การเลีย้ งไกพน้ื เมืองทีบ่ า นปาหา*
หนุย นาแหว
ไกพ้ืนเมืองเปนไกทม่ี เี ลีย้ งอยูค กู บั ครอบครัวเกษตรกรไทยมานานแลว ในแตละ
บานจะมีเลาไก หรือไมกม็ ตี น ไมเปนทีอ่ ยูอ าศัยของไก อาหารการกินของสัตวเลีย้ งชนิด
นี้มิไดยุงยาก เพียงแตหากินเศษอาหารหรือยามเย็นอาจไดรบั อาหารจากเจาของโปรย
ใหกิน เพียงเทานีเ้ จาของจะมีไขและโปรตีนจากเนือ้ ไกไวบริโภคไดอยางดีทเี ดียว
การเลี้ยงไกพน้ื เมืองนัน้ มีการสงเสริมกันมากพอสมควร
แตที่จะประสบผล
สําเร็จหรือดูเปนแบบอยางไดนน้ั มีนอ ย สําหรับลุงเพชร อินทยศ แลวถือวาเขาเปนคน
หนึ่งที่เลี้ยงไกพน้ื เมืองไดดี และไกพน้ื เมืองนีเ้ องไดเปนพืน้ ของอาชีพเกษตรอยางอืน่
เปนตนวา การเลีย้ งหมู และวัว
ลุงเพชรเปนเกษตรกรอยูบานปาหา เลขที่ 32 ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม หาเปนไมผลพืน้ บานชนิดหนึง่ ตนสูง ผลมีขนาดเล็ก รสชาติหวานอม
เปรี้ยว เนือ่ งจากบริเวณนีม้ ไี มหา ขึน้ อยูม าก จึงเรียกชื่อหมูบานวาปาหา ปจจุบันทราบ
วาไมชนิดนีม้ นี อ ย
ลุงเพชรเริ่มตนอาชีพของตนเองจากชาวนา จากนั้นก็เขาทํางานเปนลูกจางอยูท ่ี
ปาไมเขต จังหวัดเชียงใหม อาชีพลูกจางไมไดสรางความรํารวยให
่
เขา แตกส็ ามารถ
เลี้ยงครอบครัวทีม่ เี มียและลูก 3 คนได ถึงแมปลายเดือนบางเดือนจะเขาสโมสรก็ตาม
เมื่อป 2527 ขณะนัน้ ลุงเพชรอายุได 49 ป เงินเดือนทีไ่ ดรบั 1,300 บาท เขา
เห็นวาลูกเติบโต บางคนเปนฝง เปนฝาไปแลว จึงลาออกจากงานมาทําการเกษตรจริงจัง
ในที่ดินของตนเองจํานวน 4 ไรเศษ ซึง่ ปลูกขาวเปนประจําอยูก อ นแลว ในปเดียวกันนัน้
อาจารยอภิชัย รัตนะวราหะ จากเกษตรแมโจ ไดมาสงเสริมการเลีย้ งไกพน้ื เมืองทีน่ ่ี
ลุงเพชรเริม่ เลีย้ งไกจาก 2 ตัว เปนไกพน้ื เมือง หรือไกชนที่นํามาจากอําเภอพราว
ที่นาลุงเพชรอยูหางจากบานราว 200 เมตรเศษๆ นอกจากนาแลว ยังมีทด่ี อน
ริมหวยอีกจํานวนหนึง่ บริเวณนีเ้ องเปนชัยภูมเิ หมาะสมทีจ่ ะเลีย้ งไกมาก จากการสังเกต
ดูเลาไกทําไดงา ยๆ ตอจากเถียงนาอีกทีหนึง่ ดูแลวโปรง
* จาก วารสาร มติชนบท เทคโนโลยี ชาวบาน ปที่ 4 ฉบับที่ 41 กุมภาพันธุ 2535

ไกทเ่ี ริม่ เลีย้ งจาก 2 ตัว จํานวนไกจะเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว จนถึง 200 ตัว ใน
ชวงทีม่ ปี ริมาณมากทีส่ ดุ
การเริม่ เลีย้ งไกนไ้ี ดรบั คําแนะนําจากลุงเพชรวา อยางแรกควรอยูหางจากชุม
ชนจะดีมาก เพราะเรือ่ งสุขาภิบาลโรคแลวจะไดเปรียบตรงทีก่ ารนําโรคมาติดจากไกฝงู
อื่นจะไมมี สวนโรงเรือนนัน้ ไดรบั คําบอกเลาวามีความจําเปนนอยเพราะไกพน้ื เมืองมี
ความแข็งแรงทนทาน บินเกง บางตัวอาจจะนอนตามตนไมกไ็ ด สวนพันธุไ กนน้ั ใหคดั
พอแมที่ตัวใหญไวเปนดีที่สุด
เมื่อนําไกสาวมาเลีย้ งในเวลาไมนานนักไกจะไขและฟกใหลกู
สําหรับไกที่มี
หลายแมแลว เมือ่ ลูกทีอ่ อกมาจะแยกแมออกจากกันโดยเด็ดขาด จากนัน้ นําไปขังไวใน
สุมสี่เหลี่ยม กลางคืนอากาศหนาวเย็นจะใชแมไกตวั ใดตัวหนึง่ ก็ไดทฟ่ี ก ไขออกมาไม
นานนักเปนตัวกกลูกไก ทําอยางนีจ้ ะไมมปี ญ
 หา ขอใหลกู ไกไมลน อกตัวทีฟ่ ก เปนอันใช
ได ไกที่ฟกจะไมแสดงความรังเกียจไกตัวนอยแตอยางใด ระยะทีอ่ ยูใ นสุม สีเ่ หลีย่ มนีก้ นิ
เวลา 20 วันจากอีกเดือนเศษๆ ไมตองใชแมไกกกเพราะลูกไกแข็งแรงแลว อีกทั้งแมไก
ก็เบื่อลูก ลุงเพชรบอกวามันหนายลูกและไปมีชใู หม
ไกบานหรือไกพน้ื เมืองทีเ่ ลีย้ งอยู ใชเวลา 3 เดือนเศษๆ ก็สามารถจับขายได
แตใหดี 4 เดือนขึน้ ไปอาหารของไกทน่ี ผ่ี เู ปนเจาของบอกวา สวนใหญไกหากินเองตาม
ธรรมชาติ ที่มีมากจะอยูในชวงเก็บเกี่ยวขาว ไกเหลานี้จะเก็บขาวเปลือกที่ตกหลน อวน
ทวนสมบูรณมากทีเดียว ซึง่ ถึงฤดูเก็บเกีย่ ว หรือยางเขาหนาหนาว ในหมูจ าวเหนือจะ
พูดกันเสมอวา “ไกจะเต็มเลา ขาวเต็มฉาง สตางคเต็มกระเปา” นับเปนคําพูดที่ไมผิด
ไปจากความจริงเลย การใหอาหารนัน้ หากนอกเหนือไปจากฤดูการเก็บเกีย่ ว ลุงเพชร
จะไปหาหัวปลวกจากปามาเปนอาหารเสริมใหไกหรือไมยามเย็นหวานขาวใหกินนิด
หนอยเปนการเช็ควาจํานวนไกยงั สุขสบายดีหรือไม ขาดหายไปกี่ตัว เรือ่ งอาหารนีไ้ ม
เปลืองเลย
การสุขาภิบาลไกเปนเรื่องจําเปนมากตั้งแตมีการมาสงเสริมของอาจารยอภิชัย
ในเรื่องการทําวัคซีน ลุงเพชรปฏิบตั ติ ามมิไดขาด เริ่มแรกมีการหยอดจมูกใหลูกเจี๊ยบ
เพื่อปองกันโรคอหิวาต สวนไกโตมีการแทงปกปองกันฝดาษ การใหวคั ซีนลุงเพชรบอก
วาไดประโยชนมาก ไกอาจจะไมรอดตายทั้งหมด แตจะมีการสูญเสียนอยมาก แตละป
ไกตายดวยโรคหาไมเกิน 5 เปอรเซ็นต บางปไมมเี ลย ขอทีบ่ ง บอกอีกอยางวา การ
สุขาภิบาลไกดีคือ นํ้าในลําหวยใสสะอาดมากไกที่กินจึงปลอดจากโรค
เทคนิคอยางหนึง่ ของการเลีย้ งไกทน่ี ล่ี งุ เพชรบอกวา หนาฝนความชืน้ มาก ไก
ตัวเล็กมักจะตาย ไขไกทอ่ี อกมาฟกไมคอ ยเปนตัว ชวงนี้จะมีการพักการเลี้ยงไกชั่วคราว

ไมเลีย้ งขุนเปนจํานวนมาก แตจะรักษาพอแมไกไว ทีม่ ไี ขออกมากมากอาจจะเก็บไปทํา
กับขาว พอยางเขาฤดูเก็บเกี่ยวจึงเพิ่มเพาะลูกอีกทีหนึ่ง
การขายไกนน้ั สะดวกมาก ลุงเพชรบอกวาถามีไกอยูย กมือก็ไดเงินแลว เพราะ
จะมีพอคาติดตะกราหลังรถมอเตอรไซควง่ิ หาซือ้ ไกอยูไ มไดขาด เพียงยกมือพอคาจะมา
ซื้อ วากันเปน 10 ที่ขายกันอยูทุกวันนี้ 10 ตัว 400 บาท ไกทข่ี ายตัวละประมาณ 1
กิโลกรัม ราคาขนาดนีผ้ ซู อ้ื ไมตอ ลุงเพชรบอกวา ไกจะทํารายไดใหกบั ตัวเองตัวละ 10
บาทตอตัวตอเดือน อยางไรก็ตาม หากอายุมากขึน้ ไกทม่ี อี ยูก ต็ อ งขายไป เพราะผลตอบ
แทนที่จะกลับมาสูเ จาของนอยลง เมือ่ คิดเทียบกับปริมาณอาหารทีก่ นิ เขาไปแลว
ไกที่ขายเปรียบเทียบราคาแลว เมือ่ กอนราคาไมดเี ทาปจจุบนั อยางป 2527 ที่
เริ่มเลี้ยงใหมๆ ไกแมสาวตัวหนึ่งก็ 20 บาท แตเดีย๋ วนีอ้ ยางนอยตอง 30 แลว
การคัดไกนน้ั ในฝูงจะมีตวั ผูก บั ตัวเมีย 1 ตอ 7 ซึง่ เปนสัดสวนทีพ่ อดี หากมีมาก
อาจจะประสบปญหาการจิกตีกัน ไกที่ขายไปสวนมากจะเปนตัวผู
ระยะปเศษๆ ทีเ่ ลีย้ งไกลงุ เพชรมีเงินเก็บอยูบ า งพอสมควร ในป 2528 เขาได
ตัดสินใจซื้อลูกหมูมาเลีย้ งในราคาตัวละ 300 บาท เงินทีซ่ อ้ื หมูมาจากไกนน่ั เอง หมูที่
เลี้ยงใชเศษอาหาร รํา ปลายขาว เมือ่ หมูโตขึน้ ลุงเพชรจางหมูตวั ผูท ม่ี ลี กั ษณะดีมาทับ
เพื่อเอาลูกขาย การเลีย้ งหมูเปนไปดวยความราบรืน่ มาก ปจจุบันมีแมหมูอยู 4 ตัว ลวน
แลวแตทองโตๆ ทัง้ นัน้ อีกไมนานคงมีลกู มาใหลงุ เพชรขายนับเงินอยางสบายๆ งาน
เลี้ยงหมูอาจจะเนนในชวงฝนชุก เปนระยะทีไ่ กในเลามีปริมาณนอยลงแลว
ผูเปนเจาของบอกวาหมูทารายได
ํ
ใหเปนชวงๆ ตางจากไกที่มีเมื่อไหรก็ขายได
เมือ่ นัน้
ในป 2529 ลุงเพชรอยากเลีย้ งสัตวใหญกบั เขาบาง จึงตัดสินใจซือ้ วัวขาวลําพูน
ซึ่งเปนวัวพันธุพ น้ื เมืองของจังหวัดลําพูนนัน่ เอง ราคาวัวที่ซื้อ 1,800 บาท จํานวน 1
ตัว ที่ซ้ือไดราคานีเ้ ขาบอกวา เมือ่ กอนตัวผอมโซมาก เมือ่ นํามาเลีย้ งไมนานราคาสูงขึน้
เปน 6,000 บาท เพราะเลีย้ งดูดี เอาใจใสมากทัง้ หญาและฟางจะไมมขี าด
ระยะเวลาตัง้ แต ป 2529 จนถึงทุกวันนีล้ งุ เพชรมีววั รวมทัง้ หมด 9 ตัว พันธุ
หลักเปนขาวลําพูน บางตัวจะเลือดบราหมันผสมอยู โดยจางใหววั ของเพือ่ นบานมาทับ
อาชีพการเกษตรของลุงเพชรที่ทาอยู
ํ ล งุ เพชรบอกวามีปญ
 หานอย นาขาวทําได
ทุกปเพราะมีชลประทาน ไกเลีย้ งตามคําแนะ ไมมขี โมย จะมีเพียงพังพอนเทานั้น ใหมัด
ลูกไกรองเจี๊ยบๆ ไว จากนัน้ ใหขน้ึ ไปอยูบ นตนไม คอยสองดวยปนแกป ลุงเพชรแนะนํา
แตตัวเองบอกวาไมเคยทํากลัวบาปงานอยางอืน่ แลวไมมปี ญ
 หา

การทํางานของลุงคนนี้ จึงมีเพียงภรรยา คือ ปาวันดีเทานัน้ ทีค่ อยชวยเหลือเมือ่
กอนปาวันดีไมเขาใจการทํางานนัก เพราะคุน อยูเ ฉพาะงานนา แตเมื่อทําแลวไดผลดี
จึงชวยกันเขมแข็งตั้งแตใหอาหารไก เปลีย่ นทีผ่ กู ลามวัว เปนตน
เปดเทศเปนสัตวตวั หนึง่ ทีม่ เี ลีย้ งมากพอสมควร เปดเทศทํารายไดใหดมี าก
ราคาขายตอตัวไมใชนอย ผูเ ปนเจาของบอกวาจะขยายออกเรือ่ ยๆ เพราะเปดเทศทน
ทานตอดินฟาอากาศเกิดโรคยาก
อาหารกินก็มไี มมากนาจะเปนสัตวเลีย้ งทีด่ ไี ดใน
อนาคต
ถามถึงรายไดลงุ เพชรและปาวันดีบอกวาไมมาก แตไมขดั สน ไมตอ งซือ้ หาอะไร
มาก อยางขาวปลูกเอง พืชผักก็มีอยู เงินที่ขายไกขายหมู เดีย๋ วนีไ้ มตอ งลงทุนซือ้ วัวซือ้
หมูแลว มีเหลือไปฝากธนาคารทีส่ นั กําแพงทุกป
สิ่งที่ลุงเพชรจะลืมเลือนไมได ซึง่ เปนแรงบันดาลใจใหเขาไดสชู วี ติ และบากบั่น
มากทุกวันนี้คือ เมือ่ ป 2527 หลังจากทีล่ งุ เพชรออกจากงานปาไมมาไมนาน ลุงเพชรมี
โอกาสเฝารับเสด็จในหลวงทีเ่ สด็จมายังอางเก็บนําห
้ วยลานไมไกลจากปาหานัก
ลุง
เพชรบอกวา “ผมเห็นเหงือ่ พระองคไหลเต็มพระพักตร อีกทัง้ พระองคทา นสวมใสเสือ้ ผา
ธรรมดา ผมมาคิดดูแลวนํามาเปนคําสอนไดอยางดี ที่เหงื่อพระองคไหลเต็มพระพักตร
แสดงวาทานสอนใหเราอดทน สวนทานสวมใสเสือ้ ผาธรรมดา ทานไดสอนใหเรา
ประหยัดไมทราบวาเพื่อนบานที่ไปดวยกัน วันนั้นจะคิดอยางผมไหม แตผมคิดและนํา
มาสั่งสอนลูกเมียอยูเ ปนประจํามิไดขาด”
ลุงเพชรบอกวา การทํางานนัน้ คิดอยากทําก็ทําเลยไมตอ งพูด มีคติเตือนใจขอ
หนึ่งที่ลุงเพชรวาไวนาฟงมาก เขาจะเขียนคํานีต้ ดิ อยูฝ าบานใหจดจําทุกวันวา “ถาเหงือ่
ไคลไหลยอยหนา ไมมคี ําวานําตาจะเช็
้
ดหัวเขา”
เพื่อนบานหลายคนทีอ่ ยูใ กลเคียงกันเริม่ เห็นความสําคัญของการเกษตรแบบลุง
เพชร หลายคนเอาเยีย่ งอยางและเริม่ ขยายออกไป
นับเปนการสําเร็จของเกษตรกรเลีย้ งไกพน้ื เมืองทีน่ า สนใจคนหนึง่ สิง่ ทีเ่ ปนอยู
จะเกิดขึ้นไมไดถา ขาดความบากบัน่ ความมานะพยายาม เปนอยางนีแ้ ลวการงานของ
เกษตรกรรายนีค้ งกาวหนากวาทีเ่ ปนอยู เพราะเวลายังเหลืออีกมากสําหรับเกษตรกรทํา
จริงคนนี้
!
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