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บ ท คั ด ย่ อ
การวิ จั ย เรื่องนี้ มีวั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อศึ ก ษาศั ก ยภาพการผลิ ต ต้น ทุ น และผลตอบแทนในการผลิ ตไก่ ดาเขาหลั ก รวมทั้ ง
การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการผลิตไก่ดาเขาหลัก เก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่ดาเขาหลัก ตาบลน้าผุด อาเภอเมือง จังหวัดตรัง จานวน 30 รายในรอบการผลิตระยะเวลา 16 สัปดาห์ โดยการใช้
แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดาเขาหลักมีกาไรสุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 28.93 บาท/กิโลกรัม กาไรเหนือ
ต้นทุนเงินสดเท่ากับ 104.62 บาท/กิโลกรัม และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากับ 16.91 ด้านต้นทุนรวมใน
การเลี้ยงไก่ดาเขาหลักต่อรอบการผลิต เท่ากั บ 171.07 บาท/กิโลกรัม ประกอบด้วยต้นทุนคงที่รวมซึ่งไม่เป็นเงินสดเท่ากับ
26.74 บาท/กิโลกรัม เป็นค่าเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณ์ มากที่สุดร้อยละ 56.71 และต้นทุนผันแปรรวม เท่ากับ 144.33
บาท/กิโลกรัม โดยต้นทุนผันแปรที่สาคัญ ประกอบด้วยค่าอาหารร้อยละ 36.74 ค่าเสี ยโอกาสแรงงานครัวเรือน ร้อยละ
33.91 และค่าพันธุ์ร้อยละ 18.84 ตามลาดับ ส่วนการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยง
ไก่ดาเขาหลัก พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดาเขาหลักส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบด้านสังคมมากที่สุด (X̅ = 4.01) โดยเฉพาะใน
ประเด็นด้านการเพิ่มโอกาสในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในชุมชน รองลงมาคือผลกระทบด้าน
เศรษฐกิ จ (X̅ = 3.61) โดยเฉพาะประเด็นด้านการเลี้ยงไก่ ดาเขาหลักส่งผลให้ รายได้ข องเกษตรกรผู้เ ลี้ยงเพิ่ มขึ้นและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงไก่ดาเขาหลัก (X̅ = 2.88) โดยเฉพาะด้านการนาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ผลกระทบในภาพรวมจากการเลี้ยงไก่ดาเขาหลักอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.50)

บทนา
ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองทั้งหมด 2,632,133
ครั วเรื อน (Information and Communication Technology Center,
Department of livestock Development, 2019) โดยเฉพาะเกษตรกร
รายย่อยที่มีอยู่ทั่วประเทศที่สามารถเลี้ยงไก่พื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น
การเลี้ยงในรูปแบบขังกรง ปล่อยลาน หรือกึ่งขังกึ่งปล่อย ซึ่งเป็น
คุณ สมบัติเบื้องต้นของไก่ พื้นเมืองโดยผู้เลี้ย งไม่เสีย เวลามากและ
*

สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจได้ สาหรับเนื้อไก่ที่วางจาหน่ายในตลาดของ
ไทยมี 4 พันธุ์หลัก ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ซี (ไก่ไข่ตัวผู้) ไก่ลูกผสมพื้นเมือง
และไก่พื้นเมือง จากงานวิจัยของ Leotaragul, et al. (2009) พบว่า
เนื้อไก่ที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุด คือ ไก่พื้นเมือง รองลงมาคือไก่
ลูกผสมพื้นเมือง ไก่โต้ง และไก่เนื้อ ตามลาดับ โดยปัจจัยที่มีผลต่อ
การชอบเนื้อไก่พื้นเมือง เพราะรสชาติดีและความแน่นนุ่มของเนื้อ
คล้ายคลึงกับประเทศในเอเชียที่นิยมบริโภคเนื้อไก่พื้นเมืองมากกว่า
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ไก่ พั น ธุ์ อื่ น ๆ อาทิ ประเทศจี น พบว่ า เหตุ ผ ลที่ มี ก ารนิ ย มบริ โ ภค
ไก่ พื้ น เมื อ งเพราะรสชาติ (flavor) และความแน่ น (firmness)
ของเนื้อ (Tang et al., 2009) หากพิจารณาในส่วนของไก่พื้นเมือง
ในประเทศไทยจะเห็ น ได้ ว่ า ไก่ พื้ น เมื อ งเป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่
สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชากรได้
ไก่ดาเขาหลักเป็นไก่ดาที่เกิดจากผสมพันธุ์และคัดเลือกจากไก่
ดา 4 สายพันธุ์ ได้แก่ มองโกลเลีย อินโดนีเซีย ยูนาน และภูพาน
ใช้ เ วลาการคั ด เลื อ กประมาณ 7 ปี ท าให้ มี ลั ก ษณะเฉพาะเป็ น
เอกลักษณ์ โดยมีสีดา 8 อย่าง ได้แก่ เนื้อ กระดูก ปาก ขา เล็บ หน้า
หงอน และลิ้น เลี้ย งโดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เช่น ฟ้าทะลายโจร
กวาวเครือดา กระชายดา และขมิ้น โดยกลุ่มเกษตรกรได้นาไก่ดาเขา
หลักมาประกอบอาหารบริการให้กับนักท่องเที่ยวและคณะผู้เข้าศึกษา
ดูงานในหมู่บ้าน ประกอบกับคุณสมบัติของไก่ดา หรือ ไก่กระดูกดา
(black bone chicken) เป็นอาหารของผู้รักสุขภาพ โดยเชื่อว่าเป็น
ยาอายุ วั ฒ นะ ซึ่ ง การแพทย์ แผนจีน ใช้ เป็ น อาหารบ ารุงสุ ข ภาพใน
สตรีหลังคลอดให้รอบเดือนมาปกติ ช่วยเสริ มสร้างภูมิคุ้มกัน รักษา
เบาหวานโลหิตจาง เป็นต้น จากหลายรายงานทั้งในและต่างประเทศ
พบว่าเนื้อไก่ดามีสรรพคุณทางเภสัชวิทยา (Sava et al., 2001; Geng
et al., 2010) เนื่องจาก สารเมลานิน (melanin) ที่เป็นองค์ประกอบ
ในเนื้อไก่ดามีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Tian et al., 2007)
อี ก ทั้ ง มี อ งค์ ป ระกอบของโปรตี น สายสั้ น ที่ ชื่ อ ว่ า คาร์ โ นซี น
(carnosine) ซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโ น β-alanin และ histidine
พบว่ามีสูงกว่าเนื้อไก่พื้นเมืองทั่วไป ซึ่งโปรตีนชนิดนี้มีคุณสมบัติเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระ ต้านการเกิดริ้วรอย (Tian et al., 2007; Chen
et al., 2008; Tu et al., 2009) ทาให้เมนูอาหารที่ทาจากไก่ดาเป็น
ที่ต้องการบริโภคของนักท่องเที่ยว กลุ่มผู้สนใจศึกษาดูงานที่เข้ามาทา
กิจกรรมในบ้านเขาหลัก ตาบลน้าผุด อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพสั ง คมและ
เศรษฐกิ จ ของเกษตรกรผู้ เลี้ ย งไก่ ด าเขาหลั ก การวิ เ คราะห์ ต้ นทุน
ผลตอบแทน ตลอดจนการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงไก่ดาเขาหลัก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลใน
พื้ น ที่ จั ง หวั ด ตรั ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive
Sampling) จากเกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งไก่ ด าเขาหลั ก ต าบลน้ าผุ ด
อาเภอเมือง จังหวัดตรัง จานวน 30 ราย ในรอบการผลิตระยะเวลา
16 สั ป ดาห์ เพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการผลิ ต ไก่ ด าเขาหลั ก
ซึ่งเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรในชุมชน โดย
ผลการศึกษาที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการส่ งเสริมและพัฒนาคุณ ภาพ
การผลิตไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง
(Structured Interviews) และมีการตรวจสอบเครื่องมือ โดยผู้วิจัย
นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ ใ ช้ เ พื่ อ น าไป
ปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจริง โดย
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปด้ า นสภาพสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดาเขาหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ลักษณะและรูปแบบการเลี้ยงไก่ดาเขาหลัก
แหล่งทุนและสินเชื่อ เป็นต้น
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดาเขาหลัก
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และด้านสิ่งแวดล้อมจากการผลิตไก่ดาเขาหลัก
ส่วนที่ 4 ข้อมูลอื่นๆ เช่น ปัญหาในการผลิตไก่ดาเขาหลักและ
ข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง
(Structured Interviews) ดังนี้
1. วิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive method) เป็ น การ
วิ เ คราะห์ โ ดยอาศั ย วิ ธี ก ารทางสถิ ติ อ ย่ า งง่ า ย ด้ ว ยค่ า ร้ อ ยละและ
ค่าเฉลี่ย (Pongvichai, 2008) โดยใช้อธิบายถึงสภาพทั่วไปด้านสังคม
และเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดาเขาหลัก
2. วิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative method) คานวณหา
ต้ น ทุ น และผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งไก่ ด าเขาหลั ก โดย
วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนที่เป็นไปตามหลักทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งต้องมีการประเมินค่าใช้จ่ายทั้งที่เป็นเงินสดและ
ไม่เป็นเงินสด เช่น ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคาโรงเรือนและอุปกรณ์
ให้ ถู ก ต้ อ งตามความเป็ น จริ ง ที่ สุ ด รวมทั้ ง ค านวณหาก าไรสุ ท ธิ
เหนือต้นทุนเงินสด
ในส่วนของการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิ จ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมจากการเลี้ย งไก่ ดาเขาหลัก โดยแบบประเมินคาตอบ
ประยุก ต์ตามแบบของ Likert Scale Question (Sukvibul, 2009)
แต่ละคาถามมีคาตอบให้เลือกโดยกาหนดค่าน้าหนักของการประเมิน
ดังนี้
ระดับ 1 = ส่งผลกระทบน้อยที่สุด
ระดับ 2 = ส่งผลกระทบน้อย
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ระดับ 3 = ส่งผลกระทบปานกลาง
ระดับ 4 = ส่งผลกระทบมาก
ระดับ 5 = ส่งผลกระทบมากที่สุด
โดยสอบถามถึงระดับผลกระทบในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงไก่ดาเขา
หลั ก และน าข้ อ มู ล จากแบบสอบถามที่ ไ ด้ มาวิ เ คราะห์ ค่ า ความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน โดยการประเมินผลกระทบ
ใช้การแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนจากมาตรฐานส่วนประเมินค่าชนิด
5 ระดับ และใช้การแบ่งช่วงการแปลผลตามหลักของการแบ่งอันตร
ภาคชั้น โดยใช้ค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่าสุด และหารด้วยจานวนระดับที่
ศึกษา ดังนั้นความห่างของแต่ละช่วงจึงเท่ากับ 0.8 สามารถแบ่งช่วง
ได้ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย :
4.21-5.00 = ระดับมากที่สุด
3.41-4.20 = ระดับมาก
2.61-3.40 = ระดับปานกลาง
1.81-2.60 = ระดับน้อย
1.00-1.80 = ระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปด้านสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่ดาเขาหลัก
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดาเขาหลัก
ร้อยละ 73.33 เป็นเพศชาย และร้อยละ 26.63 เป็นเพศหญิง นับถือ
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 100.00 มีอายุอยู่ระหว่าง 51 - 60 ปี มากที่สุด
ร้อยละ 40.00 รองลงมา อายุระหว่าง 41 - 50 ปี ร้อยละ 26.67
มีสถานภาพสมรส มากที่สุดร้อยละ 93.33 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 33.33 มีสมาชิกในครัวเรือน 3 - 4 คน มาก
ที่สุด ร้อยละ 56.67 โดยร้อยละ 90.00 ทาการเกษตรเป็นอาชีพหลัก
มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10 ,001 – 30,000 บาท มากที่ สุ ด
ร้อยละ 80.00 สาหรับการเลี้ยงไก่ดาเขาหลักถือเป็นอาชีพเสริม เพื่อ
สร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือน ซึ่งเหตุผลหลักที่เลือกเลี้ยงไก่ดาเขา
หลักด้วยสาเหตุเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนและชุมชนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 63.33 รองลงมาคือความชอบส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ
23.33 โดยช่องทางการจัดจาหน่ายไก่ดาเขาหลักของเกษตรกรผู้เลี้ยง
คือ จาหน่ายตรงให้กั บศู นย์ก ารเรีย นรู้ ไก่ ด าบ้ านเขาหลัก และกลุ่ ม
แม่บ้านเขาหลัก เพื่อใช้ในการประกอบอาหารบริการนักท่องเที่ย วที่
เข้ามาในชุมชนท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก (กลุ่ม OTOP นวัตวิถีต้นแบบ)
ลั ก ษณะและรู ป แบบการเลี้ ย งไก่ ด าเขาหลั ก ของเกษตรกร
พบว่านิยมเลี้ยงแบบขังเล้า และแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย เกษตรกรส่วน
ใหญ่จะเลี้ยงไก่ดาเขาหลักประมาณ 10-20 ตัว/รอบการผลิต โดยใช้
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เวลาในการเลี้ยงไก่ประมาณ 1-2 ชั่วโมง/วัน แรงงานครัวเรือนในการ
เลี้ยงไก่ 1-2 คน/ครัวเรือน ด้านประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ดาเขา
หลักส่วนใหญ่ 1-3 ปี มากที่สุด ร้อยละ 70.00 เกษตรกรได้รับความรู้
ด้ า นการเลี้ ย งไก่ จ ากศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ไ ก่ ด าบ้ า นเขาหลั ก มากที่ สุ ด
คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมาคือความรู้จากครอบครัว (บรรพบุรุษ)
ร้อยละ 16.67 แหล่งทุนและสินเชื่อ พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยง
ไก่มีภาระหนี้สิน จานวน 22 ครัวเรือน ร้อยละ 73.33 แหล่งกู้ยืมจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) มากที่สุด
ร้อยละ 72.73 ดังแสดงใน Table 1
Table 1 The general information on farmers who raised Khaolak Black Bone
chicken
Item
Occupations
Agriculturist
CompanyEmployee/ Officialdom
Other. ex. businessman
Incomes per month
Less than 10,000 baht
10,001-30,000 baht
Over 30,000 baht
Loan
Have
Not Have
Loan Source
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
(BAAC)
Agricultural Cooperatives
Community (village) Funds
Experience of rearing chicken
1 – 3 years
4 – 5 years
Over 5 years
Total
Sources: Interviews and calculations

Frequency

Percentage

27
2
1

90.00
6.67
3.33

2
24
4

6.67
80.00
13.33

22
8

73.33
26.67

16
2
4

72.73
9.09
18.18

21
4
5
30

70.00
13.33
16.67
100

ส่วนที่ 2. ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดาเขาหลัก
ผลการศึก ษาเกษตรกรผู้เลี้ย งไก่ ดาเขาหลัก จ านวน 30 ราย
ในรอบการผลิต 1 รุ่น ระยะเวลา 16 สัปดาห์ พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยง
ไก่ ดาเขาหลัก มีรายได้จ ากการขายไก่ดาให้กับศูนย์ก ารเรียนรู้ไก่ดา
บ้านเขาหลัก และกลุ่มแม่บ้านเขาหลัก ราคา 200 บาท/กิโลกรัม โดย
เป็นกาไรสุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 28.93 บาท/กิโลกรัม กาไรเหนือต้นทุนเงิน
สด เท่ากับ 104.62 บาท/กิโลกรัม และมีอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (ROI) เท่ากับ 16.91 ด้านต้นทุนรวมในการเลี้ยงไก่ดาเขาหลัก
เท่ากับ 171.07 บาท/กิโลกรัม ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ ซึ่งไม่เป็นเงิน
สด เท่ากั บ 26.74 บาท/กิ โ ลกรัม เป็นค่าเสื่อมราคาโรงเรือ นและ
อุ ป กรณ์ มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 56.71 และต้ น ทุ น ผั น แปรรวม เท่ า กั บ
144.33 บาท/กิ โ ลกรั ม ซึ่ ง ต้ น ทุ น ผั น แปรที่ ส าคั ญ ประกอบด้ ว ย
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ค่าอาหารร้อยละ 36.74 ค่าเสียโอกาสแรงงานครัวเรือนร้อยละ 33.91
และค่าพันธุ์ ร้อยละ 18.84 ตามลาดับ ดังแสดงใน Table 2
Table 2 Cost-Benefit of Farmers that rears Khaolak Black Bone chicken (ba
ht/kilogram/ production cycle)
Item

1. Fixed costs
1.1 Depreciation of Poultry Structure
and equipment
1.2 Opportunity cost for land use
1.3 Opportunity cost for capital
Total fixed costs
2. Variable costs
2.1 Cost for chicken breed
2.2 Cost for chicken feed
2.3 Cost for drug and vaccine
2.4 Cost of floor laying materials
2.5 Cost of structure repairs and
equipment
2.6 Others, such as water and
electricity bills
2.7 Household opportunity cost
Total variable cost
Total cost
Total cash cost
Total revenue
Net profit
Profit is above cash costs
Return on Investment (ROI)
Source: interviews and calculations

Value
In cash
(THB)

Value
Noncash
(THB)

Percentage

15.17

56.71

7.40
4.17
26.74

27.68
15.60
100.00

27.19
53.03
2.18
3.98

18.84
36.74
1.51
2.76

5.74

3.97

3.26
48.95
144.33
171.07
95.38
200.00
28.93
104.62
16.91

2.26
33.91
100.00

ส่วนที่ 3. การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมจากการผลิตไก่ดาเขาหลัก
3.1 การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการผลิตไก่ดา
เขาหลัก
ผลการศึกษาการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการ
ผลิตไก่ดาเขาหลัก พบว่าผลกระทบด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเด็น
การเลี้ย งไก่ ส่งผลให้รายได้ของผู้เลี้ยงเพิ่มขึ้นมากที่สุด X̅ = 3.83)
จากการทาอาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพหลัก ซึ่งปัจจุบันพบว่าสินค้า
เกษตรทั้ ง ยางพาราและปาล์ ม น้ ามั น ประสบปั ญ หาราคาผลผลิ ต
ค่ อ นข้ า งต่ า เกษตรกรมี ร ายได้ ล ดลง การเลี้ ย งไก่ ด าเขาหลั ก เป็ น
ช่ อ งทางหนึ่ ง ในการสร้ า งรายได้ เ สริ ม แก่ ค รั ว เรื อ น รองลงมาคื อ
ประเด็นด้านการเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพในชุมชน ลดปัญหา
การว่างงาน (X̅ = 3.76) การเลี้ยงไก่ดาเป็นอาชีพเสริมเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกในชุมชน ส่วนประเด็น
การเลี้ยงไก่ส่งเสริมให้มีความมั่นคงด้านอาชีพ ( X̅ = 3.73) เนื่องจาก
การเลี้ยงไก่นอกจากสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนแล้ว ยังส่งผลต่อ
การสร้ า งความมั่ น คงในอาชีพ เพราะการเลี้ ย งไก่ พื้ น เมื อ งเป็นอีก
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ทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพและสามารถพัฒนาไปสู่การผลิต
ในเชิ ง พาณิ ช ย์ ที่ ส ร้ า งรายได้ แ ละความมั่ น คงในอาชี พ ได้ ทั้ ง นี้
เนื่องจากไก่ดาเขาหลักมีราคารับซื้อสูง และมีแนวโน้มการเติบโตของ
ตลาดเพิ่มขึ้น ทั้งจากกลุ่มนัก ท่องเที่ย วในชุ ม ชนและผู้บริโ ภคที่ รั ก
สุขภาพและนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณทางเภสัชวิทยามากขึ้น
ด้านภาพรวมการวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการผลิตไก่ดา
เขาหลัก ( X̅ = 3.61) ดังแสดงใน Table 3
Table 3 Economic Impact of Khaolak Black Bone chicken production
Economic Impact

X̅

S.D.

Level

1. Rearing of chicken results to an
increasing income.
2. Rearing of chickens reduces the burden
of debt.
3. Rearing of chicken promotes job security.
4. Rearing of chicken improves the
breeder’s well-being.
5. Rearing of Chicken increase career
opportunities in the community, reduce
unemployment.

3.83

1.01

high

3.13

0.73

moderate

3.73
3.60

0.82
1.10

high
high

3.76

0.43

high

3.61

0.68

high

Total
Source: from interviews and calculations

3.2 การประเมิ น ผลกระทบทางสั ง คมจากการผลิ ต ไก่ ด า
เขาหลัก
ผลการศึก ษาการประเมินผลกระทบจากการผลิตไก่ดาเขา
หลัง พบว่าผลกระทบด้านสังคม โดยเฉพาะในประเด็นด้านการเพิ่ม
โอกาสในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันใน
ชุมชน( X̅ = 4.19 ) มากที่สุดเป็นลาดับหนึ่ง เนื่องจากกระบวนการ
ผลิตไปจนถึงการจัดจาหน่าย เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดาเขาหลักในชุมชนมี
การแลกเปลี่ย นความรู้ร่วมกันภายในศูนย์ก ารเรียนรู้ ไก่ ดาบ้านเขา
หลัก รวมทั้งเมื่อมีการจัดโครงการต่างๆ โดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าผุด สานั กงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง และ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ซึ่งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มและพบปะ
กันในชุมชน สร้างความสามัคคีในวิถีชีวิตชุมชน รองลงมาคือประเด็น
ด้ า นสมาชิ ก ในครอบครั ว มี โ อกาสร่ ว มกิ จ กรรมด้ ว ยกั น มากขึ้ น
(X̅ = 4.12) เนื่องจากเกษตรกรส่ว นใหญ่ มี พื้ น ที่ สาหรั บ เลี้ย งไก่ ใ น
บริเวณบ้าน การเลี้ยงไก่ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อวันและ
เป็นแรงงานในครัวเรือน การเลี้ยงไก่จึงเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกใน
ครัวเรือนได้ทากิจกรรมร่วมกัน ด้านประเด็นการเลี้ยงไก่ส่งเสริมให้
สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาวะทางอารมณ์ที่ดี (X̅ = 3.96) ทั้งนี้จาก
การสั ม ภาษณ์ พ บว่ า เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ที่ เ ลี้ ย งไก่ ด าเขาหลั ก มี
ความชอบส่วนตัวในลักษณะพิเศษของไก่ดาเขาหลัก เปรียบเสมือน
การได้ทางานอดิเรกที่ชื่นชอบ ส่งผลต่อภาวะทางอารมณ์ อีกทั้งใน
ประเด็นด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุ มชน (X̅ = 3.88)
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หากเกิดสถานการณ์ผิดปกติ เช่น สถานการณ์การระบาดของไวรัสโค
โรน่า (โควิด-19) พบว่าการเลี้ยงไก่ดาเขาหลักเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ช่วยป้องกั นการขาดแคลนอาหาร ทั้งนี้ไก่ ดาเขาหลัก นับเป็นแหล่ง
อาหารโปรตีนให้แก่ชุมชน ด้านภาพรวมการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สังคมจากการผลิตไก่ดาเขาหลัก (X̅ =4.01) ดังแสดงใน Table 4
Table 4 Social Impact of Khaolak Black Bone chicken Production
Social Impact
S.D.
X̅
1. Family members have more opportunities
4.12 0.76
to participate in activities.
2. Encourage family members to have good
3.96 0.88
emotional health.
3. Reduce social problems in the community
3.88 0.85
such as drugs.
4. There are meetings, idea exchange and
4.19 0.78
opinions with each other in the community.
5. Promote food security in the community.
3.88 0.92
Total
4.01 0.14

Level
high
high
high
high
high
high
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Table 5 Environmental impact of Khaolak Black Bone chicken production
Environmental Impact
1. Rearing of chickens allow the
people to stay more within the
environmental conditions of the
community.
2. There is a beneficial use of
natural resources in the
community.
3. Recognizing the importance of
conserving the community’s
resource.
4. Rearing of chicken results in an
increase of waste in the
community.
5. Rearing of chicken cause
unpleasant smell in the
community.
Total

X̅
3.19

S.D.
0.88

Level
moderate

3.49

0.70

high

3.25

0.51

moderate

2.23

0.43

little

2.26

0.44

little

2.88

0.81

moderate

Source: from interviews and calculations

Source: interviews and calculations

3.3 การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการผลิตไก่
ดาเขาหลัก
ผลการศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
ผลิตไก่ ดาเขาหลัก พบว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะใน
ประเด็ น ด้ า นการน าทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นชุ ม ชนมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ (X̅ = 3.49) มากที่สุดเป็นลาดับหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการ
เลี้ ย งไก่ ด าเขาหลั ก นอกจากเกษตรกรจะเลี้ ย งโดยการใช้ อ าหาร
สาเร็จรูป เกษตรกรมีการนาวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนหลากหลายชนิด
ซึ่งเป็นเศษเหลื อ ทางการเกษตรน ามาผลิ ตเป็ นอาหารสั ต ว์ไ ด้ เช่น
หยวกกล้วย ปลายข้าว ราข้าว อีกทั้งยังเลี้ยงโดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
เช่ น ฟ้ า ทะลายโจร ขมิ้ น กวาวเครื อ ด า และกระชายด า เป็ น ต้ น
รองลงมาคือ การเลี้ยงไก่ดาเขาหลักส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงตระหนัก
ถึ ง ความส าคั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรในท้ อ งถิ่ น (X̅ = 3.25)
เนื่องจากอาหารสัตว์เป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในชุมชน เกษตรกรจึง
หันมาให้ความสาคัญในการอนุรักษ์และใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง การเลี้ยงไก่ ดาเขาหลัก ส่งผลให้ครัวเรื อน
เกษตรกรได้อยู่กับสภาพแวดล้อมในชุมชนเพิ่มขึ้น (X̅ = 3.19) ด้าน
ภาพรวมการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการผลิตไก่ดา
เขาหลัก (X̅ = 2.88) ดังแสดงใน Table 5
3.4 การประเมิ น ผลกระทบด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมจากการผลิตไก่ดาเขาหลัก
ผลการศึกษาการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงไก่ดาเขาหลักของเกษตรกร จานวน 30 ราย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบด้านสังคมมากที่สุด (X̅ = 4.01)

โดยเฉพาะในประเด็นด้านการเพิ่มโอกาสในการพบปะพูด คุย
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น ในชุ ม ชน รองลงมาคื อ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ (X̅ =3.61) โดยเฉพาะในประเด็นด้านการ
เลี้ย งไก่ ส่งผลให้รายได้ของผู้เกษตรกรเพิ่มขึ้น และผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงไก่ดาเขาหลัก (X̅ = 2.88) โดยเฉพาะด้าน
การนาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้พบว่า
ผลกระทบในภาพรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการ
เลี้ ย งไก่ ด าเขาหลั ก อยู่ ใ นระดั บ มาก (X̅ = 3.50) ดั ง แสดงใน
Table 6
Table 6 Impact Assessment on the Economy, Society and Environment from
the Production of Khaolak Black Bone chicken
Impact of producing Khaolak
Black Bone chicken
Economic
Social
Environmental
Total

X̅

S.D.

Level

3.61
4.01
2.88
3.50

0.68
0.14
0.81
0.54

high
high
moderate
high

Source: from interviews and calculations

วิจารณ์ผลการวิจัย
การศึ ก ษาศั ก ยภาพการผลิ ต ไก่ ด าเขาหลั ก จั ง หวั ด ตรั ง
โดยเฉพาะการวิเคราะห์ด้านต้นทุนผลตอบแทนจากการผลิตไก่ดาเขา
หลักของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดาเขาหลัก จานวน 30 ราย ในรอบ
การผลิ ต ระยะเวลา 16 สั ป ดาห์ โดยการใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง
โครงสร้ า ง พบว่ า เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งไก่ ด าเขาหลั ก มี ก าไรสุ ท ธิ เ ฉลี่ ย
เท่ากับ 28.93 บาท/กิโลกรัม กาไรเหนือต้นทุนเงินสด เท่ากับ 104.62
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บาท/กิโลกรัม ทั้งนี้กาไรเหนือต้นทุนเงินสดยังคงมากกว่าศูนย์แสดงให้
เห็นว่าเกษตรกรยังคงสามารถดาเนินกิจกรรมเลี้ยงไก่ดาเขาหลักต่อไป
ได้ เนื่องจากผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสดมากกว่าศูนย์ นั่นหมายถึง
เกษตรกรยังคงมีกาไรสูงกว่าต้นทุนเงินสดที่ใช้ในการผลิต ทั้งนี้จาก
การศึก ษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ
และสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของไก่ดานครไทย ของ Boonmee,
Yimget and Janthasorn (2020) ซึ่ ง พ บ ว่ า ผ ล ต อ บ แ ท น ท า ง
เศรษฐกิจของไก่ดานครไทย ที่อายุ 12 และ 16 สัปดาห์ คือ 31.14
และ 41.03 บาท/ตัว ตามลาดับ อีก ทั้งยังสอดคล้องกั บการศึก ษา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยประดู่หางดา
เชี ย งใหม่ ของ Laopaiboon, Na Rungsri and Pathom (2012)
ซึ่งพบว่าการเลี้ยงไก่ลูกผสมจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าไก่ พันธุ์แท้ โดย
ให้กาไรสูงสุดเมื่อจาหน่ายที่อายุ 16 สัปดาห์ ซึ่งไก่ขนาดนี้เป็นขนาด
ใหญ่เหมาะสาหรับตลาดในช่วงตรุษจีนที่ต้องการไก่ไหว้เจ้าขนาดตัว
ใหญ่ หรือสาหรับการทาข้าวมันไก่ ดังนั้นการเลี้ย งไก่ พื้นเมืองควร
ค านึ ง ถึ ง ระยะเวลาในการเลี้ ย งเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การต้ น ทุ น ที่ มี
ปร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ด้ า นต้ น ทุ นร วมใ นก าร เ ลี้ ย ง ไก่ ด าเ ข า ห ลั ก
เท่ากับ 171.07 บาท/กิโลกรัม ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ ซึ่งไม่เป็น
เงินสด เท่ากั บ 26.74 บาท/กิ โ ลกรัม ต้นทุนผันแปรรวม เท่ากั บ
144.33 บาท/กิโลกรัม ประกอบด้วย ค่าอาหาร ร้อยละ 36.74 ค่าเสีย
โอกาสแรงงานครัวเรือน ร้อยละ 33.91 และค่าพันธุ์ ร้อยละ 18.84
ตามลาดับ ทั้งนี้ต้นทุนค่าอาหารสัตว์ที่มีสัดส่วนสูงนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิ จั ยของ Prapasawat, Laothong, Leotaragul, Rattanachawanon and
Prasert (2012) ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการเลี้ยงไก่โดยส่วนใหญ่ต้นทุนที่สาคัญ
ที่สุด คือ ต้นทุนค่าอาหาร
การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
จากการผลิตไก่ดาเขาหลักพบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรได้รับผลกระทบ
ด้านสังคมมากที่สุด โดยเฉพาะในประเด็นด้านการเพิ่มโอกาสในการ
พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในชุมชน (X̅ =
4.19 ) เนื่องจากกระบวนการผลิตไปจนถึงการจัดจาหน่าย เกษตรกร
ผู้เลี้ย งไก่ ดาเขาหลักในชุมชนมีก ารแลกเปลี่ยนความรู้ ปรึก ษาและ
ช่วยกันแก้ไขปัญหา รวมทั้งเมื่อมีการจัดโครงการต่างๆ โดยหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งส่งเสริมให้มีการจั ดกิจกรรมกลุ่มและพบปะกันในชุมชน
สร้ า งความสามั ค คี ใ นวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน รองลงมาคื อ ผลกระทบด้ า น
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในประเด็นการเลี้ยงไก่ส่งผลให้รายได้ของผู้เลี้ยง
เพิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด (X̅ = 3.83) จากอาชี พ หลั ก ของคนในชุ ม ชนคื อ
เกษตรกรรม แต่ปัจ จุบันพบว่าสินค้าเกษตรทั้งยางพาราและปาล์ม
น้ามันประสบปัญหาราคาผลผลิตค่อนข้างต่า เกษตรกรมีรายได้ลดลง
การเลี้ยงไก่ดาเขาหลักเป็นอีก ช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้เ สริม
แก่ ค รั ว เรื อ น ทั้ ง นี้ เ กษตรกรที่ เ ลี้ ย งไก่ ด าเขาหลั ก ในชุ ม ชนมี ต ลาด
รองรับที่ค่อนข้างแน่นอนจากศูนย์การเรียนรู้ไก่ดาบ้านเขาหลัก และ
กลุ่ ม แม่ บ้ า นเขาหลั ก เนื่ อ งจากไก่ ด าเป็ น ที่ ต้ อ งการบริ โ ภคของ
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นักท่องเที่ยว และกลุ่มผู้สนใจศึกษาดูงานที่เข้ามาทากิจกรรมในบ้าน
เขาหลัก ตาบลน้าผุด อาเภอเมือง จังหวัดตรัง ส่วนผลกระทบด้า น
สิ่ ง แวดล้ อ มจากการเลี้ ย งไก่ ด าเขาหลั ก โดยเฉพาะด้ า นการน า
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นชุ ม ชนมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ (X̅ = 3.49)
สืบเนื่องจากการเลี้ยงไก่ดาเขาหลักมีต้นทุนสูงที่สุดในส่วนของต้นทุน
ผันแปร คือค่าอาหาร เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงใช้อ าหาร
สาเร็จ รูปในการเลี้ย ง แต่ทั้งนี้เกษตรกรมีก ารนาวัตถุ ดิบ ที่ หาได้ ใ น
ชุมชน ซึ่งเป็นการนาทรัพยากรที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์และส่งเสริม
ให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วย ปลายข้าว รา
ข้าว และเลี้ย งโดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เช่น ฟ้าทะลายโจร ขมิ้น
กวาวเครือดา และกระชายดา เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ไก่ดาเขา
หลักนอกจากเป็นสินค้าเกษตรที่สร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่ชุมชน
การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตไก่ ดาเขาหลัก แก่ ก ลุ่มเกษตรกร
เพื่อให้มีแนวทางและเป้าหมายร่วมกั นจะช่วยให้เกิ ดประโยชน์ ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study the production potential and
economic, society and environmental impacts of Khaolak Black Bone
chicken in Trang province. This research focuses to analyze the cost and
benefit about Khaolak Black Bone chicken. By studying from farmers who
raised Khaolak Black Bone chicken in 16 weeks per production cycle. Data
were collected from 30 farmers by using a structured interview. The result
shows that farmers who raised Khaolak Black Bone chicken have a net
profit per production cycle at 28.93 baht/kilogram, profit over cash cost at
104.62 baht/kilogram and return on investment at 16.91 percent. The total
cost of raising Khaolak Black Bone chicken is at 171.07 baht/kilogram,
which were separated into fixed and variable costs. The most fixed cost is
depreciation, which is not cashed, in the amount of 56.71 percent. The total
variable cost at 144.33 baht/kilogram. The three important variable costs are
chicken feed, with the highest percentage at 36.74 percent, opportunity cost,
non-cash household labor accounting for 33.91 percent and the chicken
breed accounted for 18.84 percent, respectively. As for the economic, social,
and environmental impacts of Khaolak Black Bone chicken production, the
result showed that farmers are most affected by society (x̅ = 4.01), especially
there are meetings, idea exchange and opinions with each other in the
community. Followed by economic impact ( x̅ = 3.61) , especially in issues
relating to rearing of chicken results to an increase in the breeder’s income
and environmental impact from raising Khaolak Black Bone chicken
( x̅ = 2.88) , especially in terms of beneficial use of natural resources in the
community. The impact assessment on the economy, society and
environment from the Production of Khaolak Black Bone chicken has high
level (x̅ = 3.50).
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