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กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริภายใต้โครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู้วิจัย 
ขอขอบพระคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้ให้การสนับสนุนทุนวิจัย และให้
ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำที่ดีเสมอมา คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ์ 
ที่อำนวยความสะดวกแก่การทำงานของคณะผู้วิจัยตลอดมา  

ขอขอบพระคุณ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยงานต้นสังกัด  
และนักวิชาการเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทุกท่านที่มีส่วนช่วยร่วมแรงรว่ม
ใจในการทํางานให้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อําเภอเมืองและอำเภอเขาวง  และปศุสัตว์จังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่มีส่วนในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนการทําโครงการและการเลี้ยงไก่ไขใ่นพ้ืนที่การทํางาน
ในครั้งนี้จึงส่งผลสําเร็จจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง 

 
 

        คณะผู้วิจัย 
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บทคัดย่อ 

 
 โครงการวิจัยชิ้นนี้เป็นการถ่ายทอดและบูรณาการองค์ความรู้หลายด้านเพื่อนำมาใช้เกี่ยวกับการเลี้ยง
ไก่ไข่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในชุมชนเรื่องการ
เลี้ยงไก่ไข่ตามแนวเศษฐกิจพอเพียงโดยการใช้เศษเหลือจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับสูตร
อาหารแบบประหยัดเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่  ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกษตรกรและคนใน
ชุมชนกําหนดกิจกรรมผลิตสัตว์ในครัวเรือนของตนเองได้อย่างเหมาะสม  โดยสามารถ ใช้เศษเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือน และชุมชน ที่สามารถพึ่งตนเองได้มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนเป็นการสร้างอาชีพและรายได้
อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรที่ผลิตไก่ไข ่ หากเกษตรกรสามารถผลิตได้อย่างเพียงพอ มีแนวทางวางแผนการผลิต 
จําหน่าย การตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์เป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้และเป็นชุมชนต้นแบบ
ด้านเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามวิถีพอเพียง  กิจกรรมที่ดําเนินการประกอบด้วย  1.การศึกษา
บริบทและสำรวจความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรพร้อม
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง 2.จัดบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรผู้เลี้ยงไก่
ไข่วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคบรรยาย 3.จัดบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรผู้
เลี้ยงไก่ไข่วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคปฎิบัติ  4.สุ่มตรวจวัดสุขภาพไก่ไข่โดยการเจาะ
เลือดตรวจ/วัดน้ำหนัก เมื่อเสร็จสิ้นโครงการพบว่า 
 การเลี้ยงไก่ไขส่ามารถพัฒนาแนวทางการเลี้ยงให้ก้าวหน้าสู่ทฤษฏีใหม่ขั้นกลางได้  หากเกษตรกรมีการ
เพิ่มการผลิต  และมีการรวมกลุ่มให้เข็มแข็งมากขึ้น  ครัวเรือนที่จะพัฒนาเข้าสู่การผลิตที่สร้างรายได้  ในการ
จําหน่ายลูกไก่  ไก่รุ่น  และพ่อแม่พันธุ์  ในการเลี้ยงไก่ไขส่ามารถเลือกรูปแบบการผลิต  โดยเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์
เพ่ือผลิตลูกขาย  หรือเลี้ยงเพื่อขายไข่  จะทําให้สามารถเริ่มต้นได้ดี  หรือ สามารถดําเนินการทั้งระบบการผลิต
ได ้
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บทที่ 1 บทนำ 

1.1 ทีม่าและความสำคัญ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงทำการศึกษาและวิจัยเชิงปฎิบัติ เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่มาเป็น

เวลานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ในพื้นที่ส่วนพระองค์ขนาด 16 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวาใกล้วัดมงคล ตำบลห้วยบง 
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และทรงมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาที่ทรงจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเสริมโครงการของรัฐ ทั้งนี้ก่อนที่
จะทรงนำเอกสารออกเผยแพร่อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2537 นั้น ทรงให้จัดตั้ง”ศูนย์บริหารพัฒนา” ตามแนว
พระราชดำริ อยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นต้นแบบสาธิตการพัฒนาด้านการเกษตรโดย
ประสานความร่วมมือระหว่าง วัด ราษฎรและรัฐ ทำการเผยแพร่อาชีพการเกษตรและจริยธรรมแก่ประชาชนใน
ชนบท โดยทรงหวังว่าหากประสบความสำเร็จก็ใช้เป็นแนวทางสาธิตในท้องที่อื่นๆต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของการพัฒนา
ด้านการเกษตรนั้น ก็คือแนวคิดและมรรควิธีที่รู้จักกันในนาม “เกษตรทฤษฎีใหม่” พระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่”  เป็น
แนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาคือที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินการทฤษฎีใหม่ ได้พระราชทานขั้นตอนดำเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น สถานะพื้นฐานของเกษตรกร คือ มีพื้นที่น้อย ค่อนข้างยากจน อยู่ในเขตเกษตร
น้ำฝนเป็นหลัก โดยในขั้นที่ 1 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพด้านอาหารประจำวัน 
ความมั่นคงของรายได้ ความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคงของชุมชนชนบท เป็นเศรษฐกิจพึ่งตนเองมากขึ้น มีการ
จัดสรรพ้ืนที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ให้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง พ้ืนที่ส่วนที่ 
1 ประมาณ 30%ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน ใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชต่างๆ พ้ืนที่ส่วน
ที่ 2 ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัด
ค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตัวเองได้ พื้นที่ส่วนที่ 3 ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร 
ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่าย และพื้นที่ส่วนที่ 4 ประมาณ 10% ใช้เป็นที่อยู่
อาศัย เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอ่ืนๆ 

ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ลงมือปฎิบัติขั้นที่ 1 ในที่ดินของตนเป็น
ระยะเวลาพอสมควรจนได้ผลแล้ว เกษตรกรก็จะพัฒนาตนเองจากขั้น “พออยู่พอกิน” ไปสู่ขั้น “พอมีอันจะกิน”
เพ่ือให้มีผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงควรที่จะต้องดำเนินการตามขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ตามลำดับ 

ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหม่ข้ันกลาง เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฎิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้อง
เริ่มขั้นที่ 2 คือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการในด้าน  

(1) การผลิต เกษตรจะต้องร่วมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแต่ ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ยการหาน้ำ 
และอ่ืนๆ เพ่ือการเพาะปลูก 

(2) การตลาด เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อการขยายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น 
การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตให้
ได้ราคาดี และลดค่าใช้จ่ายลงด้วย 

(3) ความเป็นอยู่ ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิต เช่น อาหารการกินต่างๆ กะปิ น้ำปลา เสื้อผ้า ที่พอเพียง 
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(4) สัวสดิการ แต่ละชุมชนควรมีสัวสดิการและบริการที่จำเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยามป่วยไข้ หรือมี

กองทุนไว้ให้กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 
(5) การศึกษา มีโรงเรียนและชุมชนที่มีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพื่อการศึกษาเล่า

เรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง 
(6) สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว  
กิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าส่วนราชการ องค์กร

เอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นสำคัญ 
ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า เมื่อดำเนินการผ่านพ้นขั้นที่ 2 แล้ว เกษตรกรจะมีรายได้ดีขึ้น ฐานะมั่นคง

ขึ้น เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่ 3 ต่อไป คือ ติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือ
แหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัทห้างร้านเอกชน มาช่วยในการทำธุรกิจ การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ 
ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกับบริษัท จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ 

- เกษตรการขายข้าวได้ในราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา) 
- ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ำ (ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง) 
- เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ำ เพราะรววมกันซื้อเป็นจำนวนมาก (เป็นร้านสหกรณ์ 

ซื้อในราคาขายส่ง) 
- ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร (เพ่ือไปดำเนินการในกิจกรรมต่างๆให้เกิดผลดียิ่งขึ้น) 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตไก่ไข่ในประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การผลิตไข่ไก่มีการ

ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งไข่ไก่ถือเป็นสินค้าปศุสัตว์ที่สำคัญอันดับสองของประเทศไทย รองจากสินค้าไก่เนื้อ 
(กรมปศุสัตว์, 2556) อาจเนื่องจากไข่ไก่เป็นอาหารประเภทโปรตีนที่มีคุณภาพ และราคาไม่แพง ทำให้เป็นที่นิยม
และเป็นที่ต้องการบริโภค อีกทั้งกระแสความห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภคที่ใส่ใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที ่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งไข่ไก่มีองค์ประกอบของโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุด และมีประสิทธิภาพในการดูดซึมและเก็บ
สะสมได้ในร่างกายสูงกว่าโปรตีนที่อยู่ใน นม ปลา และเนื้อหมู ตามลำดับ อีกทั้งโปรตีนคุณภาพดีเหล่านั้นยังสามารถ
ช่วยรักษาความสมดุลของๆ เหลวภายในเซลล์ และช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (สาส์นไก่ และสุกร ฉบับที่ 
170, 2560) นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีความใส่ใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีระบบการเลี้ยงที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ 
และมีความปลอดภัยด้วย เช่น เลือกซื้อผลผลิตจากการเกษตรแบบอินทรีย์ อาหารที่ได้จากธรรมชาติ เป็นต้น จึง
ส่งผลให้ระบบการทำปศุสัตว์อินทรีย์ รวมถึงการเลี้ยงไก่ไข่แบบอินทรีย์มีแนวโน้มสูงขึ้น เพ่ือเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค และเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนกับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค  

โดยการเลี้ยงไก่ไข่แบบอินทรีย์ จะต้องมีระบบการเลี้ยงที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ ได้แก่ ไม่เลี้ยงหนาแน่น
เกินไป มีพื้นที่เพียงพอให้ไก่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ มีการให้น้ำและอาหารอย่างถูกต้องตรงตามความ
ต้องการโภชนะของสัตว์ มีระบบการป้องกันโรคเพื่อส่งเสริมให้สัตว์มีสุขภาพที่แข็งแรงโดยไม่ใช้สารปฏิชีวนะหรือ
สารต้องห้ามใดๆ และเป็นกระบวนการผลิตที่ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ธรรมชาติ ดังนั้นผลผลิตไข่ที่ได้จาก
กระบวนการผลิตแบบอินทรีย์จึงเป็นอาหารที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงและถือเป็นสินค้าคุณภาพสูง (Premium 
grade) แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตไข่ที่ได้จากการเลี้ยงไก่ไข่แบบอินทรีย์ในประเทศไทยมีปริมาณน้อย ทั้งนี้อาจ
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เนื่องมาจากข้อจำกัดของตัวเกษตรกรเอง ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรที่จะต้องเปลี่ยนจากการ
เลี้ยงโดยใช้ยาปฏิชีวนะเพ่ือรักษาและควบคุมโรค ไปสู่การเลี้ยงไก่ไข่แบบอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะต้องมีการ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และข้อจำกัดที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ด้านการตลาด ความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน
ประเทศมีจำกัด และความตื่นตัวของผู้บริโภคในการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยยังไม่สูงเท่าประเทศอื่นๆที่มีการ
พัฒนาแล้ว ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาหรือการทำปศุสัตว์ที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีการดำเนินไป
อย่างค่อยเป็นค่อยไป และไม่เปลี่ยนวิถีอาชีพเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันมากนัก เพื่อที่จะให้การปศุสัตว์ของประเทศไทย
ก้าวเข้าไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ โดยการเลี้ยงไก่ไข่ที่มีระบบการเลี้ยงปล่อยออกสู่แปลงหญ้า เป็นระบบการเลี้ยงที่
น่าสนใจ และเป็นระบบการเลี้ยงที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีการเลี้ยงไก่ไข่ของเกษตรกรมากนัก และเป็นระบบการเลี้ยงที่
เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย หมายถึงระบบการจัดการเลี้ยงไก่ที่ปล่อยให้ไก่ได้ออกมาภายนอกโรงเรือนได้
อย่างอิสระ โดยเป็นพื้นที่ที่มีหญ้าปกคลุม ทำให้ไก่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ ส่งผลให้แม่ไก่ไม่เครียด มีภูมิ
ต้านทานโรค มีความสุข อารมณ์ดี จึงเป็นที่มาของคำว่า "Happy Chick" ดังนั้นความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
ในการป้องกันและรักษาโรคจึงไม่จำเป็นมากนัก โดยสหภาพยุโรปมีข้อกำหนดมาตรฐานการเลี้ยงไก่แบบปล่อยว่า
ต้องมีพ้ืนที่ภายนอกโรงเรือนอย่างน้อย 4 ตารางเมตร/ตัว ต้องมีพืชปกคลุมดิน ไก่จะต้องมีอิสระที่จะออกจากคอกได้
ตลอดเวลา ภายในคอกต้องมีคอนนอน มีรังไข่ให้แม่ไก่อย่างน้อย 7 แม่/รัง ซึ่งวิธีการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยนี้
สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากการศึกษาของ วิทวัช (2558) ได้ศึกษาผลของการเลี้ยงไก่ไข่สายพันธุ์ทาง
การค้า (Isa brown) บนกรงตับ (4 ตัว/กรง) การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพื้น (5 ตัว/ตารางเมตร) และการเลี้ยงไก่ไข่
แบบปล่อยพื้น (5 ตัว/ตารางเมตร) และมีพื้นที่ปล่อยออกแปลงหญ้า (2 ตารางเมตร/ตัว) ต่อสมรรถนะการผลิตไข่
และคุณภาพไข่ พบว่ารูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่ไม่มีผลต่อผลผลิตไข่ น้ำหนักไข่ และการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักไข่ 
(P>0.05) ในส่วนของคุณภาพไข่พบว่า รูปแบบการเลี้ยงไม่มีผลต่อเปอร์เซนต์ของไข่ขาว ไข่แดง เปลือกไข่ ความหนา
ของเปลือกไข่ ความสูงของไข่ขาว และค่า Haugh unit (P>0.05) Singh et al. (2009) ได้เปรียบเทียบผลของการ
เลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับกับการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพื้นต่อผลผลิตไข่ พบว่าการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพื้นให้ผลน้ำหนัก
ไข่สูงกว่าการเลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) และรูปแบบการเลี้ยงไม่มีผลต่อผลผลิตไข่ 
อัตราการกินได้เฉลี่ยต่อวัน และการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักไข่ (P>0.05) แต่ในทางตรงกันข้าม Yakubu et al. 
(2007) พบว่าการเลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับให้ผลน้ำหนักไข่สูงกว่าการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพื้น (P<0.05) แต่อย่างไรก็
ตาม วิทวัช (2558) รายงานว่าการเลี้ยงไก่ไข่แบบมีพ้ืนที่ปล่อยออกแปลงหญ้าสามารถช่วยเพ่ิมสีไข่แดง และสัดส่วน
กรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 ในไข่ โดยไม่ส่งผลต่อสมรรถนะการผลิตไข่และคุณภาพไข่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่มี
การปล่อยออกสู่แปลงหญ้า ส่งผลให้คุณค่าทางโภชนะของไข่สูงขึ้น จึงอาจส่งผลให้ไข่ไก่ที่ได้จากระบบการเลี้ยงแบบ
ปล่อยออกแปลงหญ้ามีราคาสูงกว่าผลผลิตไข่ที่ได้จากการเลี้ยงไก่ในเชิงอุตสาหกรรม ที่มีการเลี้ยงไก่บนกรงตับ 
อย่างหนาแน่น เพ่ือให้ได้ปริมาณผลผลิตไข่ที่สูง 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะตั้งศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย เพื่อเป็นแหล่งการ
เรียนรู้และส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยให้กับเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ และนำใช้สูตรอาหารต้นทุนต่ำ
เพื่อให้ผลงานตอบสนองความต้องการของชุมชน ได้แก่ การบูรณาการองค์ความรู้ และด้านอาหารสัตว์  การนำ
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ใช้เศษเหลือจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม เข้ากับภูมิปัญญาการเลี้ยงที่มีอยู่เดิมของเกษตรกร  ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยกับเกษตรกร นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต ไก่ไข่ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ปริมาณการเลี้ยงเพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการเลี้ยง ไก่ไข่ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ตามแนวพระราชดำริต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพ่ือให้ได้แนวทางการให้อาหารต้นทุนต่ำร่วมกับการเลี้ยงดูของเกษตรกรต่อประสิทธิภาพการผลิตไก่ไข่
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(2) เพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ในด้านการให้อาหารต้นทุนต่ำ ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในชุมชน เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ 
(3) เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มโดยดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่ จำหน่ายผลผลิตให้แก่กลุ่ม 
และขยายผลผลิตไข่อินทรีย์เพ่ือจำหน่ายต่อไป 
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เกษตรกรสามารถนำศาสตร์แห่งในหลวง ร.9 สู่การปฎิบัติและดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพจริงใน

พื้นที ่จังหวัดกาฬสินธุ ์ ผลที ่ได้จากการองค์ความรู ้ในการเลี ้ยงสัตว์สามารถใช้เป็นแนวทางส่งเสริม 
พัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ของเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีขึ้น ผลกระทบที่ตามมา คือ มีรายได้
เสริมจากการเลี้ยงไก่ไข่เพ่ิมข้ึน สร้างความม่ันคงแก่อาชีพการเลี้ยงสัตว์ตามแนวพระราชดำริ 

 
1.4 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.สืบค้นข้อมูลเตรียมความ

พร้อมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์              

            

2. กิจกรรมที่ 1 การศึกษา
บร ิบทและสำรวจความ
ต ้องการของเกษตรกรผู้
เ ล ี ้ ย ง ไ ก ่ ไ ข่ ใ น จ ั ง ห วั ด
กาฬสินธุ์ และจัดตั ้งกลุ่ม
เกษตรกร พร้อมอบรมให้
ความรู ้เกี ่ยวกับทฤษฎีใหม่
เศรษฐกิจพอเพียง  
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3. กิจกรรมที่ 2 จัดบริการ

วิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้

สู่เกษตรผู้เลี้ยงไก่ไขว่ิสาหกิจ

ชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัด

กาฬสินธุ์ ภาคบรรยาย 

            

4. กิจกรรมที่ 3 จัดบริการ

วิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สู่เกษตรผู้เลี้ยงไก่ไขว่ิสาหกิจ

ชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัด

กาฬสินธุ์ ภาคปฎิบัติ 

            

5. สุ่มตรวจวัดสุขภาพไก่ไข่

โดยการเจาะเลือดตรวจ/วัด

น้ำหนัก 

            

6. ติดตาม ประเมินผล สรุป 

และเขียนรายงาน 
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บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกยี่วข้อง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อเป็น 
แนวทางในการดำเนินชีวิตอยู ่ด้วยความมั ่นคงและยั ่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื ่อแก้ไขปัญหา 
เกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
โดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ำ กรณีฝนทิง้ช่วงและปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอใน 
การเพาะปลูก  เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ ทฤษฎีแห่งการใช้น้ำและการบริหารงานพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ เน้น 
ถึงเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินจำนวนน้อย สามารถเลียงตัวเองได้ สามารถผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค 
ตลอดทั้งปี มีพืชผักและอาหารโปรตีนจากการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ หมู ปลา เป็นต้น ไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปี แนว 
พระราชดำริ “ ทฤษฎีใหม่” ได้กำหนดการจัดแบ่งพ้ืนที่เป็น 30-30-30-10 ดังนี  คือ ขุดสระ ร้อยละ 30 ปลูก 
ข้าว ร้อยละ 30 ปลูกพืชไร่/พืชสวน ร้อยละ 30 และที่อยู่อาศัย ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และในการเลี้ยง
ปศุสัตว์ในปัจจุบันซึ่งต้องเผชิญกับวิกฤตต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือแม้กระทั่ง
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่อาจจะปฏิเสธความวุ่นวายของสังคมโลกได้ทุกประเทศต่างต้องการที่จะพัฒนาประเทศให้
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งการพัฒนาประเทศมีทั้งผลดีและผลเสีย ประเทศไทยก็เป็นอีก ประเทศหนึ่งที่กําลัง
ก้าวไปสู ่ประเทศพัฒนาทําให้คนในประเทศเริ ่มที ่จะละทิ้งความเป็นอยู ่ที ่เป็นไทยของเราไป หันไปเน้น
ภาคอุตสาหกรรม ติดวัตถุนิยมชอบความฟุ้งเฟ้อ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแทบจะทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดา้น
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีทั้งทางบวกและทางลบ การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกทําให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภค เป็นต้น แต่
กระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นยังได้ส่งผลทางด้านลบตามมาด้วย เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ส่งผล
ให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้านทั้งการต้องพึ่งพิงตลาด ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิ
ปัญญาความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมกันมาถูกปรับเปลี่ยน ถูกลืมเลือนหายไป ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ความ
พอเพียงในการดําเนินชีวิต (ทฤษฎีใหม่ชีวิตพอเพียง , 2550)  การเลี้ยงปศุสัตว์ในหมู่บ้านในชนบทนั้นเป็นการ
เลี้ยงที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากพ้ืนฐานดั้งเดิมบ้าง มีการเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น  และเกษตรกร
หลายรายได้มีการยึดเป็นอาชีพหลัก  แต่อย่างไรก็ตามในหมู่บ้านในชนบทมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม 
กิจกรรมการดําเนินการผลิตปศุสัตว์เป็นกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอาชีพหลักอื่น ๆ ของเกษตรกรในชุมชน 
ซึ่งเป็นรูปแบบดั้งเดิมที่สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนั้นการศึกษาที่สํารวจการเลี้ยงปศุสัตว์ใน
หมู่บ้านมีการยึดเป็นอาชีพหลักกี่ครัวเรือน  และมีการเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมกี่ครัวเรือน  มีการนําแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพหรือไม่อย่างไร   เพื่อที่จะให้เกิดแนวทางและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ในครัวเรือน  การส่งเสริมกิจกรรมอย่างหลากหลายโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรสู่ชุมชน  เช่น 
การส่งเสริมให้มีการคัดเลือกและใช้พันธุ์ไก่ไข่ที่มีอัตราการให้ไข่ดี ทนทานต่อโรคเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการ
ประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร  การปรับรูปแบบการให้อาหารไก่ ไข่แบบนำใช้เศษเหลือจากครัวเรือนร่วมกับ
สูตรอาหารแบบประหยัด เป็นการลดรายจ่ายครัวเรือน  และการหาตลาดจําหน่ายไข่เป็นการเพิ่มรายได้  
กิจกรรมเหล่านี้จึงเป็นกิจกรรมที่ทําให้เกิดเกิดความยั่งยืน ต่อเนื่องจากรูปแบบการเลี้ยงปศุสัตว์ในชุมชนตาม
แนวพระราชดําหริทฤษฏีใหม่อย่างยั่งยืนต่อเนื่อง 
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2.1. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง   
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาพระราชดําริชี้แนะแนว 

ทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนับตั ้งแต่ปีพ.ศ. 2517  เป็นต้นมา ตั ้งแต่ก่อนเกิด 
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไข 
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และ 
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2554) 

 แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่

ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความ
อดทน และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทําซึ่งมีคํานิยามและสรุปเป็นภาพรวมดังนี้ 
(ทฤษฎีใหม่ชีวิตพอเพียง,2550)  

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่มากและไม่น้อยเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี ่ยวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อย่าง
รอบคอบ   

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านตา่งๆ 
ที่จะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล  

เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบดด้านมาพิจารณา 
ให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง ความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ อดทน และมีความเพียรในการใช้ 
สติปัญญาในการดําเนินชีวิต  
  
หลักของความพอเพียง   
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอเพียง ดังนี้(ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงชีวิต, 2550)  
1. พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน  
2. จิตใจพอเพียง ทําให้รักและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได้ คนที่ไม่รู้จักพอจะรักคนอ่ืนไม่เป็น 
3. สิ่งแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อมทําให้ยังชีพและทํามาหากินได้เช่น ทํา เกษตร
ผสมผสาน ได้ทั้งอาหารและสิ่งแวดล้อม  
4. ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเป็นชุมชนที่เข้มแข็งจะทําให้สามารถแก่ปัญหาต่างๆได้ เช่น ปัญหา
สังคม ความยากจน สิ่งแวดล้อม  
5. ปัญญาพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติและปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง  
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6. อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง เพราะวัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของกลุ่มชนที่สัมพันธ์อยู่ กับสิ่งแวดล้อมที่
หลากหลาย เศรษฐกิจควรสัมพันธ์และเติบโตขึ้นจากรากฐานทางวัฒนธรรม จึงจะม่ันคง  
7. มีความมั่นคงพอเพียง ทําให้เกิดความสุขอบอุ่น มีกําลังใจในการดําเนินชีวิต (ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการ
ดํารงชีวิต, 2550) 
 
วิธีการพัฒนาชีวิตโดยเศรษฐกิจพอเพียง 

วิถีชีวิตของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปตามปัจจัยพื้นฐาน แบบแผนของสังคมและสิ่งรอบข้างทั้งใน 
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต แต่ทุกคนยังมีความต้องการที่ประสบความสําเร็จในชีวิต โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ 
ซึ่งเป็นความจําเป็นพื้นฐานที่แต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากัน ตามแต่โอกาสของการพัฒนาการที่แตกต่างกัน 
ออกไป เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ การสร้างรายได้ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร หากคนไหน 
ไม่รู้จักที่จะพิจารณาย่อมจะเกิดปัญหาในระดับครอบครัวจนถึงประเทศชาติได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ 
ทรงชี้แนะและพระราชทานแนวทางในการดํารงชีวิตในทางสายกลางที่สมดุล คือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล 
มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขของความรู้และคุณธรรมที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว 
โดยสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาชีวิตตามลําดับคือ (ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงชีวิต, 2550) 

1. ค้นหาความต้องการของตนเองให้พบว่า มีความต้องการอะไร มีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตอย่างไร 
เช่น ต้องการมีชีวิตที่มั่นคง ก้าวหน้า มีความอิสระ มีเวลาสําหรับครอบครัวและสังคม มีทรัพย์สินเพียงพอ มี 
ความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ท้ังปวง  

2. วิเคราะห์ข้อมูลตนเองและครอบครัว จะทําให้รู้สถานภาพภายในของตนเอง รู้ถึงปัจจัยต่างๆที่ 
เกี่ยวข้อง ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติ เช่น ความรู้ความสามารถชื่อเสียง ความ
มั่นคง รายได้ รายจ่าย การออม และคุณธรรมของตนเอง วิถีการดํารงชีวิต สภาวะเศรษฐกิจ ทัศนคติ วัฒนธรรม 
ฐานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน และคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว  

3. วางแผนในการดําเนินชีวิต โดย  
3.1 พัฒนาตนเองให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
3.2 สร้างนิสัยที่มีความคิดก้าวหน้า มุ่งมั่นในเป้าหมายชีวิต หมั่นพิจารณาความคิดตัดสิน 

แก้ปัญหาเป็นระบบโดยใช้ความรู้ สร้างวินัยทางการเงิน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ
ครอบครัว  

3.3 หมั่นบริหารจิตใจให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักชาติ เสียสละ สามัคคี มีศีลธรรม  
3.4 ควบคุมจิตใจให้ตนเองประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม สร้างสรรค์  
3.5 พัฒนาจิตใจให้ลดละเลิก อบายมุข กิเลส ตัณหา 
3.6 เสริมสร้างและฟ้ืนฟูความรู้และคุณธรรมของตนเองและครอบครัว  
3.7 ปรับทัศนคติในเชิงบวก และมีความเป็นไปได้  

4. จดบันทึกและทําบัญชีรับ - จ่าย  
5. สรุปผลการพัฒนาตนเองและครอบครัว โดยพิจารณา  
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5.1 ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  
5.2 อารมณ์ไม่เครียด มีเหตุผล มีความเชื่อม่ัน มีระบบคิดเป็นขั้นเป็นตอน มีแรงจูงใจกล้าคิด 

กล้าทํา ไม่ท้อถอยหรือขาดกําลังใจ เมื่อประสบปัญหาในชีวิต  
5.3 ได้ลดละเลิก สิ่งฟุ่มเฟือย  
  

2.2. การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร   
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้ส่งผล

กระทบต่อวิถีชีวิตเกษตรกรไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทุกวันนี้กิจกรรมการเกษตรจึงประสบปัญหา ต้นทุน
การผลิตสูง ตลาดไม่แน่นอน ผลผลิตตกต่ำ เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ ทําให้มีรายได้ไม่เพียงพอและเป็น
หนี้สินจึงมีความจําเป็นต้องปรับ ระบบการเกษตรของครอบครัวให้สอดคล้องกับสภาวะการผลิตและ
การตลาดในปัจจุบัน ตามความเหมาะสมของระบบนิเวศเกษตร โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จะ
ทําให้ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยยึด
หลักการประกอบอาชีพดังนี้ (เศรษฐกิจพอเพียงภาค การเกษตร, 2550)  

1. ลดรายจ่าย เพ่ือเป็นการประหยัด ลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นผลดีต่อสุขภาพโดยการ
ปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได้ เลี้ยงปลาอย่างง่าย สําหรับบริโภคในครัวเรือนทําให้ลดรายจ่ายในครอบครัว
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรม สร้างความรักความอบอุ่นใน
ครอบครัว เป็นเกราะป้องกัน โรคภัยให้กับสถาบันครอบครัว 

2. เพิ่มรายได้ เพื่อเพิ่มภูมิคุ ้มกันในชีวิตโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในครัวเรือน ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในการสร้างรายได้ เช่นการถนอมและแปรรูปอาหาร การหัตถกรรม รวมไปถึงการปลูก
พืช เลี้ยงสัตว์อย่างง่าย ใช้ทุนต่ำหรือวัตถุดิบที่มีอยู่แล้ว จําหน่ายให้กับชุมชนใกล้บ้าน  

3. ขยายโอกาส เกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยการร่วมมือ
สร้าง อาชีพได้อย่างเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า บุตรหลานได้รับการศึกษาสู งขึ้นตาม
อัตภาพชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อหาตลาด แหล่งเงินทุน และเครือข่ายมาใช้ใน
การประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน  

4. เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เกษตรกรสามารถดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ ด้วยการทําการเกษตรที่ผลิตเพื่อการบริโภคในครอบครัวก่อน ถ้ามีเหลือจึงจําหน่ายเป็น
รายได้ เช่น การเกษตร ผสมผสาน วนเกษตร หรือ เกษตรทฤษฎีใหม่ ที่มีการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นส่วนๆมี
พื้นที่นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล สระน้ํา คอกสัตว์ และบริเวณบ้าน เพื่อให้มีกิจกรรมการผลิตที่หลากหลายที่
เกื ้อหนุนและผสมผสานกันด้วยความ เหมาะสม มีผลผลิตออกทุกฤดูกาล มีรายได้ประจําวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน และรายปี 
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2.3. รูปแบบการผลิตสัตว์  แบ่งได้ 3 ระดับ ได้แก่   

1. การเลี้ยงสัตว์หลังบ้าน ปลูกพืช- เลี้ยงสัตว์ผสมผสาน เช่น ไก่ โค กระบือ และเลี้ยงปลา 
ในนาข้าว ตามศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่และแรงงานในครอบครัว หมุนเวียนใช้ทรัพยากร
ที่เกิดจากการผลิตในฟาร์ม มีการเลี้ยงสัตว์เป็นออมทรัพย์ของครอบครัวใช้มูลเป็นปุ๋ย และเป็นแหล่ง
อาหารของครอบครัว ไม่ต้องใช้เงินสดซื้อหา ไม่อิงตลาด ลงทุนต่ำ สามารถปรับเข้าสู่ระบบเกษตร
อินทรีย์ได้เนื่องจากเกษตรกรคุ้นเคย วิธีการผลิต อาจกล่าวได้ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง พึ่งพาตนเองในปัจจัยการผลิต ผลผลิตที่เหลือจึงขายภายในชุมชนเดียวกัน (กรมปศุสัตว์ , 
2549)   

2. ระดับธุรกิจชุมชน เลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก ขนาดกลางร่วมกับการปลูกพืช อาจทำนาเป็น
หลัก เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร โคเนื้อ โคนมแพะ เป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นรายได้หลัก มีระดับการ
จัดการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ พันธุ์สัตว์ คอกสัตว์ ใช้อาหารสัตว์จากภายนอกฟาร์ม ยาป้องกันและรักษาโรค 
การเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ สามารถปรับเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ได้ โดยการรณรงค์การจัดการฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ที่ดี ลดความเครียดสัตว์ให้เกิดน้อยที่สุด การเลี้ยงแบบปล่อยไม่หนาแน่น การใช้เรียนรู้การใช้
สมุนไพร สารที่ได้จากการหมักบ่มด้วย จุลินทรีย์ตามธรรมชาติ ผสมอาหารหรือน้ ำดื่มทำให้ลดการใช้
ยาเคมีเท่าที่จำเป็น หรืองดใช้ในที่สุด จุดสําคัญคือ อาหารสัตว์ที่ใช้จะต้องมาจากการผลิตแบบเกษตร
อินทรีย์ ดังนั้นจะต้องสร้างเครือข่าย ผู้ผลิตอาหารสัตว์ อินทรีย์ เช่น ข้าวเปลือก รำ ปลายข้าว ข้าวโพด 
ถั่วต่างๆ หรือผลิตอาหารสัตว์ใช้เองในฟาร์มหรือในกลุ่มสมาชิก (กรมปศุสัตว์, 2549)   

3. ระดับการเลี้ยงสัตว์อุตสาหกรรม เป็นการเลี้ยงสัตว์ที่ต้องการผลผลิตจากสัตว์สูงสุด เพ่ือ
การค้า มีการเลี้ยงต่อพ้ืนที่หนาแน่น ใช้เทคโนโลยี และปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ยาป้องกัน
รักษาโรคตามโปรแกรมของบริษัท ปรับระบบการผลิตเป็นโรงเรือนปิด ป้องกันการสัมผัสเชื้อโรค 
ฟาร์มในรูปแบบนี้สามารถลดการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในอาหาร และยาปฏิชีวนะได้ โดยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิผล และมีเพียงพอต่ออุตสาหกรรม จากสมุนไพร และโปรไบโอ
ติก หรือสารอินทรีย์ เช่นเอนไซม์ จากกระบวนการหมักบ่มด้วยจุลินทรีย์ เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์
จากสารธรรมชาติ จะเป็นโอกาสหนึ่งในการผลิต สินค้าที่สามารถแข่งขันได้ในอนาคต (กรมปศุสัตว์ , 
2549) 

 
2.4 แนวการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นทางเลือกการเกษตรแบบปลอดภัย และสร้าง
ความเข็ม แข็งสู่การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์   
การใช้สมุนไพรในอาหารสัตว์ปีกมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนสารปฏิชีวนะ ซึ่งเติมลงในอาหารมีบทบาท 

สําคัญหลายประการ คือ ต้านจุลินทรีย์ กระตุ้นการกินอาหาร กระตุ้นการย่อยอาหาร และการดูดซึมอาหาร 
บทบาทอ่ืนๆ เช่น กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ปรับปรุงคุณภาพ (สาโรช และเยาวมาลย์, 2545) (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 2.1. ตัวอย่างของสมุนไพรที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ 

สมุนไพร วัตถุประสงค์ 
ข่า มีผลต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพซาก และการควบคุมโรคบิด (นิวัฒน์, 2546) 
ขม้ินชัน สารเสริมที่ส่งผลทางประสาทสัมผัสของเนื้อไก่ (ไชยวรรณ และคณะ , 2554) มีผลต่อ

สมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพซากและการตอบสนองของภูมิคุ้มกันโรค (นพอร 
และคณะ, 2550) 

ขม ิ ้นช ัน พโหม 
และบอระเพ็ด 

มีผลต่อภาวะความเครียด และระดับภูมิคุ้มกันโรค (กิติมา, 2557) 

กระเท ียม และ 
ออริกาโน 

มีผลต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ซาก อวัยวะและลักษณะเลือด และจุลิทรีย์ในลําไส้ 
(Figen และคณะ, 2011) 

สะเดา มีผลต่อน้ำหนักตัวสูงขึ้น ประสิทธิภาพการเปลี่ยนเป็นน้ำหนัก  (นิกร และทวี, 2549 
พริกข้ีหนู มีผลต่อการเจริญเติบโต การย่อยได้บริเวณลําไส้เล็กส่วนปลาย และการเกิดลิปิดเปอร์ 

ออกซิเดชั่น  ภายใต้สภาวะการเลี้ยงที่หนาแน่น (กฤติยา, 2554) 
กล้วยดิบ มีผลต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพซาก และการควบคุมโรคในไก่ (ประจวบ,2547) 
บอระเพ็ด มีผลต่อสมรรถนะการผลิต ลดอัตราการตาย มีภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิล และกัมโบ โร 

(นันทิยา และศรีสกุล, 2547) 
ไพล มีผลต่อน้ำหนักตัวสูงขึ้น ประสิทธิภาพการเปลี่ยนเป็นน้ำหนัก (สิทธิชัย และนิรันดร์, 

2547) 
ฟ้าทะลายโจร มีผลต่อน้ำหนักตัวสูงขึ้น ประสิทธิภาพการเปลี่ยนเป็นน้ำหนัก (คมสอน และคณะ, 

2536) 
ใบบัวบก มีผลต่อคุณลักษณะการเจริญเติบโต ปริมาณเอนไซม์จากเซลล์เยื่อบุผนังลําไส้เล็ก และ 

การย่อยได้ของโภชนะ (ขุนพล และคณะ, 2547) 
ใบฝรั่ง และ 
เปลือกมังคุด 

มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันโรค สัณฐานวิทยาทางลําไส้ และปริมาณเชื้อ E.coil ในไก่เนื้อ  
(เกศรินทร์, 2550) มีผลต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพซากและการควบคุมโรคบิด 
(กัญญาภัค, 2553) 

 
ผลจากการใช้สมุนไพร ในการเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการใช้สารเสริมและยาปฏิชีวนะในกระบวนการ 

ผลิตไก่ พบว่า  
1. การเสริมพริกในอาหารมีแนวโน้มต่อปริมาณอาหารที่กิน และประสิทธิภาพการใช้อาหาร การเสริม 

กานพลูมีผลต่อการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ําหนักตัวในช่วงอายุ 0-35 วัน Lactobacillus เพ่ิมข้ึน จํานวนเซลล์เม็ด 
เลือดขาวในเยื่อบุผิวและความหนาแน่นของเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวของผนังลําไส้มีความหนาแน่นขึ้น   
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2. การเสริมสะระแหน่สามารถลดปริมาณการกินได้เพ่ิมอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก และมีการ 

ปรับสมดุลในลําไส้โดยลงจํานวน E. coli แต่เพิ่มจํานวนแบคทีเรียกรดแลคติกในลําไส้เล็กส่วนเจจูนัม สามารถ 
ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพการเจริญเติบโตในไก่ 

การเสริมสมุนไพรในอาหารจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยในการเพ่ิมสมรรถนะการผลิตในด้าน 
การเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต และรักษาสุขภาพของสัตว์โดยไม่ทําให้เกิดการตกค้างเกี่ยวกับสารปฎิชีวนะและ 
สารเสริมที่อาจตกค้างในตัวสัตว์จากการเลี้ยง 

 
1. การใช้ขม้ินและพริกป่น  
ขมิ้นชัน ชื ่อวิทยาศาสตร์ Curcuma Longa Linn ชื ่อสามัญ Turmeric, Curcuma จัดอยู ่ในวงศ์ 

Zingiberaceae เป็นพรรณไม้ล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดินมากเป็นพรรณไม้เดียวกันกับว่านหรือขิง มีลําต้นสูง 
ประมาณ 50-70 ซม. เนื้อในจะมีสีเหลืองอมส้ม และมีกลิ่นหอม ส่วนของเหง้าขม้ินมีสารประกอบที่สําคัญ เป็น 
น้ำมันหอมระเหย "เอสเซนเซียล" และมีสารสีเหลืองส้มชื่อว่า Curcumin สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ลด 
อาการอักเสบ มีฤทธิ์ในการขับน้ําได้ดี (วันเพ็ญ, ม.ป.ป.)    

พริก ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Capsicum frutescens L. ชื่อสามัญ  Chilli peppers, chili, chile หรือ 
chilli จัดอยู่ในวงศ์  Solanaceae  (สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง, 2553) เป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กสูง ประมาณ 
45-75 ซม. ลักษณะลําต้นเป็นสี่เหลี่ยม ใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันและตรงข้าม ลักษณะใบคล้ายรูปไข่ ปลายใบ
แหลม ดอกขนาดเล็กสีขาวออกตามข้อของลําต้น ประมาณ 1-3 ดอก ผลอ่อน มีสีเขียว เมื ่อโตเต็มที ่จะ
เปลี่ยนเป็นสีส้มแดง หรือ แดงปนน้ำตาล ผิวเป็นมัน ขนาดและรูปร่างของผลแตกต่างกันตามพันธุ์ ขนาดเล็ก 
ยาวประมาณ 1-1.5 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25-0.6 นิ้ว มีรสเผ็ดมากน้อยตามชนิดพันธุ์ นวลจันทร์ และคณะ 
(2548) กล่าวว่าในพริกมีสารแคปไซซินสามารถกระตุ้นการกินอาหารในและเพ่ิมรสชาติของอาหารในสัตว์ปีกทํา 
ให้กินอาหารมากขึ้น   

2. การใช้กานพลูในการเลี้ยงไก่   
กานพลู ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium aromaticum L., Merr.& L.M.Perry  ชื่อสามัญ Clove Tree 

จัดอยู่ในวงศ์ Myrtaceae เป็นไม้ยืนต้นสูง 9-12 เมตร แผ่นใบด้านบนเป็นมัน มีต่อมน้ํามันมาก ช่อดอกแบบ 
ช่อเชิงหลั่น ออกที่ปลายยอด ผลขยายออกเป็นรูปกรวยยาวประมาณ 1 ซม. ปลายแยกเป็นแฉกรูปไข่ มีต่อม 
น้ำมันมาก มีสีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลดํา ส่วนล่างของดอกมีลักษณะแข็งทรงกระบอก เป็นยาร้อนมีรสเผ็ดร้อน 
ฝาด  ทําให้ลิ้นชา มีฤทธิ์ต่อหัวใจและหลอดเลือด สารพอลิแซ็กคาไรด์  มีฤทธิ์ต้านการเกิดลิ่มเลือดทําให้เส้น 
เลือดอุดตัน สารยูเจนนอล (eugenol) มีฤทธิ์ป้องกันการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียทั้ง 
แกรมบวกและลบ  และเชื้อราหลายชนิด  สารสกัดเมทานอลมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้ อก่อเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 
สาร eugenol มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านการอักเสบในสัตว์ทดลอง (นิรนาม, 2553)  

3. การใช้สะระแหน่ในการเลี้ยงไก่   
สะระแหน่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Mentha cordifolia Opiz., Mentha piperita L., Mentha spicata L., 

Mentha pulegium L., Mentha citrata L.ชื่อสามัญ Menthe kitchen mint จัดอยู่ในวงศ์ Labiatae (นิร
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นาม, 2012) เป็นพืชล้มลุก ลําต้นสี่เหลี่ยม สีเขียวแกมม่วงน้ำตาล มีก่ิงก้านแตกแขนงออกมากมาย เลื้อย คลาน
ไปตามพ้ืนดิน ทุกส่วนของลําต้นมีกลิ่นหอม มีองค์ประกอบทางเคมี ที่ประกอบไปด้วยสาร eugenol ที่สามารถ
ทําลายแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยแทนนินและเทอร์เพนท์ที่ใช้ในการเป็นยาเย็น (นิรนาม, 2558)  

  
2.5 การผลิตทฤษฎีใหม่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาเป็นต้นแบบแนวคิดที่ดีได้ดังนี้  

1. การผลิตนั้นมุ่งใช้เป็นอาหารประจําวันของครอบครัว เพ่ือให้มีพอเพียงในการบริโภคตลอดปี เพ่ือใช้ 
เป็นอาหารประจําวันและเพ่ือจําหน่าย  

2. การผลิตต้องอาศัยปัจจัยในการผลิต ซึ่งจะต้องเตรียมให้พร้อม เช่น การเกษตรต้องมีน้ำ การจัดให้มี 
และดูแหล่งน้ำ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งการผลิต และประโยชน์ใช้สอยอ่ืน ๆ   

3. ปัจจัยประกอบอื่น ๆ ที่จะอํานวยให้การผลิตดําเนินไปด้วยดี และเกิดประโยชน์เชื่อมโยง (Linkage) 
ที่จะไปเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการผลิต จะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้ง เกษตรกร ธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
เพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับเศรษฐกิจการค้า และให้ดําเนินกิจการควบคู่ไปด้วยกันได้  

4. การผลิตจะต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล กับ ระบบ การผลิตนั้นต้องยึดมั่นในเรื่อง 
ของคุณค่าให้มากกว่า มูลค่า ดังพระราชดํารัส ซึ่งได้นําเสนอมาก่อนหน้านี้ที่ว่า  ประการที่สําคัญของการผลิต
ทฤษฏีใหม่คือการนําหลักของเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ในการผลิต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มปป.) 
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บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย 

โครงการชุมชนเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวเศษฐกิจพอเพียงโดยการใช้เศษเหลือจากครัวเรือนและโรงงาน
อุตสาหกรรมร่วมกับสูตรอาหารแบบประหยัดเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่ง
โครงการนี้ได้ดำเนินการ ณ พื้นท่ีอำเภอเมือง และพ้ืนที่อำเภอเขาวง มีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
3.1 กิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาบริบทและสำรวจความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ และจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร พร้อมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง 
สร้างพ้ืนฐานความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชาวบ้าน ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม โดยทำการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชาวบ้าน เพื่อให้
ชาวบ้าน เข้าใจและนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านการผลิตปศุสัตว์ตามแนวพระราชดําริทฤษฏี
ใหม่ ต่อไป 

1.1. การดำเนินงานตามหลักทฤษฏีใหม่มี 3 ขั้นตอน ได้แก่   
ทฤษฏีใหม่ขั้นต้น คือ การผลิต ให้พึ่งตนเองด้วยวิธีง่าย ค่อยเป็นค่อยไปตามกําลัง ให้พอมีพอกิน   
ทฤษฏีใหม่ขั้นกลาง คือ การรวมพลังกันเป็นกลุ่ม หรือสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันในด้านการผลิต 

การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา   
ทฤษฏีใหม่ขั้นก้าวหน้า คือ การด่าเนินธุรกิจโดยติดต่อ ประสานงาน จัดหาทุนหรือแหล่งเงิน   
ในการดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง จะมุ่งเน้นขั้นต้นและขั้น

กลาง เป็นหลัก คือ ผลิตเพื่อให้มีอาหารคุณภาพไว้บริโภคในครัวเรือนก่อน และเหลือจากการบริโภคก็น ำไป 
จำหน่ายในชุมชนในรูปแบบรวมกลุ่มเป็นตลาดนัด 

    1.2   สํารวจความสมัครใจของเกษตรกรในชุมชนที่มีการเลี้ยงไก่ไข ่ ใช้องค์ความรู้ทางสมุนไพร 
และวิธีป้องกันโรคสัตว์เพ่ือมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่ลด ละ เลิก การใช้ยา / สารเคมี ได้แก่ การน่าสมุนไพร 
และน้ําหมักชีวภาพที่ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ทดแทนสารเคมีและยาปฏิชีวนะ 

    1.3 การประกอบสูตรอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ  แนะนําการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์จากวัตถุดิบใน 
ท้องถิ่นใช้เองไม่ต้องใช้สารเร่งการเจริญเติบโต การจัดการสภาพโรงเรือนให้สัตว์อยู่สบาย ไม่เครียด มีการเลี้ยง 
แบบปล่อยอิสระบ้าง สัตว์ที่เลี้ยงอารมณ์ดี ได้แสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติ ตามข้อก่าหนดหลักสวัสดิภาพ 
สัตว์ (animal welfare) 

   1.4  ผลิตผลจากปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นการผลิตแบบค่อยเป็นค่อยไป ใช้วิธีการ ลด ละ เลิก การใช้ยา 
ปฏิชีวนะและสารเคมี  มุ่งเน้นให้เกษตรกรผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนก่อนเป็นการลดรายจ่าย  จากนั้นจึง 
ทำการขยายการผลิตเพ่ือจำหน่ายเพิ่มรายได้ต่อไป 

 
 
 
 



22 

 
กิจกรรมที่ 2  จัดบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่

ไข่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคบรรยาย 
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ภาคบรรยาย 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้แนวทางการให้อาหารต้นทุนต่ำร่วมกับการเลี้ยงดูของเกษตรกรต่อประสิทธิภาพ
การผลิตไก่ไข่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ในด้านการให้อาหารต้นทุนต่ำ ถ่ายทอดให้กับ
เกษตรกรในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ  เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มโดยดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่ ขายปลีกผลผลิตไข่ในท้องถิ่น และขยายผลผลิตไข่
อินทรีย์เพื่อจำหน่ายต่อไป 

2.1 สํารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ประชุมวางแผนกําหนดแนวทางในการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ   

2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบรรยายแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวพระราชดำริ ข้อควร
ระวัง และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการเลี้ยงไก่ไข ่

2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบรรยายแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับองค์ความรู้ในด้านการให้อาหารต้นทุนต่ำ
ร่วมกับการใช้เศษเหลือจากครัวเรือน  

2.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบรรยายแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจดบันทึก การจัดทําบัญชีครัวเรือน 
เพ่ือให้ชุมชนจัดทำบัญชี ครัวเรือนเป็น สามารถมองเห็นรายจ่ายที่ไม่จําเป็น มีเงินเก็บออม 
 

กิจกรรมที่ 3  จัดบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคปฎบิัติ 
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ภาคปฎิบัติ 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคปฎิบัติแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวพระราชดำริ การให้
อาหารต้นทุนต่ำร่วมกับการใช้เศษเหลือจากครัวเรือน การใช้ยา/สมุนไพรในการเลี้ยงไก่ไข่ การนำแผนกลยุทธ์ 
4P ได้แก่ Product, Price, Place, Promotion มาใช้วางแผนเพื่อให้ทางกลุ่มมีแนวทางในการจําหน่ายสินค้า
ได้และพอมีกําไร 

ใช้หลักการ  Product (ผลิตสินค้าและบริการตอบความต้องการของลูกค้า) สินค้าที่เป็นที่ต้องการ ของ
ลูกค้าคือ พัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ปลอดภัยขึ้นตามความต้องการบริโภคในพื้นที่  การผลิตไข่ไก่อารมณ์ดี การใช้
สมุนไพรในการผลิตไข่ไก่ปลอดภัย  

Price (กําหนดราคาขายที่เหมาะสมเพื่อไม่เอาเปรียบลูกค้า) มีการนําหลัก demand และ supply มา ใช้
ในการวางแผนกําหนดปริมาณสินค้าท่ีจะผลิตออกมาจำหน่ายตามวิถีพอเพียง ป้องกันปัญหาสินค้าราคา ตกต่ำ  

Place (นำสินค้าและบริการสู่ตลาดถึงมือลูกค้าเพื่อความสะดวกของลูกค้า) จัดเตรียมสถานที่จ ำหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ ไว้รองรับโดยระยะแรกจะจำหน่ายให้กับชุมชน และชุมชนใกล้เคียง จัดให้มีตลาดนัดเศรษฐกิจ 
พอเพียง เพ่ิมความหลากหลายของสินค้าตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าทุกระดับ แผนงานในระยะยาว 
ต่อไป คือ มีการบรรจุหีบห่อ (packaging) สร้างแบรนด์ให้กับสินค้า   
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Promotion (การส่งเสริมการขายเพื่อให้การติดต่อสื่อสารถึงลูกค้า) ทำการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ 

ท้องถิ่น ป้ายโฆษนา ป้ายประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานราชการ รถประชาสัมพันธ์ จัดทํา website ในระยะ 
ต่อมาสร้าง Brand ของตัวเองขึ้นมาให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ กลยุทธ์การตลาดที่เตรียมไว้คือ ไม่รีบร้อน ขยาย 
อย่างมั่นคง มีความพอประมาณ ผลิตเพ่ือบริโภคก่อน เหลือบริโภคนำมาจำหน่ายในชุมชน เหลือจากชุมชนค่อย
นำไปจำหน่ายภายนอก เน้นเจาะกลุ ่มลูกค้าที ่รักสุขภาพก่อนแล้ วขยายผลไปยังกลุ ่มอื ่น มีผลิตภัณฑ์ที่ 
หลากหลาย  

กิจกรรมนี้ใช้วิธีการ SWOT  และสร้างกลยุทธิทางการตลาดร่วมกัน 
 

กิจกรรมที่ 4  สุ่มตรวจวัดสุขภาพไก่ไข่โดยการเจาะเลือดตรวจ/วัดน้ำหนัก 
4. การสุ่มเจาะเลือดไก่ไข่เพื่อนำมาตรวจวัดสุขภาพ/วัดน้ำหนัก 

ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดไก่ไข่ในคอกโมเดลและไก่ไข่ที่เกษตรกรเลี้ยงเพ่ือนำไปวิเคราะห์ตรวจวัด
สุขภาพ และทำการวัดน้ำหนักไก่ไข่ 

หลังจากการดำเนินกิจกรรมโครงการครบทั้ง 4 กิจกรรมย่อย การติดตามวิเคราะห์และประเมินผล
โครงการทั้ง 4 ย่อย เพื่อประเมินผลความสำเร็จของโครงการ และทราบถึงข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค
ข้อบกพร่อง และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขของแต่ละกิจกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้เกิด
ความยั่งยืนต่อไป 

 
3.2 วิธีการดำเนินงาน   

1. จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินผล ปัญหา อุปสรรค์ในการดำ 
เนินโครงการ และจัดทําเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ได้แก่ แบบประเมินผล และการจัดทำแบประเมิน
การปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่   

2. จัดกิจกรรมติดตามประเมินผล แจกแบบประเมิน ตรวจการปฏิบัติงานจริง 
3. จัดประชุมเสวนา ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และทีมจัดทำโครงการถึง ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา 

อุปสรรค์ในการดำเนินโครงการ   
4. ใช้กระบวนการ Focus group เพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัยในพ้ืนที่ในการดําเนินการต่อเนื่อง 

 
3.3 การรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการรวบรวมข้อมูลที่ศึกษา โดยสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่ม 
ตัวอย่าง  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการค้นคว้าจากเอกสารวิชาการและงานวิจัยต่างๆ เพ่ือ 
ประกอบการวิเคราะห์และวิจารณ์ผล การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ 
แล้ว กรอกข้อมูลลงเครื ่องคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical 
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Packages for the Social Science; SPSS) วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย 
(mean) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (standard deviation)   

อธิบายผลที่ได้จากการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ปัญหาและอุปสรรค และกําหนดคะแนน 
สําหรับความพึงพอใจประยุกต์ตามแบบ ของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยกําหนดคะแนนแบบ Rating Scale 
แบ่งเป็น 5 ระดับ พึงพอใจน้อยที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 1 พึงพอใจน้อย ให้คะแนนเท่ากับ 2 พึงพอใจปานกลาง 
ให้คะแนนเท่ากับ 3 พึงพอใจมาก ให้คะแนนเท่ากับ 4 พึงพอใจมากที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ 5 
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บทที่ 4 ผลการดำเนินงานวิจัย 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการ และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ในขณะที่  

แนวพระราชดําริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็น 
ขั้นตอนนั้น เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม เฉพาะในพื้นที ่ที่
เหมาะสม ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ 
แบบพื้นฐาน กับ แบบก้าวหน้า ได้ดังนี้ความพอเพียงในระดับบุคคล และครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกร
เป็นเศรษฐกิจ พอเพียงแบบพ้ืนฐาน ที่เอามาพิจารณาในกรอบของทฤษฎีใหม่ขั้นต้น ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3  

4.1 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น ให้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง  
พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ําเพื่อใช้เก็บกักน้ําฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการ  

ปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ําต่างๆ  
พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจําวันสําหรับครอบครัวให้ 

เพียงพอตลอดปี เพ่ือตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพ่ึงตนเองได้  
พื้นที่ส่วนที่สาม ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็น 

อาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหน่าย  
พ้ืนที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 10% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอ่ืนๆ  
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้อง  

เริ่มขั้นที่สอง คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันดําเนินการในด้าน  
1. การผลิต (พันธุ์สัตว์อาหาร สุขภาพสัตว์ฯลฯ)  
2. การตลาด (การจําหน่ายพันธุ์การจําหน่ายเนื้อสัตว์การแปรรูปผลผลิต)  
3. การเป็นอยู ่(การพัฒนาการเป็นอยู่ฯลฯ)  
4. สวัสดิการ (การรวมกลุ่มและตั้งกองทุน หรือเงินกู้)  
5. การศึกษา  
6. สังคมและศาสนา  
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม เมื่อดําเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนา  

ก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัท 
ห้าง ร้านเอกชน มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคาร หรือ  
บริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ  

- เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา) 
 - ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อผลผลิตบริโภค (ซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรโดยผ่าน 

พ่อค้าคนกลางน้อย) 
- เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ํา เพราะรวมกันซื้อเป็นจํานวนมาก (เป็นร้าน 

สหกรณ์ราคาขายส่ง) 
- ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพ่ือไปดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ 
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ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 

การถ่ายทอดในโครงการนี้จึงพิจารณาแนวทางของการเลี้ยงไก่ไข่ในชุมชนตามแนวพระราชดําริ ทฤษฏีใหม่
ในขั้นที่ 2 เนื่องจากการเลี้ยงไก่ไขข่องเกษตรกรรายย่อยในชุมชน เกษตรกรมักจะใช้พ้ืนที่ในครัวเรือนในระหว่าง 
10% ของพื้นที่ในครัวเรือน และเริ่มต้นโดยการเสริมสร้างแนวคิดของ เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับการสร้าง
ความเข็มแข็งของกิจกรรมการผลิตปศุสัตว์ และการตลาด การวางแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานดังแสดงใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง ให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของเกษตรกร  
ดําเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ดําเนินการศึกษาและเพ่ิมศักยภาพแก่การเลี้ยงไก่ไขใ่นระดับ

ครัวครัวเรือน โดยมีการสํารวจการใช้แนวทางพระราชดําริทฤษฏีใหม่ การใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงใน
การเลี้ยง อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เศษเหลือจากครัวเรือนร่วมกับสูตรอาหารแบบประหยัดและการวาง
แผนการผลิตระดับครัวเรือน การใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงการประกอบสูตรอาหารเลี้ยงไก่
ไข ่ 

 
ผลการติดตามผลหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีพบว่า 
 รูปแบบการทำการเกษตรของเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ได้ทำการปลูกข้าวตามฤดูกาล 
พืชผักสวนครัว และมีการเลี้ยงปศุสัตว์ด้วย อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ไข่ สําหรับผู้เลี้ยงไก่ไข่ ในท้องถิ่นชนบทจะเลี้ยง
แบบปล่อย ให้ไก่หากินตามธรรมชาติ หรือให้อาหาร คือ ข้าวเปลือก ปลายข้าว และรํา เป็นหลัก นอกจากนี้
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังนิยมใช้อาหารหมูเลี้ยงไก่ จึงไดม้ีการแนะนําให้เกษตรกรใช้เศษเหลือจากครัวเรือนร่วมกับ

Road Map การวางแผนการใช้แนวพระราชดำริในการเลี้ยงไก่ไข่ในชุมชน 

เป้าหมาย กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ 
      การเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวพระราชดำริ 
      การใช้สมุนไพรในไก่ 
      การนำใช้เศษเหลือจากครัวเรือนเร่วมกับ
สูตรอาหาแบบประหยัด 

1.เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือการเรียนรู้เทคโนโลยี
การผลิตที่เหมาะสมโดยการรวมกลุ่ม มีภูมคุ้ม
กันในการพึงตัวเองได้ 
2.ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
3.เพิ่มรายได้ 

ผลผลิตเหลือกินสามารถ
จำหน่ายได้ในชุมชน 

การเลี้ยงสัตว์ปลอดภัย 
• ระบบหมักแบบไร้อากาศ 
• ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปลอดภัย 
• การใช้ระบบบัญชีฟาร์ม/ บัญชีครัวเรือน 

ติดตามประเมินผล 



27 

 
สูตรอาหารแบบประหยัดโดยการนำใช้เศษเหลือจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังมาหมักเพื่อเพิ่มคุณค่าทาง
โภชนะ ร่วมกับการเลี้ยงไก่ไขแ่บบปล่อยหากิน 
การใช้วิธีการ สร้างสูตรอาหารเสริมทางเลือก 
1. การเลี้ยงหนอนเสริมโปรตีน 
2. การใช้หยวกหมักเลี้ยงไก่ ใช้หยวกกล้วย 3 กก กากน้ําตาล 1กก. เครื่องดื่ม M100 1 ขวด นม 
เปรี้ยว 1 ขวด ใส่ถังหมัก ปิดไว้ 1 อาทิตย์ สามารถให้ไก่กินได้เลย หรือว่าจะผสมอาหารอย่าง 
อ่ืนร่วมก็ได้ (เป็นสูตรอาหารที่สมาชิกในกลุ่มมีการทดลองใช้ จากการบอกต่อกันมา และพบว่า 
เกษตรสามารถใช้ผสมกับรําเลี้ยงไก่เป็นทางเลือกได้ ) 
แนวทางอ่ืน ๆ การเลี้ยงไก่ไข่แบบลดต้นทุน 
การให้อาหาร ควรให้น้อยๆ แต่บ่อยครั้ง เพ่ือกระตุ้นการอยากกินอาหาร เพราะให้เยอะไปไก่จะถ่าย 
มูลใส่ อาหารสกปรกไม่น่ากิน 
การใช้สูตรอาหาร 
1. อาหารไก่แรกเกิดจนถึง อายุ21 วัน ใช้อาหารไก่เล็ก โปรตีน 19 % 
2. อาหารไก่รุ่นอาย2ุ1 วันขึ้นไปใช้อาหารไก่รุ่น โปรตีน 17 % ผสมแกลบ 1:1 
อาหารธรรมชาติ ได้แก่ 
- ปลวก                        - ฝักข้าวโพด 
- กล้วยสุก                     - แมลงทุกชนิด 
- ข้าวเปลือก                  - หญ้าอ่อนสด 
- หนอนแมลงวันจากข้ีหมู   - มันสําปะหลัง 
- หยวกหมัก                   - กากมะพร้าว 
- กากถั่วเหลือง               - ต้นกล้วย 
- เศษอาหารจากในครัว     - ต้นสาค ู
 

ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ภายหลังจากจัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้เศษ

เหลือจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับสูตรอาหารแบบประหยัดเพ่ือเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการดำเนินโครงการได้ออกติดตามและประเมินผล กับสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ 

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมท้ังหมด 62 คน นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้
จากการอบรมไปใช้ จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังตารางที่ 4.1 โดยผู้ร่วมโครงการจำนวน 62 คน มี
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การนำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับจากการอบรม ไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้หลัก จำนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.83 และก่อให้เกิดรายได้เสริมจำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 95.16 ดังตารางที่ 4.2 

 
ตารางท่ี 4.1 การนำไปใช้ประโยชน์ของผู้ร่วมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตโคเนื้อในจังหวัด

กาฬสินธุ์ (n=62) 

 จำนวน ร้อยละ 
1. นำไปใช้ประโยชน์ได้ 62 100 
2. นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ 0 0 
รวม 62 100 

 
ตารางท่ี 4.2 การนำไปใช้ประโยชน์ของผู้ร่วมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตโคเนื้อในจังหวัด

กาฬสินธุ์ (n=62) 

 จำนวน ร้อยละ 
1. รายได้หลัก 3 4.83 
2. รายได้เสริม 59 95.16 

 
4.2 รายได้เพิ่มขึ้น 

ผู ้ร่วมโครงการจำนวน 62 คน มีการนำความรู ้และเทคโนโลยีที ่ได้รับจากการอบรม ไปใช้
ประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ น้อยกว่า 1,000, 1,001-2,000, 3,001-4,000,  
2,001-3,000,4,001-5,000, 5,001-6,000, 7,001-8,000 และ 8,001-9,000 บาท/เดือน ตามลำดับ คิดเป็น
ร้อยละ 35.48, 30.65, 18.37, 12.24, 6.12, 2.04, 2.04 และ 2.04 ตามลำดับ ดังตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 รายได้ที่เพิ ่มขึ้นของผู้ร่วมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตโคเนื้อในจังหวัด

กาฬสินธุ์ (n=62) 

รายได้เพิ่มขึ้น/เดือน  จำนวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 1,000 บาท 22 35.48 
1,001-2,000 บาท 19 30.65 
2,001-3,000 บาท 6 12.24 
3,001-4,000 บาท 9 18.37 
4,001-5,000 บาท 3 6.12 
5,001-6,000 บาท 1 2.04 
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6,001-7,000 บาท - - 
7,001-8,000 บาท 1 2.04 
8,001-9,000 บาท 1 2.04 
9,001-10,000 บาท - - 
มากกว่า 10,000 บาท - - 
รวม  62 100 

 
4.3 ลดรายจ่าย 

ผู ้ร่วมโครงการจำนวน 62 คน มีการนำความรู ้และเทคโนโลยีที ่ได้รับจากการอบรม ไปใช้
ประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 1,001-2,000, น้อยกว่า 1,000, 2,001-3,000, 
3,001-4,000 และ 4,001-5,000 บาท/เดือน ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 48.39, 32.26, 18.37, 4.08 และ 2.04 
ตามลำดับ ดังตารางที่ 4.4 

 
ตารางที่ 4.4 รายจ่ายที่ลดลงของผู้ร่วมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตโคเนื้อในจังหวัด

กาฬสินธุ์ (n=62) 

รายจ่ายลดลง/เดือน  จำนวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 1,000 บาท 20 32.26 
1,001-2,000 บาท 30 48.39 
2,001-3,000 บาท 9 18.37 
3,001-4,000 บาท 2 4.08 
4,001-5,000 บาท 1 2.04 
5,001-6,000 บาท - - 
6,001-7,000 บาท - - 
7,001-8,000 บาท - - 
8,001-9,000 บาท   
9,001-10,000 บาท - - 
มากกว่า 10,000 บาท - - 
รวม  62 100 
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4.4 ด้านคุณภาพชีวิต 

ผู ้ร่วมโครงการจำนวน 62 คน มีการนำความรู ้และเทคโนโลยีที ่ได้รับจากการอบรม ไปใช้
ประโยชน์ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้ ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ จำนวน 36
คน คิดเป็นร้อยละ 58.06 และสามารถระบุเป็นจำนวนเงิน 300 บาท/เดือน จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.94 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคิดเป็นเงินทั้งโครงการ เท่ากับ 7,800 บาท/เดือน แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมอบรม
มีการนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตคิดเป็นตัวเงิน เฉลี่ยเท่ากับ 125.81 บาท/คน/เดือน ดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ร่วมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตโคเนื้อใน

จังหวัดกาฬสินธุ์ (n=62) 

รายการ  จำนวน (คน) ร้อยละ เป็นเงิน  
สามารถระบุเป็นจำนวนเงิน 300 บาท/เดือน 26 41.94 7,800 
ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ 36 58.06 - 
ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องจำเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อม - - - 
ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินได้ในด้าน..... - - - 
รวม  62 100 7,800 
เฉลี่ย บาท/คน/เดือน   125.81 

 
4.5 ภาพรวมของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ผู้ร่วมโครงการจำนวน 62 คน มีการนำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับจากการอบรม ไปใช้ประโยชน์
ทันทีหลังการอบรม จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 98.38 และนำไปใช้หลังอบรม 1 เดือน จำนวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.61 ดังตารางที่ 4.6 
 ตารางท่ี 4.6 การเริ่มนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ร่วมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการ
ผลิตโคเนื้อในจังหวัดกาฬสินธุ์ (n=62) 

 
 

รายการ  จำนวน (คน) ร้อยละ 
หลังอบรมทันที 61 98.38 
หลังอบรมภายใน 1 เดือน 1 1.61 
หลังอบรมภายใน 3 เดือน - - 
หลังอบรมภายใน 6 เดือน - - 
รวม 62 100 
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สถานที่การนำไปใช้ประโยชน์ได้แก่ ในครัวเรือน จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 96.77 และใช้ใน
ชุมชน/กลุ่ม จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23 ดังตารางที่ 4.7  

ตารางท่ี 4.7 สถานที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ร่วมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการ
ผลิตโคเนื้อในจังหวัดกาฬสินธุ์ (n=62) 
 

 
การขยายผลความรู้ที่ได้จากการร่วมโครงการครั้งนี้ การประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ จำนวน 60 คน 

คิดเป็นร้อยละ 96.77 และเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23 ดัง
ตารางที่ 4.8 
ตารางที่ 4.8การขยายผลความรู้ของผู้ร่วมโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตโคเนื้อในจังหวัด

กาฬสินธุ์ (n=62) 
รายการ  จำนวน (คน) ร้อยละ 

ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ 60 96.77 
เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ 2 3.23 
ให้บริการ/คำปรึกษา - - 
อ่ืนๆ - - 
รวม 62 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ  จำนวน (คน) ร้อยละ 
ใช้ในครอบครัว 60 96.77 
ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 2 3.23 
ใช้ในที่ทำงาน - - 
ใช้เมื่อมีโอกาส - - 
รวม 62 100 
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4.6. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดโครงการ 

กิจกรรมการสร้างความเข้าใจ 
การประชุมและชี้แจงในระหว่างสมาชิก คัดเลือกเกษตรกรเพ่ือการดําเนินโครงการ และสํารวจสภาพ 

ชุมชน เพื่อประมวลรูปแบบวิถีการเลี้ยงไก่ไขโ่ดยการใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําหริเป็น 
ต้นแบบ และได้เลือกรูปแบบ การเลี้ยงไก่ไข่ เนื่องจากเป็นสัตว์เลี ้ยงในครัวเรือน และมีรูปแบบการเลี้ยงที่
สามารถพัฒนาและเริ่มต้นให้เห็นการเกิดการเพ่ิมขึ้นของรายได้ในครัวเรือนขึ้นได้ 

การประชุมชี้แจงในพื้นที่และการปรับปรุงสภาพโรงเรือนของสมาชิกในกลุ่ม เนื่องจากสภาพของการ
เลิกเลี้ยง และไม่มีการปรับปรุงโรงเรือนมีมากในช่วงที่ราคาไข่ไก่ตกต่ำเกษตรกรบางรายเหลือการเลี้ยงไก่ไข่ไว้
เพียงการเลี้ยงไก่ไขแ่บบหลังบ้าน ไม่สามรถสร้างรายได้สู่ครัวเรือนได้ กิจกรรมที่ ได้ดําเนินการในลําดับต่อมาคือ
การนำใช้เศษเหลือจากครัวเรือนร่วมกับสูตรอาหารแบบประหยัด และแนะนําวิธีการเลี้ยง วิธีการใช้สมุนไพร
วิธีการทําวัคซีน ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบการผลิต 

 
ลงพ้ืนที่ จัดเสวนา ชี้แจง ทำความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์โครงการ กำหนดแผนพัฒนา ระบุองค์ความรู้เดิม
องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพิ่มเติม และจัดทำแผนการดำเนินงานของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ 
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ภาพที่ 1 จัดเสวนา ชี้แจง ทําความเข้าใจในหมู่บ้าน ระบุองค์ความรู้เดิม 
 

   
 

  
ภาพที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานหรือกิจกรรมอ่ืนๆของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
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กิจกรรมที่ 1 

- ได้ศึกษาบริบทและสำรวจความต้องการของเกษตรกรในชุมชน พบว่า เกษตรกรมีความต้องการเลี้ยง
ไก่ไข่จำนวนมาก แต่เกษตรกรมีปัญหาเรื่องการจัดหาซื้อแม่พันธุ์ไก่ไข่ องค์ความรู้การเลี้ยงไก่ไข่แบบอินทรีย์ 
การสุขาภิบาลโรคในไก่ไข่ ทีมนักวิจัยจึงได้เข้าไปช่วยในการจัดการรวมกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่เพ่ือแก้ปัญหาเมื่อ
ต้องการซื้อพันธุ์ไก่ไข่หรือจำหน่ายไข่ไก่ในอนาคต  

- สิ่งที่เกษตรกรจะได้รับจากโครงการนี้คือพันธุ์ไก่ไข่ตั ้งต้นในการเลี้ยง องค์ความรู้ทั้งด้านการตลาด
จำหน่ายไก่ไข่ การเลี้ยงไก่ไข่โดยใช้อาหารต้นทุนต่ำ การสุขาภิบาลโรคในการเลี้ ยงไก่ไข่เบื้องต้นด้วยสมุนไพร 
ฯลฯ 

- และประสานงานกับชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งในพื้นที่อำเภอเมือง และ
พ้ืนที่อำเภอเขาวง พร้อมได้ทำการจัดซื้อไก่ไข่เพ่ือคัดกรองโรคและอาหารก่อนที่จะนำส่งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง
ไก่ไข่ต่อไปเมื่อมีการถ่ายทอดความรู้สู้ชุมชนต้นแบบ 

 

   
 

   
ภาพที่ 3 ประสานงานกับผู้นำชุมชนในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
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    ภาพที่ 4 ทำการสืบค้นข้อมูล พร้อมทำการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บางส่วนและได้ปรับปรุงโรงเรือนและจัดทำ
คอกโมเดล 
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กิจกรรมที่ 2 

จัดบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ภาคบรรยาย  

- เกี่ยวกับชุมชนเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวเศษฐกิจพอเพียงในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
- การใช้เศษเหลือจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับสูตรอาหารแบบประหยัดเพ่ือเพ่ิม

รายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
- การจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ การตลาด/การจำหน่ายไข่ไก่อินทรีย์ 
 

   
ภาพที่ 5 คัดกรอกเกษตรกรตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 
 

 
ภาพที่ 6 ถ่ายภาพร่วมกันระหว่างวิทยากร เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการและผู้นำชุมชน 
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ภาพที่ 7 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับ
ชุมชนเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวเศษฐกิจพอเพียงในจังหวัดกาฬสินธุ์  การใช้เศษเหลือจากครัวเรือนและโรงงาน
อุตสาหกรรมร่วมกับสูตรอาหารแบบประหยัดเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดกาฬสินธุ์  การ
จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ การตลาด/การจำหน่ายไข่ไก่อินทรีย์ รวมถึงการจัดทำบัญชีครัวเรือนเบื้องต้น 
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กิจกรรมที่ 3 

จัดบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ภาคปฎิบัติ 

- การสุขาภิบาลโรค/การเลี้ยงไก่ไข่แบบอินทรีย์ 
- การใช้เศษเหลือจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับสูตรอาหารแบบประหยัดเพ่ือเพ่ิมรายได้

ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
- ฝึกปฎิบัติการจดบันทึกแบบง่าย 

  
 

  
 
ภาพที่ 8 การฝึกปฎิบัติใช้เศษเหลือจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับสูตรอาหารแบบ

ประหยัดเพื่อเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ภาพที่ 9 การฝึกปฎิบัติการใช้สมุนไพร การเก็บตัวอย่างเลือด การให้ยาและวัคซีนเบื้องต้น และการจด

บันทึกแบบง่าย 



41 

 

  
 

  
 

  
 

           
ภาพที่ 10 การสนับสนุนปัจจัยแก่ผู้เข้าอบรม 
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ภาพที่ 11 ฝึกปฎิบัติการใช้สมุนไพรในไก่ 
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กิจกรรมที่ 4 ทำการสุ่มตรวจวัดสุขภาพไก่ไข่โดยการเจาะเลือดตรวจ/วัดน้ำหนัก ของไก่ไข่ในคอกโมเดลและไก่
ไข่ท่ีเกษตรกรเลี้ยง 
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ภาพที่ 12 การเก็บตัวอย่างเลือด และการชั่งน้ำหนักไก่ไข่ 
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บทที่ 5 สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินการ 
 จากการดำเนินโครงการถ่ายทอดและบูรณาการองค์ความรู้ เกี ่ยวการเลี้ยงไก่ไข่ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้เศษเหลือจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับสูตรอาหารแบบ
ประหยัดเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเป้าหมายเพื่อ ให้เกิดการพัฒนาการ
เลี้ยงไก่ไข่อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ และส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่และขยาย
ผลผลิตไข่อินทรีย์เพ่ือจำหน่ายต่อไป โดยได้ดำเนินการจัดอบรมทั้งทฤษฎีและอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้
แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เกษตรกรให้ความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และ
แนวทางในการลดต้นทุนการผลิต ฯลฯ เกษตรกรให้ความสนใจอยากเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และจาก
การดำเนินโครงการได้มีการจัดการให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ พร้อมเกษตรกรต้นแบบในการ
เลี้ยงไก่ไข่แบบอินทรีย์ เพ่ือเป็นต้นแบบและขยายผลสู่ครัวเรือนอ่ืนๆที่สนใจ สามารถส่งผลในชุมชนได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของครัวเรือนอ่ืน ๆ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดตาม
หลักการผลิตปศุสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการปฏิบัติโดยการปรับเปลี่ยนตามสภาพครัวเรือนและ
ส่งผลที่เกษตรกรสามารถมองเห็นได้จริง การเลี้ยงไก่ไข่โดยการใช้เศษเหลือจากครัวเรือนและโรงงาน
อุตสาหกรรมร่วมกับสูตรอาหารแบบประหยัด สามารถใช้ได้จริงเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ 

การเลี้ยงไก่ไข่เป็นปศุสัตว์ที่สามารถพัฒนาแนวทางการเลี้ยงให้ก้าวหน้าสู่ทฤษฏีใหม่ขั้นกลางได้ หาก
เกษตรกรมีการเพิ่มการผลิต และมีการรวมกลุ่มให้เข็มแข็งมากขึ้น ครัวเรือนที่จะพัฒนาเข้าสู่การผลิตที่สร้าง
รายได้ ในการเลี้ยงไก่ไข่สามารถเลือกรูปแบบการผลิต โดยเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกขาย หรือเลี้ยงไก่
ไข่เพ่ือผลิตไข่ขาย จะทําให้สามารถเริ่มต้นได้ดี  

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินงาน ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนที่ดําเนินการอย่างเป็น
ระบบและใช้ระยะเวลาพอสมควร การใช้การบันทึกสําหรับเกษตรกรต้องหาวิธีการที่ดีข้ึน เช่นการมีส่วนช่วย
ในการบันทึกแบบกลุ่ม หรือสมาชิกในครอบครัวมีส่วนช่วยในการจดบันทึกเพ่ือที่จะพัฒนากระบวนการให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 จากการดำเนินงานคณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเห็นควรให้นำไก่ไข่แม่พันธุ์ในโครงการผสมกับ
พ่อพันธุ์ไก่ไข่พันธุ์แท้เพื่อสร้างลูกไก่ที่อยู่ในพื้นที่เกษตรกรเอง ซึ่งจะทำให้ไก่ไข่สามารถปรับตัว
เข้ากับสภาวะแวดล้อมท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์ไก่ไข่ลงได้ 
 
6. นำเสนอองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ที่ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดการ
ความรู้ และนำมาขยายผลแก่กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ 

6.1 สอบถามปัญหาและสำรวจความต้องการของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่ภายในจังหวัด
กาฬสินธุ์ที่ต้องการให้ภาครัฐลงไปให้ความช่วยเหลือและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

6.2 ได้มีการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชนเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวเศษฐกิจพอเพียงในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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การใช้เศษเหลือจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับสูตรอาหารแบบประหยัดเพ่ือเพ่ิมรายได้ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ การจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ การตลาด/การจำหน่ายไข่ไก่อินทรีย์มา
ขยายผลแก่กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ ทั้งในรูปแบบการบรรยายและการปฎิบัติ 

 
7. งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ 
 ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 456,000 บาท 
 
8. งานตามแผนงานโครงการที่จะทำต่อไป (ระบุวนั/เดือนที่จะดำเนินการ) 

        8.1 สรุป และเขียนรายงาน 
 

9. นำเสนอ (ร่าง) คู่มือ หรือ คู่มือองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์จริง ที่ใช้ใน
การถ่ายทอดฯ ในโครงการ ที่ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดการความรู้แล้ว 
 ในส่วนของร่างคู่มือนั้นได้นำเสนอแยกอีกเล่ม 
 

10. คำชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง/วิธีการแก้ไข (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
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เอกสารหลักฐานแนบการดำเนินกิจกรรม 
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