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ภาพที่ 91 ไส้อั่วไก่งวงที่ส่งจ าหน่าย 46 
ภาพที่ 92 ไก่งวงรมควัน 46 
ภาพที่ 93 ไก่งวงอบน้ าผึ้ง 46 
ภาพที่ 94   ลูกชิ้นไก่งวง 46 



 
 

 

 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

  หน้า 
ภาพที่ 95 ไส้กรอกไก่งวง 46 
ภาพที่ 96 วิถีเส้นทางการตลาดไก่งวงในกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
48 

ภาพที่ 97 ส่วนแบ่งทางการตลาดไก่งวง 49 
ภาพที่ 98 การแบ่งสัดส่วนการผลิตไก่งวงในกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
50 

   
   
   
   

 



 

     คู่มือองค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

การพัฒนายกระดับมาตรฐานสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 
ผลิตไก่งวงแบบปลอดภัยบนแอพพลิเคชั่น                                                        

 

1. การพัฒนาเกษตรกรด้วยยุคดิจิทัลสู่ Smart farmer 
สมาร์ทฟาร์มเมอร์” หรือ “เกษตรกรปราดเปรื่อง” (Smart Farmer)                        

ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายส าคัญ ที่มุ่งหวังพัฒนาเกษตรกรมีความรู้อย่างถ่องแท้ในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีสมาร์ทออฟฟิศเซอร์เป็นเพ่ือนคู่คิด และก้าวสู่ 
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที่จะเน้นในด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสามารถผลิต
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ขณะเดียวกันเกษตรกรจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านเป็นองค์ประกอบ  
ในการตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล ตลอดจนรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี             
ในการเกษตร และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม 
คือ เกษตรกรจะต้องมีรายได้เฉลี่ย 180,000 บาทต่อปี 

 

  
 

ภาพที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรด้วยยุคดิจิทัลสู่ Smart farmer 
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2. ระบบมาตรฐานการผลิตไก่งวง 
2.1 การเลี้ยงไก่งวงแบบเกษตรอินทรีย์ 

 หลักการจัดการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ เป็นการจัดการเลี้ยงสัตว์ที่ปฏิบัติตาม
หลักการเกษตรอินทรีย์สากล ไม่แยกกิจกรรมการปลูกพืชอาหารสัตว์และการเลี้ยง
ไก่งวงออกจากกัน เป็นระบบการจัดการฟาร์มที่เกื้อกูลกัน เริ่มจากดินที่อุดม
สมบูรณ์ ปราศจากการใช้สารเคมีใด ๆ ปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
(กรมปศุสัตว์, 2556) การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์มีการจัดการและเทคนิคที่ส าคัญ ดังนี้ 

 2.1.1 หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและสารสังเคราะห์ใด ๆ และอาหารสัตว์
ที่มาจากการตัดต่อพันธุกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 2.1.2 การจัดการฟาร์มที่สมดุลระหว่างการปลูกพืชและจ านวนสัตว์เลี้ยง 
 2.1.3 เน้นการจัดการเลี้ยงสัตว์ให้อยู่สุขสบายตามธรรมชาติและ

พฤติกรรมของสัตว์ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ให้แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรค 
 

 
 

ภาพที่ 2 การเลี้ยงไก่งวงแบบอินทรีย์ 
 

2.2 หลักการเลี้ยงไก่งวงแบบปล่อย (Free-range system) 
การเลี้ยงไก่งวงแบบปล่อยเลี้ยงแบบอิสระ (Free-range system) 

หมายถึง ระบบการจัดการเลี้ยงไก่ท่ีปล่อยให้ไก่ได้ออกมาภายนอกคอกหรือโรงเรือน
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ได้อย่างอิสระ โดยเป็นพ้ืนที่ ที่มีหญ้าปกคลุม ไก่ได้แสดงพฤติกรรม ตามธรรมชาติ 
เช่น การคลุกฝุ่น การไซร้ขน การจิกกินพืช ผัก แมลงท าให้ไก่ มีความสุข อารมณ์ดี 
จึงเรียกว่า “Happy chick” สหภาพยุโรป มีข้อก าหนดมาตรฐานการเลี้ยงไก่แบบ
ปล่อยว่าต้องมีพ้ืนที่ภายนอกโรงเรือนอย่างน้อย 4 ตร.ม./ตัว ไก่จะต้องมีอิสระที่จะ
ออกจากคอกได้ตลอดเวลา ภายในคอกต้องมีคอนนอน มีรังไข่ให้ไก่ อย่างน้อย                           
7 แม่/รัง วิธีการเลี้ยงไก่แบบปล่อยนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มี
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติจริงของเกษตรกรในฟาร์มสนับสนุน  คือ                          
การเลี้ยงไก่ แบบปล่อยท าให้ไก่ มีความเป็นอยู่ อย่างธรรมชาติ  ร่วมด้วยกับการ
จัดการสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดี ท าให้ไก่ไม่เครียด มีความสุข มีภูมิต้านทานโรค 
มีผลท าให้สุขภาพแข็งแรง  

2.2.1 สัตว์ต้องปราศจากความหิวและกระหาย 
2.2.2 สัตว์ต้องปราศจากความไม่สะดวกสบาย 
2.2.3 สัตว์ต้องปราศจากความเจ็บปวด ได้รับบาดเจ็บหรือเชื้อโรค  
2.2.4 สัตว์ต้องได้แสดงออกตามพฤติกรรมธรรมชาติ 
2.2.5 สัตว์ต้องปราศจากความกลัวและความกังวลใจ 
 

           
 

ภาพที่ 3 การเลี้ยงไก่งวงแบบปล่อย 

 
 



4 
 

 

 

 

3. การควบคุมใช้ยาปฏิชีวนะในการผลิตปศุสัตว์ 
การเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเลี้ยงสัตว์ที่ดี GAP และ 

มาตรฐาน CoC ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ดังนั้น                        
การใช้ยาสัตว์ สารเคมี และวัตถุอันตราย จึงต้องเป็นไปอย่างถูกต้ องตามหลัก
วิชาการโดยในการให้รับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มีการตรวจสอบการใช้ต้องใช้
ยาสัตว์ สารเคมี และวัตถุอันตรายที่มีการขึ้นทะเบียนถูกต้อง และต้องไม่พบการ
ตกค้างเกินค่าที่ก าหนด  

ธนพัฒน์ (2560) รายการ ยาและสารเคมีต้อง และยาต้านจุลชีพที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้ส าหรับสัตว์ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

3.1 ยาและสารเคมีต้องห้าม  
1. คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenicol) 
2. ไนโทรฟิวราโซน (Nitrofurazone) 
3. ไนโทรฟิวแรนโทอิน (Nitrofurantoin) 
4. ฟิวราโซลิโดน (Furazolidone) 
5. ฟิวแรลทาโดน (Furaltadone) 
6. มาลาไคท์ กรีน (Malachite Green) 

3.2 ยาต้านจุลชีพท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้ส้าหรับสัตว์น้้า  
การตรวจสอบฐานข้อมูลโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีทะเบียนต ารับยาต้านจุลชีขึ้นทะเบียน ได้รับ
อนุญาตให้ใช้ส าหรับสัตว์ แบ่งเป็น ต ารับยาเดี่ยว (มีตัวยาส าคัญ 7 ตัวยา) และ                   
ต าหรับยาผสม (มีตัวยาส าคัญผสม 5 ชนิด) ดังนี้ 
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3.3 ต้ารับยาเดี่ยว มีตัวยาส าคัญ 7 ตัวยา 
1. Amoxicillin 
2. Enrofloxacin (เฉพาะปลาเท่านั้น) 
3. Oxytetracycline 
4. Sarafloxacin  
5. Oxolinic acid 
6. Toltrazuril  
7. Sulfamonomethoxine Sodium 

3.4 ต้ารายาผสม มีตัวยาส าคัญผสม 5 ชนิด  
1. Sulfadiazine + trimethoprim 
2. Sulfadimethoxine sodium + trimethoprim 
3. Sulfadimethoxine sodium + ormethoprim 
4. Sulfamonomethoxine + trimethoprim  
5. Sulfadimidine + trimethoprim 

3.5 หลักท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
1. ห้ามใช้ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial drugs) ทุกชนิดผสมลง

ในอาหารสัตว์ ส าหรับวัตถุประสงค์ เพ่ือเร่งการเจริญเติบโต หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
2. ต้องมีระยะหยุดยา ไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในฉลาก 
3. ยาหลายกลุ่มถูกห้ามใช้ในการผสมอาหารสัตว์ เช่น กลุ่ม 

Cephalosporins ถูกห้ามใช้อย่างเด็ดขาด กลุ่ม Polymyxins, กลุ่ม Penicillin, 
กลุ่ม Fluoroquinolones, กลุ่ม Fosfomycin ห้ามใช้ในส าหรับเพ่ือป้องกันโรค 
(ใช้ได้เฉพาะการรักษากรณีสัตว์ป่วย) และห้ามใช้ผสมกัน 
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4. การผสมอาหารสัตว์ส าหรับฟาร์มใช้ในฟาร์มตนเอง (รวมถึงใน
กรณีสั่งซื้อ) จะต้องมีใบสั่งใช้ยา (Prescription) และ หลักฐานการสั่งซื้อที่มี
ลายเซ็นซึ่งออกโดยสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มนั้น 

 

4. การใช้สมุนไพรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะลดสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ 
 

  
ภาพที ่4 ฟ้าทะลายโจร ภาพที่ 5 ขม้ินชัน 

ที่มา : ฟ้าทะลายโจร (2552) ที่มา : เว็บเพื่อพืชเกษตรไทย(2558) 

  
ภาพที่ 6 ใบและล าต้นของบอระเพ็ด 
ที่มา : ศูนย์สมุนไพรทักษิณ (2547) 

ภาพที่ 7 กระชายด า 
ที่มา : ศจีรา (2553) 

  
ภาพที่ 8 กวาวเครือขาว 
ที่มา : ธิดารัตน์ (2559) 

ภาพที่ 9  กวาวเครือแดง 
ที่มา : พิชานันท์ (2553) 
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ภาพที่ 10 ข่า 

ที่มา : เว็บเพื่อพืชเกษตรไทย (2558) 
 

ภาพที่ 11 ขิง 
ที่มา : กฤติกา (2548) 

 

  
ภาพที่ 12 ล าต้นและเหง้าไพล 

ที่มา : ไพล (2553) 
ภาพที่ 13 กระเทียม 
ที่มา : สมพร (2542) 

 

5. รูปแบบวิธีการเลี้ยง การผลิตไก่งวงต้นทุนต่้า แบบพ่ึงพาตนเอง 
5.1 การจัดการฝูงผสมพันธุ์ไก่งวง มี 2 วิธี 

 1. การผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ 
 การผลิตลูกไก่งวงโดยใช้วิธีผสมธรรมชาติ (ปล่อยพ่อพันธุ์คุมฝูง

อัตราส่วนพ่อพันธุ์ต่อแม่พันธุ์ 1 : 5) 
ข้อดี  จัดการง่าย   
ข้อเสีย  อัตราการผสมติดต่ าเนื่องจาการเลือกผสม สูญเสียแม่

พันธุ์ ใช้พ่อพันธ์มาก ผลผลิตไม่สม่ าเสมอ ต้นทุนการผลิตสูง 
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 2. การผสมเทียม 
 ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร ไ ด้ วิ ธี ก า ร ผ ส ม เ ที ย ม ช่ ว ย ล ด ต้ น ทุ น  

ด้านการเลี้ยง การผลิต และการจัดการฟาร์มลงได้ ร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับ
วิธีการเลี้ยงที่ใช้แบบใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้เลี้ยงไก่งวงให้ใช้
วิชาการเข้าไปบริหารจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ า 

 

  

   ภาพที่ 14 การผสมพันธุ์แบบใช้พ่อคุมฝูง     ภาพที่ 15 การผสมเทียม 

 

5.2 การฟักไข่ไก่งวง มีอยู่ 3 วิธี ดังนี้ 
 1) การฟักไข่ด้วยวิธีธรรมชาติจากแม่พันธุ์ไก่งวง โดยเฉลี่ยแม่ไก่จะให้

ผลผลิตไข่ 3-4 รุ่น/ตัว/ปี รังไข่ใช้โอ่งดินเผา เข่งไม้ไผ่สาน แม่ไก่งวง 1 ตัวจะให้ไข่
โดยเฉลี่ย 12 ฟอง แม่ไก่งวงจะเข้าฟักไข่ประมาณ 28 วัน  

 

  
 

ภาพที่ 16 การฟักไข่จากแม่พันธุ์ไก่งวง 
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2) การฟักไข่ธรรมชาติด้วยวิธีฝากฟัก หรือเรียกว่า การใช้แม่มือปืน 
การเตรียมโรงเรือนที่มีรังไข่ น าไข่ที่เก็บได้ไปฝากให้แม่ฟักที่ก าลังฟักไข่ ที่มีหน้าที่
รับจ้างฟักไข่ โดยแม่รับจ้างเป็นแม่ฟักที่ไม่ ได้ใช้ เป็นแม่ผสมพันธุ์  วิธีนี้ช่วย
ประหยัดเวลาและเพ่ิมรอบไข่ของแม่พันธุ์ไก่งวงให้สามารถออกไข่ อย่างสม่ าเสมอ 
ท าให้สร้างผลิตไข่เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 126 ฟอง/แม่/ป ี

 

     
 

3) การฟักไข่ด้วยการใช้ตู้ฟัก 

        
 

ภาพที่ 18 ไข่ไก่งวงที่น าเข้าตู้ฟักไข่ 
 

 
 

ภาพที่ 17 การฟักไข่ด้วยวิธีฝากฟัก 
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6. การจัดการไก่งวงในช่วงอายุต่าง ๆ ดังนี้ 
6.1 ลูกไก่ การเลี้ยงไก่งวงแรกเกิดและไก่เล็กเป็นระยะที่ส าคัญมากที่สุด  

การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจะท าให้ได้ผลผลิตเนื้อและที่ดี 
1. จัดเตรียมกรงกกอนุบาลยกพ้ืนสูงที่คลุมด้วยตาข่ายขาว ป้องกันยุง 

เพ่ือน าลูกไก่งวงแรกเกิดมาอนุบาล 
2. ควรฝึกให้ลูกไก่กินน้ าในครั้งแรกก่อน หลังจากนั้นประมาณ 20 นาที 

จึงเริ่มฝึกให้กินอาหารมื้อแรก 
3. การท าวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล หลอดลมอักเสบติดต่อ และ

ฝีดาษ ตามตารางการให้วัคซีนของกรมปศุสัตว์ 
4. ลูกไก่งวงแรกเกิด – 4 สัปดาห์ ควรได้รับอาหารส าเร็จรูปไก่เล็ก

โปรตีน ไม่น้อยกว่า 21% และน้ าสะอาดกินเต็มที่ตลอดเวลา 
5. ลูกไก่งวงอายุ 4 - 12 สัปดาห์ สามารถใช้ร าหรือเมล็ดข้าวโพดบด

หรือปลายข้าวหรือข้าวเปลือกบดผสมกับอาหารไก่เล็กโปรตีน 21% ในอัตราส่วน  
1 ต่อ 4 เสริมด้วย พืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพรสีเขียวเพ่ือช่วยลดต้นทุนได้ 

6.2 ไก่อนุบาล ลูกไก่อายุ 45 วัน ซึ่งมีน้ าหนักโดยเฉลี่ย 0.5 กก./ตัว                  
จะน ามาเลี้ยงที่คอกอนุบาล ก่อนที่จะน าลูกไก่เข้าคอกอนุบาลจะต้องถอนขนหาง
ออกให้หมดทุกตัว เลี้ยงในคอกอนุบาลใช้เวลา 2 เดือน ไก่งวงจะมีน้ าหนักโดยเฉลี่ย 
2.5 - 3 กก./ตัว แล้วย้ายไปคอกไก่เล็ก 

6.3 ไก่เล็ก แยกเพศผู้ เพศเมีย จะปล่อยไก่ลงดินได้กินหญ้าและดิน จะเลี้ยง
ดูแล เพศผู้ดีเป็นพิเศษ โดยเลี้ยงในคอกไก่เล็กอายุ 2-3 เดือน จะได้น้ าหนักโดย
เฉลี่ย 4 กก./ตัว 

6.4 ไก่รุ่น ขนาดน้ าหนัก 4 กก./ตัว ซึ่งก็จะมีไก่นักเลงลักษณะของไก่นักเลง
คือ กินเก่ง โตเร็ว ไก่นักเลงที่มีลักษณะดีจะคัดแยกไว้เป็นพ่อพันธุ์ จ าหน่ายให้
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เครือข่ายในราคาตัวละ 1 ,500-2,000 บาท ในไก่จ านวน 100 ตัว จะสามารถ
คัดเลือกได้ไก่ลักษณะดี 20 ตัว 

6.5 ไก่ขุน ใช้เฉพาะไก่เพศผู้ที่ไม่ได้คัดเลือกไว้พ่อพันธุ์ เลี้ยงขุนจนถึงอายุ  
7-8 เดือน น้ าหนักโดยเฉลี่ย 6-8 กก./ตัว ก็สามารถจ าหน่ายได้ ส่วนไก่งวงเพศเมีย 
จะไม่ขายจะเก็บไว้ท าพันธุ์ทั้งหมด ไก่งวงเพศเมียที่ให้ไข่ต่ ากว่า 9 ฟอง จะน ามา
เป็นอาหารไก่งวงอบ 

    
ภาพที่ 19 ลูกไก่งวงอนุบาล 

  
        ภาพที่ 20 ไก่งวงระยะเล็ก                ภาพที่ 21 ไก่งวงระยะรุ่น 
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ภาพที่ 22 ไก่งวงระยะขุน 

 
7. วัตถุดิบอาหารสัตว์ และสมุนไพรที่ใช้เลี้ยงไก่งวงแบบปลอดภัย และต้นทุนต่้า 

ธนพัฒน์ และคณะ (2558) การคัดเลือกวัตถุดิบและน าผลงานวิจัยมาใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ี ประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่มีราคาถูก เหลือใช้ หาได้ง่าย และมีปริมาณ
รองรับมาก มาผลิตเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนะสูงขึ้น น ามาเป็นอาหาร
เลี้ยงกับไก่งวงในจังหวัดนครพนม ช่วยแก้ไขปัญหาด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์  
ที่เหมาะสมอย่างเร่งด่วน และช่วยพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและศักยภาพ
ด้านการผลิตไก่งวงที่มีคุณภาพ แต่มีต้นทุนการผลิตไก่งวงที่ต่ า 

การเลือกวัตถุดิบอาหาร และการผลิตอาหารไก่งวงในแต่ละช่วงอายุ เช่น  
พ่อแม่พันธุ์ ลูกไกง่วง ไก่เล็ก ไก่รุ่น ไก่ขุน และไก่สาว เป็นต้น 

7.1 วัตถุดิบอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่งวง สามารถแบ่งออกเป็น ดังนี้ 
 1. วัตถุดิบอาหารพลังงาน เช่น ข้าวโพด ปลายข้าว ร าข้าว และ 

มันส าปะหลัง เป็นต้น 
 



13 
 

 

 

 

       
    ภาพที่ 23  ข้าวโพด        ภาพที่ 24  ปลายข้าว 

  
    ภาพที่ 25 ร าอ่อน          ภาพที่ 26 ร ารวม 

 

2. วัตถุดิบอาหารโปรตีน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
2.1) วัตถุดิบอาหารสัตว์จากแหล่งพืช เช่น กากถั่วเหลือง ถั่วเหลือง

ไขมันเต็ม ใบกระถินป่น และกากปาล์ม เป็นต้น 
2.2) วัตถุดิบอาหารสัตว์จากแหล่งสัตว์  เช่น ปลาป่น เนื้อป่น                       

(ไก,่ สุกร) เนื้อและกระดูกป่น ขนไก่ป่น เลือดป่น และหมึกป่น เป็นต้น 
2.3) วัตถุดิบอาหารสัตว์จากการสังเคราะห์จากจุลินทรีย์ขนาดเล็ก 

เช่น ยีสต์ แบคทีเรีย และรา เป็นต้น 
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ตารางท่ี 1 การจ าแนกชนิดวัตถุดิบโปรตีนจากแหล่งต่าง ๆ 
แหล่งโปรตีนจากพืช  แหล่งโปรตีนจากสัตว์  แหล่งโปรตีนเซลล์เดียว  

1. กากถั่วเหลือง  1. ปลาป่น 1. ยีสต์ 
2. ถั่วเหลืองไขมันเต็ม 2. เนื้อป่น (ไก่, สุกร)  2. แบคทีเรีย  
3. ใบกระถินป่น  3. เนื้อและกระดูกป่น  3. รา  
4. กากปาล์ม  4. ขนไก่ป่น   
 5. เลือดป่น   

 

  
 

ภาพที่ 27 กากถั่วเหลือง ภาพที่ 28 กากปาล์ม (เนื้อใน) 
  

  
 

ภาพที่ 29 ใบกระถินป่น ภาพที่ 30 ปลาป่น 
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3. วัตถุดิบประเภทเยื่อใย เช่น หญ้าชนิดต่าง ๆ ผักตบชวา ใบกระถิน  
4. วัตถุดิบอาหารแร่ธาตุ เช่น เปลือกหอยป่น หินฝุ่น โมโนแคลเซียม

ฟอสเฟส P21 (MCP P21/Ca18) ไดแคลเซียมฟอสเฟส P18 (DCP P18/Ca18)   
ไตรแคลเซียมฟอสเฟส P14 (TCP P14/Ca18) และเกลือ เป็นต้น 

 

  
ภาพที่ 31 หินฝุ่น ภาพที่ 32 เปลือกหอยป่น 

  
ภาพที่ 33 โมโนแคลเซียมฟอสเฟต ภาพที่ 34 ไดแคลเซียมฟอสเฟต 

5. สารเสริมชนิดต่าง ๆ 
5.1 กรดอะมิโนสังเคราะห์ 

       -  ไลซีน   -  ทรีโอนีน 
         -  เมทไธโอนีน       -  ทริปโตเฟน 

5.2 เอ็นไซม์ช่วยย่อย   
5.3 ยาถ่ายพยาธิ 
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5.4 สารกัดหืน 
 

7.2 พืชสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมในอาหารเลี้ยงไก่งวง (ธนศักดิ์, 2553) 
1. ต้ารับรักษาโรค 

 
ภาพที่ 35  สมุนไพรที่ใช้รักษาโรค 

 

2.  ต้ารับถ่ายพยาธิ 

 
 

ภาพที่ 36 สมุนไพรกลุ่มท่ีใช้ก าจัดพยาธิ 
 

3. ต้ารับการสร้างฮอร์โมน เร่งความสมบูรณ์พันธุ์ 
การใช้ : บดให้ละเอียดแล้วน ามาผสมอาหารในอัตราส่วน 2   

ช้อนโต๊ะ/อาหาร 50 กก./ ไก่ 50 ตัว ให้กินทุกวัน เร่งความสมบูรณ์พันธุ์  

ฟ้าทลายโจร : รักษาโรคที่
เกิดจากเชื้อไวรัส 

ว่านก้ามาลา : 
 แก้สารพัดพิษ 

ว่านพาก : รักษาโรคไวรสั
ฉับพลัน, โรคอหิวาต ์

หนอนตายยาก : 
ถ่ายพยาธิตัว
กลม ตัวจี๊ด 

หมาก : ถ่ายพยาธิตัวกลม,    
ตัวแบน, ตัวจี๊ด, เส้นด้าย 

 

มะเขือพวง : ขับพยาธ ิ

บอระเพ็ด : ช่วยเจริญ
อาหาร รักษาระบบล าไส ้

ขมิ้นชัน : รักษาโรคระบบ

ทางเดินอาหาร 
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ภาพที่ 37 สมุนไพรกลุ่มที่ใช้เร่งความสมบูรณ์พันธุ์ 

   
7.3 การใช้สมุนไพรผสมเลี้ยงไก่งวงในระยะต่าง ๆ 

 ธนพัฒน์ (2558) รายงานว่า การเลี้ยงและการจัดการอาหารไก่งวงที่
เหมาะสมส าหรับเกษตรกรรายย่อย ดังนี้ 

1. แรกเกิด - 4 สัปดาห์ สามารถกินอาหารที่มีโปรตีน 21% ซึ่ง
เป็นอาหารไก่เล็กที่มีจ าหน่ายทั่วไป 

2. อายุ 4 - 12 สัปดาห์ ใช้ร าหรือข้าวเปลือกบดผสมกับอาหาร 
ไก่เล็กโปรตีน 21% ในอัตราส่วน 1 ต่อ 4 แล้วเสริมด้วยพืช ผัก ช่วยลดต้นทุนได้ 

3. อายุ 12 - 28 สัปดาห์ สามารถกินอาหารผสมเองที่มีโปรตีน 
14% (สูตร 1) ร่วมกับการเสริมพืช ผัก และสมุนไพร เช่น ผักตบชวา ผักบุ้ง  
ต้นกล้วย ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด และน้ าหมักชีวภาพ 7 ชนิด (น้ าหมักจากพืชสี
เขียว น้ าหมักจากผลไม้สุก น้ าหมักฮอร์โมนพืชสมุนไพร น้ าหมักนมเปรี้ยว น้ าหมัก
โปรตีนจากเนื้อสัตว์ น้ าหมักเปลือกไข่ และน้ าหมักจากกระดูกสัตว์) 

4. พ่อแม่พันธุ์ระยะพัก สามารถกินอาหารผสมเองที่มีโปรตีน 
12% (สูตร 2) ส่วนระยะให้ผลผลิตไข่ใช้อาหารผสมเองที่มีโปรตีน 14% (สูตร 3) 
ร่วมกับ 7 ชนิด ในระบบปล่อยเลี้ยงที่มีแปลงหญ้าอาหารสัตว์คุ้ยเขี่ยหากินพืชผัก 
สมุนไพร ผลไม้ และแมลงตามธรรมชาติ โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ  

กาวเครือแดง  

กระชายด้า 

กาวเครือขาว  
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ตารางท่ี 2 ความต้องการโภชนะอาหารของไก่งวงในแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโต 
อายุ  

(สัปดาห์)  
โปรตีน  
(%)  

พลังงาน 
(Kcal/Kg) 

แคลเซียม 
(%)  

ฟอสฟอรัส  
(%)  

ไล
ซีน  
(%)  

เมทไธ
โอนีน
(%) 

0-4  28  3,020  1.20  0.60  1.60  0.53  
4-8  26  2,900  1.00  0.50  15.0  0.45  
8-12  22  2,850  0.84  0.42  1.30  0.38  
12-16  19  2,700  0.75  0.38  1.00  0.33  
16-24  16.5  2,800  0.65  0.32  0.80  0.23  
>24  14  2,800  0.55  0.28  0.65  0.23  

พ่อ-แม่
พันธุ์  

16  2,750  3.45  0.60  0.95  0.50  

ที่มา : ดัดแปลงจาก NRC (1994) 
 

ตารางท่ี 3 ตัวอย่างการประกอบสูตรอาหารข้นเลี้ยงไก่งวงในแต่ละช่วงอายุ  

รายการวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
ไก่เล็ก ไก่รุ่น ไก่ขุน 

ไก่พ่อแม่พันธุ ์1 วัน - 6 
สป. 

6 - 15  
สป. 

15 - 26 
สป. 

1. ข้าวโพด 43.00 40.00 30.00 30.00 
2. ร าละเอยีด 10.00 15.00 15.00 10.00 
3. ร ากลาง - 5.00 18.00 25.00 
4. น้ ามันร า 3.00 3.00 5.00 3.00 
5. กากถ่ัวเหลือง 35.00 30.00 25.00 23.00 
6. ปลาป่น (55% CP) 5.00 4.00 - - 

กาวเครือขาว 
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รายการวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
ไก่เล็ก ไก่รุ่น ไก่ขุน 

ไก่พ่อแม่พันธุ ์1 วัน - 6 
สป. 

6 - 15  
สป. 

15 - 26 
สป. 

7. หินฝุ่น 0.80 1.50 1.50 3.00 
8. ไดแคลเซียมฟอสเฟต (DCP) 2.50 3.00 4.00 5.00 
9. เกลือ 0.30 0.30 0.50 0.50 
10. พรีมิกซ์ 0.30 0.30 0.30 0.30 
11. L-ไลซีน 0.20 0.30 0.40 0.30 
12. DL-เมทไธโอนีน 0.14 0.20 0.30 0.3 

รวม (Total) 100.24 102.6 100 100.40 
ต้นทุน (บาท/กก.) 14.82 13.95 12.69 11.86 

% โปรตีน 22.85 20.53 16.90 15.94 
พลังงาน (ME Kcal/Kg) 2,940 2,867 2,788 2,578 
% เยื่อใย 4.56 5.41 7.11 7.90 
% แคลเซียม 1.40 1.69 2.03 2.59 
% ฟอสฟอรัสรวม 0.99 1.11 1.29 1.44 
% ฟอสฟอรัสท่ีใช้ประโยชน์ได้ 0.55 0.58 0.64 0.75 
% ไลซีน 1.45 1.34 1.16 1.02 
% เมทไธโอนีน + ซีตตีน 0.74 0.81 0.79 0.76 
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ตารางท่ี 4 ปริมาณการใช้สมุนไพรผสมในอาหารเลี้ยงไก่งวง 

ชนิดสมุนไพร 
ปริมาณใช้ผสม
ในอาหาร ต่อ 

อาหาร 100 กก. 
ผลกระทบ 

ข่า >1.5 กก. กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล รอยโรคบิด
ไส้ตันลดลง 

บอระเพ็ด 0.2 - 0.8 กก. กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลและโรคกัมโบ
โรในไก ่

ขมิ้นชัน 0.2 กก.  ลดการเกิดอนุมูลอิสระและกดการท างานของ
ระบบภูมิคุ้มกันในไก ่

ฟ้าทะลายโจร 0.1 - 0.2 กก.  - เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้อาหารในสตัว์ระยะเล็ก-รุ่น 
- การต้านอนุมลูอิสระ ช่วยลดคลอเลสเทอรอล 
ฟอสโฟไลพิด และไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด 

กระเทียม 0.25 - 0.5 กก. 
ขมิ้นชัน 0.15 - 0.5 กก. 

กวาวเครือขาว 0.1 - 0.5 กก. ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์ 
กวาวเครือแดง 10 กก. ราก และใบมาสกัด  

- สามารถช่วยยับยัง้อาการอักเสบได้ 
- สามารถแสดงฤทธิ์เป็นยาถ่ายพยาธิได้ 

ขิง 0.5 กก. เพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ซากดี เพิ่มระดับ
ของเอนไซม total superoxidedismutase 
และ glutathione peroxidase  

ไพล 1.0 กก. ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น 

ฟ้าทะลายโจร 0.1-0.5 กก. แก้ท้องร่วง เลี้ยงรอดและน้ าหนกัเพิ่มขึ้น 

กระชายด า 1.0 กก. ช่วยสร้างมันกลา้มเนื้อ 
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 7.4 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการผสมอาหาร 
  1) ตาชั่งเล็ก ไม่เกิน 1 กิโลกรัม และตาชั่ง ไม่เกิน 60 กิโลกรัม 
  2) พลั่ว 
  3) ถุงอาหารสัตว์ ขนาด 30 กิโลกรัม 
  4) ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด และสมุดบันทึกข้อมูล 
  5) เครื่องผสมอาหารสัตว์ (ถ้ากลุ่มมี) 

7.5 ขั้นตอนการปฏิบัติการผสมอาหาร 
  1) เตรียมอุปกรณ์ตามรายการให้พร้อม 
  2) การชั่งวัตถุดิบในแต่ละชนิด ให้ครบตามปริมาณที่ก าหนดไว้  

3) วิธีการผลิตอาหารที่ผสมสมุนไพร 
   3.1) การเทวัตถุดิบลงเครื่องผสมอาหารสัตว์ หรือ ถ้าฟาร์ม

เกษตรไม่มีเครื่องผสมอาหารสัตว์ ก็ใช้ลานซีเมนต์ผสมโดยใช้พลั่วพลิกกลับไปมา  
   3.2) การตรวจสอบส่วนผสมมีการกระจายตัวหรือไม่ 

  4) ตักอาหารที่ผสมแล้วใส่กระสอบ 
  5) น ากระสอบอาหารขึ้นชั่งบนตาชั่ง ก าหนดกระสอบล่ะ 30 กก. 

6) ใช้เชือกผูกรัดปากกระสอบให้แน่น 
 

8. โปรแกรมแอพพลิเคชั่นไก่งวง (ธนพัฒน์ และคณะ, 2561) 
  8.1 การติดตั้งแอพพลิเคชั่น 

การเปิดแอพพลิเคชั่น Internet หรือเรียกว่าบราวเซอร์ขึ้นมา  
ซึ่งหน้าตาจะเป็นรูปโลก หรือถ้าไม่มีให้เปิดแอพพลิเคชั่น Chrome ก็ได้ 
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ภาพที่ 38 ไอคอนแอพพลิเคชั่น Internet 

ให้กดที่ช่องให้พิมพ์ด้านบน จะมีแป้นพิมพ์ปรากฏออกมา ให้พิมพ์ชื่อ
เว็บไซต์  http://turkeynkp.net (ชื่อเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง) 

    
 

ภาพที่ 39 พิมพ์ชื่อเว็บไซต์  http://turkeynkp.net 
 

เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม Enter ลักษณะจะคล้าย ๆ 
เหมือนรูปที่วงสีแดงไว้ 

           
ภาพที่ 40 กดปุ่ม Enter 

 

1. คลิก เพ่ือเปิด
แอพพลิเคชั่น Internet 

2. กดท่ีช่องให้พิมพ์ด้านบน 
ให้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์  

turkeyapp.000webhosta
pp.com 

3. กดปุ่ม 
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จะปรากฏเว็บไซต์ขึ้นมา ให้เราใช้นิ้วมือที่ถนัด แตะไปที่จอ แล้วปัด
ขึ้นช้า ๆ จะเห็นปุ่มรูปไก่งวงด้านขวาของเว็บไซต์ ให้กดปุ่มนี้ 

 

       
ภาพที่ 41 ดาว์นโหลดแอพพลิเคชั่นฟาร์มไก่งวงนครพนม 

 

กดตกลง เพ่ือบันทึกไฟล์ .apk ส าหรับการติดตั้งในโทรศัพท์ที่ใช้
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่านั้น 

 

           
ภาพที่ 42 ติดตั้งไฟล์ apk ในโทรศัพท์ 

 
ภาพที่ 43 คลิกเพ่ือติดตั้งไฟล์ apk 

4. กดปุ่ม Download 

5. กดปุ่ม ตกลง 

6. กดชื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลด
แล้ว 
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หากเจอหน้านี้ ให้กดปุ่ม การตั้งค่า 
 

         
 

ภาพที่ 44 การตั้งค่า 

 

ให้ใช้นิ้วมือเลื่อนหาค าว่า ไม่รู้จักที่มา เมื่อหาเจอแล้ว ให้กดปุ่มที่อยู่
ด้านขวามือ 

 

      
 

ภาพที่ 45 เปิดการตั้งค่า “ไม่รู้จักที่มา” 
 

7. กดปุ่ม การตั้งค่า 

8. กดปุ่มหรือเลื่อนไป
ทางขวา 
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ให้กดปุ่มตกลง จากนั้นให้กดปุ่ม Home (คือ ปุ่มที่อยู่ตรงล่างกลาง
ของโทรศัพท์) เข้าไปที่เมนูแอพพลิเคชั่น 

      
ภาพที่ 46 ขั้นตอนการเข้าไปสู่แอพพลิเคชั่น 

 

แล้วหาแอพพลิเคชัน “ดาวน์โหลด” จากนั้นให้เลื่อนหาไฟล์ติดตั้ง
แอพพลิเคชั่น 

 

        
 

ภาพที่ 47 แอพพลิเคชั่น “การดาวน์โหลด” 
 

12. กดแอพพลิเคชั่น
“ดาวน์โหลด” 

10. กดปุ่ม Home 

11. กดปุ่มเมนู
แอพพลิเคชั่น 

9. กดปุ่ม ตกลง 
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ในกรณีที่หาแอพพลิเคชั่น“ดาวน์โหลด” ไม่เจอ ให้ท าตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  
  (1) ให้หาแอพพลิเคชั่น“จัดการไฟล์ หรือ ไฟล์”  
  (2) ให้เข้าไปที่ “ดาวน์โหลด” จากนั้นให้เลื่อนหาไฟล์ติดตั้ง
แอพพลิเคชั่น 
 

 
 

ภาพที่ 48 วิธีการหารายการไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่อง 

 

เมื่อเลื่อนหาเจอแล้ว ให้กดลงไป เพื่อเริ่มท าการติดตั้งแอพพลิเคชั่น 
 

          
ภาพที่ 49 ค้นหาแอพพลิเคชั่นที่ต้องการแล้วคลิกเพ่ือท าการติดตั้ง 

(1) กดแอพพลิเคชั่น
“จัดการไฟล์ หรือ ไฟล์” 

(2) กดดาวน์โหลด 

13. กดชื่อแอพ 
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ให้กดปุ่ม“ติดต้ัง” จากนั้นให้รอซักครู่ 
 

        
 

ภาพที่ 50 กดปุ่ม “ติดต้ัง” 
 

หากมีข้อความขึ้นว่า“ติดตั้งแอพพลิเคชั่นแล้ว” ให้กดปุ่ม “เสร็จสิ้น” 
เพ่ือเสร็จสิ้นการติดตั้งแอพพลิเคชั่น 

 

 
 

ภาพที่ 51 กดปุ่ม “เสร็จสิ้น” 

14. กดปุ่มติดตั้ง 

15. กดปุ่ม 
“เสร็จสิ้น” 
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8.2 วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่นค้านวณสูตรอาหาร (ธนพัฒน์ และคณะ, 
2560) 

 

  
(ก) หน้าโปรแกรมค านวณสูตรอาหาร (ข) ลงทะเบียนผ่านระบบ 

 

 
(ค) การลืมรหัสผ่าน 

ภาพที่ 52 โปรแกรมแอพพลิเคชั่นค านวณสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์แบบพกพา 
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         (ก) ยังไม่มีข้อมูลค านวณ       (ข) ก าหนดปริมาณวัตถุดิบ 

 

 
(ค) บันทึกผลการค านวณ 

ภาพที่ 53 การใช้แอพพลิเคชั่นค านวณสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์ 
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8.3 วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่นการบริหารจัดการฟาร์มและวิเคราะห์
ต้นทุนการผลิต 

 

  
ภาพที่ 54 หน้าจอล็อกอินและหน้าจอลงทะเบียน 

 

- ผู้ใช้งานที่มีบัญชีการใช้งานอยู่แล้ว สามารถ login เข้าไปใช้งาน 
Turkey Application ได้เลย 

- หากผู้ใช้งานไม่มีบัญชีให้ลงทะเบียนก่อนใช้งาน เมื่อ login เข้า
มาแล้วจะเจอกับหน้าแรกของ Turkey Application 

 

  
ภาพที่ 55 หน้าหลักของแอพพลิเคชั่นฟาร์มไก่งวง 
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เมนูของ Turkey Application จะอยู่ด้านบนซ้ายมือของหน้าจอ 
 

 
 

ภาพที่ 56 หน้าจอเมนู 
การบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลสมรรถนะของการผลิตแต่ละ

โรงเรือน 
 

  
ภาพที่ 57 หน้าจอบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลสมรรถนะของการผลิต 
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การบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต 
 

  
 

ภาพที่ 58 หน้าจอบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต 
 

 
ภาพที่ 59 หน้าจอเมนูรายงานข้อมูลสารสนเทศ 
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ภาพที่ 60 รายงานสมรรถนะการผลิต         ภาพที่ 61 รายงานต้นทุนการผลิต 

 

8.4 การปิดแอพพลิเคชั่น “ฟาร์มไก่งวงนครพนม” 
 ตรงกลางล่างของโทรศัพท์ ให้กดปุ่มเมนู (โทรศัพท์บางเครื่องก็กดปุ่ม

วงกลมตรงกลางค้าง) 

 
ภาพที่ 62 กดปุ่มเมนู 

16. กดปุ่มเมน ู
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จะปรากฏหน้าแอพพลิเคชั่นที่เปิดค้างไว้ หรือยังท างานอยู่ 
 

 
 

ภาพที่ 63 หน้าแอพพลิเคชั่นที่เปิดค้างไว้ 
 

ให้เราท าการปิดแอพพลิเคชั่นด้วยการลากขึ้น หรือกดปุ่มรูปถังขยะ 
(โทรศัพท์บางเครื่องจะปิดแอพพลิเคชั่นไม่เหมือนกัน เช่น ปัดไปทางซ้าย หรือ ขวา 
หรือ กดรูปกากบาท) 

 

               
 

ภาพที่ 64 ปิดแอพพลิเคชั่น 

17.  ระบบจะแสดงหน้า
แอพพลิเคชั่นที่เปิดค้างไว้ 
หรือยังท างานอยู ่

หรือกดปุ่มรูปถังขยะ 
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 8.5 การลบแอพพลิเคชั่นออกจากโทรศัพท์ 
ให้เข้าไปที่การตั้งค่า 
 

 
 

ภาพที่ 65 เลือกการตั้งค่า 
หาเมนู“แอพพลิเคชั่น” หรือ “แอพ” 
 

               
 

ภาพที่ 66 เลือกเมนูแอพ 

 

18. ลากข้ึนไปข้างบน 

19. ให้เข้าไปที่การตั้งค่า 

20. กดเมนูแอพ 
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ให้หาแอพพลิเคชั่น “ฟาร์มไก่งวงจังหวัดนครพนม” แล้วกดชื่อแอพ 
 

      
 

ภาพที่ 67 เลือกแอพพลิเคชั่น “ฟาร์มไก่งวงจังหวัดนครพนม” 
กดปุ่ม “ถอดการติดตั้ง” 

            
ภาพที่ 68 ถอดการติดตั้ง 

 

21. เลือก แอพพลิเคชั่น “ฟาร์มไก่งวง
จังหวัดนครพนม” 

22. กดปุ่ม “ถอนการติดตั้ง” 
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ภาพที่ 69 กดปุ่ม“ตกลง” 

 

ให้รอซักครู่ หลังจากนั้นจะแสดงข้อความขึ้นมาว่า “ถอนการติดตั้ง
เสร็จแล้ว” 

 

              
 

ภาพที่ 70 ถอนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย 

23. กดปุ่ม “ตกลง” 

24. ให้รอซักครู่ 
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ระบบจะกลับมาหน้า “แอพพลิเคชั่น” หรือ “แอพ” เหมือนเดิม ถ้าไม่
เห็นแอพพลิเคชั่น “ฟาร์มไก่งวงจังหวัดนครพนม” แสดงว่าเสร็จสิ้นการลบ
แอพพลิเคชั่นเรียบร้อย 

          
ภาพที่ 71 ไม่มีแอพพลิเคชั่น “ฟาร์มไก่งวงจังหวัดนครพนม” 

 
9. การสร้างและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไก่งวงของชมรมผู้ เลี้ยงไก่งวงจังหวัด
นครพนม ปัจจุบันมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านค้ าเกิ้ม ได้พัฒนาด้านการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์และการตลาดไก่งวง เป็นแหล่งรับซื้อไก่งวงจากกลุ่มอ่ืน ๆ ทั้งใน
จังหวัด และต่างจังหวัด สามารถติดต่อได้ที่ นายเชษฐา กัญญะพงศ์ เบอร์โทรศัพท์
085-014-9679 และนางสาวจริยา แก้วอาสา เบอร์โทรศัพท์ 065-119-2045                          
โดยบรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งแยกบรรจุภัณฑ์ ออกเป็น 5 ชนิด ดังนี้ 
 
 

25.  ห น้ า แ อ พ ทั้ ง ห ม ด  ไ ม่ มี
แอพพลิเคชั่น “ฟาร์มไก่งวงจังหวัด”
นครพนม” 
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ภาพที่ 72 ตลาดรับซื้อ-ขายไก่งวง จังหวัดนครพนม 

 
ภาพที่ 73 รูปแบบการขายไก่งวงมีชีวิตหน้าโรงช าแหละ 

089-5368535, 085-0147679 
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ภาพที่ 74 รูปแบบการรับซื้อไก่งวงมีชีวิตหน้าโรงช าแหละ มาแปรรูปเป็นไก่งวงแช่แข็ง 

 
ภาพที่ 75 ป้ายราคารับซื้อไก่งวง 
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 9.1  ไก่งวงแช่แข็ง  

 
ภาพที่ 76  บรรจุภัณฑ์ไก่งวงซีลแบบสุญญากาศ แช่แข็ง ชนิดถุงแบบไนลอน 

   
 9.2  ไส้อ่ัวไก่งวง 

 
ภาพที่ 77  บรรจุภัณฑ์ไส้อั่วไก่งวงซีลแบบสุญญากาศ แช่เย็น ชนิดถุงแบบไนลอน 
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 9.3  ไก่งวงรมควัน 
 

 
ภาพที่ 78  บรรจุภัณฑ์ไก่งวงรมควัน ซีลแบบสุญญากาศ แช่เย็น ชนิดถุงแบบไนลอน 

 

9.4  ไก่งวงอบน้้าผึ้ง 

 

ภาพที่ 79 บรรจุภัณฑ์ไก่งวงอบน้ าผึ้ง ซีลแบบสุญญากาศ ชนิดถุงแบบไนลอน 
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9.5  ไก่งวงแดดเดียว 

 
ภาพที่ 80  บรรจุภัณฑ์ไก่งวงแดดเดียว ซีลแบบสุญญากาศ ชนิดถุงแบบแบบไนลอน 

 

 

9.6  มาตรฐานสินค้า  
 การแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าไก่งวงจังหวัดนครพนม โดยการสร้าง
มาตรฐานสินค้าตามหลักสากลให้เป็นที่ยอมรับและสามารถจ าหน่ายสินค้าในตลาด
มาตรฐาน ได้จะท าเอกสาร หลักฐาน และยื่นหนังสือขอตรวจประเมิน การรับรอง
มาตรฐานสินค้า 4 ประเภท คือ 1) ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์   ชนิด ไก่ 
(แบบ กฆ. 2) 2) อย. 3) GMP และ 4) บาร์โค้ตผลิตภัณฑ์สินค้า แสดงรายละเอียด
มาตาฐานที่ผ่านการรับรองและออกใบอนุญาต  
 

 
ภาพที่ 81 เครื่องหมาย อย. ที่อยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์ 
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ภาพที่ 82 เครื่องหมายมาตรฐาน GMP 

 

9.7  ความสะอาดของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

  

  
ภาพที่ 83 กระบวนการผลิตที่สะอาด 

  
ภาพที่ 84  ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายสะอาด 
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10  รูปแบบการสร้างสร้างมูลค่าเพิ่มของไก่งวงและจ้านวนผลิตภัณฑ์ไก่
งวงท่ีแปรรูปสร้างเป็นสินค้าให้ผู้บริโภค แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 1) การจ าหน่ายไก่งวงช าแหละแบบแช่แข็ง  

  
ภาพที่ 85  ไก่งวงช าแหละแบบแช่แข็ง 

 2) การสร้างผลิตเป็นอาหารพร้อมรับประทานในร้านอาหาร 

 
ภาพที่ 86 ช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไก่งวง 

  
ภาพที่ 87  ต้มไก่งวง ภาพที่ 88  ไก่งวงทอดกระเทียมพริกไทย 
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ภาพที่ 89 ไส้อ่ัวไก่งวง ภาพที่ 90  ลาบไก่งวง   

3) การแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์จากไก่งวง 

  

ภาพที่ 91  ไส้อ่ัวไก่งวงที่ส่งจ าหน่าย ภาพที่ 92 ไก่งวงรมควัน 

  

ภาพที่ 93 ไก่งวงอบน้ าผึ้ง ภาพที่ 94  ลูกชิ้นไก่งวง 

 

ภาพที่ 95 ไส้กรอกไก่งวง 
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11  การส่งเสริมและบริหารจัดการตลาดส่วนแบ่งทางการตลาดไก่งวง  
 11.1 ระบบกลไก วิถีเส้นทางการตลาด และสัดส่วนระบบตลาดของไก่
งวงที่ผลิตได้ตามห่วงโซ่อุปทานของจังหวัดนครพนม ตั้งแต่แหล่งที่ผลิตไปถึง
ผู้บริโภค 

1) ระบบกลไกทางการตลาดไก่งวง 
   1.1)  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจังหวัดนครพน ท าหน้าที่ 
5 ประเภท คือ 
    1.1.1) ผลิตลูกไก่งวงจ าหน่าย อายุแรกเกิด – 5 
วัน ราคาตัวละ 75 บาท อายุ 1 เดือน ราคาตัวละ 120 บาท 
    1.1.2) เลี้ยงไก่งวงขุน ไก่มีชีวิตราคา 140 บาท/
กก.  
    1.1.3) จ าหน่ายพ่อ-แม่พันธุ์ ไก่งวง ราคาชุด 
5,500 บาท (ตัวผู้ 1 ตัว และตัวเมีย 5 ตัว) 
    1.1.4) รับซื้อไก่งวงจากเกษตรกรหรือกลุ่มต่าง 
ๆ ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด 
    1.1.5) ท าหน้าที่แปรรูปไก่งวงจ าหน่าย   

- ไก่งวงช าแหละซากอุ่น ราคา 190 
บาท/กก., ซากแช่เย็น ราคา 240 บาท/กก.  

- ท าเมนูอาหารของร้านวิสาหกิจชุมชน
ผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านค าเก้ิม เช่น ลาบไก่งวง ราคา 120 บาท/จาน, ต้มย า หรือต้มแซบ
ไก่งวง ราคา 140 บาท/หม้อ, ไก่งวงทอดกระเทียมพริกไทย 120 บาท/จาน, ไส้อ่ัว
ไก่งวง 120 บาท/จาน 
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- ผลิตภัณฑ์ไก่งวง เช่น ไส้ อ่ัวไก่งวง 
120 บาท/ถุง, ไก่งวงรมครัว 100 บาท/ถุง, ลูกชื้นไก่งวง 100 บาท/ถุง และไส้
กรอกไก่งวง 100 บาท/ถุง 

2 )  วิ ถี เ ส้ น ทา งกา รตลาด ไ ก่ ง ว ง ใน กลุ่ ม จั ง ห วั ดภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โครงสร้างการตลาดธุรกิจไก่งวง แบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ดังนี้ 

 
ภาพที่ 96 วิถีเส้นทางการตลาดไก่งวงในกลุ่มจังหวัดสนุก 
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3) ส่วนแบ่งทางการตลาดของไก่งวงในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

 

 
ภาพที่ 97 ส่วนแบ่งทางการตลาดไก่งวง 

 
 
 



50 
 

 

 

 

4) ส่วนแบ่งทางการผลิตไก่งวงในแต่ละประเภทของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 
ภาพที่ 98 การแบ่งสัดส่วนการผลิตไก่งวงในกลุ่มจังหวัดสนุก 
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