกอนนําเขาฝูง ไมใชนาํ้
จากแหลงสาธารณะเลีย้ งไกหากจําเปนใหผสมนํา้ ยา
ฆ า เชื้ อ ทํ า การฉี ด วั ค ซี น ป อ งกั น โรคให ไ ก ต าม
โปรแกรม
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Table 2 Good agriculture practice for native chicken rearing of the respondents
(n=319)
𝒙
Item
SD
Description
1. Farm components
3.43
0.25
Moderate
2. Feed management
3.00
0.27
Moderate
3. Water management
3.50
0.26
Moderate
4. Farm management
2.40
0.18
Low
5. Animal health
2.39
0.28
Low
6. Animal well-being
2.19
0.30
low
7. Environmental management
3.22
0.37
Moderate
On average
2.89
0.14
Moderate
Remark Highest=4.51-5.00 High=3.51-4.50 Moderate=2.51-3.50 Low=1.51-2.50 Lowest=1.00-1.50

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคศึกษาศักยภาพ
การเลีย้ งไกพนื้ เมือง (ตามหลักเกษตรดีทเี่ หมาะสม:
ความรูและการปฏิบัติได) ของเกษตรกรผูเลี้ยงไก
ในเมืองของเกษตรกรในเมืองหลา แขวงอุดมซัย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สรุปไดวา
ศักยภาพของเกษตรกรดานความรูเ กีย่ วกับการเลีย้ ง
ไกพนื้ เมืองรวมทุกดานอยูใ นระดับปานกลาง (10.6
คะแนน) ซึง่ เกษตรกรสวนใหญมคี วามรูอ ยูใ นระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 56.1 และศักยภาพของ
เกษตรกรดานการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ สี าํ หรับ
ฟารมไกพนื้ เมืองรวมทัง้ 7 ดาน อยูใ นระดับปานกลาง
มีคา เฉลีย่ รวมทุกดานเทากับ 2.89 โดยเรียงคาเฉลีย่
แตละดานจากมากไปนอยคือ ดานการจัดการนํ้า
(3.50) ดานองคประกอบฟารม (3.43) ดานการ
จัดการสิ่งแวดลอม (3.22) ดานการจัดการอาหาร
(3.00) ดานการจัดการฟารม (2.40) ดานสุขภาพ
สัตว (2.39) และดานสวัสดิภาพสัตว (2.19) ดังนั้น
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงไกพื้นเมือง เกษตรกร

ตองหาความรูใหม ๆ จากหลายชองทาง เชน วิทยุ
โทรทัศน สื่อพิมพตาง ๆ อินเทอรเน็ต รวมทั้งการ
ติดตอสือ่ สารกับเจาหนาทีส่ ง เสริมเพือ่ ขอคําแนะนํา
เกีย่ วกับการเลีย้ งไกพนื้ เมือง เมือ่ เกษตรกรมีความรู
เพิ่มมากขึ้นก็จะทําใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยง
ไกพื้นเมืองไดดีขึ้น
ขอเสนอแนะ
จากการวิจยั เรือ่ งศักยภาพการเลีย้ งไกพนื้ เมือง
ตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ของเกษตรกร
ในเมืองหลา แขวงอุดมซัย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พบวา เกษตรกรมีศกั ยภาพในประเด็น
ความรู  แ ละการปฏิ บั ติ ไ ด เ กี่ ย วกั บ การเลี้ ย งไก
พื้นเมืองอยูระดับปานกลาง ดังนั้น
1. เสนอใหเจาหนาทีส่ ง เสริมการเกษตร ควร
มีการจัดฝกอบรมและใหความรูแกเกษตรกรอยาง
ตอเนื่อง โดยความรูเกี่ยวกับสุขภาพสัตว และ
สวัสดิภาพสัตว ไดแก การปองกันและรักษาโรค
วิธกี ารนําวัคซีนมาใชอยางถูกตอง เปนตน และควร
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มีการลงติดตามการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร
เปนประจําเพือ่ ชวยในการชีแ้ นะเรือ่ งการปฏิบตั กิ าร
เลี้ยงไกใหถูกตองและไดรับผลดียิ่งขึ้น
2. เสนอใหภาครัฐบาลควรมีการเผยแพร
ขอมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมืองผานสื่อตาง ๆ
อยางสมํา่ เสมอและตอเนือ่ งตามความเหมาะสมของ
พื้นที่ เชน ผานวิทยุชุมชน แผนพับ หนังสือ เปนตน
เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของเกษตรกรในการเลี้ ย งไก
พื้นเมือง
3. ภาครั ฐ บาลและเจ า หน า ที่ ส  ง เสริ ม การ
เกษตร ควรนําเอาขอมูลที่ไดจากงานวิจัยครั้งนี้
ไปเปนพื้นฐานในการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา
การเลีย้ งไกพนื้ เมืองของเกษตรกรเพือ่ ใหไดรบั ผลดี
4. ในการวิจยั ครัง้ ตอไปควรมีการศึกษาความ
ตองการของเกษตรกรในเรื่องการสงเสริมการเลี้ยง
ไกพนื้ เมืองจากภาครัฐ และควรมีการศึกษาศักยภาพ
การเลีย้ งไกพนื้ เมืองของเกษตรกรในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เพือ่
จะไดนําผลมาเปรียบเทียบกับการวิจัยครั้งนี้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ ผู  ป ระสานงานโครงการ
โภชนาการอาหารแขวงอุดมซัย และผูป ระสานงาน
โครงการโภชนาการอาหารเขตเมืองหลา แขวง
อุดมซัย ตลอดจนถึงเกษตรกรทุกทานที่ใหความ
รวมมือในการทําวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนอยางดี และขอขอบคุณ
มายังคณะผูบริหารงาน คณะเกษตรศาสตรและ
ทรัพยากรปาไม มหาวิทยาลัยสุภานุวง ที่ใหการ
สนับสนุนและใหความชวยเหลือที่ดีตลอดมา
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