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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพผูเลี้ยงไกชีทาพระ และสรางการ
รับรูไกชีทาพระในกลุมประชาชน โดยการการนําพันธุไกอายุ 3 เดือน จํานวน 12 ตัว/ครอบครัว เปน
เพศผู 2 ตัว และเพศเมีย 10 ตัว ลงสูชมุ ชนในรูปแบบของการสรางเครือขายเกษตรกรเลี้ยงไกชีทาพระ
ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแกน เลย และมหาสารคาม (จังหวัดละ 10 ครอบครัว) รวมกับการสรางการรับรู
ไกชีทาพระเชิงบริโภคในกลุม ประชาชน ผานการนําไกชีทาพระปรุงเปนอาหารใหชิมในงาน/เทศกาล
ตางๆ ผลการศึกษาพบวา สมรรถภาพการผลิตของไกชีทาพระในหมูบาน มีอายุและน้ําหนักตัวเมื่อใหไข
ฟองแรก เทากับ 180.19 + 45.03 วัน และ 1.42 + 0.23 กิโลกรัม ตามลําดับ มีคาเฉลี่ยการใหไข และ
ลูกไกตบั แรก เทากับ 11.62 + 2.85 ฟอง และ 8.56 + 3.06 ตัว ตามลําดับ มีอัตราการตายเมื่ออายุ 3
เดือน ถึงใหไขตับแรก เทากับรอยละ 7.00
ผูบริโภคนิยมบริโภคเนื้อไก เปนอันดับสองรองจากการบริโภคเนื้อหมู ชนิดของอาหารที่นิยมนํา
ไกไปปรุงเปนอาหารหรือบริโภค ไดแก ตมยํา ยาง/อบ แกงออม และลาบ ตามลําดับ สําหรับการใหชิม
เนื้อไกยางชีทา พระที่รานไกยาง พบวาความพึงพอใจในดานความแนนนุม กลิ่นหอมของไกขณะเคี้ยว
ดานรสชาติ และความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับคะแนน 3.55 – 3.85 หมายถึงพึงพอใจมาก ขอเดน
ของไกยางชีทา พระคือ เนื้อแนน รสชาติดี ขณะที่ขอดอยคือ เนื้อแหง และเนื้อนอย
สําหรับความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ เนื้อไกชีทาพระโดยการใหชิมเนื้อไก และใชแบบสอบ
ถามสัมภาษณผูที่เขารวม “การประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดขอนแกน” จํานวน 92 ราย, “งานเปด
การทองเที่ยวอ.เชียงคาน จ.เลย” จํานวน 86 ราย และ “งานเกษตรแหงชาติภาคอิสาน” จํานวน 77 ราย
พบวาการรับรู/ รูจักไกชีทาพระเทากับรอยละ 27.2, 32.6 และ 67.5 ตามลําดับ สวนความพึงพอใจใน
ดานความแนนนุม กลิ่นหอมของไกขณะเคี้ยว และดานรสชาติ อยูในระดับคะแนน 3.89 – 4.34
หมายถึงพึงพอใจมาก ถึง มากที่สุด สวนความพึงพอใจโดยรวม ไดคะแนน 4.29 – 4.51 หมายถึงพึง
พอใจมากที่สุด
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Abstract
The purpose of this study was to investigate development of supporting system for
farmer career and creating perception of Chee-Thapra chicken (C-TP) in people. Twelve birds,
separated that 2 male and 10 female of C-TP at age 12 weeks that were tested in the local
condition and raising by farmer network of Khonkaen, Loie and Mahasarakham provinces (10
families/province). And C-TP oriented consumer perception by testing cooking chicken meat.
The results showed that age and body weight at first egg were 180.19 + 45.03 days and 1.42
+ 0.23 kg, respectively. Average egg and chick production at first clutch of laying were 11.62 +
2.85 eggs and 8.56 + 3.06 chicks, respectively. Mortality rate from 3 months of age to first
clutch were 7.00 percentage.
The consumers highest preferring meat was pig meat, followed by chicken meat. And
chicken meat was prepared for food most frequently as Tom Yum, fried/roasting, north–
eastern curry and spicy minced meat, respectively. Consumer satisfaction with roasting C-TP
meat for the firmness, odor, flavor and the overall satisfaction were in the very satisfaction level
for the taste (score 3.55 – 3.85). Firmness and flavor of the meat were positive properties of
roasting C-TP while dried and less meat produced the negative properties.
Consumer satisfaction by testing C-TP meat were collected through interviews
questionnaire from 92, 86 and 77 consumers that joined “Khonkaen Chief of Government
Agency meeting”, "Opening day of traveling Chiangkhan festival" and “Nation agriculture day
of north–eastern”, respectively. Perception of C-TP were 27.2, 32.6 and 67.5 percentage,
respectively. The firmness, odor and flavor of C-TP meat were in the very satisfaction to most
satisfaction level for the taste (score 3.89 – 4.34). For the overall satisfaction, the level of most
satisfaction (score 4.29 – 4.51) were found.
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