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การยอมรับไกลูกผสมพื้นเมืองในเขตมหาสารคาม
The acceptant of crossbred Thai native Chicken in Mahasarakham
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บทคัดยอ
การผลิตไกพื้นเมืองลูกผสมเปนการลดขอจํากัดดานเจริญเติบโต อัตราการผลิตลูกไก แตกอนที่จะนําไก
ลูกผสมพื้นเมืองชีใหเกษตรกรใชเปนเครื่องมือประกอบอาชีพ ควรมีการทดสอบการยอมรับกอน โดยการวิจัย
ดํา เนินการตามแนวทางของ Farming System Research and Development ตามแนวทางที่เสนอโดย
Shaner ซึ่งเปน on-farm trials โดยประเมินการยอมรับตามขั้นตอนของ Rogers (1968) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1.ทดสอบคุณสมบัติของไกลูกผสมพื้นเมืองชี 2 กลุมคือ พอไกชี x แมไกลูกผสมระหวางไกไขและไกเนื้อ และ พอไก
ชี x แมไกลูกผสมระหวางไกไขและไกเซียงไฮโรดบาร 2. ทดสอบการยอมรับดานเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกร ตอ
ไกลูกผสมพื้นเมืองชี วิธีศึกษาโดยการเลี้ย งไกในฟารม มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีการจัดการเปนไปตาม
คําแนะนําของกรมปศุสัตว ใหอาหารเต็มที่ (อาหารมีโปรตีน 21 เปอรเซ็นต) ซึ่งใชเปนคาอา งอิง และการเลี้ยง
ภายใตการจัดการของเกษตรกร โดยมีคณะผูวิจัยเปนผูใหขอแนะนํา จัดการอภิปรายกลุม เพื่อเก็บขอมูลการผลิต
และการยอมรับไกลูกผสมพื้นเมืองพันธุชี โดยใชขอมูลดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงพบวา เกษตรกร
มีวิธีการจัดการแตกตางกัน ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือกลุมที่มีความพร อมดา นการจัดการ ปฏิบัติตาม
คําแนะนําของคณะผูวิจัย และกลุมทีไ่ มมีความพรอมดานการจัดการ ปรับวิธีเลี้ยงใหเขากับทรัพยากรที่เหมาะสม
ของตนเอง เมื่อพิจารณาองคประกอบการยอมรับ พบวา เกษตรกรใหการยอมรับไกลูกผสมพื้นเมืองชีสําหรับเลี้ยง
เปนอาชีพ จากการที่เกษตรกรสวนใหญมีกําไร และพึงพอใจกับการเจริญเติบโต ของไก การเลี้ยงเชิงการคากับการ
เลี้ยงแบบเดิม ไมตางกันมากนัก
คําสําคัญ : ไกลูกผสมพื้นเมือง การยอมรับ การวิจัยและพัฒนาระบบเกษตร
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Abstract
Crossbred native chicken are reduce the limitation of growth production rate of native
chicken and hold the delicious meat. Before introduce the crossbred native chicken to farmer
for using as a career, the crossbred should be tested in the acceptance. This research was
follow by the approach of Farming System Research and Development, proposed by Shaner et
al. (1982), on-farm trials, evaluated the acceptance follow the processes of Rogers (1968). The
objectives of the research were 1. Testing the performance of 2 groups of crossbred native
chicken, (1) Chee x Broiler-layer crossbreed hen (2) Chee x SRB-Layer crossbreed hen. The
second objective was to evaluate the socio-economic acceptance of the farmers for crossbred
native chicken. The method of the research were raising both groups of chickens in the
University farm with all management followed DLD recommend and ad lib in water and 21%
protein feed. Using the information from the University poultry farm as the standard. After
known the performance of crossbred chicken in the University farm, the on-farm trial using
farmer-managed tests was started. Group discussion was organized for collect data of
production and the acceptance of crossbred native chicken, Socio-eco evaluation were the
importance indicator for the acceptance in crossbred native chicken of the farmer. At the end of
the experiment, the 7 farmers were divided in to 2 groups by their availability management, first
was full available management (follow the advice of researcher), the other was semi available
management (adjust the raising suit their own resources. Considering the component of
acceptance, the farmer accept the Chee crossbred native chicken because from the profit and
situated in growth performance. A commercial chicken farming and conventional farming was
not much difference.
Keywords: Chee crossbred native chicken, acceptance, Farming System Research and
Development,

