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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถภาพการผลิตไก่เบตงในสภาพการของเกษตรกร และ ความเป็นไปได้ในการใช้
ไก่เบตงสาหรับตลาดข้าวมันไก่ ประกอบด้วย 2 การศึกษา 1) สมรรถภาพการผลิตไก่เบตงในสภาพการเลี้ยงของเกษตรกร และ
2) ความเป็นไปได้ในการใช้ไก่เบตงสาหรับตลาดข้าวมันไก่ จากการศึกษาการเลี้ยงไก่เบตงในสภาพของเกษตรกร (เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 7 ราย) แต่ละรายเลี้ยงไก่เบตงอายุ 1 สัปดาห์ จานวน 30 ตัว ไก่ได้รับอาหารสาเรจจรปปาางการค้าระดับโปรตีน 11 โดย
ให้กินแบบเตจมาี่ มีอาหารและน้าให้กินตลอดเวลา พบว่า สมรรถภาพการผลิต (น้าหนักสุดา้าย อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณ
อาหาราี่กิน และประสิาธิภาพการใช้อาหาร) ในการผลิตไก่เบตงาี่เลี้ยงในสภาพของเกษตรกรมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าการเลี้ยงในสภาพ
การจัดการของฟาร์มอย่างดี ในาุกช่วงอายุของการเลี้ยง (7–60, 60–110 และ 7–110 วัน) อย่างมีนัยสาคัญาางสถิติ (P<0.05) ซึ่ง
ชี้ให้เหจนว่า ไก่าี่เลี้ยงในสภาพของเกษตรกรยังมีสมรรถภาพการผลิตไม่เตจมศักยภาพ การส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงไก่เบตงควรให้
ความรป้ด้านการจัดการ การให้อาหารในระยะต่าง ๆ เพื่อลดการสปญเสียในส่วนดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้ผลตอบแานในการเลี้ยงสปงขึ้น
และมีความยั่งยืน สาหรับความการศึกษาเป็นไปได้ในการใช้ไก่เบตง สาหรับตลาดข้าวมันไก่ใน อาเภอเมือง และ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบสอบถามผป้บริโภคข้าวมันไก่และ ผป้ประกอบการข้าวมันไก่ จานวน 100 และ 20 ชุด ตามลาดับ ผล
การศึกษาพบว่า การตัดสินใจเลือกซื้อข้าวมันไก่ผป้บริโภคให้ความสาคัญกับรสชาติ/ความอร่อยของข้าวมันไก่ (91.96 ) มากเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ความสะอาด (59.15 ) ความน่ารับประาาน (57.04 ) และ ความมีชื่อเสียง (40.85 ) ตามลาดับ และ
ไม่รป้จักไก่เบตง (46.74 ) ในสัดส่วนาี่ค่อนข้างสปง และยอมรับได้หากข้าวมันไก่ใช้ไก่เบตงในการประกอบอาหารในช่วง 10 -10
โดยในส่วนผป้ประกอบการข้าวมันไก่ พบว่า ส่วนใหญ่ผป้ประกอบการจะใช้ไก่พื้นเมือง (50 ) นามาาาข้าวมันไก่ รองลงมาเป็นไก่เนื้อ
(33.33 ) และมีบางส่วนาี่ใช้ไก่าั้งสองชนิดมาาาข้าวมันไก่ (16.67 ) โดยน้าหนักของไก่าี่ต้องการ เฉลี่ย 1.79 + 0.16 กิโลกรัม
ปริมาณความต้องการต่อร้าน เฉลี่ย 9.10 +3.15 ตัว/วัน และ มีบางส่วนยังไม่รป้จักไก่เบตง (15 ) และคิดว่าถ้าหากนาไก่เบตงมาาา
ข้าวมันไก่ คิดว่าลปกค้ามีความต้องการซื้ออย่างแน่นอน โดยมีความเหจนว่า ราคาไก่เบตงาี่ชาแหละาี่เหมาะสมอยป่าี่ 133.33 + 5.37
บาา/กิโลกรัม
คาสาคัญ: สมรรถภาพการผลิต การจัดการไก่พื้นเมือง ไก่เบตง และ ข้าวมันไก่
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Abstract
This study has two sections. The first section was to test the feasibility of Betong chicken under farmer (Khlong
Hoi Khong District, Songkhla Province) and intensive management. Under farmers management (7 farmers), 30 Betong
chicken at one week of age were raised. The chickens were fed 21% of protein throughout experiment. Feed and
water were given ad libitum. The results were shown that production performance (final weight, average daily gain,
feed intake, and feed conversion ratio) under farmer management were significantly (P <0.05) lower than intensive
management, all periods (7-60, 60 - 120, and 7 - 120 days). These results were indicated that Betong chicken’s
performances under farmer management were lower than their potential performances. In order to extend Betong
chicken, knowledge of management, feed and water should be promoted to succeed the project. The areas in this
study were Hat Yai district and Muang Songkhla district. The methods of the study were 200 personal questionnaires
and 20 cases for interviewing consumer and Hainanese chicken rice (HCR) sellers, respectively. The results were shown
that the reasons for decision to buy HCR were flavor/taste of HCR (92.96%) followed by the cleanliness (59.15%),
eatable (57.04%), and famous (40.85%), respectively. Consumers did not know Betong chicken (46.74%) high
proportion and acceptable if price HCR increasing 10 -20% in case using Betong chicken for cooking. HCR vendors used
indigenous chickens (50%), broiler (33.33%), and both types (16.67%) for cooking. Weight of chicken demand average
2.79 ± 0.26 kg/chicken, and each shop demanded 9.10 ± 3.15 chicken/day. Some HCR vendors did not know Betong
chicken (25%). If use Betong chicken to cook HCR, they thought customers were looking to buy it. The reasonable
price Betong chicken was 133.33 ± 5.37 baht/kg.
Keywords: Production performances, Native chicken, Management, Betong chicken and Hainanese chicken rice
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บทนา
เกษตรกรในภาคใต้ ส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ การา าสวน
ยางพารา ซึ่งเป็นการาาการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวปัจจุบันมี
การขยายพื้นาี่ปลปกเพิ่มขึ้น ราคายางพารามีความผันผวน
และตกต่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรอย่าง
มาก ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาความยากจนของเกษตรกรตามมา
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนาี่เกี่ยวข้องมีการ
ส่งเสริมการาาการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยง
และความไม่แน่นอนของรายได้ประหยัดค่าใช้จ่าย มีรายได้
สุ า ธิ เ พิ่ ม มากขึ้ น ลดการพึ่ ง พิ ง จากภายนอก และลดการ
ว่างงานตามฤดปกาล มีงานาาาั้งปี
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเป็นอาชีพเสริมเป็นแนวาาง
หนึ่งาี่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และลดความเสี่ยงจาก
การผลิตแบบเชิงเดี่ยว เนื่องจากไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์าี่อยป่คป่
กับสังคมและระบบการเกษตรของไายมาโดยตลอด เป็ น
แหล่ ง เงิ น าุ น ของเกษตรกรยามาี่ มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น
สามารถน าไปขายให้กั บ พ่อ ค้ า ได้ าั นาี ไก่พื้ น เมื อ งในเขต
ภาคใต้ ต อนล่ า งาี่ รป้ จั ก กั น ดี และมี ร าคาค่ อ นข้ า งสป ง คื อ
ไก่เบตง (Betong Chicken) โดยมีลักษณะปากมีสีเหลือง
หงอนจักร ขนมีสีเหลืองตลอดลาตัวาั้งในเพศผป้และเพศเมีย
ผิวหนังตลอดลาตัวมีสีเหลือง ขนปีกสั้น ไม่ มีขนปีกแขจง แข้ง
มีสีเหลืองตลอด
ในด้านสมรรถภาพการผลิตไก่เบตง พบว่าไก่เบตง
เพศผป้ แ ละเพศเมี ย มี น้ าหนั ก ตั ว โตเตจ ม าี่ 2.11-2.35 และ
1.68-1.78 กิโลกรัม ตามลาดับ (Chanjula et al., 2004)
ขณะาี่ Gongruttananunand Chotesangasa (1996)
รายงานว่ า ไก่ เ บตงเพศผป้ มี น้ าหนั ก โตเตจ ม าี่ สป ง สุ ด ไม่ เ กิ น
3 กิโลกรัม และไก่เบตงเพศเมียมีน้าหนักโตเตจมาี่ประมาณ
1.5-1.9 กิ โ ลกรั ม ใกล้ เ คี ย งกั บ Buakeeree and
Nualhnuplong (2016a) าี่ ศึ กษาการเจริญ เติ บโตของ
ไก่เบตงเพศเมียระยะรุ่น–สาว ช่วงอายุ 12 – 20 สัปดาห์าี่
ได้รับอาหารโปรตีน18 และมีพลังงาน 3000 กิโลแคลอรี
ต่อกิโลกรัมอาหารพบว่ามีน้าหนักตัวเฉลี่ย 1.49 กิโลกรัม
นอกจากนี้ Buakeereeand Nualhnuplong (2016b) ได้
ร า ย ง า น ว่ า ก า ร เ ลี้ ย ง ไ ก่ เ บ ต ง เ พ ศ เ มี ย ช่ ว ง อ า ยุ
12–20 สัปดาห์โดยให้แสง12 ชั่ว โมงต่อวันไก่มีน้าหนักตั ว
เฉลี่ย1.55 กิโลกรัม Chatreewong and Waree (2006) ได้
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ศึกษาอายุและน้าหนักาี่เหมาะสมเมื่อส่งตลาด โดยการเลี้ยง
ไก่เบตงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 24 สัปดาห์ สรุปได้ว่าอายุ
ของไก่ เบตงเพศผป้าี่ เหมาะสมเมื่ อส่งตลาดควรเา่ ากั บ 20
สัปดาห์ โดยมีน้าหนักประมาณ 2.0 กิโลกรัม ส่วนอายุของ
ไก่ เ บตงเพศเมี ย าี่ เ หมาะสมเมื่ อ ส่ ง ตลาดควรเา่ า กั บ 20
สั ป ดาห์ โดยมี น้ าหนั ก ประมาณ 1.4 กิ โ ลกรั ม โดยเมื่ อ
พิจารณาต้นาุนค่าอาหารและกาไร การเลี้ยงไก่เพศผป้จะได้
ก าไรสป ง สุ ด าี่ 20 สั ป ดาห์ และมี น้ าหนั ก ตั ว ประมาณ 2.0
กิโลกรัม มีกาไรต่อตัวหลังหักค่าอาหารเา่ากับ 117.64 บาา
ส่วนเพศเมียได้กาไรสปงสุดาี่ 14 สัปดาห์ และมีน้าหนักตัว
ประมาณ 1.1 กิโลกรัม มีกาไรต่อตัวหลังหักค่าอาหารเา่ากับ
64.10 บาา
Roddumnern (1999) รายงานว่ารปปแบบการเลี้ยง
ไก่ พื้ นเมื องของเกษตรกรมี ความหลากหลายขึ้น กั บความ
สะดวกและความพร้ อ มของเกษตรจ านวนไก่ าี่ เ ลี้ ย ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเลี้ ย งความเหมาะสมของพื้ น าี่ ส ามารถ
จาแนกการเลี้ยงเป็น 3 รปปแบบ คือ การเลี้ยงแบปล่อยหรือ
การเลี้ยงแบบหลังบ้าน การเลี้ยงแบบขังคอก และการเลี้ยง
แบบกึ่งขังกึ่งปล่อย อย่างไรกจตาม Charroenmoon et al.
(2015) พบว่า ถึงแม้เกษตรกรส่วนใหญ่มีประการณ์การเลี้ยง
ไก่พื้นเมืองมาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 11.17 ปี กจตามแต่เมื่อ
เกษตรกรประสบอุ า กภั ย ได้ รั บ แจกไก่ พื้ น เมื อ งจากรั ฐ
เกษตรกรกจยังขาดความพร้อมด้านสถานาี่และความรป้ในการ
เลี้ยงไก่พื้นเมือง Abdelqader et al. (2007) รายงานว่าไก่
พื้นเมืองมีบาบาาสาคัญยิ่งต่อการดารงชีพต่อครัวเรือนใน
ชนบา อย่างไรกจตามมีข้อจากัดมากมายต่อประสิาธิภาพการ
ผลิตจึงควรปรับปรุงการจัดการและเพิ่มประสิาธิภาพระบบ
การปรับปรุงพันธุ์
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
สมรรถภาพการผลิตไก่เบตงในสภาพการของเกษตรกรและ
ความเป็ น ไปได้ ใ นการใช้ ไ ก่ เ บตงส าหรั บ ตลาดข้ า วมั น ไก่
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มป ล าางวิ ช าการประกอบการตั ด สิ น ใจของ
เกษตรกรเพื่อนาไปปรับใช้ในการเลี้ยงไก่เบตงอย่างยั่งยืน
ต่อไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ประกอบด้ ว ย 2
การศึ ก ษา
1) สมรรถภาพการผลิตไก่เบตงาี่เลี้ยงในสภาพการเลี้ยงของ
เกษตรกร และ 2) ความเป็นไปได้ในการใช้ไก่เบตงสาหรับ
ตลาดข้าวมันไก่ โดยได้มีการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. สมรรถภาพการผลิตไก่เบตงในสภาพการเลี้ยงของ
เกษตรกร
การศึกษานี้ได้าาการเปรียบเาียบสมรรถภาพการ
ผลิตไก่เบตงาี่เลี้ยงในสภาพการเลี้ยงของเกษตรกร และ ใน
สภาพการจัดการของฟาร์มอย่างดี าาการคัดเลือกเกษตรกร
จานวน 7 ราย ในพื้นาี่เป้าหมาย คือ ตาบลโคกม่วง และ
ตาบลาุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มีอาชีพ
หลักคือ การาาสวนยางพาราโดยประเมินศักยภาพของพื้นาี่
การเลี้ยง ความสามารถในการเลี้ยง หลังจากนั้นให้ความรป้
กั บ เกษตรกร ในด้ า นการจั ด การ การให้ อ าหาร การ
สุขาภิบาล โรงเรือน เป็นต้น
การเลี้ยงไก่เบตงในสภาพการเลี้ยงของเกษตรกร (มี
โรงเรือนสาหรับให้ไก่นอน ขนาด 4 x 4 เมตร และ พื้นาี่
ลาน ประมาณ 15 ตารางเมตร) ไก่เบตงอายุ 1 สัปดาห์ ถปก
สุ่ม (คละเพศ) เพื่อเลี้ยงในสภาพเกษตรกร รายละ 30 ตัว ไก่
ได้รับอาหารสาเรจจรปปาางการค้าระดับโปรตีน 11 โดยให้
กิ น แบบเตจ ม าี่ มี อ าหารและน้ าให้ กิ น ตลอดเวลาไก่ ไ ด้ รั บ
วัคซีน หลอดลมอักเสบ และนิวคาสเซิล าี่อายุ 1 สัปดาห์
และา าวั ค ซี น กั ม โบโร าี่ อ ายุ 1 สั ป ดาห์ และา าวั ค ซี น
หลอดลมอักเสบ และนิวคาสเซิลาี่อายุ 3 สัปดาห์อีกครั้งหนึ่ง
การเลี้ยงไก่เบตงในสภาพการจัดการของฟาร์ม อย่าง
ดี โ ด ยา า การ าด ลองาี่ คอกาดล อง ใน ฟา ร์ ม ค ณ ะ
เาคโนโลยีการเกษตร โดยาาการกั้นคอกย่อยสาหรับเลี้ยง
ขนาด 3 x 3 เมตร จานวน 5 คอก แต่ละคอกมีไก่ (คละ
เพศ) อายุ 7 วันจานวน 10 ตัว ไก่จะได้รับอาหาร น้า และ
วัคซีน เช่นเดียวกับของเกษตรกร
การจัดการข้อมปล บันาึกข้อมปลน้าหนักไก่ โดยาาการ
สุ่มชั่งน้าหนัก 25% าุก 2 สัปดาห์ และเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง
ชั่งน้าหนักาั้งหมดปริมาณอาหาราี่ใช้ในการเลี้ยงโดยข้อมปลาี่
า าการบั น าึ ก จะถป ก น ามาค านวณอั ต ราการเจริ ญ เติ บ โต
(ADG) ประสิาธิภาพการใช้อาหาร (FCR) และต้นาุน
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ค่าอาหารต่อการผลิตไก่ 1 กิโลกรัม (FCR X ราคาอาหาร)
แล้วเปรียบเาียบความแตกต่างของอัตราการเจริญเติบโต
ปริมาณอาหาราี่กิน ประสิาธิภาพการใช้อาหาร และต้นาุน
ค่าอาหารต่อการผลิตไก่ 1 กิโลกรัม โดยใช้วิธี group t test
2. ความเป็นไปได้ในการใช้ไก่เบตงสาหรับตลาดข้าวมันไก่
การศึ ก ษานี้ ใ ช้ แ บบสั ม ภาษณ์ เพื่ อ รวบรวมข้ อ มป ล
จากผป้ าี่ เ กี่ ย วข้ อ ง 1 กลุ่ ม คื อ ผป้ บ ริ โ ภคข้ า วมั น ไก่ และ
ผป้ประกอบการข้าวมันไก่ โดยมีกระบวนการศึกษาดังต่อไปนี้
การเลือกพื้นาี่ศึกษาตามวัตถุประสงค์คือ ตลาดข้าวมันไก่ใน
อาเภอหาดใหญ่ และอาเภอเมืองสงขลา าั้งนี้เนื่องจากพื้นาี่
ดั ง กล่ า วมี ลั ก ษณะเป็ น สั ง คมเมื อ ง ใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) และประเดจนคาถามกึ่งโครงสร้าง (semi
structure interview) ผป้าี่เกี่ยวข้อง คือ 1) ผป้บริโภคข้าวมัน
ไก่ และ 1) ผป้ประกอบการข้าวมันไก่ จานวน 100 และ 20
ชุด ตามลาดับ ข้อมปลจากแบบสอบถาม ผป้บริโภคข้าวมันไก่
และผป้ประกอบการข้าวมันไก่ ถปกนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
พรรณนา หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย หรือ
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1. สมรรถภาพการผลิตไก่เบตงในสภาพการเลี้ยงของ
เกษตรกร
สมรรถภาพการผลิตไก่เบตงในสภาพการเลี้ยงของ
เกษตรกร เปรียบเาียบกับการเลี้ยงไก่เบตงาี่มีการจัดการ
ของฟาร์ ม อย่ า งดี (ฟาร์ ม คณะเาคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิายาลัยราชภัฏสงขลา) โดยเริ่มาาการศึกษาาี่ไก่เบตง
อายุ 7 วัน ผลการาดลองดังแสดงใน Table 1
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าน้าหนักตัวาี่อายุ 110
วัน (ประมาณ 17 สัปดาห์) มีค่าเฉลี่ยาี่ใกล้เคียงกับรายงาน
ของ Buakeeree and Nualhnuplong (2016a)
Chatreewong and Waree (2006) และ รายงานของ
Chanjula et al. (2004) อย่างไรกจตาม ผลจากการศึกษาใน
ครั้งนี้ ชี้ให้เหจนว่าระดับของการจัดการมีผลต่อสมรรถภาพ
การผลิ ต ของไก่ เ บตงในาุ ก ๆ ด้ า นไม่ ว่ า จะเป็ น การ
เจริ ญ เติ บ โต ปริ ม าณอาหาราี่ ใ ช้ ใ นการเลี้ ย ง และต้ น าุ น
ค่ า อาหารต่ อ การผลิ ต ไก่ เ บตง 1 กิ โ ลกรั ม ซึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย
แตกต่างกันประมาณ (71%) จากการสังเกตระหว่าง การ
วารสารเกษตรพระวรุณ
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เกจ บ ข้ อ มป ล พบว่ า มี ก ารตกหล่ น ของอาหาราี่ อ ยป่ บ นพื้ น
ค่อนข้างสปงในแต่ละครั้งของการเกจบข้อมปล และเมื่อสอบถาม
ในการให้ อ าหารของเกษตรกรพบว่ า ในแต่ ล ะครั้ ง จะให้
อาหารมากเกินไป าาให้ไก่มีการเขี่ย าาให้อาหารร่วงหล่น
ค่อนข้างสปง าั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรมักจะดปแลหลังจากช่วง
กรีดยางพาราเสรจจ ซึ่งอยป่ในช่วงสาย (9:00–10:00 น.) าาให้
ปริ ม าณการใช้ อ าหาราี่ เ ลี้ ย งค่ อ นข้ า งสป ง สอดคล้ อ งกั บ
Tangtaweewipat et al. (2005) าี่รายงานว่าการเลี้ยงไก่
พื้นเมืองแบบขังคอก และให้อาหารสาเรจจรปปไก่ไข่าี่มีขาย
เป็นการค้าาั่วไป แม้ว่าจะช่วยให้แม่ไก่มีการสปญเสียน้าหนัก
ตัวในระหว่างการฟักลดลง และช่วยให้ได้ลปกไก่ต่อปีสปงกว่า
แต่เนื่องจากต้องเสียค่าอาหารมากกว่าการปล่อยให้ไก่หากิน
เองแล้วเสริมด้วยปลายข้าวผสมราอย่างมีนัยสาคัญ จึงาาให้
มีแนวโน้มว่าได้กาไรต่ากว่าการเลี้ยงแบบหลังบ้าน
จากข้อมปลในการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เหจนว่าเกษตรกรมี
ความสามารถในการเลี้ ย งไก่ อย่ า งไรกจ ต ามการส่ ง เสริ ม
เกษตรกรเลี้ยงไก่ควรให้ความรป้การจัดการไก่ในระยะต่าง ๆ
การให้ อ าหารเพื่ อ ลดการสป ญเสี ย ในส่ ว นดั งกล่ า ว จะช่ ว ย
ให้ผลตอบในการเลี้ยงสปงขึ้น และการเลี้ยงไก่เบตงมีความยั่งยืน
2. ความเป็นไปได้ในการใช้ไก่เบตงสาหรับตลาดข้าวมันไก่
2.1 ความคิดเหจนของผป้บริโภคข้าวมันไก่ จากการ
เกจบข้อมปลแบบสอบถามของผป้บริโภคข้าวมันไก่ในเขตอาเภอ
หาดใหญ่ และ อาเภอเมืองจังหวัดสงขลา พบว่า จากผป้ตอบ
แสอบถามจานวน 100 ราย มีผป้ตอบแบบสอบถามาี่เป็นเพศ
ชาย คิดเป็น 57.75% และเพศหญิง 41.15% โดยส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุาธ (74.81%) และอิสลาม (25.19%) และ
การศึกษา อยป่ในระดับประถมศึกษา (7.09%) มัธยมศึกษา
(26.24%) ปวส./อนุปริญญา (24.82%) ปริญญาตรี หรือสปง
กว่า (41.85%) และ มีรายได้เฉลี่ย 10,181.54 บาา/เดือน
พฤติกรรมการบริโภคข้าวมันไก่ของผป้บริโภคข้าวมัน
ไก่ในเขตอาเภอหาดใหญ่ และ อาเภอเมืองสงขลา พบว่า
เหตุ ผ ลการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ข้ า วมั น ไก่ ผป้ บ ริ โ ภคให้
ความสาคัญ กับรสชาติ/ความอร่อยของข้าวมันไก่ สาหรับ
ปัจจัยาางด้านราคา การแนะนา และ การโฆษณา มีผลต่อ
การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ข้ า วมั น ไก่ ค่ อ นข้ า งน้ อ ย จากข้ อ มป ล
ดั ง กล่ า วชี้ ใ ห้ เ หจ น ว่ า รสชาติ ข องข้ า วมั น ไก่ มี ค วามส าคั ญ
ค่อนข้างมากต่อการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผป้ประกอบการต้อง
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พัฒนาข้าวมันไก่ของตนเองโดยมุ่งเน้นในเรื่องรสชาติเป็น
สาคัญ สาหรับความถี่ในการบริโภคข้าวมันไก่ พบว่าส่ว น
ใหญ่ผป้บริโภคจะรับประาานข้าวมันไก่เฉลีย่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 48.31±13.55 บาา/คน/ครั้ง (Table2)
การรั บ รป้ เ รื่ อ งไก่ เ บตงของผป้ บ ริ โ ภคพบว่ า ผป้ าี่ รป้ จั ก
ไก่เบตง และไม่รป้จักไก่เบตง มี าี่ใกล้เคียงกัน และเมื่อถาม
ว่าถ้ามีข้าวมันไก่เบตงจะซื้อหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อและผป้
าี่ตัดสินใจซื้อมีความเหจนว่า ราคาข้าวมันไก่เบตงาี่ยอมรับได้
สปงกว่าข้าวมันไก่าี่ใช้ไก่ชนิดอื่นในการประกอบอาหาร 10 10% (Table3) จากข้อมปลดังกล่าว ชี้ให้เหจน การสร้างการ
รั บ รป้ ไ ก่ เ บตงให้ ผป้ บ ริ โ ภคเป็ น สิ่ ง าี่ มี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ ให้
ผป้บริโภคเกิดการยอมรับ และเพิ่มการบริโภคมากขึ้น เพราะ
ส่วนาี่ไม่ซื้อ และยังไม่ตัดสินใจซื้อข้าวมันาี่าาจากไก่เบตงมี
สัดส่วนค่อนข้างสปงควรใช้คุณสมบัติของไก่มาอธิบาย เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ เช่น รสชาติาี่อ ร่อยของ
ไก่ เบตงเมื่ อเปรี ย บเาี ยบกับ ไก่พื้ น เมื องาั่ วไป หรือ ไก่เ นื้ อ
นอกจากนี้เมื่อพิจารณา ราคาของข้าวมันไก่เบตงผป้บริโภค
ยอมรับได้ในกรณีาี่ไก่เบตงมีราคาสปงกว่าปกติ ดังนั้นการาี่จะ
ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไก่เบตงมีความยั่งยืน ควรมีการสร้าง
การรับรป้ไก่เบตงให้กับผป้บริโภค เป็นกิจกรรมหนึ่งาี่ควรมีการ
ดาเนินการควบคป่กันไป
2.2 ความคิดเหจนของผป้ประกอบการข้าวมันไก่ จาก
การเกจ บ ข้ อ มป ล สถานะาางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของ
ผป้ประกอบการข้าวมันไก่ าี่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็น
เพศหญิง และเพศชายในสัดส่วนาี่เา่ากัน โดยส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุาธ (91.67%) มีเพียงส่วนน้อยาี่นับถือศาสนา
อิสลาม (8.33%) โดยมีการศึกษาในระมัธยมศึกษาเป็นส่วน
ใหญ่ (66.67%) ปวส./อนุปริญญา (15%) ปริญญาตรี /สปง
กว่า (8.33%) ประกอบอาชีพขายข้าวมันไก่เฉลี่ย 22.50
+16.31 ปี ใช้แรงงานในร้านเฉลี่ย 4.00 +0.83 คน และมี
รายได้เฉลี่ย 38,750 +10018.37 บาา/เดือน โดยไก่าี่ใช้ใน
การาาผลิตภัณฑ์ของผป้ประกอบการข้าวมันไก่ พบว่า ไก่าี่
นามาใช้ในการาาผลิตภัณฑ์ข้าวมันไก่นั้น พบว่าส่วนใหญ่
ผป้ประกอบการจะใช้ไก่ พื้นเมือ ง (50%) โดยปริม าณความ
ต้องการต่อร้าน เฉลี่ย 9.10 +3.15 ตัว/วัน โดยน้าหนักเฉลี่ย
ไก่าี่นามาใช้ 2.79+0.26 กิโลกรัม (Table 4) จากข้อมปล
ดั ง กล่ า วชี้ ใ ห้ เ หจ น ว่ า ไก่ เ บตงน่ า าี่ จ ะเป็ น าี่ ต้ อ งการของ
ผป้ประกอบธุรกิจข้าวมันไก่ เนื่องจากไก่เบตงมีภาพลักษณ์
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เป็นไก่พื้นเมือง ความต้องการของตลาดยังมีอยป่สปง อย่างไรกจตาม
เป็นาี่น่าสังเกตว่า ผป้ประกอบการข้าวมันไก่มีความต้องการ
ไก่าี่มีน้าหนักตัวค่อนข้างสปง (น้าหนัก ประมาณ 1.5 กิโลกรัม
ขึ้นไป) ดังนั้น การส่งเสริมการเลี้ยงไก่เบตง จึงควราี่จะมี
การศึก ษาเพิ่ม เติมในด้านการเพิ่มสมรรถภาพการผลิตให้
สปงขึ้น ดังนั้นการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับปรุง
พันธุ์ การจัดการาางด้านอาหารจึงยังมีความจาเป็นอยป่
การรับรป้ไก่เบตงของผป้ประกอบการข้าวมันไก่ ส่วน
ใหญ่ รป้ จั ก ไก่ เ บตง (75%) และ มี บ างส่ ว นยั ง ไม่ รป้ จั ก

ไก่เบตง (15%) และคิดว่าถ้าหากนาไก่เบตงมาาาข้าวมันไก่
คิดว่าลปกค้ามีความต้องการซื้ออย่างแน่นอน โดยมีความเหจน
ว่า ราคาไก่เบตงาี่ชาแหละ าี่เหมาะสม 133.33 + 5.37
บาา/กิโลกรัม (Table 5) จากข้อมปลดังกล่าวชี้ให้เหจนว่า
ไก่เบตงเป็นาี่ต้องการผป้ประกอบธุรกิจขายข้าวมันไก่ และ
สามารถขายได้ราคาสปง อย่างไรกจตามการสร้างการรับรป้ของ
ไก่เบตงยังมีความจาเป็นาี่จะต้องมีการดาเนินการ เพราะ
จากข้อมปลจะสังเกตได้ว่า ผป้ประกอบบางส่วนยังไม่รป้จักไก่เบตง

Table 1 Production performance (mean + SD) Betong Chicken under Farmers and Intensive management
Items
Final weight (g)
ADG
FI
FCR
Age 7-60 day
Farmers
788.6a+63.6
10.1a+1.2
2,115.7b+240.1
3.3b+0.4
Intensive
861.7b+36.0
11.7b+0.8
1,628.3a+56.0
2.3a+ 0.1
Age 60-120 day
Farmers
1,741.4a+124.8
15.4a+2.7
4,735.7b+793.5
5.0a+0.9
Intensive
1,860.0b+79.0
17.2b+0.8
3,980.0a+144.2
4.0b+ 0.3
Age 7-120 day
Farmers
1,741.4a+124.8
12.4a+1.1
6,957.1b+574.9
4.6b+0.6
Intensive
1,860.0b+79.0
13.8b+1.0
5,608.3a+162.5
3.3a+0.2
ADG = average daily (g/head/day), FCR = feed conversion ratio, FI = feed intake (g/head)
a,b
difference letter in same column were significant difference (P < 0.05)

Table 2 Consumers behavior of Hainanese chicken rice
Items
Reasonably for making decision in Hainanese chicken rice
Flavor/taste (%)
92.96
Eatable (%)
57.04
Cleanliness (%)
59.15
Brand (%)
40.85
Reasonable price (%)
13.38
Suggestion by friend (%)
17.61
Advertisement (%)
4.23
Frequency
Every day (%)
6.38
2 – 3 days/time (%)
17.73
One a week (%)
52.48
More than week/time (%)
23.40
Expense/time (Bath; mean +SD)
48.31+13.55
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Mortality (%)

Cost (Bath/kg)

2.4+3.2
1.7+ 4.1

58.6b+8.6
41.1a+ 2.3

3.4+4.7
0.9 + 2.1

88.3a+15.4
70.8b+5.9

5.2+ 4.2
2.5 + 6.1

80.4b+11.3
58.3a+2.9

Table 3 Consumers’ perception of Hainanese
chicken rice from Betong chicken
Items
Perception (%)
Known
Unknown
Demand for Betong chicken (%)
Yes
No
uncertain
Price of perception (%)
Upper 10% of normal price
Upper 20% of normal price
Upper 30% of normal price

53.26
46.74
56.36
25.45
18.18
56.62
31.52
11.96
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Table 4 Characteristic of chicken were used for
Hainanese chicken rice
Items
Type of chicken (%)
Indigenous
Broiler
Indigenous and Broiler
Average of body weight
Number of chicken selling (heads/day)

Mean

SD

50.00
33.33
16.67
1.79
9.10

0.16
3.15

Table 5 Consumers’ perception of Betong chicken
Items
Mean
Perception (%)
Known
75.00
Unknown
15.00
Demand for Betong chicken (%)
Yes (%)
100.00
Reasonable price of Betong 133.33
chicken (Baht/kg)

SD

5.37

สรุปผลการวิจัย
จากการาดสอบการเลี้ย งไก่เ บตงในหมป่ บ้านครั้งนี้
พบว่าสมรรถภาพการจัดการการเลี้ยงไก่เบตงโดยเกษตรกร
พิจารณาจากน้าหนักสุดา้าย อัตราการเจริญเติบโตปริมาณ
อาหาราี่กิน และ ประสิาธิภาพการใช้อาหาร ของไก่เบตงาี่
เลี้ยงในสภาพเกษตรกร ในช่วงอายุ 7-60, 60–110 และ 7110 วัน ต่ากว่าการเลี้ยงในสภาพการจัดการของฟาร์มในาุก
ช่ ว งอายุ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ าางสถิ ติ (P<0.05) ขณะาี่
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การศึ ก ษาความต้ อ งการตลาดของไก่ เ บตงในด้ า นการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ข้ า วมั น ไก่ ผป้ บ ริ โ ภคให้ ค วามส าคั ญ กั บ
รสชาติ / ความอร่ อ ยของข้ า วมั น ไก่ ม ากเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง
รองลงมา คือ ความสะอาด ความน่ารับประาาน และความ
มีชื่อเสียง ตามลาดับ และ มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคข้าวมัน
ไก่ในแต่ละครั้ง 48.31 ± 23.55บาา ผป้บริโภคยังไม่รป้จักไก่
เบตงในสัดส่วนาี่ค่อนข้างสปง และยอมรับได้หากราคาข้าวมัน
ไก่เบตงมีราคาาี่สปงกว่าข้าวมันไก่าี่าาจากข้าวมันไก่ชนิดอื่น ๆ
ส าหรั บ ผป้ ป ระกอบการข้ า วมั น ไก่ ใช้ ไ ก่ พื้ น เมื อ งประกอบ
อาหารส่วนใหญ่ใช้ไก่พื้นเมืองเป็นหลัก มีบางส่วนาี่ใช้ไก่เนื้อ
โดยน้าหนักของไก่าี่ต้องการ เฉลี่ย 2.79 + 0.26 กิโลกรัม
ปริมาณความต้องการต่อร้าน เฉลี่ย 9.10 +3.15 ตัว/วันและ
ผป้ประกอบการบางส่วนยังไม่รป้จักไก่เบตง (25%) ดังนั้นใน
การพัฒนาการผลิตไก่เบตงในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร ใน
อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาเพื่อสร้างความยั่งยืนของ
การเลี้ ย งไก่ เ บตงให้ กั บ เกษตรกร ควรมี ก ารจั ด หลั ก สป ต ร
ฝึกอบรมระยะสั้น ในด้ านอาหารและการให้อาหารให้กั บ
เกษตรกร และการจัดการฟาร์ม ก่อนาี่จะดาเนินการส่งเสริม
การเลี้ยงรวมาั้งการสร้างการรับรป้ไก่เบตงให้กับคนาั่วไปจึง
ควรเป็ น กิ จ กรรมหนึ่ งาี่ ค วรด าเนิ น การควบคป่ ไ ปด้ ว ยเพื่ อ
ขยายตลาดให้มากขึ้นและการพัฒนาพันธุ์ไก่เบตงให้มีการ
เจริญเติบโตเรจวขึ้น จึงเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง เพื่อใช้
เวลาในการเลี้ยงให้ได้น้าหนักส่งตลาดสั้นลง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาาี่
ส นั บ ส นุ น าุ น วิ จั ย แ ล ะ ส ถา นี ป ฏิ บั ติ ก า ร สั ต วบ า ล
คณะเาคโนโลยีการเกษตร มหาวิายาลัยราชภัฏ สงขลาาี่
สนับสนุนสถานาี่าาการาดลองและขอขอบคุณเกษตรกร
และผป้เกี่ยวข้องในโครงการาุกา่าน
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