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บทคัดย่อ 
 

"ไก่งวง" นับเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกอีกชนิดหนึ่งที่มีอนาคต และมีโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้
เลี้ยง เพราะตลาดยังต้องการสูงทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงในจังหวัด
นครราชสีมา โดยเฉพาะในเขตอำเภอครบุรี มีกลุ่มหลักคือ “วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี” มีแนวโน้ม
การเลี้ยงไก่งวงเพื่อเป็นอาชีพเสริมมากขึ้น แต่จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าเกษตรกรยังมีปัญหาหลายด้านที่ทำ
ให้ขาดศักยภาพในการผลิตไก่งวงให้ได้ตามมาตรฐาน นอกจากนี้เกษตรกรยังจำเป็นต้องพัฒนาในส่วนอื่น ๆ 
ตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อยกระดับการผลิตไก่งวงขุนให้ได้คุณภาพสูง เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
แข่งขันทางการค้าและการขยายตลาดในอนาคต โครงการวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ 
1) การแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์ไก่งวงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2) การพัฒนาหัวอาหารและ
สูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวง 3) การพัฒนาระบบการจัดทำฟาร์มเลี้ยงไก่งวงที่ได้มาตรฐาน และ 4) การ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพ่ือขยายตลาดผ่านเว็บไซต์ โดยมีการลงพื้นที่เพ่ือสำรวจข้อมูลและความพร้อมของ
เกษตรกรในด้านต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่งวงให้ได้มาตรฐานและเกษตรกร
สามารถปฏิบัติได้ ผ่านการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ผลการดำเนินงาน
พบว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม คือ การแปรรูปไก่งวงรมควัน  และการแปรรูปลาบไก่
งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทานและลาบไก่งวงแช่แข็ง  โดยคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาสูตรและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้นสำหรับใช้เป็นต้นแบบ และดำเนินการอบรมการแปรรูปให้กับเกษตรกรจำนวน 2 ครั้ง มี
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 35 คน ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสามารถเพื่อฝึกการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ให้มีความชำนาญมากขึ้น ในส่วนองค์ความรู้ด้านอาหารสัตว์คณะผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาสูตรหัวอาหาร
และอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวงระยะไก่รุ่น-ขุน (อายุ 12 สัปดาห์ – ส่งตลาด) ที่มีปริมาณโปรตีน กรดอะมิโน 
วิตามิน และแร่ธาตุที่เพียงพอต่อความต้องการของไก่งวง และการพัฒนาอาหารไก่งวงระยะเล็ก (0−12 
สัปดาห์) โดยมีการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารสัตว์จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 44 คน 
ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจฯ สามารถผลิตหัวอาหารเพื่อใช้ในฟารม์และจำหน่ายให้กับกลุ่มสมาชิก ซึ่งสามารถลด
ต้นทุนค่าอาหารได้ประมาณ 5–10% ในสภาวะที่อาหารสำเร็จรูปมีราคาแพงขึ้น กิจกรรมการอบรม “ฟาร์มที่มี
ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management, GFM) และการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือขอรับใบรับรองมาตรฐาน” เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเลี้ยงดูไก่งวงให้
เหมาะสม รวมถึงการจัดการป้องกันโรคเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น ปัจจุบัน มีสมาชิกในกลุ่ม
จำนวน 4 ราย อยู่ระหว่างการยื่นขอมาตรฐานฟาร์ม GFM สำหรับการดำเนินงานด้านการตลาดและการ
วางแผนการตลาด รวมถึงทิศทางในการบริหารจัดการกลุ่ม เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรีเป็น
ที่รู้จักมากขึ้น ไดม้ีการจัดอบรมจำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 38 คน ซึ่งในขณะนี้กลุ่มวิสาหกิจฯ มีเว็บไซต์
ไก่งวงครบุรี https://khonburiturkey.wordpres.com เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดให้กับกลุ่ม 
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Abstract 
 
"Turkey" is an alternative economic animal with a future and an opportunity to generate 
income for farmers. Since the market is still in high demand both in domestic as well as in 
neighboring countries. The turkey farmers in Nakhon Ratchasima province in particular in the 
district of Khon Buri, there is a main group "Turkey Farmers Community Enterprise, Khon Buri 
District" tends to raise turkeys as an additional occupation. However, after surveying the area, 
farmers still have many problems that cause them to lack the ability to produce turkeys to 
meet standards. In addition, farmers also need to develop other parts of the production chain 
to improve the production of high quality turkeys to make it a way of competitiveness and 
future market expansion. The research project therefore aims to carry out the following 
activities: 1) the processing and production of turkey products to increase competitiveness, 2) 
development of low-cost feed for turkeys, 3) development of a standardized turkey farming 
system and 4) public relations to promote market development through the website. Visiting 
the area to survey information and preparedness of farmers in various aspects to find a way 
to develop a standardized model of turkey farms and farmers can practice through training 
and transfer of knowledge, technology or innovations. The results showed that the 
development of value-added processing products included the processing of smoked turkey 
and the processing of ready-to-eat sterilized turkey larb and frozen turkey larb. The research 
team developed a recipe and preliminary testing of products to be used as a model and 
conducted two training sessions on processing for farmers with a total of 35 participants. At 
present, the group of enterprises has selected qualified farmers to train their products to be 
more skilled. In the field of animal nutrition, researchers developed concentrated and low-
cost feed for turkeys during grower-finisher periods (12 weeks – market size) fulfilled with 
protein, amino acids, vitamins and minerals contents which is sufficient to meet requirements. 
In addition, the project has developed feed for turkey during starter period (0−12 weeks). Two 
training sessions were organized to transfer knowledge on animal nutrition involving a total of 
44 participants. Currently, the enterprise group can produce on farm feed and sell it to their 
members. This can reduce feed costs by 5–10% in situations where commercial diets are more 
expensive. Training activities “Good Farming Management (GFM)” and preparation for the 
acquisition of a standard certificate. Farmers can apply it to effective turkey husbandry 
management and disease prevention to improve production efficiency. Currently there are 4 
members on the application process for the GFM farm standard. For marketing operations and 
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marketing planning, including manage group to increase awareness of turkey enterprises, two 
training sessions were delivered to 38 participants. Currently, the enterprise group has a website 
https://khonburiturkey.wordpres.com to support its marketing campaigns. 
 
Keywords:  turkey, turkey diets, good farming management, product development, turkey 
khonburi website 
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ตารางที่ 4.8 ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ไก่งวงรมควันชานอ้อย สูตรเนื้ออกและสะโพก/ต้น
ขาไก่งวงเริ่มต้น 5,262 กรัม   47 
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ลาบไก่งวงสเตอริไลส์ที่อุณหภูมิ 116°C นาน 15 นาที   52 
ตารางที่ 4.12 ผลของชนิดและปริมาณแป้งดัดแปรต่อค่าการเกิดออกซิเดชันของตัวอย่างลาบไก่
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ให้ความร้อนระดับสเตอริไลส์ที่อุณหภูมิ 116°C เวลา 15 นาที   55 

ตารางที่ 4.14 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ลาบอกไก่งวงและสะโพก/ต้นขาไก่งวงแช่
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ตารางที่ 4.15 ความชอบของผู้ทดสอบชิมต่อผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงแช่แข็ง และลาบไก่งวงสเตอริไลส์
พร้อมรับประทาน จำนวน 25 คน   56 

ตารางที่ 4.16 การคำนวณต้นทุนวัตถุดิบสำหรับทำลาบไก่งวงแช่แข็งหรือลาบไก่งวงสเตอริไลส์ 
สูตรเนื้อไก่งวง 1 กิโลกรัม   57 
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ตารางที่ 4.18 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงแช่แข็ง 

(-20°C)   60 
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ตารางที่ 4.27 สมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่งวง   71 
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ภาพที่ 2.1 ไก่งวงพันธุ์อเมริกันบรอนซ์ เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์ และไก่งวงลูกผสม   6 
ภาพที่ 2.2 การพัฒนาของอวัยวะและเนื้อเยื่อที่สำคัญของไก่งวงในแต่ละช่วงอายุ   7 
ภาพที่ 2.3 ลักษณะอาการของไก่ที่ป่วยเป็นโรคนิวคาสเซิล โรคฝีดาษ และโรคอหิวาต์ไก่   9 
ภาพที่ 2.4 องค์ความรู้ที่จะนำไปขยายผล   10 
ภาพที่ 3.1 การลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจข้อมูลสำหรับความต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์   14 
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นำมาพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ไก่งวงรมควันและลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน   14 
ภาพที่ 3.3 การนำผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์ไปให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่งวงครบุรีทดสอบ

ชิมเพ่ือเก็บข้อมูลมาพัฒนาสูตรลาบไก่งวงต่อไป   15 
ภาพที่ 3.4 วิธีการทำขาไก่งวงรมควันชานอ้อย (สูตร 1 ขาไก่งวง 1,200 กรัม)   17 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา 
อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ขยายตัวเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ปี ตามจำนวนประชากรโลกที่เพ่ิมข้ึน โดยคาดการณ์ว่า 

ในปี ค.ศ. 2050 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นสูงถึง 9.7 พันล้านคน และความต้องการอาหารของโลกจะเพิ่มสูงขึ้น 
ถึง 70% ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่จะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตสัตว์ได้ แต่การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ (climate change) ก็มีผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ที่มากขึ้นเช่นกัน เกิดภาวะการ
ขาดแคลนน้ำ ขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ นอกจากนี้ปัญหาที่สำคัญของเกษตรกรฐานรากของประเทศไทย 
คือมีทักษะในการเลี้ยงสัตว์น้อย ประสิทธิภาพในการผลิตต่ำ ก้าวไม่เท่าทันเทคโนโลยี ขาดความสามารถในการ
แข่งขัน เป็นต้น การพัฒนาให้เกษตรกรเหล่านี้มีความยั่งยืนในอาชีพได้ จำเป็นต้องพัฒนาทั้งระบบตั้งแตต่้นน้ำ 
กลางน้ำ และปลายน้ำ มีการสร้างกลุ่มเกษตรกร การขยายเครือข่าย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ดังนั้นการส่งเสริมการผลิตสัตว์ปีกทางเลือกชนิดอื่น ๆ เช่น ไก่งวง ให้กับเกษตรกร 
น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเกิดการพัฒนาได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559) เพราะตลาดยังต้องการไก่งวงสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

"ไก่งวง" นับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าสนใจ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีอนาคต สามารถทำรายได้ให้กับครอบครัว
หรือชุมชนได้เพราะตลาดยังต้องการสูงทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน ไก่งวงเลี้ยงง่าย ใช้น้ำน้อย (ดวงนภา 
และคณะ, 2560) และมีความสามารถในการใช้อาหารคุณภาพต่ำ เช่น หญ้า เศษอาหาร หรือพืชผักตาม
ธรรมชาติได้ดีกว่าไก่เนื้อหรือไก่ไข่ ใช้เวลาขุน 6–8 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาหาร สำหรับพันธุ์ไก่งวงที่นิยม
เลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์อเมริกันบรอนซ์ พันธุ์เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์ และไก่งวง
ลูกผสม เนื่องจากไก่งวง 3 สายพันธุ์นี้เลี้ยงง่าย โตเร็ว แข็งแรง ทนทานต่อโรค และน้ำหนักดี (วิทยา และคณะ, 
2547) จากข้อมูลการสำรวจสถิติปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2563 พบว่าประเทศไทยมีผู้เลี้ยงไก่งวงที่ขึ้นทะเบียนกับกรม
ปศุสัตว์ จำนวน 5,779 ราย มีไก่งวง 91,628 ตัว โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่มีการเลี้ยงมากที่สุด
ของประเทศ จำนวน 3,728 ราย มีไก่งวง 60,070 ตัว คิดเป็น 65.56% ของผู้เลี้ยงไก่งวงทั้งหมด ซึ่งในเขตพ้ืนที่
นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร) จังหวัดนครราชสีมาถือได้ว่ามีผู้เลี้ยงไก่งวงมากที่สุด 
มีจำนวน 263 ราย และมีไก่งวงประมาณ 4,513 ตัว โดยพื้นที่หลักที่มีการเลี้ยงคืออำเภอครบุรี (ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์, 2563)  

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงในเขตอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีแนวโน้มการเลี้ยงไก่งวงมากขึ้นเพ่ือ
เป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำนาหรือปลูกมันสำปะหลัง โดยกลุ่มหลักคือ “วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวง
อำเภอครบุรี” ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 22 ครัวเรือน อยู่ในตำบลแชะ ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในเขตตำบลอื่น ๆ 
นอกจากนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวยังมีเครือข่ายที่เลี้ยงอยู่ในอำเภออ่ืน ๆ เช่น อำเภอขามทะเลสอ ด่านขุนทด 
ปักธงชัย สีคิ้ว ปากช่อง รวมถึงในต่างจังหวัด เช่น ราชบุรี อุบลราชธานี หนองบัวลำภู เป็นต้น โดยมีกิจกรรม
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การเลี้ยงไก่งวง 2 รูปแบบ คือ เลี้ยงไก่งวงพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกจำหน่ายและเลี้ยงไก่งวงขุน โดยพันธุ์ที่เลี้ยง
ได้แก่ พันธุ ์อเมริกันบรอนซ์ พันธุ ์เบลท์สวิลท์ สมอลไวท์ และพันธุ ์ลูกผสม จากการที ่คณะผู ้วิจัยได้รับ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตปศุสัตว์กับชุมชน
และท้องถิ่นประจำปีงบประมาณปี 2560–2562 นั้น โดยมีการบริการความรู้ทางวิชาการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยง  
ไก่งวงในจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงได้นำเกษตรกรผู้เลี ้ยงไก่งวงจากอำเภอครบุรีไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัด
มหาสารคาม นครพนม ราชบุรี และสระบุรี จากการพูดคุยสอบถามและลงพื้นที่สำรวจในหลายครั้ง  พบว่า
เกษตรกรทุกกลุ่มมีปัญหาในหลาย ๆ ด้าน ที่ทำให้เกษตกรขาดศักยภาพในการผลิตไก่งวงให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานของตลาด ถึงแม้ว่าความต้องการเนื้อไก่งวงขุนของตลาดยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง เช่น ขาดอาหารคุณภาพ
ดีแต่ต้นทุนต่ำ ขาดระบบการเลี้ยงดูจัดการที่ถูกต้อง ต้องการขยายการรับรู้ไปสู่ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการขยาย
ตลาด เป็นต้น 

อาหารเป็นต้นทุนหลัก 60–70% ในการผลิตไก่งวง ซึ่งการเลี้ยงไก่งวงขุนนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง
ประมาณ 8–10 เดือน จึงจะสามารถจำหน่ายได้ ในปัจจุบันเกษตรกรต้องซื้ออาหารสัตว์จากท้องตลาดในราคา
ค่อนข้างสูง และต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก โดยเกษตรกรมีความคาดหวังว่าหากสามารถนำวัตถุดิบ
ในท้องถิ่น หรือวัตถุดิบเหลือทิ้งที่ยังมีสารอาหารอยู่มาเป็นส่วนประกอบในอาหารไก่งวงได้ก็น่าจะสามารถลด
ต้นทุนได้ในระดับหนึ่ง แต่เกษตรกรยังไม่มีความมั ่นใจในคุณค่าทางโภชนาการและสัดส่วนที ่เหมาะสม  
นอกจากนี้ยังใช้วิธีการลองผิดลองถูกในการทำสูตรอาหารผสมดังกล่าว ดังนั้นการพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่ำที่
อยู่บนพื้นฐานของวิชาการน่าจะช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปเลี้ยงไก่งวงเพื่อให้ได้สมรรถนะการผลิตและ
คุณภาพซากเป็นไปตามความต้องการของตลาด (กรมปศุสัตว์, 2563) นอกจากนี้ตลาดหลัก ๆ โดยส่วนใหญ่อยู่
ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่งต้องการไก่งวงที่มีน้ำหนักประมาณ 8–12 กิโลกรัม/ตัว ซึ่งส่วนใหญ่ต้อง
เป็นไก่งวงเพศผู้ถึงจะเลี้ยงได้น้ำหนักดังกล่าว ส่วนเพศเมียมักได้น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักต้องการ แต่
อย่างไรก็ตามความต้องการสำหรับตลาดอื่น ๆ เช่น ตลาดในท้องถิ่น ร้านอาหาร ก็ยังมีอยู่ รวมถึงการเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการแปรรูปไก่งวงก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ นอกจากความต้องการ
ของเกษตรกรดังที่กล่าวข้างต้นแล้วในมุมมองของนักวิจัยเกษตรกรยังจำเป็นต้องพัฒนาในส่วนอ่ืน ๆ ตลอดห่วง
โซ่การผลิตเพื่อให้สามารถยกระดับการผลิตเข้าสู่มาตรฐานได้ เป็นต้นว่า ได้การรับรองมาตรฐานระบบการ
ป้องกันโรคและการเลี ้ยงสัตว์ที ่เหมาะสม (Good Farming Management : GFM) หรือการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Good Agricultural Practice : GAP) จากกรมปศุสัตว์ เพื่อให้สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรองทำการค้าในตลาดแบบสมัยใหม่ (modern trade) ได้ รวมถึงต้องสร้าง
การรับรู้ไปยังผู้บริโภคเพื่อที่จะได้ขยายตลาดได้มากขึ้นในอนาคต มีการแปรรูปอาหารจากไก่งวงเพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

ดังนั้นเพื่อให้สามารถยกระดับการผลิตไก่งวงขุนคุณภาพสูง โครงการวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน
กิจกรรมดังต่อไปนี้คือ เพื่อการแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์ไก่งวง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การ
พัฒนาหัวอาหารและสูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวง เพื่อพัฒนาระบบการจัดทำฟาร์มเลี้ยงไก่งวงที่ได้
มาตรฐาน และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อขยายตลาดผ่านเว็บไซต์ 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1. การแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์ไก่งวงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
2. เพ่ือพัฒนาหัวอาหารและสูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวง 
3. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดทำฟาร์มเลี้ยงไก่งวงที่ได้มาตรฐาน  
4. การสร้างการรับรู้ไปยังผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์ 

 

1.3 ขอบเขตของการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่งวงขุนคุณภาพสูงสำหรับเกษตรกรในเขตพ้ืนที่

จังหวัดนครราชสีมา โดยมีขอบข่ายการดำเนินงาน คือ 1) การแปรรูปและการสร้างผลิตภัณฑ์ไก่งวง 2) การ
พัฒนาหัวอาหาร และสูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวง 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตไก่งวง และการจัดการ
ฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม และ 4) การสร้างฟาร์มเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพ่ือขยายตลาดผ่านเว็บไซต์ 
 

1.4 แผนการดำเนินงาน 

โครงการวิจัยนี้มีการดำเนินงานตามแผนการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่งวงขุน โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. เกษตรกรสามารถแปรรูปและสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไก่งวงของตนเองได้อย่างน้อย 2 ชนิด 
2. เกษตรกรสามารถผลิตอาหารทั้งในรูปของหัวอาหารและอาหารสำเร็จรูปที่มีความเหมาะสมสำหรับ    

ไก่งวงเพ่ือใช้เองหรือจำหน่ายให้กลุ่มสมาชิก 
3. เกษตรกรสามารถยกระดับการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มอย่างน้อยจำนวน 2 ฟาร์ม 
4. เกษตรกรสามารถสร้างเครือข่ายและสร้างการรับรู้ไปยังผู้บริโภคผ่านการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 

 

1.5 วิธีการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานของโครงการในเบื้องต้นเป็นการลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจข้อมูลและความพร้อมของเกษตรกรใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งความต้องการแปรูปผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่น ระบบการจัดการฟาร์ม เครือข่าย
และแผนการตลาด เพื่อนำมาประเมินและหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่งวงขุนของฟาร์มให้ได้
ตามมาตรฐาน และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงสามารถปฏิบัติได้ เมื่อคณะผู้วิจัยได้ต้นแบบของเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมจึงดำเนินการอบรมถ่ายทอดให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจฯ และผู้ที่สนใจ 
 

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เกษตรกรสามารถแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์ไก่งวง 
2. ได้สูตรอาหารที่มีความเหมาะสมสำหรับไก่งวง 
3. สามารถยกระดับการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน   
4. สามารถสร้างเครือข่าย และสร้างการรับรู้ไปยังผู้บริโภค  



 

บทท่ี 2 
องค์ความรู้และเทคโนโลยี 

 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของไก่งวง 
ไก่งวงเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจที ่มีโอกาสทางการตลาดสูง  การเลี้ยงไก่งวงสามารถทำรายได้ให้กับ

ครอบครัวหรือชุมชนได้ ไก่งวงนั้นเลี้ยงง่าย ใช้น้ำน้อย (ดวงนภา และคณะ, 2560) และมีความสามารถในการใช้
อาหารคุณภาพต่ำ เช่น หญ้าหรือพืชผักตามธรรมชาติได้ดี ไก่งวงมีขนาดตัวใหญ่และมีน้ำหนักเยอะจึงขายได้
ราคาดี ประกอบกับไก่งวงมีราคาขายค่อนข้างสูงจึงเป็นแรงดึงดูดให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงกันมากขึ้น นอกจากนี้
ยังให้ผลผลิตเนื้อคุณภาพดี มีโปรตีนสูง มีไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำ สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลายชนิด 
และเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีกำลังการซื้อสูง (niche market) (ดวงนภา และคณะ, 
2561) ปัจจุบันการเลี้ยงไก่งวงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
จากข้อมูลสถิติปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2563 พบว่าประเทศไทยมีจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง 5,779 ราย ซึ่งเพิ่มข้ึน
จากปี พ.ศ. 2561 ประมาณ 12.22% การเพาะเลี้ยงไก่งวงมีมากที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเป็น 
65.56% ของผู้เลี้ยงไก่งวงทั้งหมดภายในประเทศ (ตารางที่ 2.1) โดยลำดับ 10 จังหวัดแรกที่มีจำนวนไก่งวง
มากที่สุด คือ นครพนม หนองบัวลำภู มหาสารคาม นครราชสีมา อุดรธานี เลย ชัยภูมิ อุบลราชธานี สกลนคร 
และขอนแก่น (ตารางท่ี 2.2) จังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงถึง 263 ราย มีจำนวนไก่งวง 4,515 ตัว 
ซ่ึงมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงมากที่สุดในเขตพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) 
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์, 2563) 

 
ตารางท่ี 2.1 จำนวนไก่งวงและจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง ปี 2563 

รายการ จำนวนไก่งวง (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง (ราย) 
ภาคกลาง 3,300 184 
ภาคตะวันออก 2,881 148 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60,070 3,728 
ภาคเหนือ 13,446 737 
ภาคตะวันตก 2,370 115 
ภาคใต้ 9,561 867 

ยอดรวมทั้งประเทศ 91,628 5,779 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ (2563) 
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ตารางท่ี 2.2 ข้อมูล 10 จังหวัดแรกท่ีมีจำนวนไก่งวงมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 
จังหวัด จำนวนไก่งวง (ตัว) เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง (ราย) 

นครพนม 8,417 615 
หนองบัวลำภู 6,254 68 
มหาสารคาม 4,928 286 
นครราชสีมา 4,515 263 
อุดรธานี 4,326 217 
เลย 4,292 276 
ชัยภูมิ 3,327 122 
อุบลราชธานี 3,065 228 
สกลนคร 3,057 262 
ขอนแก่น 2,799 188 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ (2563) 
 

2.1.1 พันธุ์ไก่งวงท่ีเลี้ยงในประเทศไทย 
พันธุ์ไก่งวงที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย ได้แก่ อเมริกันบรอนซ์ (American Bronze) และเบลท์

สวิลล์ สมอลไวท์ (Beltsville Small White) เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว แข็งแรง ทนทานต่อโรค และ
น้ำหนักดี (ภาพท่ี 2.1) นอกจากนี้ยังมีไก่งวงลูกผสม (hybrids) ซึ่งได้จากการผสมข้ามสายพันธุ์ ทำให้ได้รูปร่าง 
สีสัน ที่แตกต่างไปจากสายพันธุ์หลักอีกมากมาย (วิทยา และคณะ, 2547; สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, 2564) 

1) พันธุ์อเมริกันบรอนซ์ เป็นไก่งวงพันธุ์หนัก มีขนสีบรอนซ์ปนน้ำตาลดำ ปลายขนสีขาวเล็กน้อย 
แข้งและนิ้วเท้าสีเทาอ่อนปนชมพูซีด ตาสีน้ำตาล จะงอยปากมีสีเทาอ่อน มีถ่ินกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีความสามารถในการหากินตามธรรมชาติได้ดี ให้ผลผลิตไข่ประมาณ 70 ฟอง/ตัว/ปี น้ำหนักเม่ืออายุ 5 เดือน 
เพศผู้ประมาณ 11 กิโลกรัม และเพศเมียประมาณ 7 กิโลกรัม ส่วนน้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้ประมาณ 15 
กิโลกรัม และเพศเมียประมาณ 9 กิโลกรัม เพศผู้จะมีขนคล้ายผมสีดำ แข็ง ติดอยู่ตรงบริเวณหน้าอก เป็นตัว
บ่งชี้ลักษณะทางเพศของไก่งวงเพศผู้ที่อายุก่อน 12 สัปดาห์ 

2) พันธุ์เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์ เป็นพันธุ์ไก่งวงที่มีขนาดเล็กถึงปานกลาง ขนและหนังมีสีขาว แข้ง
และนิ้วเท้ามีสีชมพูซีด ตาสีน้ำตาล จะงอยปากสีเทาอ่อน มีอัตราการเจริญเติบโตสูงและให้รสชาติที่อร่อย มีถิ่น
กำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพันธุ์ที่เลี้ยงตามธรรมชาติได้ดี ให้ผลผลิตไข่ประมาณ 80 ฟอง/ตั ว/ปี 
น้ำหนักเมื่ออายุ 5 เดือน เพศผู้ประมาณ 6.7 กิโลกรัม และเพศเมียประมาณ 4 กิโลกรัม เมื่อโตเต็มที่เพศผู้
น้ำหนักประมาณ 7.7 กิโลกรัม และเพศเมียประมาณ 5 กิโลกรัม โดยเพศผู้จะมีขนคล้ายผมสีดำ แข็ง ติดอยู่ตรง
บริเวณหน้าอก และเพศเมียก็มีโอกาสพบขนสีดำเช่นกัน 
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3) ไก่งวงลูกผสม (ไจแอนท์) เป็นไก่งวงที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างไก่งวงพันธุ์พื้นเมือง เช่น 
พันธุ์อเมริกันบรอนซ์และพันธุ์เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์ กับไก่งวงสายพันธุ์จากประเทศอิสราเอล ทำให้ได้ไก่
ลูกผสมที่มีลักษณะโตเร็ว มีน้ำหนักส่งตลาดประมาณ 5–6 กิโลกรัม ภายในระยะเวลาการเลี้ยง 5–6 เดือน 

 

   
อเมริกันบรอนซ์ เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์ ไก่งวงลูกผสม (ไจแอนท์) 

ภาพที่ 2.1 ไก่งวงพันธุ์อเมริกันบรอนซ์ เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์ และไก่งวงลูกผสม 
 

2.1.2 การจัดการเลี้ยงดูไก่งวง 
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์เพ่ือผลิตลูกไก่งวงจำหน่าย 

และกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงขุน การจัดการเลี้ยงดูไก่งวงแบ่งออกตามช่วงอายุได้เป็น 4 ระยะ ได้แก่ ลูกไก่งวงเล็ก 
(อายุแรกเกิด – 4 สัปดาห์) ไก่งวงรุ่น (อายุ 4–12 สัปดาห์) ไก่งวงขุนหรือไก่งวงหนุ่ม-สาว (อายุ 12–28 สัปดาห์) 
และไก่งวงพ่อแม่พันธุ์ (อายุ 28 สัปดาห์ ขึ้นไป) (กรมปศุสัตว์, 2558) การจัดการเลี้ยงดูให้ประสบความสำเร็จ
และมีประสิทธิภาพตรงตามพันธุกรรมนั้นขึ้นอยู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม การให้อาหารและน้ำที่มี
คุณภาพดี รวมถึงสุขอนามัยและการควบคุมป้องกันโรคภายในฟาร์ม (Aviagen Turkeys 2013, 2015; FAD 
PReP, 2013; HFAC, 2014; New-Life Mills, 2016) นอกจากนีไ้ก่งวงแต่ละช่วงอายุมีการพัฒนาทางสรีรวิทยา 
(physical development) และรูปแบบการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันดังแสดงไว้ในภาพที่ 2.2 การเข้าใจ
หลักการพื้นฐานดังกล่าวจะนำไปสู่การจัดการอาหารและการให้อาหารไก่งวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มา
ซึ่งไก่งวงขุนหรือไก่งวงพ่อแม่พันธุ์ที่มีสมรรถนะการผลิตที่ดี  

2.1.3 ความต้องการสารอาหารของไก่งวง 
ไก่งวงเหมือนกับสัตว์ปีกชนิดอื่น ๆ ที่ต้องการพลังงาน โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุในอาหารอย่าง

สมดุลเพื่อนำไปใช้สำหรับการเจริญเติบโตสำหรับไก่งวงขุนหรือนำไปใช้ในการสร้างไข่หรือสร้างอสุจิสำหรับไก่
งวงพ่อแม่พันธุ์ (NRC, 1994; Leeson and Summers, 2005; Jahan et al., 2018) ความต้องการสารอาหาร
ชนิดต่าง ๆ ของไก่งวงแสดงไว้ในตารางที่ 2.3 สำหรับรูปแบบและส่วนประกอบของอาหาร (feed form and 
composition) มีความสำคัญเทียบเท่ากับคุณค่าของสารอาหารที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในอาหารนั้น ๆ ดังนั้นยิ่งมี
การกระตุ้นให้ไก่งวงกินอาหารได้มากขึ้นเพียงใดก็จะช่วยให้ไก่งวงมีอัตราการเจริญเติบโตดียิ่งขึ้น ปัจจัยใด ๆ ก็ตามที่



7 

  

ส่งผลทำให้ไก่งวงลดการกินอาหาร ก็จะมีผลทำให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง (FAD PReP, 2013; Aviagen 
Turkeys, 2015; New-Life Mills, 2016) 

  

 
ภาพที่ 2.2 การพัฒนาของอวัยวะและเนื้อเยื่อที่สำคัญของไก่งวงในแตล่ะช่วงอายุ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Aviagen Turkeys (2010) 

 
ตารางท่ี 2.3 ความต้องการสารอาหารของไก่งวง 

ช่วงอายุ ไก่เล็ก 
 

ไก่รุ่น 
 

ไก่ขุน 
 ไก่ขุน 

ระยะท้าย 
 (สัปดาห์) 0–4  4–8  8–12 12–16  16–20  20–24 

พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (kcal ME/กก. อาหาร) 
 2,800 2,900  3,000 3,100  3,200  3,300 
โปรตีนและกรดอะมิโน (%) 

โปรตีน 28.0 26.0  22.0 19.0  16.5  14.0 
ไลซีน 1.60 1.50  1.30 1.00  0.80  0.65 
เมทไธโอนีน 0.55 0.45  0.40 0.35  0.25  0.25 
เมทไธโอนีน + ซิสตีน 1.05 0.95  0.80 0.65  0.55  0.45 
ทรีโอนีน 1.00 0.95  0.80 0.75  0.60  0.50 
ทริพโตเฟน 0.26 0.24  0.20 0.18  0.15  0.13 
วาลีน 1.20 1.10  0.90 0.80  0.70  0.60 
อาร์จินีน 1.60 1.40  1.10 0.90  0.75  0.60 

แคลเซียม (%) 1.20 1.00  0.85 0.75  0.65  0.55 
ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้ (%) 0.60 0.50  0.42 0.38  0.32  0.28 
โซเดียม (%) 0.17 0.15  0.12 0.12  0.12  0.12 

ที่มา: NRC (1994) 
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2.1.4 คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อไก่งวง 
คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อไก่งวงเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อไก่ทั้งตัว (รวมเนื้อและหนัง) พบว่าเนื้อ

ไก่งวงมีโปรตีนสูง และมีแคลอรี่และไขมันต่ำ เป็นแหล่งของวิตามิน B12 โคลีน ซีลีเนียม สังกะสี ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม และแมกนีเซียม ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2.4  
 
ตารางท่ี 2.4 คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อไก่งวงเปรียบเทียบกับเนื้อไก่ (รวมเนื้อและหนัง) จำนวน 100 กรัม 
สารอาหาร เนื้อไก่งวง เนื้อไก่  สารอาหาร เนื้อไก่งวง เนื้อไก่ 
พลังงาน, กก. แคลอรี่ 189.00 139.00  วิตามินดี, ไอยู 15.00 2.00 
โปรตีน, ก. 28.55 27.30  วิตามินเอ, ไอยู 39.00 161.00 
ไขมัน, ก. 7.39 13.60  วิตามินอี, ไอยู 0.07 0.27 
คอเลสเตอรอล, มก. 109.00 88.00  วิตามิน B1, มก. 0.045 0.063 
กรดไขมันอ่ิมตัว, ก. 2.155 3.790  วิตามิน B2, มก. 0.281 0.168 
กรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงเดี่ยว, ก. 2.647 5.340  วิตามิน B3, มก. 9.573 8.487 
กรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อน, ก. 2.119 2.970  วิตามิน B5, มก. 0.948 1.030 
ทริปโตเฟน, ก. 0.291 2.970  วิตามิน B6, มก. 0.616 0.400 
ทรีโอนีน, ก. 1.004 1.128  วิตามิน B12, มก. 1.02 0.30 
ไอโซลิวซีน, ก. 0.796 1.362  โฟเลท, มคก. 9.00 5.00 
ลิวซีน, ก. 1.925 1.986  โคลีน, มก. 87.40 65.90 
ไลซีน, ก. 2.282 2.223  เหล็ก, มก. 1.09 1.26 
เมทไธโอนีน, ก. 0.724 0.726  แคลเซียม, มก. 14.00 15.00 
ฟีนิลอะลานีน, ก. 0.903 1.061  โพแทสเซียม, มก. 239.00 223.00 
วาลีน, ก. 0.902 1.325  แมกนีเซียม, มก. 30.00 23.00 
ฮีสทิดีน, ก. 0.749 0.802  ทองแดง, มก. 0.093 0.066 
    สังกะสี, มก. 2.48 1.94 
    ฟอสฟอรัส, มก. 223.00 182.00 
    โซเดียม, มก. 103.00 82.00 

ที่มา: Foodstruct (2021); USDA (2021) 
 

2.1.5 โรคในไก่งวงและการจัดการมาตรฐานฟาร์ม 
1) โรคที่พบในไก่งวง 

ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเลี้ยงไก่งวงให้ประสบผลสำเร็จคือการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค 
โดยโรคในไก่งวงมีหลายโรคแต่โรคท่ีสำคัญที่เกษตรกรต้องรู้จักและทำความเข้าใจ ได้แก่ โรคโรคนิวคาสเซิล โรค
ฝีดาษ และโรคอหิวาต์ไก่ (ภาพที่ 2.3) เพราะพบได้บ่อยและทำให้เกิดการสูญเสียหากเกิดโรคขึ้นในฟาร์ม  
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จึงจำเป็นที่ต้องให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคเหล่านี้ให้กับไก่งวง โดยการป้องกันโรคถือเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญในการ
เลี้ยงไก่งวงให้ประสบผลสำเร็จ เพราะหากไม่มีการป้องกันโรคแล้วเกิดโรคขึ้นในฟาร์มจะทำให้เกิดการสูญเสีย 
และอาจขาดทุนได้้ แนวทางการทำวัคซีนป้องกันโรคที่ได้แนะนำโดยกรมปศุสัตว์ ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2.5 
 

   
โรคนิวคาสเซิล 

(Newcastle disease) 
โรคฝีดาษ 

(Fowl pox) 
โรคอหิวาต์ไก่ 

(Fowl cholera) 
ภาพที่ 2.3 ลักษณะอาการของไก่ที่ป่วยเป็นโรคนิวคาสเซิล โรคฝีดาษ และโรคอหิวาต์ไก่ 
ที่มา: Cornell University (2012); Poultrymed (2021) 

 
ตารางท่ี 2.5 การทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก 

อาย ุ
วัคซีนที่ใช ้

อหิวาต์ เป็ด-ไก ่
(FC) 

นิวคาสเซลิเชื้อเป็น 
สเตรนลาโซต้า (NDL) 

หลอดลมอักเสบ
ติดต่อฯ (IB) 

ฝีดาษไก่ 
(FD)1/ 

นิวคาสเซลิ + หลอดลม
อักเสบติดต่อฯ 

7–10 วัน  ✓ ✓  ✓ 
3–4 สัปดาห ์  ✓ ✓  ✓ 
5 สัปดาห ์    ✓  
6–8 สัปดาห ์  ✓ ✓  ✓ 
8 สัปดาห ์ ✓     
11 สัปดาห ์ ✓     
ทุก 3 เดือน ✓ ✓ ✓  ✓ 
วิธีใช ้ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ/

ใต้ผิวหนัง 
หยอดตา/จมูก หยอดตา/จมูก แทงปีก หยอดตา/จมูก 

หมายเหตุ : ใช้วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่และนิวคาสเซิลเชื้อเป็นสเตรนลาโซต้าหรือใช้วัคซีนรวมนิวคาสเซิล
และหลอดลมอักเสบติดต่อ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
1/หากอยู่ในพื้นท่ีที่มียุงชุกชุมแนะนำให้ทำวัคซีนฝีดาษเร็วขึ้นที่อายุ 1 สัปดาห์ 
ที่มา: สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ (2557) 

 
2) การจัดการฟาร์มไก่งวงสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม 

การจัดการฟาร์มไก่งวงเพื่อการรับรองระบบมาตรฐานฟาร์ม เกษตรกรจะต้องมีการปรับปรุง
ฟาร์มในด้านต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของการขอรับรองแต่ละประเภท โดยการรับรองมาตรฐานฟาร์มและการ
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รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ของประเทศไทยนั้น กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออก
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่งวงไว้หลายฉบับ เช่น 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้าน
ปศุสัตว์ (Good Agricultural Practices for Livestock ; GAP for Livestock) พ.ศ. 2558 หมายความ
ว่า วิธีปฏิบัติว่าด้วยองค์ประกอบของสถานประกอบการ การจัดการอาหารสัตว์ การจัดการทรัพยากรน้ำที่ใช้
เลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การจัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านสวัสดิภาพ
สัตว์ และระบบการบันทึกข้อมูล เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตาม
ประเภทสัตว์ชนิดต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใบรับรองให้มีอายุ 3 ปี (กรมปศุสัตว์, 2558) 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ 
พ.ศ. 2560 ใบรับรองให้มีอายุ 3 ปี (กรมปศุสัตว์, 2560) 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและ
การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management; GFM) พ.ศ. 2560 หมายความว่า ฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ที่ยกระดับการเลี้ยง การจัดการให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพ ระบบการบันทึกข้อมูล การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต เพื่อให้ได้ปศุสัตว์และผลผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใบรับรองให้มีอายุ 2 ปี โดยรูปแบบของ
ใบรับรองให้เป็นไปตามท่ีกรมปศุสัตว์กำหนด (กรมปศุสัตว์, 2560) 

 

2.2 การสะสม บ่งชี้ องค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 
โครงการนี้จะมีการจัดการองค์ความรู้เพื่อนำส่งให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง 4 เรื่อง  คือ 1) องค์ความรู้

ทางด้านการแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์ไก่งวง 2) องค์ความรู้ทางด้านอาหารสัตว์ 3) องค์ความรู้ทางด้านการ
จัดการฟาร์มให้เข้าสู่มาตรฐาน และ 4) องค์ความรู้ทางด้านการตลาด (ภาพท่ี 2.4) 
 

 
ภาพที่ 2.4 องค์ความรู้ที่จะนำไปขยายผล 
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2.2.1 การแปรรูปและการสร้างผลิตภัณฑ์ไก่งวง 
การผลิตไก่งวงแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริม

ให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ยังเลี้ยงไก่งวงขุนเพ่ือส่งตลาด
ในรูปแบบมีชีวิต โดยความต้องการตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ซึ่งตลาดต้องการ
น้ำหนักค่อนข้างสูงมากประมาร 8–12 กิโลกรัม/ตัว โดยตลาดจะไม่รับซื้อหากไก่งวงมีน้ำหนักไม่ได้ตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกร ในขณะเดียวกันตลาดท้องถิ่นก็ยังคงมีความต้องการบริโภค      
ไก่งวงโดยเฉพาะในรูปแบบที่ฆ่าและชำแหละแล้ว คณะผู้วิจัยฯ เห็นว่าหากกลุ่มเกษตรกรสามารถริเริ่มการ    
แปรรูป สร้างแบรนด์ และสร้างผลิตภัณฑ์ได้ ก็น่าจะสามารถเพ่ิมรายได้ท่ีมากขึ้น ในวัตถุประสงค์นี้โครงการวิจัย
จะมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้คือ 1) ปรับปรุงพื้นท่ีพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดเก็บ (ตู้แช่แข็ง) และการ
แปรรูปได้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย 2) มีการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยวัสดุอุปกรณ์
ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมนี้ เช่น โต๊ะสแตนเลส ตู้แช่แข็ง เครื่องซีลถุงสุญญากาศ เป็นต้น โดยนักวิจัยที่
รับผิดชอบในประเด็นนี้เป็นนักวิจัยจากเทคโนโลยีอาหารที่มีความชำนาญในการแปรรูป 

2.2.2 การพัฒนาหัวอาหาร และสูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวง 
นวัตกรรมอาหารสัตว์ที่มีโภชนาการแบบแม่นยำ (precision nutrition) สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิต ลดต้นทุนค่าอาหาร และลดมลภาวะสู่สิ ่งแวดล้อมได้ การที่จะได้มาซึ่งอาหารสำหรับไก่งวงที ่มี
คุณลักษณะดังกล่าว จำเป็นต้องทราบถึงความต้องการสารอาหารของไก่งวง รู้องค์ประกอบทางเคมีในวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ และมีการประกอบสูตรอาหารที่ตรงตามความต้องการของไก่งวงมากที่สุด เช่น ต้องคำนึงค่าการ
ย่อยได้ของโภชนะ (nutrient digestibility) มีกรดอะมิโนจำเป็นที่เพียงพอ มีกระบวนการผลิตและการเก็บ
รักษาอาหารสัตว์ที่ถูกต้อง 

ดังนั้นการผลิตอาหารสำหรับไก่งวงสำหรับเกษตรกรในแต่ละท้องที่ จำเป็นต้องมีการสำรวจข้อมูล
วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่นก่อน ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่อนข้างได้เปรียบ
เมื่อเทียบกับเกษตรกรพ้ืนที่อ่ืน ๆ เนื่องจากมีวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สามารถปลูกได้เองในท้องถิ่นหลากหลายชนิด 
ได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง ใบกระถิน หญ้าเนเปียร์ หญ้าหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเศษเหลือจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น กากมันสำปะหลัง กากวุ้นเส้น ฯลฯ อย่างไรก็ตามการผลิตอาหารสัตว์ปีกมีความละเอียดอ่อน
ที่มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง เช่น โคเนื้อ โคนม แพะ แกะ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับเกษตรกรราย
ย่อย ในเบื้องต้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวทางการพัฒนาอาหารสำหรับไก่งวง 2 แนวทาง คือ 1) การพัฒนาหัวอาหาร
ที่มีปริมาณโปรตีน กรดอะมิโน วิตามิน และแร่ธาตุที่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อให้เกษตรกรนำไปผสมกับ
แหล่งพลังงานหรือวัตถุดิบอื่น ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 2) คิดค้นสูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวงขุนให้กับ
เกษตรกรนำไปผสมใช้ได้เองภายในฟาร์ม โดยท้ายที่สุดโครงการวิจัยคาดหวังว่ากลุ่มเกษตรกรจะมีโรงผลิต
อาหารสัตว์ต้นแบบที่สามารถผลิตอาหารได้เองและจำหน่ายให้กับสมาชิกในกลุ่มได้ทั้งในรูปแบบ 1 และ 2 ซึ่ง
ในการนี้โครงการวิจัยจะสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ สามารถดำเนินไปได้ เช่น เครื่องบด
วัตถุดิบ เครื่องสับหญ้า เครื่องผสมอาหาร และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงโรงผสมอาหารให้มีความเหมาะสมที่
จะใช้ในการดำเนินการได้ โดยนักวิจัยที่รับผิดชอบในประเด็นนี้เป็นนักอาหารสัตว์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมทางสัตว์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยทางด้านอาหารสัตว์ปีกหลากหลายโครงการด้วยกัน 
รวมถึงเป็นนักอาหารสัตว์ในโครงการวิจัยไก่โคราช ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำประสบการณ์มาช่วยพัฒนาอาหาร
ไก่งวงได้ 

2.2.3 เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตไก่งวง และการจัดการฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม 
การเลี้ยงสัตว์ปีกจะเน้นการจัดการฟาร์มและการป้องกันโรคมากกว่าการรักษา ดังนั้นการพัฒนา

ระบบการผลิตไก่งวงและการจัดการฟาร์มให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและป้องกันโรคได้ โดยมาตรฐานฟาร์มท่ีกำหนดโดยกรมปศุสัตว์มีหลากหลายระดับ อย่างน้อยท่ีสุดทาง
คณะผู้วิจัยฯ มีความคาดหวังว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มขั้นต่ำสุดของกรม
ปศุสัตว์ ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มนอกจากจะช่วยป้องกันโรคแล้ว ยังมีข้อดีคือสามารถสร้าง
โอกาสในการส่งไก่งวงจำหน่ายในตลาดสมัยใหม่ได้ ซึ่งเป็นการขยายตลาดและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีก
ทางหนึ่ง ซึ่งจากการสำรวจฟาร์มไก่งวงของเกษตรกรในเบื้องต้นแล้วนั้น เกษตรกรสามารถพัฒนาไปสู่มาตรฐาน
ฟาร์มขั ้นต่ำของกรมปศุสัตว์ได้หากได้ร ับคำแนะนำและการอบรมที ่ถูกต้อง ในการนี ้ท างคณะผู ้วิจัยมี
นายสัตวแพทย์และนักวิชาการเกษตรอยู ่ในโครงการซึ ่งมีประสบการณ์สูงที ่จะสามารถให้คำแนะนำได้ 
นอกจากนี้ทางโครงการยังมีความร่วมมือกับปศุสัตวอำเภอและปศุสัตว์จังหวัดที่คอยให้ความช่วยเหลือแนะนำ
เกษตรกรในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิดได้ 

ดังนั้นการที่จะได้มาซึ่งมาตรฐานฟาร์มนั้นทางโครงการจะมีการดำเนินการดังนี้ 1) สำรวจฟาร์ม   
ไก่งวงที่อยู่ในเครือข่ายเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง 2) มีการอบรมมาตรฐานฟาร์มโดยประสานงาน
ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอในการจัดอบรม และติดตามประเมินผลจนได้รับการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์ม 3) มีการกำกับ ดูแล และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการตรวจสอบแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรม
การเลี้ยงของเกษตรกรหลังจากได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มแล้ว เพื่อนำมาประเมินหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้โครงการวิจัยจะช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพ่ื อปรับปรุงฟาร์มและ
โรงเรือนให้ได้มาตรฐานฟาร์ม โดยในปีแรกคาดว่าจะสามารถพัฒนาฟาร์มให้เข้าสู่มาตรฐานได้ประมาณ 2 ฟาร์ม 

2.2.4 การสร้างฟาร์มเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้เพื่อขยายตลาดผ่านเว็บไซต์ 
การมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับเกษตรกรยุค 4.0 

เพ่ือที่จะได้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เท่าทันเหตุการณ์และเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้จัดการ บริหาร
ฟาร์ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยโครงการวิจัยมีแนวทางดำเนินการ คือ 1) จัดประชุมเกษตรกรใน
เครือข่ายและนอกเครือข่าย เพ่ือให้รู้จักกันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กำหนดแนวทางการตลาดให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 2) สร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มาจากเครือข่าย และพยายามจัดรูปแบบที่
ก่อให้เกิดการซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์ได้ โดยจะมีการจัดทำทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สาเหตุที่มี
ภาษาอังกฤษด้วยเนื่องจากไก่งวงเป็นที่นิยมบริโภคในหมู่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย การมีเว็บไซต์
ภาษาอังกฤษจะช่วยขยายตลาดไก่งวงได้อีกแนวทางหนึ่ง และ 3) มีการออกแบบแบรนด์และโลโก้ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ในช่วงแรกจะเป็นความรับผิดชอบของโครงการวิจัย แต่ทั้งนี้ระหว่างดำเนินการ
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จะมีการคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะสามารถพัฒนาให้มีความสามารถดูแลเว็บไซต์ได้เองในอนาคต โดย
วัตถุประสงค์ในประเด็นนี้จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบจากอาจารย์ทางเทคโนโลยีสังคมที่มีความชำนาญ
ทางด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่จากฟาร์มมหาวิทยาลัยที่ชำนาญในส่วนของการสร้างฟาร์ม
เครือข่าย 
 

2.3 องค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่งวงขุนคุณภาพสูงสำหรับเกษตรกร องค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการ

ถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยหลายส่วนงาน คือ องค์ความรู้ทางด้านการแปรรูปและสร้าง
ผลิตภัณฑ์ไก่งวง เพื่อที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม องค์ความรู้ทางด้านอาหารสัตว์ เพื่อที่เกษตรกรจะสามารถ
ผลิตอาหารใช้เองได้ องค์ความรู้ทางด้านการจัดการฟาร์มให้เข้าสู่มาตรฐาน เพ่ือที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การติดต่อซื้อขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสมัยใหม่ (modern trade) และองค์ความรู้ทางด้านการตลาด 
เพ่ือจะสามารถขยายฐานลูกค้า ขยายตลาด และจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น 

 
 



 

บทท่ี 3 
วิธีการดำเนินงาน 

 

3.1 การแปรรูปและการสร้างผลิตภัณฑ์ไก่งวง 
3.1.1 การลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูล 

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลต่าง ๆ เพื่อดูความพร้อมของเกษตรกรในการแปรรูป รวมถึงประชุมหารือเพ่ือ
คัดเลือกชนิดและผลิตภัณฑ์ที่กลุม่ต้องการแปรรูป และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 
3.1 3.2 และ 3.3 

 

   
ภาพที่ 3.1 การลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจข้อมูลสำหรับความต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

 

   

   
ภาพที่ 3.2 การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรีเพื่อนำมาพัฒนา 

สูตรผลิตภัณฑ์ไก่งวงรมควันและลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน 
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ภาพที่ 3.3 การนำผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์ไปให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่งวงครบุรีทดสอบชิม 

เพ่ือเก็บข้อมูลมาพัฒนาสูตรลาบไก่งวงต่อไป 
 

3.1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่งวงรมควัน 
1) สูตร 1 การผลิตขาไก่งวงรมควันชานอ้อย 

วิธีการทำ 
1. เตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสสำหรับทำขาไก่งวงรมควันชานอ้อย สูตรน้ำหนักขาไก่ 1,200 

กรัม ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
2. นำขาไก่น้ำหนักชิ้นละ 580–600 กรัม ที่แช่เย็นมาคลุกเคล้ากับผงเอนเอสมิกและแอกคอด 

จากนั้นเติมเครื่องปรุงรสส่วนที่เหลือคลุกเคล้าให้เข้ากัน บรรจุใส่ถุงซิปล็อกและหมักในตู้เย็นข้ามคืน (ภาพที่ 3.4 ก) 
3. แบ่งขาไก่ 1 ชิ้น ห่อด้วยฟอยล์ ส่วนขาไก่อีก 1 ชิ้น ไม่ต้องห่อฟอยล์ จากนั้นนำไปอบในเตา

อบที่อุณหภูมิ 150°C นาน 2 ชั่วโมง จากนั้นแกะฟอยล์ออกและนำขาไก่ทั้ง 2 ชิ้น ทาน้ำมันมะพร้าวและซอส
กลิ่นควันที่ผิวของขาไก่ อบต่อท่ีอุณหภูมิ 150°C นาน 1 ชั่วโมง (ภาพท่ี 3.4 ข) 

4. นำขาไก่งวงอบแล้วมาย่างไฟให้สุกและหอมประมาณ 5 นาที และนำมารมควันชานอ้อยเป็น
เวลา 10 นาที (ภาพท่ี 3.4 ค) 

5. ลักษณะขาไก่งวงรมควันชานอ้อย ดังแสดงไว้ในภาพที่ 3.4 (ง) น้ำหนักหลังรมควันเท่ากับ 
400–420 กรัม/ชิ้น 
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6. นำขาไก่งวงรมควันชานอ้อยไปทดสอบคุณภาพด้านประสาทสัมผัส โดยทดสอบในด้าน สี 
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่นควัน และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจำนวน 18 คน เป็นนักศึกษาและ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทดสอบด้วยวิธี 9-point hedonic scale ที่มีระดับคะแนน
ที่ 1–9 (1 = ไม่ชอบมากที่สุด 2 = ไม่ชอบมาก 3 = ไม่ชอบปานกลาง 4 = ไม่ชอบเล็กน้อย 5 = เฉย ๆ 6 = ชอบ
เล็กน้อย 7 = ชอบปานกลาง 8 = ชอบมาก 9 = ชอบมากที่สุด) การเตรียมตัวอย่างทดสอบประสาทสัมผัสทำได้
โดยนำขาไก่งวงรมควันเข้าไมโครเวฟประมาณ 2–3 นาที นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กและเสิร์ฟให้ผู้ทดสอบชิม 
 
ตารางท่ี 3.1 วัตถุดิบสำหรับผลิตขาไก่งวงรมควันชานอ้อย (สูตร 1 ขาไก่งวง 1,200 กรัม) 

ลำดับ ส่วนผสม ปริมาณ (กรัม) ร้อยละ 
1 ขาไก่งวง 1,200 86.0 
2 น้ำตาลทรายแดง 2 0.1 
3 รสดี 6 0.4 
4 เอนเอสมิก 10 0.7 
5 แอกคอด 2 0.1 
6 น้ำอ้อยสด 100 7.2 
7 กระเทียมปอกเปลือก 20 1.4 
8 น้ำมันหอย 15 1.1 
9 ลูกผักชี 5 0.4 
10 ซอสกลิ่นควัน 3 0.2 
11 ผงชูรส 5 0.4 
12 ซอสปรุงรส 10 0.7 
13 ซีอ๊ิวขาว 10 0.7 
14 เกลือ 5 0.4 
15 พริกไทย 2 0.1 

 รวม 1,395 100.0 
ต้นทุนวัตถุดิบ (บาท/สูตร) 319 
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(ก) การเตรียมหมักเนื้อส่วนขาไก่งวง 

  
(ข) ทดสอบการอบด้วยการห่อฟอยล์และไม่ห่อฟอยล ์

  

(ค) ทำให้สุกด้วยการย่างไฟและอบรมควันชานอ้อย 

  

(ง) ขาไก่งวงรมควันชานอ้อย 

ภาพที่ 3.4 วิธีการทำขาไก่งวงรมควันชานอ้อย (สูตร 1 ขาไก่งวง 1,200 กรัม) 
 

ก่อนอบ หลังอบ 

ห่อฟอยล์ ไม่ห่อฟอยล ์

ไม่ห่อฟอยล์ ห่อฟอยล์ 

ห่อฟอยล์ ไม่ห่อฟอยล์ 
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2) สูตร 2 การผลิตอกไก่งวงรมควันชานอ้อย 
วิธีการทำ 
1. เตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสสำหรับทำอกไก่งวงรมควัน สูตร 1,857 กรัม (ตารางที่ 3.2) 
2. นำอกไก่งวงติดหนังน้ำหนัก 380 กรัม 2 ชิ้น (อกไก่งวงตัวเล็ก) และ 630 กรัม 2 ชิ้น (อกไก่

งวงตัวใหญ่) ที่แช่เย็นมาคลุกเคล้ากับผงเอนเอสมิกและแอกคอด จากนั้นเติมเครื่องปรุงรสส่วนที่เหลือคลุกเคล้า
ให้เข้ากัน บรรจุใส่ถุงซิปล็อกและหมักในตู้เย็นข้ามคืน (ภาพท่ี 3.5 ก) 

3. นำอกไก่งวงไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 150°C นาน 2 ชั่วโมง จากนั้นทาน้ำมันมะพร้าวและซอส
กลิ่นควันที่ผิวของอกไก่ อบต่อที่อุณหภูมิ 150°C นาน 1 ชั่วโมง (อุณหภูมิภายในเนื้อไก่ประมาณ 71–77°C) 
(ภาพท่ี 3.5 ข) 

4. นำอกไก่งวงอบมาย่างไฟให้สุกและหอมประมาณ 5 นาที และนำมารมควันชานอ้อยเป็น
เวลา 10 นาที (ภาพท่ี 3.5 ค) 

5. ลักษณะอกไก่งวงรมควัน ดังแสดงไว้ในภาพที่ 3.5 (ง) น้ำหนักหลังรมควันของอกไก่ตัวเล็ก 
เท่ากับ 180–230 กรัม/ชิ้น อกไก่ตัวใหญ่ 350 กรัม/ชิ้น 
 
ตารางท่ี 3.2 วัตถุดิบสำหรับผลิตอกไก่งวงรมควันชานอ้อย (สูตร 2 อกไก่งวง 1,857 กรัม) 

ลำดับ ส่วนผสม ปริมาณ (กรัม) ร้อยละ 
1 อกไก่งวง 1,857 86.3 
2 น้ำตาลทรายแดง 3 0.1 
3 รสดี 9 0.4 
4 เอนเอสมิก 15 0.7 
5 แอกคอด 3 0.1 
6 น้ำอ้อยสด 155 7.2 
7 กระเทียมปอกเปลือก 31 1.4 
8 น้ำมันหอย 23 1.1 
9 ลูกผักชี 4 0.2 
10 ซอสกลิ่นควัน 5 0.2 
11 ผงชูรส 8 0.4 
12 ซอสปรุงรส 13 0.6 
13 ซีอ๊ิวขาว 13 0.6 
14 เกลือ 8 0.4 
15 พริกไทย 3 0.1 
 รวม 2,151 100.0 

     ต้นทุนวัตถุดิบ (บาท/สูตร) 492 
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6. นำอกไก่งวงรมควันชานอ้อยไปทดสอบคุณภาพด้านประสาทสัมผัส โดยทดสอบในด้าน สี 
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่นควันและความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบจำนวน 43 คน เป็นนักศึกษาและ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทดสอบด้วยวิธี 9-point hedonic scale เช่นเดียวกับการ
ทดสอบในหัวข้อย่อยท่ี 1 มีระดับคะแนนที่ 1–9 
 

  
(ก) การเตรียมหมักเนื้อไก่งวง 

  
(ข) ทำการอบในเตาอบ 

  
(ค) ทำให้สุกด้วยการย่างไฟและอบรมควันชานอ้อย 

  
(ง) อกไก่งวงรมควันชานอ้อย 

ภาพที่ 3.5 วิธีการทำอกไก่งวงรมควันชานอ้อย (สูตร 2 อกไก่งวง 1,857 กรัม) 
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3) สูตร 3 การผลิตอกไก่ ขาไก่ และปีกไก่งวงรมควันชานอ้อย 
วิธีการทำ 
1. เตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสสำหรับทำอกไก่ ขาไก่ และปีกไก่งวงรมควันชานอ้อย สูตร 

6,080 กรัม ดังแสดงในตารางที่ 3.3 
2. นำอกไก่ ขาไก่ และปีกไก่งวง จากไก่งวง 3 ตัว ที่แช่เย็นมาคลุกเคล้ากับผงเอนเอสมิก และ

แอกคอด จากนั้นเติมเครื่องปรุงรสส่วนที่เหลือคลุกเคล้าให้เข้ากัน บรรจุใส่ถุงซิปล็อคและหมักในตู้เย็นข้ามคืน  
3. นำอกไก่ ขาไก่ และปีกไก่งวง ไปห่อฟอยล์และอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 180°C นาน 1.5 

ชั่วโมง สำหรับอกไก่งวงและปีกไก่งวง ส่วนน่องไก่งวงอบนาน 2 ชั่วโมง จากนั้นแกะฟอยล์ออกทาซอสกลิ่นควัน
ที่ผิวของเนื้ออก ปีก และขาไก่ อบต่อที่อุณหภูมิ 180°C นาน 30 นาที ส่วนน้ำที่ได้จากการหมักไก่นำมาพาสเจอร์
ไรส์นาน 10 นาที ทำเป็นน้ำจิ้มไก่ (ภาพท่ี 3.6 ก) 

4. นำอก ขา และปีกไก่งวงอบมาย่างไฟให้สุกและหอมประมาณ 5 นาที และนำมารมควัน
ชานอ้อยเป็นเวลา 10 นาที 
 
ตารางท่ี 3.3 วัตถุดิบสำหรับผลิตอกไก่ ขาไก่ และปีกไก่งวงรมควันชานอ้อย (สูตร 3 อกไก่ ขาไก่ และปีกไก่งวง 

6,080 กรัม) 
ลำดับ ส่วนผสม ปริมาณ (กรัม) ร้อยละ 

1 อก ขา และปีกไก่งวง 6,080 86.4 
2 น้ำตาลทรายแดง 10 0.1 
3 รสดี 30 0.4 
4 เอนเอสมิก 51 0.7 
5 แอกคอด 10 0.1 
6 น้ำอ้อยสด 507 7.2 
7 กระเทียมปอกเปลือก 101 1.4 
8 น้ำมันหอย 76 1.1 
9 ลูกผักชี 13 0.2 
10 ซอสกลิ่นควัน 15 0.2 
11 ผงชูรส 25 0.4 
12 ซอสปรุงรส 43 0.6 
13 ซีอ๊ิวขาว 43 0.6 
14 เกลือ 25 0.4 
15 พริกไทย 10 0.1 

 รวม 7,041 100 
ต้นทุนวัตถุดิบ (บาท/สูตร) 1,611 
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5. ลักษณะอกไก่ ขาไก่ และปีกไก่งวงรมควันชานอ้อย ดังแสดงไว้ในภาพที่ 3.6 (ข) 
6. นำอกไก่ ขาไก่ และปีกไก่งวงรมควัน ไปทดสอบคุณภาพด้านประสาทสัมผัส โดยทดสอบใน

ด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่นควันและความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบจำนวน 46 คน สำหรับอกไก่ 
และน่องไก่งวง และ 33 คน สำหรับปีกไก่งวงรมควัน ผู้ทดสอบชิมเป็นนักศึกษา อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และวิสาหกิจชุมชนไก่งวงครบุรี ทดสอบด้วยวิธ ี 9 -point hedonic scale 
เช่นเดียวกับการทดสอบในหัวข้อย่อยท่ี 1 มีระดับคะแนนที่ 1–9 

 

  
(ก) ทำการห่อฟอยล์อกไก่ ขาไก่ และปีกไก่งวง และเตรียมอบไก ่

   

   
(ข) อกไก่ ขาไก่ และปีกไก่งวงรมควันชานอ้อย 

ภาพที่ 3.6 วิธีการทำอกไก่ ขาไก่ และปีกไก่งวงรมควันชานอ้อย (สูตร 3 อกไก่ ขาไก่ และปีกไก่งวง 6,080 กรัม) 
 

4) สูตร 4 การผลิตอกไก่และสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควันชานอ้อย 
วิธีการทำ 
1. เตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสสำหรับทำอกไก่และสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควัน สูตร 5,262 

กรัม ดังแสดงในตารางที่ 3.4 
2. หั่นอกไก่ และสะโพก/ต้นขาไก่งวงขนาดชิ้นละประมาณ 50–160 กรัม จากนั้นนำไก่ที่แช่เย็น 

มาคลุกเคล้ากับผงเอนเอสมิกและแอกคอด เติมเครื่องปรุงรสส่วนที่เหลือคลุกเคล้าให้เข้ากัน บรรจุใส่ชามสแตน
เลสและหมักในตู้เย็นข้ามคืน (ภาพท่ี 3.7 ก) 

3. จากนั้นคลุกเคล้ากับน้ำมันมะพร้าว 2 ช้อนโต๊ะ ห่อฟอยล์ และนำไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 
180°C นาน 1.5 ชั่วโมง จนอุณหภูมิภายในเนื้อไก่ประมาณ 66–77°C (ภาพท่ี 3.7 ข) แกะฟอยล์ออก จุ่มอกไก่
และสะโพก/ต้นขาไก่ในน้ำอ้อยสด ทาซอสกลิ่นควันที่ผิวของอก และสะโพก/ต้นขา เพื่อเพิ่มการเกิดสีน้ำตาล 
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อบต่อท่ีอุณหภูมิ 180°C นาน 30 นาที ทาซอสกลิ่นควันซ้ำที่ผิวของอกไก่ และสะโพก/ต้นขาอบต่ออีก 30 นาที 
(ภาพท่ี 3.7 ค) 

4. นำอกไก่และสะโพก/ต้นขาไก่งวงอบมารมควันชานอ้อยเป็นเวลา 15 นาที (ภาพที่ 3.7 ง) 
5. ลักษณะอกไก่และสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควัน ดังแสดงในภาพที่ 3.7 (จ) น้ำหนักผลิตภัณฑ์

หลังรมควัน เท่ากับ 40–130 กรัม ต่อชิ้น ได้ทั้งหมด 46 ชิ้น น้ำหนักรวมทั้งหมด 3,814 กรัม 
6. บรรจุในถุงสุญญากาศ (ภาพที่ 3.7 จ) และนำตัวอย่างไปวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี 

ได้แก่ โปรตีน ไขมัน เถ้า ความชื้น และคาร์โบไฮเดรต (AOAC, 2000) ค่า aw และทดสอบคุณภาพทางประสาท
สัมผัส โดยทดสอบในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบ
จำนวน 70 คน ทดสอบด้วยวิธี 9-point Hedonic Scale เช่นเดียวกับการทดสอบในหัวข้อย่อยที่ 1 มีระดับ
คะแนนที่ 1–9 
 
ตารางท่ี 3.4 วัตถุดิบสำหรับผลิตอกไก่และสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควันชานอ้อย (สูตร 4 อกไก่และสะโพก/ต้น

ขาไก่งวง 5,262 กรัม) 
ลำดับ ส่วนผสม ปริมาณ (กรัม) ร้อยละ 

1 อกและสะโพก/ต้นขาไก่งวง 5,262 87.3 
2 น้ำตาลทรายแดง 9 0.1 
3 รสดี 15 0.3 
4 เอนเอสมิก 25 0.4 
5 แอกคอด 9 0.1 
6 น้ำอ้อยสด 438 7.3 
7 กระเทียมปอกเปลือก 90 1.5 
8 น้ำมันหอย 60 1.0 
9 ลูกผักชี 15 0.2 
10 ซอสกลิ่นควัน 13 0.2 
11 ผงชูรส 22 0.4 
12 ซอสปรุงรส 25 0.4 
13 ซีอ๊ิวขาว 25 0.4 
14 เกลือ 12 0.2 
15 พริกไทย 10 0.1 

  รวม 6,027 100 
ต้นทุนวัตถุดิบ (บาท/สูตร) 1,389 
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7. นำตัวอย่างไปเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 °C เป็นเวลา 28 วัน เก็บตัวอย่างทุก ๆ สัปดาห์ มา
วิเคราะห์การเกิดออกซิเดชันโดยการวิเคราะห์หาปริมาณกรดไทโอบาร์บิทูริก (Vyncke, 1970) และปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดด้วยวิธี Standard plate count ตามวิธีมาตรฐานที่ระบุไว้ใน BAM (U.S. FDA) (Maturin 
and Peeler, 2001) 
 

  
(ก) การเตรียมหมักเนื้อไก่งวง 

   
(ข) ทำการคลุกเคล้ากับน้ำมันมะพร้าว ห่อด้วยฟอยล์ และทำการอบ 

   
(ค) ทำการจุ่มในน้ำอ้อยสด ทาซอสกลิ่นควัน และทำการอบ 

   
(ง) ทำการอบรมควันชานอ้อย 

  
(จ) อกไก่และสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควันบรรจุในถุงสุญญากาศ 

ภาพที่ 3.7 วิธีการทำอกไก่และสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควันชานอ้อย 
(สูตร 4 อกไก่และสะโพก/ต้นขาไก่งวง 5,262 กรัม) 
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3.1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน 
1) ผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทาน 

วัตถุดิบและส่วนผสมสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทานโดยมี
ส่วนของเนื้อไก่งวงรวมส่วนของหนังและเครื่องในไก่งวง ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.5 

วิธีการทำ 
1. ตั้งกระทะ เปิดไฟค่อนข้างอ่อน นำอกและน่องไก่งวงสับมารวนในกระทะให้สุกโดยระหว่าง

การรวนก็ใส่น้ำลงไปประมาณเล็กน้อยเพื่อไก่จะได้ไม่ติดกระทะ ปรุงรสด้วยน้ำปลา ผงชูรส และน้ำมะนาว 
จากนั้น รวนจนกระทั่งเนื้อไก่งวงสุก  

2. นำไก่ที่รวนสุกแล้วใส่ภาชนะแล้วจึงใส่น้ำปลา น้ำมะนาว พริกป่น ข้าวคั่ว และผงชูรส 
(ตารางท่ี 3.5) แล้วจึงคนให้เข้ากัน 

3. นำต้นหอมซอย ใบยี่หร่าซอย และใบสะระแหน่ ใส่ลงไปในลาบแล้วคนให้เข้ากันอีกรอบ 
4. นำลาบไก่งวงบรรจุลงในถุงรีทอร์ทใส ขนาด 10x15 cm โดยน้ำหนักทั้งหมดประมาณ 50–55 

กรัม และขนาด 12x18 cm โดยน้ำหนักทั้งหมดประมาณ 120 กรัม และทำการซีลบรรจุภัณฑ์ให้เรียบร้อย 
5. นำลาบไก่งวงไปสเตอริไลส์ที่อุณหภูมิ 116°C นาน 10 นาที เมื่ออุณหภูมิลดลงเหลือ 80–85°C 

นำลาบไก่ออกจากหม้อนึ่งความดันไอ และลดอุณหภูมิโดยแช่ในน้ำที่อุณหภูมิห้อง นำลาบไก่ที่บรรจุในถุงรี
ทอร์ทใสบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์และซีลให้เรียบร้อยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา (ภาพท่ี 3.8) 

6. นำไปทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9-point hedonic scale เช่นเดียวกับการ
ทดสอบในหัวข้อ 3.1.2 หัวข้อย่อยที่ 1 มีระดับคะแนนที่ 1–9 
 
ตารางท่ี 3.5 ส่วนผสมสำหรับทำลาบไก่งวง (สูตรเนื้อไก่งวงปรุงสุกรวมหนังและเครื่องในไก่ 3,000 กรัม) 

ลำดับ ส่วนผสม ปริมาณ (กรัม) ร้อยละ 
1 เนื้อไก่งวงปรุงสุก 3,000 81.6 
2 ต้นหอม 195 5.3 
3 ยี่หร่า 105 2.9 
4 สะระแหน่ 45 1.2 
5 ข้าวคั่ว 53 1.4 
6 พริกป่น 45 1.2 
7 น้ำปลา 150 4.1 
8 น้ำมะนาว 68 1.8 
9 ผงชูรส 15 0.4 
 รวม 3,675 100 
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ภาพที่ 3.8 การผลิตลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน 

 
2) การศึกษาผลของชนิดและปริมาณแป้งดัดแปรต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของลาบ       

ไก่งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทาน 
วิธีการทดลอง 
1. เตรียมส่วนผสมสำหรับทำไก่งวงสเตอริไลส์ด ังแสดงในตารางที ่ 3.6 โดยเนื ้อไก ่งวง

ประกอบด้วยเนื้อส่วนน่อง สะโพก อก เครื่องใน และหนังหั่นรวมกัน  
2. ตั้งกระทะ เปิดไฟค่อนข้างอ่อน นำส่วนของหนังไก่ไปเจียวประมาณ 3 นาที และเติมส่วนเนื้อ

และเครื่องในไก่ลงไป รวนในกระทะให้สุกโดยระหว่างการรวน ปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำมะนาว และผงชูรส จากนั้น
รวนจนกระทั่งเนื้อไก่งวงสุกประมาณ 10 นาที  

3. นำไก่ที่รวนสุกแล้วใส่ภาชนะแล้วจึงใส่น้ำปลา น้ำมะนาว และผงชูรสส่วนที่เหลือ และเติม
พริกป่น ข้าวคั่ว และแป้งดัดแปร ดังแสดงในตารางที่ 3.6 แล้วจึงคนให้เข้ากันนำต้นหอมซอย ใบยี่หร่าซอย ใบ
มะกรูด ผักชี และใบสะระแหน่ซอย ใส่ลงไปในลาบแล้วคนให้เข้ากันอีกรอบ 
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ตารางท่ี 3.6 ส่วนผสมสำหรับทำลาบไก่งวงสเตอริไลส์ที่เติมแป้งดัดแปรไฮดรอกซิโพรพิลไดสตาร์ชฟอสเฟต 
(INS1442) รหัส HC48 และ HC715 ความเข้มข้น 0.5 และ 1.0% ของเนื้อไก่ 

รายการวัตถุดิบ 
ปริมาณ (กรัม) 

สูตรควบคุม HC48_0.5 HC48_1.0 HC715_0.5 HC715_1.0 
เนื้อไก่งวงปรุงสุก  500 500 500 500 500 
ต้นหอม 35 35 35 35 35 
ยี่หร่า 14 14 14 14 14 
สะระแหน่ 1 1 1 1 1 
ผักชี 13 13 13 13 13 
ใบมะกรูด 4 4 4 4 4 
ข้าวคั่ว 13 13 13 13 13 
พริกป่น 15 15 15 15 15 
น้ำปลา 34 34 34 34 34 
น้ำมะนาว 30 30 30 30 30 
ผงชูรส 4 4 4 4 4 
แป้งดัดแปร 0 2.5 5.0 2.5 5.0 

 
4. สำหรับไก่งวงสเตอริไลส์ บรรจุลาบไก่ลงในถุงรีทอร์ท ขนาด 12x18 cm โดยน้ำหนักทั้งหมด

ประมาณ 120 กรัม นำไปสเตอริไลส์ที่อุณหภูมิ 116°C นาน 15 นาที เมื่ออุณหภูมิลดลงเหลือ 80–85°C นำ
ลาบไก่งวงออกจากหม้อนึ่งความดันไอ และลดอุณหภูมิโดยแช่ในน้ำที่อุณหภูมิห้อง (ภาพท่ี 3.9) 

5. นำตัวอย่างไปตรวจสอบคุณภาพทางเคมีกายภาพเบื้องต้น ได้แก่ ค่าสี ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) และส่วนประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื้น และเถ้า (AOAC, 2000) และวิเคราะห์การเกิดออกซิเดชันด้วยวิธี 
Thio barbituric acid reactive substances (TBARS) รวมทั้งนำไปให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่งวงอำเภอครบุรี 
ทดสอบชิมเบื้องต้น เพ่ือนำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงพร้อมรับประทานต่อไป 
 

  
ภาพที่ 3.9 ผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์ที่เติมแป้งดัดแปรไฮดรอกซิโพรพิลไดสตาร์ชฟอสเฟต (INS1442) 

รหัส HC48 และ HC715 ความเข้มข้น 0.5 และ 1.0% ของเนื้อไก่ 
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3) ผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทานและลาบไก่งวงแช่แข็งท่ีทำจากเนื้อส่วนอก
และขา/สะโพกไก่งวง 

3.1 ข้อมูลคุณภาพเบื้องต้นของเนื้อส่วนอกและขา/สะโพกของไก่งวง 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อไก่งวง พบว่าองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อ

ส่วนอกและขา/สะโพกไก่งวงมีปริมาณความชื้น เถ้า และโปรตีนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
เนื้อบริเวณอกไก่งวงมีปริมาณเถ้าและโปรตีนมากกว่าเนื้อบริเวณขา/สะโพกไก่งวง เนื่องจากอกเป็นส่วนเนื้อขาว 
(white meat) และส่วนขาไก่จะเป็นเนื้อดำ (dark meat) (ภาพท่ี 3.10) ซึ่งเป็นส่วนที่มีไขมันสูงกว่าเนื้อขาวจึง
ทำให้ค่าโปรตีนต่ำกว่า แต่อย่างไรก็ตามเนื้อบริเวณน่องไก่งวงมีปริมาณความชื้นสูงกว่าเนื้อบริเวณอกไก่งวง 
(ตารางท่ี 3.7) ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าสีของเนื้อไก่งวงบริเวณอกและน่องมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) แสดงดังในตารางที่ 3.7 เนื้อบริเวณน่องไก่งวงมีความเป็นกรด-ด่างมากกว่าเนื้อบริเวณอก
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนค่าสีพบว่าเนื้อบริเวณอกไก่งวงมีค่า L* และค่า b* มากกว่า ส่วน ค่า 
a* น้อยกว่าเนื้อบริเวณน่องไก่งวง บ่งชี้ได้ว่าเนื้ออกมีความสว่างมากกว่าเนื้อขา/สะโพก 
 
ตารางท่ี 3.7 ปริมาณส่วนประกอบทางเคมี ค่า pH และค่าสีของเนื้อส่วนอกและขา/สะโพกของไก่งวง 
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ เนื้ออกไก่งวง เนื้อขา/สะโพกของไก่งวง 
ความชื้น (%w.b.)** 73.74±0.08 75.77±0.27 
เถ้า (%w.b.)** 1.17±0.05 1.03±0.01 
โปรตีน (%w.b.)** 25.46±0.43 21.84±0.37 
pH** 5.513±0.015 5.840±0.000 
ค่าสี**   

L* 60.18±0.87 44.15±1.35 
a* 14.62±0.87 21.16±0.50 
b* 9.39±0.82 7.11±0.75 

** ภายในแถวเดียวกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
L* = ความสว่าง (lightness) จากค่า +L* แสดงถึงสีขาว จนไปถึง –L* แสดงถึงสีดำ  
a* = สีจากเขียว (-a*) ไปจนถึงแดง (+a*)  
b* = สีจากน้ำเงิน (-b*) ไปเหลือง (+b*) 
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ภาพที่ 3.10 เนื้ออกไก่งวง (ซ้าย) และเนื้อขา/สะโพกไก่งวง (ขวา) 
 

3.2 การผลิตลาบไก่งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทานและลาบไก่งวงแช่แข็งที่ทำจากเนื้อ
ส่วนอกและขา/สะโพกไก่งวง 

1. เตรียมส่วนผสมสำหรับทำลาบไก่งวงสเตอริไลส์และไก่งวงแช่แข็งตามตารางที่ 3.8 
2. ตั้งกระทะ เปิดไฟค่อนข้างอ่อน นำเนื้ออกและขา/สะโพกไก่งวงสับมารวนในกระทะให้

สุกโดยระหว่างการรวนก็ใส่น้ำลงไปเพ่ือไก่จะได้ไม่ติดกระทะ ปรุงรสด้วยน้ำปลา จากนั้นรวนจนกระทั่งเนื้อไก่งวง
สุกประมาณ 10 นาที  

3. นำไก่ที่รวนสุกแล้วใส่ภาชนะแล้วจึงใส่น้ำปลา น้ำมะนาว พริกป่น ข้าวคั่ว และผงชูรส ดัง
แสดงในตารางที่ 3.8 แล้วจึงคนให้เข้ากัน 

4. นำต้นหอมซอย ใบยี่หร่าซอย ผักชี ใบมะกรูด และใบสะระแหน่ซอย ใส่ลงไปในลาบแล้ว
คนให้เข้ากันอีกรอบ (ภาพท่ี 3.11 ก) 

5. สำหรับไก่งวงสเตอริไลส์ บรรจุลาบไก่ลงในถุงรีทอร์ท ขนาด 9x14 cm โดยน้ำหนักทั้งหมด
ประมาณ 50–55 กรัม นำไปสเตอริไลส์ที่อุณหภูมิ 116°C นาน 15 นาที เมื่ออุณหภูมิลดลงเหลือ 80–85°C นำลาบ
ไก่ออกจากหม้อนึ่งความดันไอ และลดอุณหภูมิโดยแช่ในน้ำที่อุณหภูมิห้อง (ภาพที่ 3.11 ข) 

6. สำหรับลาบไก่งวงแช่แข็ง ทำการบรรจุลาบไก่งวงในถุงอาหารแช่แข็ง ขนาด 10x15 cm 
ดังภาพที่ 3.11 (ค) ซีลบรรจุภัณฑ์ให้เรียบร้อย นำไปแช่แข็งที่ -20°C 

7. นำตัวอย่างลาบไก่งวงแช่แข็งและลาบไก่งวงสเตอริไลส์ไปวัดค่าสี ค่าความเป็นกรด-ด่าง  
และส่วนประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื้น เถ้า โปรตีน (AOAC, 2000) และวิเคราะห์การเกิดออกซิเดชันด้วยวิธี 
TBARS 

8. เก็บตัวอย่างไว้ที ่อุณหภูมิห้องสำหรับผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์ และ -20°C 
สำหรับผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงแช่แข็ง เป็นเวลา 4 เดือน และนำตัวอย่างมาวิเคราะห์การเกิดออกซิเดชันด้วยวิธี 
TBARS และปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดเพ่ือประเมินอายุการเก็บรักษาเบื้องต้น 
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ตารางท่ี 3.8 ส่วนผสมสำหรับทำลาบไก่งวงสเตอริไลส์และไก่งวงแช่แข็ง (สูตร 1 เนื้ออกไก่งวง 1620 กรัม สูตร 2 
เนื้อขา/สะโพกไก่ 800 กรัม) 

ส่วนผสม 
ปริมาณ (กรัม) 

สูตร 1 สูตร 2 
เนื้ออกไก่ปรุงสุก 1,620 - 
เนื้อขา/สะโพกไก่งวง - 800 
ต้นหอม 58 29 
ยี่หร่า 46 23 
สะระแหน่ 5 2 
ผักชี 42 21 
ใบมะกรูด 7 3.5 
ข้าวคั่ว 42 21 
พริกป่น 46 23 
น้ำปลา 111 55 
น้ำมะนาว 97 48 
ผงชูรส 14 7 
แป้งดัดแปร 16 8 
BHT (150 mg/kg เนื้อไก่) 0.243 0.120 
น้ำ 200 140 
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(ก) รูปผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงก่อนผ่านกระบวนการสเตอริไลส์ที่ทำจากส่วนเนื้ออกไก่งวง (ซ้าย) และขา/สะโพกไก่งวง (ขวา) 

  

  
(ข) รูปผลิตภัณฑล์าบไก่งวงหลังผา่นกระบวนการสเตอริไลส์ที่ทำจากส่วนเนื้ออกไก่งวง (ซ้าย) และขา/สะโพกไก่งวง (ขวา) 

  
(ค) ผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงที่ทำจากส่วนเนื้ออกไก่งวง (ซ้าย) และขา/สะโพกไก่งวง (ขวา) สำหรับนำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 °C 

ภาพที่ 3.11 ผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทานและลาบไก่งวงแช่แข็งที่ทำจาก 
เนื้อส่วนอกและขา/สะโพกไก่งวง 

 

3.1.4 อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร และติดตามประเมินผล 
1. การอบรมเรื่อง “การแปรรูปไก่งวงรมควัน” ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี 

จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ขั้นตอนการแปรรูปไก่งวงรมควันได้อธิบายไว้ใน
เอกสารประกอบการบรรยาย (รายละเอียดในภาคผนวก) 

2. การอบรมเรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน” ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้
เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการในวันที่ 13 มีนาคม 2565 ขั้นตอนการแปรรูปลาบไก่
งวงพร้อมรับประทานได้อธิบายไว้ในเอกสารประกอบการบรรยาย (รายละเอียดในภาคผนวก) 
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3.2 การพัฒนาหัวอาหารและสูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวง 
3.2.1 การเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นเพื่อนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 

คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวง
อำเภอครบุรี รวมถึงพื ้นที ่ใกล้เคียงที่มีการนำมาใช้เลี ้ยงสัตว์ และวัตถุดิบที ่มีการใช้ทั่วไปในอาหารสัตว์ 
(conventional feedstuffs) ดังแสดงในภาพที่ 3.12 และ 3.13 นำมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ สิ่งแห้ง 
เถ้า และไขมัน ตามวิธีการของ AOAC (1990) และวิเคราะห์ไนโตรเจนด้วยวิธ ี Dumas combustion 
technique ตามวิธีการของ AOAC (2006) โดยใช้เครื ่อง rapid MAX N exceed, N/protein analyzer 
(Elementar Analysensysteme GmbH, Hanau, Germany) ใช้กรดแอสพาร์ติก (L-aspartic acid, Sigma-
Aldrich, St Louis, MO, USA) เป็นตัวเปรียบเทียบมาตรฐาน และคำนวณหาปริมาณโปรตีน (ปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด × 6.25) การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ
เกษตรกรนำไปใช้ในการทำสูตรอาหารไก่งวง นอกจากนี้ไดท้ำการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารที่เกษตรกรใช้เลี้ยงไก่งวง 
คือ อาหารไก่งวงเล็ก-รุ่น ไก่งวงขุน และไก่งวงพ่อแม่พันธุ์ นำมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเช่นกัน  

 

   
ข้าวโพดบด มันเส้นบด กากมันสำปะหลัง 

   
รำละเอียด ปลาป่น กากถ่ัวเหลือง 

   
ถั่วเหลืองไขมันเต็ม กลูเทนข้าวโพด กากข้าวโพด 

ภาพที่ 3.12 ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
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ข้าวโพด ปลายข้าว รำหยาบ 

   
หัวปลาดุกต้ม ปลาและกระดูกป่น กากเต้าหูส้ด 

ภาพที่ 3.13 ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีภายในฟาร์มเกษตรกร 
 

3.2.2 การพัฒนาหัวอาหารสำหรับไก่งวงขุน 
การพัฒนาหัวอาหารที่มีปริมาณโปรตีน กรดอะมิโน วิตามิน และแร่ธาตุที่เพียงพอต่อความต้องการ 

เพ่ือให้เกษตรกรนำไปผสมกับแหล่งพลังงานหรือวัตถุดิบอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
คณะผู้วิจัยดำเนินการพัฒนาสูตรหัวอาหารสำหรับไก่งวงขุน (อายุ 12 สัปดาห์-ส่งตลาด) เพื่อส่งต่อ

ให้เกษตรกรนำไปผสมกับวัตถุดิบแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในฟาร์มตนเอง เช่น ข้าวโพด รำละเอียด มันสำปะหลัง 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้พัฒนาสูตรอาหารจากการนำหัวอาหารที่ผลิตขึ้นไปผสมกับวัตถุดิบแหล่งพลังงานชนิด
ต่าง ๆ สำหรับไก่งวงช่วงอายุ 12–16 16–20 และ 20 สัปดาห์ ขึ้นไป โดยคณะนักวิจัยได้นำสูตรอาหารเหล่านี้
ไปดำเนินการจัดอบรมการผลิตอาหารสำหรับไก่งวงต่อไป ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก  

3.2.3 คิดค้นสูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวงขุนให้กับเกษตรกรนำไปผสมใช้ได้เองภายในฟาร์ม 
คณะผู้วิจัยได้มีการออกแบบสูตรอาหารหลากหลายสูตร โดยเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นและหาได้ง่าย โดยใช้คุณค่าทางโภชนะที่ได้ทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมาออกแบบสูตรสำหรับไก่งวง
ในช่วงอายุ 0–4 4–8 8–12 12–16 16–20 และ 20 สัปดาห์ ขึ้นไป อย่างไรก็ตามจากการประเมินศักยภาพของ
เกษตรกรในเบื้องต้น คณะผู้วิจัยจึงได้จัดอบรมการผลิตอาหารเฉพาะไก่งวงขุนในช่วงอายุ 12–16 สัปดาห์ก่อน เพ่ือ
ฝึกความชำนาญให้กับเกษตรกรในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการอบรมการทำสูตรอาหารในช่วงอายุอ่ืน ๆ ต่อไป 

3.2.4 การทดสอบเลี้ยงไก่งวงโดยฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
โครงวิจัยฯ ได้ทำการเลี้ยงไก่งวงเพ่ือเก็บข้อมูลสำหรับใช้เป็น benchmark ให้กับเกษตรกร ซึ่งทดสอบ

เลี้ยงโดยงานสัตว์ปีก ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฟาร์ม มทส.) ดังแสดงในภาพที่ 3.14 3.15 และ 3.16 
มีระยะเวลาการเลี้ยง 20 สัปดาห์ มีการจัดการให้อาหารแบ่งตามช่วงอายุ คือ ระยะไก่เล็ก (ช่วงอายุ 0–4 และ 4–8 
สัปดาห์) ระยะไก่รุ่น (ช่วงอายุ 8–12 และ 12–16 สัปดาห์) และระยะไก่ขุน (ช่วงอายุ 16–20 สัปดาห์) โดยอาหาร
ทั้งหมดคำนวณให้มีระดับพลังงาน โปรตีน และโภชนะต่าง ๆ ที่เพียงพอกับความต้องการของไก่งวงตามคำแนะนำ
ของ NRC (1994) ดังแสดงในตารางที่ 3.9 



33 

  

   

   

   
ภาพที่ 3.14 การทดสอบเลี้ยงไก่งวงช่วงระยะไก่เล็กและไก่รุ่น 

โดยงานสัตว์ปีกฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

   

   

ภาพที่ 3.15 การผลิตอาหารไก่งวงขุนในช่วงอายุ 8–12 12–16 และ 16–20 สัปดาห์ 
สำหรับทดสอบเลี้ยงโดยฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ภาพที่ 3.16 การทดสอบเลี้ยงไก่งวงช่วงระยะไก่งวงขุน โดยงานสัตว์ปีกฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ตารางท่ี 3.9 ส่วนประกอบและองค์ประกอบทางโภชนะของอาหารพ้ืนฐานสำหรับการทดลอง 

Items 
Starter  Grower  Developer 

0–4 
weeks 

4–8 
weeks 

 8–12 
weeks 

12–16 
weeks 

 16–20 
weeks 

Ingredients        
Corn 39.21 45.73  52.58 42.81  50.56 
Meat meal (58% CP) 1.00 1.00  1.00 1.00  - 
Soybean meal (44% CP) 38.00 34.00  30.00 28.00  17.50 
Full-fat soybean 8.00 5.00  5.00 -  - 
Rice bran - -  - 15.00  20.00 
Palm oil 2.46 3.34  3.13 4.50  6.58 
Corn gluten meal 5.00 5.00  3.00 3.00  - 
Salt 0.36 0.36  0.34 0.34  0.38 
Calcium carbonate 1.97 1.95  1.94 2.02  1.60 
Monocalcium phosphate 2.40 2.00  1.53 1.96  1.77 
Premix1/ 0.50 0.50  0.50 0.50  0.50 
DL-methionine, 99% 0.33 0.28  0.20 0.18  0.22 
L-lysine HCl, 79% 0.59 0.64  0.65 0.54  0.70 
L-threonine, 98.5% 0.18 0.20  0.13 0.15  0.19 
Calculated composition (%)      
Metabolizable energy 
(kcal/kg) 2900.0 3008.4 

 
3049.2 3076.0 

 
3299.5 

Calcium 1.40 1.30  1.20 1.30  1.00 
Available phosphorus 0.70 0.60  0.50 0.60  0.50 
Digestible Lys 1.70 1.60  1.50 1.30  1.15 
Digestible Met 0.71 0.64  0.52 0.47  0.42 
Digestible Met + Cys 1.05 0.95  0.80 0.74  0.62 
Digestible Thr 1.00 0.95  0.80 0.75  0.60 
Analyzed composition (%)      
Dry matter 90.26 90.28  90.11 90.54  90.65 
Crude protein 27.37 25.85  22.98 20.81  15.09 
Ash 5.65 5.28  5.08 5.86  5.03 

1/ Premix contained the following nutrients (units are expressed per kg of diet): vitamin A, 15,000 IU; vitamin D3, 
3,000 IU; vitamin E, 25 IU; vitamin K3, 5 mg; vitamin B1, 2 mg; vitamin B2, 7 mg; vitamin B6, 4 mg; vitamin B12, 25 
mg; pantothenic acid, 11.04 mg; nicotinic acid, 35 mg; folic acid, 1 mg; biotin, 15 µg; choline chloride, 250 mg; Cu, 
1.6 mg; Mn, 60 mg; Zn, 45 mg; Fe, 80 mg; I, 0.4 mg; Se, 0.15 mg. 
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3.2.5 การออกแบบสูตรอาหารไก่งวงระยะแรก (อายุ 0−4 สัปดาห์) เพื่อให้เกษตรกรนำไปทดสอบใช้  
เนื่องจากไก่งวงเป็นสัตว์ปีกที่มีพฤติกรรมค่อนข้างเลือกกิน และไวต่อการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ

อาหารมาก ดังนั้นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรีจึงมีความประสงค์ที่จะผลิตอาหารขึ้นเองตลอด
ห่วงโซ่การเลี้ยง ตามปกติเกษตรกรจะซื้ออาหารสำเร็จรูปไก่เนื้อที่มีจำหน่ ายตามท้องตลาดมาใช้เลี้ยงไก่งวง
ระยะแรกเกิด อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นมี 2 ประเด็นหลัก ๆ คือ 1) อาหารไก่เนื้อโดยทั่ว ๆ ไป มีโปรตีน 21% 
แต่ไก่งวงในระยะแรกเกิด – 4 สัปดาห์ 4−8 สัปดาห์ และ 8−12 สัปดาห์ ต้องการโปรตีนที่สูงกว่าไก่เนื้อ คือ 28 
26 และ 22% ตามลำดับ และ 2) การปรับเปลี่ยนจากอาหารสำเร็จรูปมาใช้อาหารผสมที่เกษตรกรผลิตขึ้นเอง 
ส่งผลให้ ไก่งวงเกิดความเครียด ลดการกินอาหารลง และต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวกับอาหารชุดใหม่ ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโต ดังนั้นหากเกษตรกรสามารถผลิตอาหารขึ้นเองได้ตลอดห่วงโซ่การเลี้ยงก็น่าจะ
เป็นผลดี ซึ่งสูตรอาหารที่ได้พัฒนาขึ้นสำหรับไก่งวงระยะแรกเกิด ได้แสดงไว้ในตารางที่ 3.10 โดยเป็นสูตร
อาหารที่ให้เกษตรกรนำไปทดสอบเลี้ยงไก่งวงระยะสั้น ๆ ก่อน เพ่ือดูความน่ากิน การยอมรับในตัวอาหาร 

นอกจากนี้ยังได้ทำการออกแบบตารางบันทึกข้อมูล เช่น ปริมาณอาหารที่กิน น้ำหนักตัว ประสิทธิภาพ
การใช้อาหาร (ตารางที่ 3.11) สำหรับเกษตรกรนำไปใช้ในการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ได้รับ และนำ
ปัญหาที่ได้เกิดขึ้นมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 

ตารางท่ี 3.10 สูตรอาหารไก่งวงระยะไก่เล็กช่วงอายุ 0–4 สัปดาห์ ที่ให้เกษตรกรนำไปทดสอบเลี้ยง 
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ไก่งวงระยะไก่เล็ก (0–4 สัปดาห์) 

ข้าวโพดบด 41.94 
กากถั่วเหลือง (44% CP) 34.00 
ถั่วเหลืองไขมันเต็ม 6.00 
น้ำมันปาล์ม 1.31 
กลูเทนข้าวโพด 10.00 
เกลือ 0.32 
หินฝุ่น (CaCO3) 2.10 
โมโนแคลเซียมฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2) 2.65 
พรีมิกซ์ไก่เนื้อ 0.50 
ดีแอล-เมทไธโอนีน 0.27 
แอล-ไลซีน 0.73 
แอล-ทรีโอนีน 0.18 

ปริมาณอาหารทั้งหมด (กิโลกรัม) 100.0 
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ตารางท่ี 3.11 ตัวอย่างตารางบันทึกการเลี้ยงไก่งวงสำหรับเกษตรกร 
ตารางบันทึกการเลี้ยงไก่งวง 

ชื่อผู้เลี้ยง / ฟาร์ม........................................................................................................................ .............. 
โรงเรือนที่...................วันที่เข้าลูกไก่..........................เดือน..................................พ.ศ. .................. 

อายุไก่งวง 
(วัน) 

วัน/เดือน/ปี ให้อาหาร (กิโลกรัม) อาหารเหลือ (กิโลกรัม) ไก่ตาย (ตัว) เวชภัณฑ์/วัคซีน หมายเหตุ 

สัป
ดา

ห์ที่
 1

 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       

รวม      
จำนวนไก่เริ่มต้น .................................... (ตัว) จำนวนไก่คงเหลือ .................................. (ตัว) 

สัป
ดา

ห์ที่
 2

 

8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       

รวม      
จำนวนไก่เริ่มต้น .................................... (ตัว) จำนวนไก่คงเหลือ .................................. (ตัว) 

สัป
ดา

ห์ที่
 3

 

15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       

รวม      
จำนวนไก่เริ่มต้น .................................... (ตัว) จำนวนไก่คงเหลือ .................................. (ตัว) 

สัป
ดา

ห์ที่
 4

 

22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       

รวม      
จำนวนไก่เริ่มต้น .................................... (ตัว) จำนวนไก่คงเหลือ .................................. (ตัว) 

  
เดือนท่ี...... วันท่ีช่ัง....................................... สุ่มไก่ช่ังน้ำหนัก 10 ตัว มีน้ำหนักเฉลี่ย ............................ (กิโลกรัม หรือ กรัม) 
1)……......... 2)……......... 3)……......... 4)……......... 5)……........ 6)……......... 7)……......... 8)……......... 9)……......... 10)……........ 
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3.2.6 อบรมการผลิตอาหารไก่งวง และติดตามประเมินผล 
1. การจัดอบรมเรื่อง “การพัฒนาหัวอาหารและสูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวง” ณ กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดย
เอกสารประกอบการบรรยายดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก 

2. การจัดอบรมเรื่อง “การผลิตอาหารสำหรับไก่งวงระยะเล็ก” ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง    
ไก่งวงอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 โดยเอกสารประกอบการบรรยาย
ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก 

 

3.3 การพัฒนาระบบการจัดทำฟาร์มเลี้ยงไก่งวงที่ได้มาตรฐาน 
3.3.1 สำรวจฟาร์มไก่งวงท่ีอยู่ในเครือข่ายเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง  

การลงพ้ืนที่ฟาร์มไก่งวงที่อยู่ในเครือข่ายเพ่ือสำรวจลักษณะฟาร์ม (ภาพท่ี 3.17) ทั้งนี้โครงการวิจัย
ช่วยสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือปรับปรุงฟาร์มและโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) ลงพื้นที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือทำความรู้จักเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงชี้แจงกิจกรรม
โครงการ ฯ และสอบถามความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ฯ และแนะนำการเตรียมความพร้อมด้านกายภาพของ
ฟาร์ม (ขอบเขตพ้ืนที่ฟาร์มและโรงเรือน) 

2) ติดตามการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงฟาร์มของเกษตรกร ให้คำแนะนำการปรับปรุง
โรงเรือน ออกแบบผังฟาร์ม และกำหนดขอบเขตพ้ืนที่ฟาร์มเพ่ือปรับปรุงรองรับการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มที่
มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 

3) ติดตามการปรับปรุงฟาร์ม และจัดหาวัสดุปรับปรุงฟาร์ม และโรงเรือนให้กับเกษตรกร  
3.3.2 อบรมมาตรฐานฟาร์ม และติดตามประเมินผล  

การจัดอบรมหลักสูตร “ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good 
Farming Management, GFM) และการเตร ียมความพร้อมเพื ่อขอร ับใบร ับรองมาตรฐาน”  โดย
ประสานงานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอในการจัดอบรม พัฒนา และติดตาม ดำเนินการ
ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทั้งแบบ online ผ่านระบบ ZOOM และ on site ณ ที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา 
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ภาพที่ 3.17 ฟาร์มเกษตรกรในเครือข่ายที่รอดำเนินการปรับปรุงฟาร์มและโรงเรือนเลี้ยงไก่งวงให้ได้มาตรฐาน 

 

3.4 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพ่ือขยายตลาดผ่านเว็บไซต์ 
1. สร้างแบรนด์ โลโก้ ให้กับผลิตภัณฑ์ 
2. สร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี 
3. จัดประชุมเกษตรกรเพื ่อการแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสาร และกำหนดแนวทางการตลาด โดยได้

ดำเนินการจัดประชุมและอบรม เพื่อให้เกษตรกรได้ร่วมกันตั้งระเบียบของกลุ่ม ตั้งเป้าหมาย และการวางแผน
ด้านการตลาดร่วมกัน ดังนี้ 

3.1 การจัดประชุมเรื่อง “ทิศทางในการบริหารจัดการกลุ่มและการวางแผนด้านการตลาด ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี” ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ดำเนินการในวันที่ 20 มกราคม 2565 

3.2  การจัดอบรมเรื่อง “การฝึกอบรมทางด้านการตลาดและการใช้เว็บไซต์สำหรับเกษตรกร”  ณ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการในวันที่ 13 มีนาคม 2565 โดย
เอกสารประกอบการบรรยายดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก 
 
 



 

บทท่ี 4 
ผลการดำเนินงาน 

 
4.1 การแปรรูปและการสร้างผลิตภัณฑ์ไก่งวง 

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่งวง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวง
อำเภอครบุรี ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พบว่ากลุ่มวิสาหกิจฯ มีความต้องการที่จะแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เป็นไก่งวงรมควันและลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน นอกจากนีค้ณะผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบโดยนำ
ไก่งวงรมควันและลาบไก่งวงพร้อบรับประทานที่พัฒนาสูตรขึ้น ให้ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจฯ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ทดสอบชิมเพื่อเก็บข้อมูลมาพัฒนาสูตรอีกด้วย โดยมี
รายละเอียดการลงพ้ืนที่ ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการแปรรูป 
เก็บตัวอย่างไก่งวงและหารือกับประธานกลุ่มสำหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งวิสาหกิจฯ มี
ความต้องการที่จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไก่งวงรมควันและลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน 

ครั้งที่ 2 ลงพ้ืนที่เก็บตัวอย่างไก่งวงสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่งวงรมควัน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี 

ครั้งที่ 3 ลงพ้ืนที่ ณ สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอครบุรี โดยนำผลิตภัณฑ์ไก่งวงรมควันให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรีทดสอบชิมเพ่ือเก็บข้อมูลมาพัฒนาสูตรไก่งวงรมควันต่อไป 

ครั้งที่ 4 ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงพร้อม
รับประทานร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ครั้งที่ 5 ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี โดยนำผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์
ไปให้กลุ่มวิสาหกิจฯ ทดสอบชิมเพ่ือเก็บข้อมูลมาพัฒนาสูตรลาบไก่งวงต่อไป 

ครั้งที่ 6 ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปไก่
งวงรมควัน 

ครั้งที่ 7 ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
ลาบไก่งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทานและลาบไก่งวงแช่แข็ง  

4.1.1 ผลของการทดสอบผลิตภัณฑ์ไก่งวงรมควันชานอ้อย 
4.1.1.1 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ไก่งวงรมควันชานอ้อย 

1) ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขาไก่งวงรมควันชานอ้อย 
จากการทดสอบความพึงพอใจของผู้ทดสอบชิมจำนวน 18 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานต่อผลิตภัณฑ์ขาไก่งวงรมควันอบแบบห่อฟอยล์
และไม่ห่อฟอยล์ โดยทดสอบในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่นควัน และความชอบโดยรวม โดยใช้วิธี 9 -
point hedonic scale พบว่า ผู้สอบชิมให้คะแนนความชอบขาไก่รมควันแบบไม่ห่อฟอยล์  ส่วนสี เนื้อสัมผัส 
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และกลิ่นควันอยู่ในระดับชอบปานกลาง ส่วนด้านกลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมให้คะแนนความชอบอยู่
ในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก ส่วนขาไก่รมควันแบบห่อฟอยล์ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบ ด้านสี กลิ่น 
รสชาติ กลิ่นควัน ความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบปานกลาง แต่ให้คะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัสอยู่ใน
ระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก (ตารางที่ 4.1) จากข้อเสนอแนะของผู้ทดสอบชิมสรุปได้ว่าการอบแบบห่อฟอยล์
เนื้อไก่จะมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มกว่าแบบไม่ห่อฟอยล์แต่มีรสชาติอ่อนกว่า ทั้งนี้เนื่องจากการอบแบบห่อฟอยล์สามารถ
กักเก็บน้ำไว้ในเนื้อไก่ได้มากกว่าทำให้เนื้อสัมผัสนุ่มกว่าแบบไม่ห่อฟอยล์ ดังนั้นการอบขาไก่งวงก่อนรมควันควรมี
การห่อฟอยล์เพ่ือให้ได้เนื้อสัมผัสท่ีนุ่ม มีข้อเสนอแนะจากผู้ทดสอบชิม คือ ลดความเค็มลง 

2) ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อกไก่งวงรมควันชานอ้อย 
จากการทดสอบความพึงพอใจของผู้ทดสอบชิมจำนวน 43 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานต่อผลิตภัณฑ์อกไก่งวงรมควัน โดยทดสอบในด้านสี 
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส กลิ่นควัน และความชอบโดยรวม โดยใช้วิธี 9-point hedonic scale พบว่าผู้สอบชิมให้
คะแนนความชอบอกไก่รมควันด้านสี เนื้อสัมผัส กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบปาน
กลางถึงชอบมาก แต่ให้คะแนนความชอบด้านกลิ่นควันอยู่ในระดับชอบปานกลาง (ตารางที่ 4.2) ข้อเสนอแนะจากผู้
ทดสอบชิมโดยส่วนมากว่าควรลดความเค็มลง เพ่ิมกลิ่นควันและความหวานเพ่ือให้รสชาติกลมกล่อมขึ้น 

3) ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อกไก่ ขาไก่ และปีกไก่งวงรมควัน
ชานอ้อย 
จากการทดสอบความพึงพอใจของผู้ทดสอบชิมจำนวน 46 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และวิสาหกิจชุมชนไก่งวงครบุรี ต่อผลิตภัณฑ์
อกไก่งวงรมควัน และขาไก่งวงรมควัน และปีกไก่งวงรมควัน (ภาพท่ี 4.1) โดยทดสอบในด้านลักษณะปรากฏ สี 
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใช้วิธี 9-point hedonic scale พบว่า ในผลิตภัณฑ์อกไก่
งวงรมควัน ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบเฉลี่ยในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบ
โดยรวม อยู่ในช่วง 6.96–7.63 คือ ชอบปานกลางถึงชอบมาก ส่วนด้านเนื้อสัมผัสคะแนนอยู่ในระดับชอบ
เล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนขาไก่รมควันและปีกไก่งวงรมควัน ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบเฉลี่ยในทุก ๆ 
ด้าน อยู่ในช่วง 6.96–7.36 คือ ชอบปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 4.3 โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ทดสอบชิมคือ
เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างแห้งและแข็ง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการย่างผลิตภัณฑ์หลังจากขั้นตอนการอบ
และสูตรนี้ไม่ได้ทาน้ำมันมะพร้าวทำให้ได้เนื้อสัมผัสแห้ง และมีการเพิ่มขนาดกำลังการผลิตทำให้ส่งผลต่อ
รสชาติที่อ่อนลงของไก่งวงรมควันด้วย 

4) ผลการทดสอบประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อกไก่งวงและสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควัน
ชานอ้อย 
จากการทดสอบความพึงพอใจของผู้ทดสอบชิมจำนวน 70 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานต่อผลิตภัณฑ์อกไก่งวงรมควัน และสะโพก/ต้น
ขาไก่งวงรมควัน ดังแสดงในตารางที่ 4.4 โดยทดสอบในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม โดยใช้วิธี 9-point hedonic scale พบว่า ในผลิตภัณฑ์อกไก่งวงรมควัน ผู้ทดสอบชิมให้
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คะแนนความชอบเฉลี่ยในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม อยู่ในช่วง 
7.96–8.40 คือ ชอบมาก ส่วนเนื้อสะโพก/ต้นขาไก่รมควันผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบเฉลี่ยในทุก ๆ ด้าน
อยู่ในช่วง 7.59–8.11 คือ ชอบปานกลางถึงชอบมาก จากผลการทดสอบประสาทสัมผัสบ่งชี้ได้ว่าผลิตภัณฑ์
อกไก่งวงรมควันและสะโพก/ต้นขาไก่ท่ีพัฒนาขึ้นเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

 
ตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขาไก่งวงรมควันชานอ้อยจากการอบแบบห่อฟอยล์

และไม่ห่อฟอยล์ 
ผลิตภัณฑ์ แบบห่อฟอยล์ แบบไม่ห่อฟอยล์ 
สี 7.22 ± 1.00 7.11 ± 1.37 
กลิ่น 7.39 ± 0.85 7.50 ± 0.99 
รสชาติ 7.33 ± 1.24 7.72 ± 1.07 
เนื้อสัมผัส 7.61 ± 1.24 7.11 ± 1.28 
กลิ่นควัน 7.39 ± 1.09 7.17 ± 1.15 
ความชอบโดยรวม 7.33 ± 0.91 7.89 ± 1.08 

หมายเหตุ: ผู้ทดสอบชิมจำนวน 18 คน 
 
ตารางท่ี 4.2 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อกไก่งวงรมควันชานอ้อย 
คุณลักษณะ คะแนนเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความชอบ 

ส ี 7.88 ± 1.00 ชอบปานกลางถึงชอบมาก 
กลิ่น 7.51 ± 0.91 ชอบปานกลางถึงชอบมาก 
รสชาติ 7.53 ± 0.85 ชอบปานกลางถึงชอบมาก 
เนื้อสัมผัส   7.95 ± 0.90 ชอบปานกลางถึงชอบมาก 
กลิ่นควัน 7.14 ± 0.83 ชอบปานกลาง 
ความชอบโดยรวม 7.84 ± 0.69 ชอบปานกลางถึงชอบมาก 

หมายเหตุ: ผู้ทดสอบชิมจำนวน 43 คน 
 

  
ภาพที่ 4.1 การทดสอบทางประสาทสัมผัสต่อผลิตภัณฑ์ไก่งวงรมควันชานอ้อย 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อกไก่ ขาไก่ และปีกไก่งวงรมควันชานอ้อย 
คุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์ 
คะแนนเฉลี่ยและระดับความชอบ  

อกไก่งวงรมควัน1/ ขาไก่งวงรมควัน2/ ปีกไก่งวงรมควัน3/ 
ลักษณะปรากฏ 7.57 ± 1.47 

ชอบปานกลางถึงชอบมาก 
7.22 ± 1.60 
ชอบปานกลาง 

7.36 ± 1.65 
ชอบปานกลาง 

สี 7.63 ± 1.25 
ชอบปานกลางถึงชอบมาก 

7.26 ± 1.22 
ชอบปานกลาง 

7.36 ± 1.29 
ชอบปานกลาง 

กลิ่น 6.96 ± 1.40 
ชอบปานกลาง 

6.96 ± 1.46 
ชอบปานกลาง 

7.00 ± 1.46 
ชอบปานกลาง 

รสชาติ 7.37 ± 1.31 
ชอบปานกลาง 

7.09 ± 1.70 
ชอบปานกลาง 

7.24 ± 1.48 
ชอบปานกลาง 

เนื้อสัมผัส   6.83 ± 1.50 
ชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง 

7.11 ± 1.55 
ชอบปานกลาง 

7.03 ± 1.42 
ชอบปานกลาง 

ความชอบโดยรวม 7.26 ± 1.22 
ชอบปานกลาง 

7.24 ± 1.43 
ชอบปานกลาง 

7.27 ± 1.28 
ชอบปานกลาง 

หมายเหตุ: 1/ ผู้ทดสอบชิมจำนวน 46 คน, 2/ ผู้ทดสอบชิมจำนวน 46 คน, 3/ ผู้ทดสอบชิมจำนวน 33 คน 
 

ตารางท่ี 4.4 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อกไก่งวงและสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควันชานอ้อย 
คุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์ 
คะแนนเฉลี่ยและระดับความชอบ  

อกไก่งวงรมควัน1/ สะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควัน2/ 
ลักษณะปรากฏ 8.14 ± 1.03 

ชอบมาก 
7.87 ± 1.21 
ชอบปานกลางถึงชอบมาก 

สี 8.19 ± 1.01 
ชอบมาก 

7.71 ± 1.37 
ชอบปานกลางถึงชอบมาก 

กลิ่น 7.96 ± 1.03 
ชอบมาก 

7.69 ± 1.43 
ชอบปานกลางถึงชอบมาก 

รสชาติ 8.03 ± 0.85 
ชอบมาก 

7.93 ± 1.32 
ชอบปานกลางถึงชอบมาก 

เนื้อสัมผัส   8.26 ± 0.96 
ชอบมาก 

7.59 ± 1.28 
ชอบปานกลางถึงชอบมาก 

ความชอบโดยรวม 8.40 ± 0.77 
ชอบมาก 

8.11 ± 1.00 
ชอบมาก 

หมายเหตุ: 1/ผู้ทดสอบชิมจำนวน 70 คน, 2/ผู้ทดสอบชิมจำนวน 70 คน 
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4.1.1.2 องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์อกไก่งวงและ
สะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควันชานอ้อย 

1) ส่วนประกอบทางเคมี 
ความชื้นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่กำหนดคุณภาพของอาหารและอายุการเก็บรักษาอาหาร 

นอกจากนั้นน้ำหรือความชื้นในเนื้อสัตว์ยังมีผลต่อคุณภาพการบริโภคเนื้อสัตว์ ได้แก่ รสชาติ ความนุ่ม ความชุ่มฉ่ำ 
สี และยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดกับเนื้อสัตว์ในอุณหภูมิแช่เย็น แช่แข็ง และกระบวนการแปรรูป
ต่าง ๆ โดย พิมพ์เพ็ญ และนิธิยา (2564) รายงานว่าในเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแกะ และเนื้อสัตว์ปีก
มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก ในเนื้อไก่งวงประกอบด้วยน้ำประมาณ 56.3% จากตารางที่ 4.5 อกไก่งวงติดหนัง
รมควันและสะโพก/ต้นขาไก่งวงติดหนังรมควัน มีค่าความชื้นเท่ากับ 45.41 และ 59.91% การที่เนื้ออกไก่งวง
รมควันมีค่าความชื้นลดลงเนื่องจากเกิดการสูญเสียน้ำในขั้นตอนการอบ ส่วนสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควันมี
ความชื้นสูงกว่าเนื้อสดเล็กน้อย เนื่องจากการอบแบบห่อฟอยล์ทำให้สามารถกักเก็บน้ำในผลิตภัณฑ์ได้ดี 

ปริมาณเถ้าบ่งชี้ถึงแร่ธาตุทั ้งหมดในอาหาร อกไก่งวงติดหนังรมควันมีปริมาณเถ้า
เท่ากับ 2.58 และ 2.57% ตามลำดับ เนื้อไก่งวงสดมีปริมาณเถ้าเฉลี่ยเท่ากับ 1% (พิมพ์เพ็ญ และ นิธิยา, 2564) 
การที่เถ้าในผลิตภัณฑ์ไก่งวงรมควันมีค่าสูงกว่าเนื้อไก่งวงสด เนื่องจากความชื้นในเนื้ออกไก่งวงรมควันมีค่าต่ำ
กว่าเนื้อไก่งวงสด และแร่ธาตุมาจากเครื่องปรุงรสที่ใช้ในการหมักไก่ 

ในเนื ้อสัตว์มีคาร์โบไฮเดรต อยู ่น้อยมากไม่เกิน 1% โดยอยู ่ในรูปของไกลโคเจน 
(glycogen) เนื้ออกไก่งวงรมควันและสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควันมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเท่ากับ 7.10 และ 
1.63% ตามลำดับ ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในเนื้ออกไก่งวงรมควันมีค่าสูงกว่าเนื้อสะโพก/ต้นขา เนื่องจากเนื้อ
อกไก่งวงมีความชื้นต่ำกว่าเนื้อสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควัน (ตารางท่ี 4.5) 

โปรตีนเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานและสร้างกล้ามเนื้อ โปรตีนเป็นโครงสร้างหลักของ
เนื้อสัตว์ โปรตีนจากเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง เนื้ออกไก่งวงรมควันและสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควันมี
ปริมาณโปรตีนเท่ากับ 21.18 และ 29.14% ตามลำดับ ปริมาณโปรตีนในเนื้อสะโพก/ต้นขาไก่ งวงมีค่าสูงกว่า
เนื้ออกเนื่องจากเนื้ออกไก่งวงมีส่วนของหนังไก่ติดไขมันสูงกว่า (ตารางที่ 4.5) เนื้อไก่งวงสดมีปริมาณโปรตีนและ
ไขมันเฉลี่ยเท่ากับ 20.1 และ 20.2% ตามลำดับ (พิมพ์เพ็ญ และ นิธิยา, 2564) เนื้ออกไก่งวงติดหนังรมควัน 
และสะโพก/ต้นขาไก่งวงติดหนังรมควัน 100 กรัม ให้พลังงานเท่ากับ 327 และ 184 กิโลแคลอรี่ ตามลำดับ 

จากข้อมูลส่วนประกอบทางเคมีบ่งชี้ได้ว่าเนื้ออกไก่งวงรมควันและสะโพก/ขาไก่งวง
รมควันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเนื่องจากอุดมไปด้วยโปรตีนและไขมัน 

2) ค่าแอคติวิตี้ของน้ำ (Water activity, aw) 
ค่าแอคติวิตีของน้ำหรือ aw เป็นปริมาณน้ำอิสระในอาหารที่จุลินทรีย์สามารถนำไปใช้

ในการเจริญเติบโตได้ มีค่าตั้งแต่ 0–1 อาหารที่มี aw เข้าใกล้ 1 จะเสื่อมเสียได้ง่าย เช่น อาหารสด ส่วน
อาหารแห้งที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานมี aw น้อยกว่า 0.6 อกไก่งวงรมควันและสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควัน มี 
aw 0.9521 และ 0.9658 ตามลำดับ (ตารางที่ 4.6) จัดเป็นอาหารสด (fresh food) ดังนั้น ควรเก็บรักษาใน
ตู้เย็นเพื่อป้องกันการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ 
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ตารางท่ี 4.5 ส่วนประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์อกไก่งวงติดหนังรมควันและสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควัน 

ส่วนประกอบทางเคมี 
ปริมาณ (%น้ำหนักเปียก) 

อกไก่งวงรมควัน สะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควัน 
ความชื้น  45.41 ± 1.01 59.91 ± 0.83 
เถ้า  2.58 ± 0.26 2.57 ± 0.06 
ไขมัน  23.74 ± 1.39 6.75 ± 0.58 
โปรตีน  21.18 ± 2.54 29.14 ± 0.63 
คาร์โบไฮเดรต  7.10 ± 2.50 1.63 ± 0.52 

หนึ่งหน่วยบริโภค : 100 กรัม พลังงานทั้งหมด 327 กิโลแคลอรี่ พลังงานทั้งหมด 184 กิโลแคลอรี่ 
หมายเหตุ: ปริมาณคาร์โบไฮเดรตคำนวณได้จาก สูตร 100 – (ความชื้น + เถ้า + ไขมัน + โปรตีน) 

 
ตารางท่ี 4.6 ค่า aw ของผลิตภัณฑอ์กไกง่วงรมควันและสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควัน 
ผลิตภัณฑ์ aw 
อกไก่งวงรมควัน 0.9521 ± 0.0015 
สะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควัน 0.9658 ± 0.0033 

 
3) ปริมาณกรดไทโอบาร์บิทูริก 

การศึกษาระดับของกรดบาร์บิทูริก (TBA) เป็นดัชนีที่บ่งชี้ถึงการเกิดออกซิเดชันของ
ไขมันซึ ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการหืนในผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ในระหว่างการเก็บรักษา ซึ ่งจะก่อให้เกิด
คุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้บริโภคและยังทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของเนื้อสัตว์อีกด้วย จากการศึกษาปริมาณ
กรดไทโอบาร์บิทูริกในผลิตภัณฑ์อกไก่งวงรมควัน และสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควันในระหว่างการเก็บรักษา
ภายใต้ถุงสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 4°C เป็นเวลา 28 วัน พบว่าอกไก่งวงรมควัน และสะโพก/ต้นขาไก่รมควันมีค่า 
TBA อยู่ในช่วง 1.24–1.43 และ 1.60–1.67 mg MDA/kg sample ตามลำดับ (ตารางที่ 4.7) ซึ่งมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์ที ่กำหนด สำหรับผลิตภัณฑ์จากเนื ้อสัตว์ปรุงสุกคือ 1–2 mg MDA/kg ของเนื ้อสัตว์ (Garg and 
Mendiratta, 2006) ทั้งนี้เนื ่องจากสารประกอบฟีนอลิกในควันไฟที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 
(antioxidation) จึงป้องกันการหืนจาก Lipid oxidation ได้ และผลิตภัณฑ์ยังเก็บภายในถุงสุญญากาศจึง
สามารถป้องกันออกซิเจนทำปฏิกิริยากับไขมันได้ จึงป้องกันการหืนได้อีกทางหนึ่ง จากผลของปริมาณ TBA 
งานวิจัยนี้บ่งชี้ได้ว่าผลิตภัณฑ์อกไก่งวงรมควันและสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควันสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4°C 
ในถุงสุญญากาศได้นาน 28 วัน 

4) ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด 
การทดสอบคุณภาพด้านจุลินทรีย์ โดยนำตัวอย่างอกไก่งวงรมควันและสะโพก/ต้นขา   

ไก่งวงรมควัน หลังการผลิตใหม่และเก็บในตู้เย็น 4 °C เป็นเวลา 7 14 21 และ 28 วัน มาวิเคราะห์ปริมาณ
จุลินทรีย์ทั ้งหมดตามวิธีมาตรฐานที่ระบุไว้ใน BAM (U.S. FDA) ซึ่งสรุปไว้ดังตารางที่ 4.7 พบว่าปริมาณ
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เชื ้อจุลินทรีย์ทั ้งหมดในผลิตภัณฑ์อกไก่งวงรมควันและสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลาการเก็บรักษา และมีปริมาณอยู่ในช่วง 1.68 x 105 ถึง 8.50 x 105 และ 2.30 x 105 ถึง 8.90 x 105 
CFU/g ตามลำดับ ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์อกไก่งวงรมควันและสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควันมี
ปริมาณต่ำกว่าปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั ้งหมดซึ่งควบคุมในมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติของ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกผ่านความร้อน (มกอช. 9007-2548) ซึ่งกำหนดปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดสูงสุดไม่เกิน 1.0 
x 106 CFU/g Sample ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์อกไก่งวงรมควันและสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควัน ที่ผลิตขึ้น
มีคุณภาพด้านจุลินทรีย์ผ่านคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (มกอช. 9007-2548) และมีอายุการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิตู้เย็น 4°C ในถุงสุญญากาศ ได้นาน 28 วัน 
 
ตารางท่ี 4.7 ปริมาณกรดไทโอบาร์บิทูริกและปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์อกไก่งวงและสะโพก/ต้น

ขาไก่งวงรมควันชานอ้อย บรรจุในถุงสุญญากาศเก็บท่ีอุณหภูมิ 4°C นาน 28 วัน  
ระยะเวลา
การเก็บ 
(วัน) 

ปริมาณกรดไทโอบาร์บิทูริก 
(mg MDA/kg Sample) 

 จุลินทรีย์ท้ังหมด 
(CFU/g Sample) 

อกไก่งวงรมควัน สะโพก/ต้นขาไก่งวง
รมควัน 

 อกไก่งวงรมควัน สะโพก/ต้นขาไก่งวง
รมควัน 

0 1.24 ± 0.01 1.60 ± 0.02  1.68 x 105 2.30 x 105 
7 1.25 ± 0.11 1.61 ± 0.05  3.10 x 105 2.30 x 105 
14 1.41 ± 0.02 1.63 ± 0.00  2.0 x 105 3.33 x 105 
21 1.43 ± 0.01 1.60 ± 0.01  8.07 x 105 8.90 x 105 
28 1.43 ± 0.01 1.67 ± 0.02  8.50 x 105 8.60 x 105 

 
4.1.2 การคำนวณต้นทุนการผลิตอกไก่งวงและสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควันชานอ้อย 

คำนวณต้นทุนค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าเชื้อเพลิง และค่าภาชนะบรรจุ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 
2560; อนุรักษ,์ 2549) สำหรับสูตรผลิตภัณฑ์เนื้ออกไก่งวงและสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควัน สูตรน้ำหนักเริ่มต้น 
5,262 กรัม น้ำหนักหลังรมควัน เท่ากับ 3 ,814 กรัม ได้ทั้งหมด 46 ชิ้น น้ำหนัก 40–130 กรัม/ชิ้น บรรจุ
ผลิตภัณฑ์ในถุงสุญญากาศ 1 ชิ้น/ถุง ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้ออกไก่งวงและสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควัน 
สำหรับสูตรน้ำหนักเนื้อไก่ 5,262 กรัม เท่ากับ 1,875.15 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือค่าโสหุ้ยและ
ค่าใช้จ่ายการขาย ต้นทุนผลิตภัณฑ์รมควันน้ำหนัก 1 กรัม ไม่รวมบรรจุภัณฑ์ เท่ากับ 0.5 บาท และเมื่อคำนวณ
ต้นทุนรวมบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุ 40–130 กรัม/ชิ้น เท่ากับ 21.6–66.6 บาท/ชิ้น (ตารางท่ี 4.8) 
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ตารางท่ี 4.8 ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ไก่งวงรมควันชานอ้อย สูตรเนื้ออกและสะโพก/ต้นขาไก่งวงเริ่มต้น 
5,262 กรัม  

รายการ ต้นทุน (บาท) 
วัตถุดิบ 1,389 
ต้นทุนค่าแรง ค่าเชื้อเพลิง ค่าขนส่ง และการผลิต* 486.15 
ต้นทุนรวมทั้งหมด ไม่รวมบรรจุภัณฑ์ 1,875.15 
ต้นทุน/ผลิตภัณฑ์รมควัน 1 กรัม ไม่รวมบรรจุภัณฑ์ 0.50 
ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ (บาท/ถุง) 1.6 
ต้นทุน/ถุง (บรรจุ 40–130 กรัม/ถุง) 21.6–66.6 

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์เนื้ออกไก่งวงและสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควัน สูตร 5 ,262 กรัม น้ำหนักหลังรมควัน 
เท่ากับ 3,814 กรัม ได้ทั้งหมด 46 ชิ้น น้ำหนัก 40–130 กรัม/ชิ้น * คิดเป็น 35% ของต้นทุนวัตถุดิบของ
ผลิตภัณฑ์ 
 

4.1.3 สรุปผลิตภัณฑ์ไก่งวงรมควัน 
จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่งวงรมควันทั้ง 4 สูตร ซึ่งทำจากชิ้นส่วนของไก่งวง ขนาด และสัดส่วน

ของเครื่องเทศที่แตกต่างกัน รวมทั้งวิธีการผลิตที่แตกต่างกัน สามารถสรุปได้ว่าสูตรที่ 4 สูตรเนื้อกไก่งวงและ
สะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควัน เป็นสูตรที่เหมาะสมสำหรับที่จะนำไปผลิตเนื่องจากได้รับคะแนนความชอบจากผู้
ทดสอบชิม 70 คน อยู่ในระดับชอบมากสำหรับอกไก่งวงรมควัน และชอบปานกลางถึงชอบมากสำหรับสะโพก/
ต้นขาไก่งวงรมควัน และผลิตภัณฑ์เนื้อกไก่งวงและสะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควันมีปริมาณโปรตีนและไขมันสูงให้
พลังงานทั้งหมด 327 และ 183 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัม ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์รมควันที่ได้มีน้ำหนักอยู่ในช่วง 
40–130 กรัม/ชิ้น มีต้นทุนการผลิตต่อถุง 21.6–66.6 บาทต่อถุง นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์เนื้อกไก่งวงและ
สะโพก/ต้นขาไก่งวงรมควันที่บรรจุในถุงสุญญากาศ เก็บที่อุณหภูมิ 4°C มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 28 วัน 
(ตารางท่ี 4.9)  
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ตารางท่ี 4.9 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อกไก่งวงรมควันชานอ้อยและวัตถุประสงค์ในการใช้ 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์ในการใช้  

(Product description and intended use) 
1. ชื่อผลิตภัณฑ ์

(Product name) 
อกไก่งวงรมควันชานอ้อย 

(Turkey breasts with smoked 
Bagasse) 

สะโพกไก่งวงรมควันชานอ้อย 
(Turkey thighs with smoked 

bagasse) 
2. ลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ ์
(Important of product 
characteristics) 

▪ ผลิตภัณฑ์อกไก่งวงรมควนัชาน
อ้อย ส่วนผสมหลักคือเนื้ออกไก่งวง
ติดหนังและเครื่องเทศ ผ่านกรรมวิธี
การอบและรมควัน 
- ขนาดบรรจุ 40 g – 130 g ต่อชิ้น/ถุง 
- ค่า aw 0.95 (อาหารสด) 
- ความชื้น 45.4% 
- โปรตีน 21.2% 
- ไขมัน 23.7% 
- เถ้า 2.6% 
- คาร์โบไฮเดรต 7.1% 
- หนึ่งหน่วยบริโภค : 100 กรัม ให้
พลังงานทั้งหมด 326.78 กิโลแคลอรี่ 

▪ ผลิตภัณฑส์ะโพกไก่งวงรมควัน
ชานอ้อย ส่วนผสมหลักคือเนื้อ
สะโพกไก่งวงติดหนังและเครื่องเทศ 
ผ่านกรรมวิธีการอบและรมควัน 
- ขนาดบรรจุ 40 g – 130 g ต่อชิ้น/ถุง 
- ค่า aw เท่ากับ 0.96 (อาหารสด) 
- ความชื้น 59.9% 
- โปรตีน 29.1% 
- ไขมัน 6.8% 
- เถ้า 2.6% 
- คาร์โบไฮเดรต 1.6% 
- หนึ่งหน่วยบริโภค : 100 กรัม ให้
พลังงานทั้งหมด 183.83 กิโลแคลอรี่ 

3. ลักษณะการใช้ผลิตภัณฑ ์ ▪ เข้าไมโครเวฟ 2–3 นาที ทานเล่น หรือทานกับข้าว และน้ำจิ้ม หรือทานกับสลัด 
4. ภาชนะบรรจุ ▪ ถุงสุญญากาศ 
5. อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
การเก็บรักษา (shelf life and 
special storage control) 

▪ ประมาณ 28 วัน (ใช้เกณฑ์การทดสอบปริมาณกรดไทโอบาร์บทิูริกและ
ปริมาณจุลนิทรีย์ทั้งหมด) 
▪ ที่อุณหภูมิตู้เย็น (4°C) ในภาชนะบรรจุตามข้อ 4 

6. การควบคุมจำเพาะระหว่าง
การขนส่ง (ระบุสภาวะที่
เหมาะสมในการขนสง่) 

▪ ไม่ทำให้เกิดความเสียหายทางกายภาพ 
▪ ไม่เก็บในที่มีอุณหภูมิ หรือความชื้นสงูเกินไป 

7. กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 
(Targeted consumer) 

▪ กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป 
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4.1.4 ผลของการทดสอบผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน 

4.1.4.1 ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทาน 
1) ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์พร้อม

รับประทาน 
จากผลการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน

ที่ผ่านการให้ความร้อนระดับสเตอริไลส์เบื้องต้น พบว่าผู้ทดสอบชิม 25 คน เทียบเป็นร้อยละ 60–68 ประเมินว่า 
กลิ่นเครื่องปรุงรส เนื้อสัมผัสไก่งวง ปริมาณสมุนไพร และขนาดชิ้นเนื้อไก่มีความพอดี (ภาพที่ 4.2 ก) ส่วน
คะแนนความชอบโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์ พบว่าร้อยละ 36 ชอบเล็กน้อย ร้อยละ 28 ชอบปานกลาง และร้อยละ 
20 ชอบมาก (ภาพท่ี 4.2 ข) 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
ภาพที่ 4.2 ผลการประเมินด้านกลิ่นเครื่องปรุงรส เนื้อสัมผัสไก่ ปริมาณสมุนไพร และขนาดชิ้นเนื้อไก่ (ก) และ

ความชอบโดยรวม (ข) ของผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงพร้อมรับประทานที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน
แบบสเตอริไลส์ 

 
2) ผลการทดสอบประสาทสัมผัสเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์หลังการ

เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 เดือน 
จากการทดสอบความชอบด้านประสาทสัมผัสเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสูตรที่

ไม่เติมแป้งที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 เดือน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวง จำนวน 7 คน ซึ่ง 
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โดยทดสอบในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใช้ วิธี 9-point 
Hedonic Scale พบว่า ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบเฉลี่ยในด้านลักษณะปรากฏ รสชาติ และเนื้อสัมผัส 
อยู่ในระดับความชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง ความชอบด้านกลิ่นอยู่ในระดับชอบมาก ความชอบโดยรวมอยู่ใน
ระดับชอบปานกลาง ส่วนความชอบด้านสีได้รับคะแนนน้อยสุดอยู ่ในระดับเฉย ๆ ซึ ่งอาจเนื ่องมาจากสี
ผลิตภัณฑ์หลังจากผ่านกระบวนการสเตอริไลส์มีสีคล้ำทำให้ผู้ทดสอบชิมไม่ชอบ (ตารางที่ 4.10) จากผลของ
การทดสอบประสาทสัมผัสบ่งชี้ได้ว่าผู้ทดสอบชิมยังยอมรับผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็น
เวลา 1 เดือน 

3) สรุปผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทาน 
จากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ลาบไก่ที่ผ่าน

ความร้อนระดับสเตอริไลส์จะทำให้สีของผลิตภัณฑ์และรสชาติเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งมีผลต่อความชอบของ
ผู้บริโภค รวมทั้งเกิดการแยกส่วนระหว่างส่วนที ่เป็นน้ำกับเนื้อไก่งวงอย่างชัดเจนหลังจากการให้ความร้อน
ระดับสเตอริไลส์ และในระหว่างการเก็บรักษาทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่น่ารับประทาน แต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมีอายุการเก็บรักษานานประมาณ 1 ปี ดังนั้น ในการทดลองข้ันต่อมาจึงมีการปรับสูตรและกระบวนการ
ผลิตลาบไก่งวงสเตอริไลส์ โดยศึกษาการเติมแป้งดัดแปรไฮดรอกซิโพรพิลไดสตาร์ชฟอสเฟต (INS1442) รหัส 
HC48 และ HC715 ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 และ 1.0 ของเนื้อไก่ ซึ่งแป้งดัดแปรดังกล่าวได้จากบริษัท เยน
เนรัล สตาร์ช จำกัด โดยแป้งดัดแปร รหัส HC715 จะมีความหนืดมากกว่า แป้งดัดแปรรหัส HC48 แต่ทนความ
ร้อนและกรดได้น้อยกว่า 

 
ตารางท่ี 4.10 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์ 
คุณลักษณะ คะแนนเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความชอบ 
ลักษณะปรากฏ 6.71 ± 0.49 ชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง 
สี 5.14 ± 0.38 เฉยๆ 
กลิ่น 8.00 ± 1.41 ชอบมาก 
รสชาติ 6.71 ± 0.49 ชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง 
เนื้อสัมผัส   6.86 ± 0.38 ชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง 
ความชอบโดยรวม 7.43 ± 0.98 ชอบปานกลาง 

N = 7 (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวง) 
 

4.1.4.2 ผลของชนิดและปริมาณแป้งดัดแปรต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของลาบไก่งวงสเตอริ
ไลสพ์ร้อมรับประทาน 

1) ค่าสี 
จากการศึกษาผลของชนิดและปริมาณแป้งดัดแปรไฮดรอกซิโพรพิลไดสตาร์ชฟอสเฟต 

(INS1442) ต่อค่าสีของผลิตภัณฑ์ลาบไก่สเตอริไลส์ ดังแสดงในตารางที่ 4.11 พบว่า ค่าสี L* a* และ b* ของ
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ตัวอย่างลาบไก่สเตอริไลส์มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งมีค่า L* อยู่ในช่วง 41.22–
43.37 ค่า a* อยู่ในช่วง 9.50–9.97 และค่า b* อยู่ในช่วง 14.32–15.87 ผลการวิจัยนี้บ่งชี้ได้ว่าการเติมแป้งดัด
แปรรหัส HC48 และ HC715 ที่ความเข้มข้น 0.5 และ 1.0% ของเนื้อไก่ ไม่มีผลต่อค่าสีของผลิตภัณฑ์ แต่
อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์มีสีค่อนข้างคล้ำอาจเนื่องมาจากการมีส่วนผสมของเครื่องในไก่งวง 

2) ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าแอคติวิตี้ของน้ำ 
จากการศึกษาผลของชนิดและปริมาณแป้งดัดแปรไฮดรอกซิโพรพิลไดสตาร์ชฟอสเฟต 

(INS1442) ต่อค่า pH และ aw ของผลิตภัณฑ์ลาบไก่สเตอริไลส์ พบว่าค่าสี pH ของตัวอย่างลาบไก่สเตอริไลส์มี
ค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 4.11) มีค่าอยู่ในช่วง 4.740–4.843 ค่าแอคติวิตี
ของน้ำหรือ aw เป็นปริมาณน้ำอิสระในอาหารที่จุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ มีค่าตั้งแต่ 0–1 
อาหารที ่มี aw เข้าใกล้ 1 จะเสื ่อมเสียได้ง่าย เช่น อาหารสด ค่า aw ของผลิตภัณฑ์ลาบไก่มีค่าอยู ่ในช่วง 
0.9651–0.9722 (ตารางท่ี 4.11) ดังนั้นผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์ที่พัฒนาขึ้นจัดเป็นอาหารชนิดที่มีความ
เป็นกรดต่ำตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ. 2556 คือ มีค่าความเป็นกรดด่างมากกว่า 4.6 
และค่าแอคติวิตี้ของน้ำมากกว่า 0.85 ดังนั้นต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังนี้ด้วย คือ ไม่มีจุลินทรีย์ที่
สามารถเจริญเติบโตได้ในระหว่างการเก็บท่ีอุณหภูมิปกติ 

3) ความชื้นและเถ้า 
ความชื้นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่กำหนดคุณภาพของอาหารและอายุการเก็บรักษาอาหาร 

นอกจากนั้นน้ำหรือความชื้นในเนื้อสัตว์ยังมีผลต่อคุณภาพการบริโภคเนื้อสัตว์ได้แก่ รสชาติ ความนุ่ม ความชุ่ม
ฉ่ำ สี ค่าความชื้นของลาบไก่งวงสเตอริไลส์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) มีค่าอยู่
ในช่วง 51.30–55.40% w.b. แต่อย่างไรก็ตามลาบไก่งวงสูตรที่เติมแป้งดัดแปร รหัส HC48 มีค่าความชื้นต่ำสุด 
ปริมาณเถ้าบ่งชี้ถึงแร่ธาตุทั้งหมดในอาหาร การเติมแป้งดัดแปรไม่มีผลต่อปริมาณเถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรที่ไม่
เติมแป้ง ลาบไก่งวงสเตอริไลส์มีปริมาณเถ้าอยู่ในช่วง 2.90–3.24% w.b. ตามลำดับ (ตารางท่ี 4.11) 

4) การเกิดออกซิเดชันด้วยวิธี TBARS 
การศึกษาระดับของกรดบาร์บิทูริก (TBA) เป็นดัชนีที่บ่งชี้ถึงการเกิดออกซิเดชันของ

ไขมันซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการหืนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในระหว่างการเก็บรักษา ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณลักษณะ
ที่ไม่พึงประสงคต์่อผู้บริโภคและยังทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของเนื้อสัตว์อีกด้วย จากการทดลองเก็บผลิตภัณฑ์ลาบ
ไก่งวงสเตอริไลส์ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานาน 3 เดือน และนำมาวิเคราะห์การเกิดออกซิเดชัน พบว่า มีค่า TBA 
อยู่ในช่วง 3.00–4.40 mg MDA/kg Sample (ตารางท่ี 4.12) ซึ่งมีค่าเกินเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ปรุงสุก คือ 1–2 mg MDA/kg ของเนื้อสัตว์ (Garg and Mendiratta, 2006) และผลิตภัณฑ์มีกลิ่น
เหม็นหืน ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงมีส่วนประกอบของหนังอยู่ด้วยจึงทำให้เกิดการเหม็นหืน ผลการ
ทดลองนี้บ่งชี้ได้ว่าผลิตภัณฑ์สูตรที่พัฒนาขึ้นนั้น สูตรที่เติมและไม่เติมแป้งดัดแปรมีอายุการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้องไม่ถึง 3 เดือน โดยวัดจากปริมาณกรดไทโอบาร์บิทูริก 
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ตารางท่ี 4.11 ผลของชนิดและปริมาณแป้งดัดแปรต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของตัวอย่างลาบไก่งวงสเตอริไลส์
ที่อุณหภูมิ 116°C นาน 15 นาที  

ชนิดแป้ง
ดัดแปร 

สูตรควบคุม INS1442 (HC48)1/  INS1442 (HC715)1/ 
0.5% 1.0%  0.5% 1.0% 

Color ns       
L* 41.24 ± 1.56 43.37 ± 4.22 41.65 ± 1.63  42.67 ± 2.64 42.85 ± 1.73 
a* 9.96 ± 0.32 9.53 ± 0.62 9.97 ± 0.35  9.50 ± 0.72 9.65 ± 0.26 
b* 15.11 ± 1.20 15.87 ± 0.61 14.54 ± 0.70  15.31 ± 1.20 14.32 ± 1.11 

pH ns       
 4.748 ± 0.083 4.735 ± 0.044 4.843 ± 0.172  4.740 ± 0.056 4.733 ± 0.095 
aw       
 0.9670 ± 0.0034b 0.9662 ± 0.0040b 0.9691 ± 0.0009ab  0.9651 ± 0.0031b 0.9722 ± 0.0029a 
ความช้ืน (%w.b.)ns      
 55.40±3.67 53.70±2.99 51.30±3.81  52.80±2.02 54.50±2.93 
เถ้า (%w.b.)      
 3.07±0.08ab 2.90±0.26b 2.92±0.21b  3.24±0.21a 3.04±0.15ab 

1/ปริมาณแป้งดัดแปร (%ของน้ำหนักเนื้อไก่) 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแถวเดียวกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
L* = ความสว่าง (lightness) จากค่า +L* แสดงถึงสีขาว จนไปถึง –L* แสดงถึงสีดำ  
a* = สีจากเขียว (-a*) ไปจนถึงแดง (+a*)  
b* = สีจากน้ำเงิน (-b*) ไปเหลือง (+b*) 
 
ตารางท่ี 4.12 ผลของชนิดและปริมาณแป้งดัดแปรต่อค่าการเกิดออกซิเดชันของตัวอย่างลาบไก่งวงสเตอริไลส์

ที่เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 เดือน 

ชนิดแป้งดัดแปร  
ปริมาณแป้งดัดแปร 

(%ของน้ำหนักเนื้อไก่) 
ปริมาณกรดไทโอบาร์บิทูริก 
(mg MDA/kg Sample) 

สูตรควบคุม 0 3.97±0.35ab 
INS1442 (HC48) 0.5 3.64±0.25b 
INS1442 (HC48) 1.0 4.40±0.49a 
INS1442 (HC715) 0.5 3.83±0.08b 
INS1442 (HC715) 1.0 3.00±0.44c 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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5) ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสูตรที่พัฒนาขึ้นมีส่วนผสมของเครื่องในไก่และหนังไก่ซึ่ง

เมื่อนำไปให้ความร้อนในระดับสเตอริไลส์ทำให้ผลิตภัณฑ์มีสีคล้ำและเกิดการเหม็นหืนเนื่องจากปฏิกิริยา
ออกซิเดชันเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องนาน 3 เดือน ดังนั้นในการทดลองขั้นถัดไปจึงปรับสูตรโดยการไม่เติม
หนังไก่งวงและเครื่องในไก่งวง และแยกส่วนเนื้ออกและขา/สะโพก ชนิดแป้งดัดแปรและปริมาณต่างกันไม่มีผล
ต่อค่าสี ความชื้น ค่าความเป็นกรด-ด่าง และเถ้า แต่แป้งดัดแปร รหัส HC715 มีผลทำให้ค่า aw เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
เมื่อเปรียบเทียบกับลาบไก่สูตรที่ไม่เติมแป้งดัดแปร และพบว่าการเติมแป้งดัดแปรทำให้ผลิตภัณฑ์หลังจาก
กระบวนการสเตอริไลส์มีความข้นหนืดขึ้น ดังนั้น ในการทดลองต่อไปจึงปรับสูตรลาบไก่และกระบวนการผลิต 
และเลือกแป้งดัดแปร รหัส HC48 ที่ความเข้มข้น 1.0% ในการเพิ่มความข้นหนืดและช่วยในการอุ้มน้ำให้กับ
ผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงในระหว่างการเก็บรักษา รวมทั้งเติมสารต้านต้านอนุมูลอิสระ Butylated hydroxytoluene 
(BHT) เพ่ือป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในระหว่างการเก็บรักษา นอกจากนั้น ยังนำลาบไก่งวงไปพัฒนา
เป็นลาบไก่งวงแช่แข็งอีกด้วยเพื่อปรับปรุงสีและรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น และเป็นการเพิ่มความหลากหลาย
ให้กับผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีกด้วย 

4.1.4.3 องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์
พร้อมรับประทานและลาบไก่งวงแช่แข็งที่ทำจากเนื้อส่วนอกและขา/สะโพกไก่งวง  

1) ส่วนประกอบทางเคมี 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์ พบว่า 

ความชื้นของผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงแช่แข็ง และลาบไก่งวงสเตอริไลส์ที่อุณหภูมิ 116°C เวลา 15 นาที ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 4.13) ส่วนปริมาณเถ้าของผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยผลิตภัณฑ์ลาบเนื้ออกไก่งวงแช่แข็งมีค่าสูงกว่าลาบจากส่วนเนื้อขา/สะโพก
ไก่งวงแช่แข็งและเตอริไลส์ ส่วนปริมาณโปรตีน ในลาบที่ทำจากเนื้ออกไก่งวงสเตอริไลส์มีโปรตีนสูงกว่าตัวอย่าง
อื่น ๆ จะเห็นได้ว่าเนื้อบริเวณอกไก่งวงมีปริมาณเถ้าและโปรตีนสูงกว่าเนื้อบริเวณขา/สะโพก ซึ่งสอดคล้องกับผล
การทดลองจากตารางที่ 4.11 ปริมาณไขมันในลาบเนื้อขาไก่งวงสเตอริไลส์มีค่าสูงกว่าลาบไก่งวงสเตอริไลส์จาก
เนื้ออก และลาบไก่งวงแช่แข็งจากเนื้อขา อาจเนื่องมาจากการให้ความร้อนสูงทำให้การสกัดไขมันออกจาก
ตัวอย่างได้ง่ายกว่า คาร์โบไฮเดรตของลาบไก่แช่แข็งและลาบไก่สเตอริไลส์มีค่าอยู่ในช่วง 2.29–4.52% (ตาราง
ที่ 4.13) 

2) ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าสี 
ค่าความเป็นกรด-ด่างของลาบเนื้อขา/สะโพกไก่งวงสเตอริไลส์มีความเป็นกรด-ด่าง

มากกว่าเนื้อขา/สะโพกไก่งวงแช่แข็ง ส่วนเนื้ออกไก่งวงแช่แข็งและสเตอริไลส์มีค่าไม่แตกต่างกัน  (p>0.05) 
(ตารางที่ 4.13) ค่าความเป็นกรด-ด่างของผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงทั้ง 4 ตัวอย่าง มีค่าอยู่ระหว่าง 4.973–5.170 
ดังนั้นผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงแช่แข็งและลาบไก่งวงสเตอริไลส์ที่พัฒนาขึ้นจัดเป็นอาหารชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ. 2556 คือ มีค่าความเป็นกรดด่างมากกว่า 4.6 ดังนั้นต้องมี
คุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังนี้ด้วย คือ ไม่มีจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในระหว่างการเก็บที่อุณหภูมิปกติ 
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ค่าสี พบว่าลาบไก่งวงที่ทำจากส่วนเนื้อบริเวณอกไก่งวงมีค่า  L* และค่า b* มากกว่า 
ส่วน ค่า a* น้อยกว่าเนื้อบริเวณขา/สะโพกไก่งวง บ่งชี้ได้ว่าลาบไก่งวงที่ทำจากส่วนเนื้อบริเวณอกไก่งวงมีสี
สว่างมากกว่าส่วนเนื้อขา/สะโพก เนื่องจากอกเป็นส่วนเนื้อขาวและส่วนขาไก่จะเป็นเนื้อดำ ซึ่งเป็นส่วนที่มีไขมัน
สูงกว่าเนื้อขาว เมื่อเปรียบเทียบค่าสี (L* a* b*) ของลาบเนื้อไก่งวงแช่แข็งและลาบไก่งวงสเตอริไลส์ พบว่า
ผลิตภัณฑ์ลาบอกไก่งวงแช่แข็ง และลาบไก่งวงสเตอริไลส์มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ส่วนผลิตภัณฑ์
ลาบเนื้อขา/สะโพกไก่งวงสเตอริไลส์มีค่า L* ลดลง บ่งชี้ได้ว่าผลิตภัณฑ์มีสีคล้ำลงหลังจากการให้ความร้อน 
(ตารางท่ี 4.13) 

3) การเกิดออกซิเดชันด้วยวิธี TBARS 
การศึกษาระดับของกรดบาร์บิทูริก (TBA) เป็นดัชนีที่บ่งชี้ถึงการเกิดออกซิเดชันของ

ไขมันซึ ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการหืนในผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ในระหว่างการเก็บรักษา ซึ ่งจะก่อให้เกิด
คุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้บริโภค และยังทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของเนื้อสัตว์อีกด้วย จากการศึกษา
ปริมาณกรดไทโอบาร์บิทูริกในผลิตภัณฑ์ลาบอกไก่งวง และเนื้อขา/สะโพกไก่งวงแช่แข็ง ในระหว่างการเก็บ
รักษาภายใต้ถุงสุญญากาศที่อุณหภูมิ -20°C และลาบอกไก่งวงและสะโพก/ต้นขาไก่งวงสเตอริไลส์ในถุงรีทอร์ท
เพาซ์ เก็บรักษาเป็นเวลา 4 เดือน พบว่าลาบอกไก่งวงและเนื้อขา/สะโพกไก่งวงแช่แข็ง และสเตอริไลส์ที่เก็บ
รักษาเริ่มต้น และหลังการเก็บรักษา 4 เดือน มีค่า TBA อยู่ในช่วง 1.36–1.81 และ 1.37–1.98 mg MDA/kg 
Sample ตามลำดับ (ตารางที่ 4.13) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปรุงสุกคือ 
1–2 mg MDA/kg ของเนื้อสัตว์ (Garg and Mendiratta, 2006) 

4) ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด 
ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดที่ตรวจในผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงแช่แข็งที่เก็บรักษาในตู้ -20°C 

นาน 4 เดือน อยู่ในเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560) 
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดที่ตรวจในผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์ที่
เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง นาน 4 เดือน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) 
พ.ศ.2556 เรื่องอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท (ตารางท่ี 4.14)  

4.1.4.4 ผลการทดสอบความชอบด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงแช่แข็ง และลาบ
ไก่งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทานที่เก็บรักษาเป็นเวลา 4 เดือน 

จากการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบชิมต่อผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงแช่
แข็ง และลาบไก่งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทานที่เก็บรักษาเป็นเวลา 4 เดือน โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจำนวน 25 
คน พบว่าลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกันมีคะแนนความชอบเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6.16–6.88 (ชอบ
เล็กน้อยถึงชอบปานกลาง) คุณลักษณะด้านสี พบว่าผู้ทดสอบชิมมีความชอบลาบไก่งวงที่ทำจากส่วนอก (สูตรที่ 
1 และ 3) มากกว่าส่วนขา/สะโพก (สูตรที่ 2 และ 4) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งในรูปแบบลาบไก่
งวงแช่แข็งและสเตอริไลส์ คุณลักษณะด้านกลิ่น พบว่าผู้ทดสอบชิมมีความชอบสูตรที่ 1 2 และ 3 มากกว่าสูตร
ที่ 4 คุณลักษณะด้านรสชาติและความชอบโดยรวม พบว่าผู้ทดสอบชิมมีความชอบสูตรที่ 2 และ 3 มากที่สุด 
และคุณลักษณะด้านเนื้อสัมผัส พบว่าผู้ทดสอบชิมมีความชอบสูตรที่ 2 มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
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7.32 ± 1.11 (ชอบปานกลาง) ดังแสดงในตารางที่ 4.15 และจากผลการเรียงลำดับความชอบ พบว่าผู้ทดสอบ
ชิมชอบสูตรที่ 2 และ 3 มากเช่นเดียวกัน 

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงแช่แข็งสูตรที่ทำจากส่วนเนื้อขาเป็นสูตรที่
เหมาะสม และหากจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ลาบไก่สเตอริไลส์ควรนำส่วนเนื้ออกไปใช้ทำลาบเนื่องจากค่าสีไม่
เปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อโดนความร้อนระดับสเตอริไรส์ และรสชาติก็ยังเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
 
ตารางท่ี 4.13 ส่วนประกอบทางเคมี ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าสี และปริมาณลิปิดเปอร์ออกซิเดชันของ

ผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงแช่แข็งและลาบไก่งวงสเตอริไลส์ที่ผ่านการให้ความร้อนระดับสเตอริไลสท์ี่
อุณหภูมิ 116°C เวลา 15 นาที  

ผลิตภัณฑ์ ลาบไก่งวงแช่แข็ง  ลาบไก่งวงสเตอริไลส์ 
 เนื้ออก เนื้อขา/สะโพก  เนื้ออก เนื้อขา/สะโพก 

ความชื้น (%)ns 69.53 ± 0.44 70.44 ± 2.63  69.37 ± 0.71 69.46 ± 1.18 
เถ้า (%) 2.30 ± 0.02a 2.10 ± 0.01b  2.21 ± 0.11ab 2.11 ± 0.04b 
โปรตีน (%) 22.81 ± 2.27ab 22.07 ± 1.16b  24.79 ± 0.35a 18.87 ± 0.13c 
ไขมัน 1.55 ± 0.28c 2.52 ± 0.23b  1.34 ± 0.14c 5.04 ± 0.51a 
คาร์โบไฮเดรต 3.81 2.87  2.29 4.52 
pH 5.070 ± 0.149ab 4.973 ± 0.040b  5.153 ± 0.012ab 5.170 ± 0.113a 
Color      

L* 54.01 ± 1.61a 47.96 ± 0.48b  51.81 ± 1.16a 44.86 ± 1.39c 
a* 11.35 ± 0.87ab 10.68 ± 0.31b  12.37 ± 0.69a 10.43 ± 0.43b 
b* 23.71 ± 1.08a 18.67 ± 0.55b  24.26 ± 0.70a 17.35 ± 0.87b 

ปริมาณกรดไทโอบาร์บิทูริก (mg MDA/kg Sample)ns    
เวลาเริ่มต้น 1.43 ± 0.16 1.36 ± 0.03  1.72 ± 0.72 1.81 ± 0.27 
หลังการเก็บ 4 เดือน 1.61 ± 0.01 1.98 ± 0.11  1.37 ± 0.17 1.91 ± 0.08 

หมายเหตุ คาร์โบไฮเดรตคำนวณได้จาก 100-(ความชื้น+โปรตีน+ไขมัน+เถ้า) 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแถวเดียวกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ns = ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
L* = ความสว่าง (lightness) จากค่า +L* แสดงถึงสีขาว จนไปถึง –L* แสดงถึงสีดำ  
a* = สีจากเขียว (-a*) ไปจนถึงแดง (+a*)  
b* = สีจากน้ำเงิน (-b*) ไปเหลือง (+b*) 
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ตารางท่ี 4.14 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ลาบอกไก่งวงและเนื้อขา/สะโพกไก่งวงแช่แข็ง บรรจุในถุง
สุญญากาศ (เก็บที่อุณหภูมิ -20°C) และผลิตภัณฑ์ลาบอกไก่งวงและสะโพก/ต้นขาไก่งวงสเตอริไลส์ 
(เก็บที่อุณหภูมิห้อง) เป็นเวลา 4 เดือน 

สูตร 
จุลินทรีย์ท้ังหมด (CFU/g Sample) 

มาตรฐาน 
ตัวอย่างลาบไก่งวง มาตรฐาน 

1 1.90 x 103 1.0 x 105 เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและ
ภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560) 2 2.0 x 103 1.0 x 105 

3 ไม่พบ ไม่พบ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) 
พ.ศ.2556 เรื่องอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท  4 ไม่พบ ไม่พบ 

หมายเหตุ สูตรที่ 1 หมายถึง ผลิตภัณฑ์ลาบอกไก่งวงแช่แข็งพร้อมรับประทาน  
สูตรที่ 2 หมายถึง ผลิตภัณฑ์ลาบขา/สะโพกไก่งวงแช่แข็งพร้อมรับประทาน 
สูตรที่ 3 หมายถึง ผลิตภัณฑ์ลาบอกไก่งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทาน 
สูตรที่ 4 หมายถึง ผลิตภัณฑ์ลาบขา/สะโพกไก่งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทาน 

 
ตารางท่ี 4.15 ความชอบของผู้ทดสอบชิมต่อผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงแช่แข็ง และลาบไก่งวงสเตอริไลส์พร้อม

รับประทาน 
ผลิตภัณฑ์ ลาบไก่งวงแช่แข็ง  ลาบไก่งวงสเตอริไลส์ 

 เนื้ออก เนื้อขา/สะโพก  เนื้ออก เนื้อขา/สะโพก 
ลักษณะปรากฎ 6.80 ± 1.22a 6.64 ± 1.11ab  6.88 ± 1.09ab 6.16 ± 1.03b 
สี 7.04 ± 1.17a 6.24 ± 1.23b  7.12 ± 0.97a 6.12 ± 1.17b 
กลิ่น 6.60 ± 1.29a 7.16 ± 1.03a  6.64 ± 1.22a 5.92 ± 1.12b 
รสชาติ 6.08 ± 1.41b 7.20 ± 1.08a  6.76 ± 1.23a 5.60 ± 1.04b 
เนื้อสัมผัส 6.44 ± 1.04bc 7.32 ± 1.11a  6.64 ± 1.29b 5.88 ± 0.83c 
ความชอบโดยรวม 6.48±1.12b 7.24±0.93a  6.84±1.21ab 5.72±0.98c 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแถวเดียวกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
หมายเหตุ: ผู้ทดสอบชิมจำนวน 25 คน 

 
4.1.5 การคำนวณต้นทุนการผลิตลาบไก่งวงแช่แข็งและลาบไก่งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทาน 

ต้นทุนวัตถุดิบสำหรับการทำลาบไก่งวงแช่แข็งและลาบไก่งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทานสูตรเนื้อ
ไก่งวง 1 กิโลกรัม ต้นทุนวัตถุดิบประมาณ 280 บาท (ตารางที่ 4.16) บรรจุน้ำหนัก 50–55 กรัม ได้ประมาณ 
24 ถุง ดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อถุงประมาณ 11.67 บาท ลาบไก่งวง สเตอริไลส์บรรจุถุงรีทอร์ทเพาซ์ (6 บาท/ถุง) 
ต้นทุนวัตถุดิบรวมถุงประมาณ 17.67 บาท ส่วนลาบไก่งวงแช่แข็งบรรจุในถุงสุญญากาศ (2.4 บาท/ถุง) ต้นทุน
วัตถุดิบรวมถุงประมาณ 14.07 บาท 
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ตารางท่ี 4.16 การคำนวณต้นทุนวัตถุดิบสำหรับทำลาบไก่งวงแช่แข็งหรือลาบไก่งวงสเตอริไลส์ สูตรเนื้อไก่งวง 
1 กิโลกรัม 
รายการ ปริมาณ (กรัม) ราคา (บาท) ราคาที่ใช้จริง (บาท) 

1. เนื้อไก่งวงหั่นหรือสับ 1,000 250 บาท/kg 250.00 
2. ต้นหอม 36 60 บาท/kg 2.16 
3. ยี่หร่า 28 130 บาท/kg 3.64 
4. สะระแหน่ 3 50 บาท/kg 0.15 
5. ผักชี 26 50 บาท/kg 1.30 
6. ใบมะกรูด 4 50 บาท/kg 0.20 
7. ข้าวคั่ว 26 32 บาท/ 500g 1.66 
8. พริกป่น 28 79 บาท/ 500g 4.42 
9. น้ำปลา 69 32 บาท/ 700 ml 3.15 
10. น้ำมะนาว 60 89 บาท/ 500 ml 10.68 
11. ผงชูรส 9 52 บาท/ 500g 0.94 
12. แป้งมันสำปะหลังดัดแปร  10 70 บาท/ 1000g 0.70 
13. BHT (150-200 mg/kg เนื้อไก่) 0.15–0.20 102 บาท/250g 0.08 
14. น้ำ 175 1 บาท/ 1000 ml 0.18 

รวมเป็นเงิน     279.26 
 

4.1.6 สรุปผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์และลาบไก่งวงแช่แข็งพร้อมรับประทาน 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์ในการใช้ของผลิตลาบไก่งวงสเตอริไลส์และลาบไก่งวง

แช่แข็งพร้อมรับประทานที่ทำจากส่วนเนื้ออกและเนื้อขา/สะโพก แสดงดังตารางที่ 4.17 และ 4.18 ตามลำดับ 
จากการพัฒนาสูตรและการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีกายภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ลาบไก่

งวงสเตอริไลส์ พบว่าลาบไก่งวงที่เติมส่วนของหนังไก่และเครื่องในไก่มีผลทำให้สีของผลิตภัณฑ์คล้ำขึ้นหลังจาก
กระบวนการสเตอริไลส์ และเกิดการเหม็นหืนจากปฏิกิริยาลิปิดออกซิเดชันเมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 
เดือน ดังนั้นสำหรับผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทานไม่ควรเติมส่วนของหนังไก่และเครื่องในไก่
เพ่ือเป็นการยืดอายุการเก็บรักษา ส่วนการเติมแป้งดัดแปรชนิดและปริมาณต่างกันไม่มีผลต่อค่าสี ความชื้น ค่า
ความเป็นกรดด่าง และเถ้า แต่แป้งดัดแปร รหัส HC715 มีผลทำให้ค่า aw เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ
ลาบไก่สูตรที่ไม่เติมแป้งดัดแปร และพบว่าการเติมแป้งดัดแปรทำให้ผลิตภัณฑ์หลังจากกระบวนการสเตอริไลส์มี
ความข้นหนืดขึ้น ดังนั้นในสูตรควรเติมแป้งดัดแปรแปรไฮดรอกซิโพรพิลไดสตาร์ชฟอสเฟต (INS1442) ซึ่งเป็น
สารให้ความคงตัวที่นิยมเติมในผลิตภัณฑ์ลาบไก่ทางการค้า ในการวิจัยครั้งนี้ เลือกแป้งดัดแปร รหัส HC48 ที่
ความเข้มข้น 1.0% ในการเพิ่มความข้นหนืดให้กับผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสามารถทนต่อกรดและความร้อนได้
มากกว่าแป้งดัดแปร รหัส HC715 ส่วนจากผลการทดลองพัฒนาสูตรและการตรวจคุณภาพทางเคมีกายภาพ
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เบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์โดยการไม่เติมหนังและเครื่องในไก่ และแยกผลิตลาบไก่งวงจาก
ส่วนเนื้ออกและเนื้อขา/สะโพก พบว่าเนื้อลาบที่ทำจากส่วนอกจะมีสีที่สว่างกว่าเนื้อบริเวณขา และโปรตีนสูง
กว่า ส่วนเนื้อขาจะมีไขมันสูงกว่าส่วนเนื้ออก ค่าความเป็นกรด-ด่างของผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วง 4.973–5.170 ซึ่ง
จัดเป็นอาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ ดังนั้นต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะดังนี้ด้วย คือ ไม่มีจุลินทรีย์ที่
สามารถเจริญเติบโตได้ในระหว่างการเก็บที่อุณหภูมิปกติ ซึ่งผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์และลาบไก่งวงแช่
แข็งที่เก็บรักษาเป็นเวลา 4 เดือน มีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีค่าปริมาณกรดไทโอ
บาร์บิทูริกอยู่ในเกณฑ์ท่ีกำหนด และสูตรลาบไก่แช่แข็งที่ทำจากส่วนเนื้อขาและลาบไก่สเตอริไลส์ที่ทำจากส่วน
เนื้ออกมีคะแนนความชอบด้านประสาทสัมผัสมากที่สุดอยู่ในระดับชอบปานกลาง จากผลงานวิจัยนี้สามารถ
สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ลาบไก่แช่แข็งและลาบไก่สเตอริไลส์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

4.1.6.1 ข้อเสนอแนะ 
1. การผลิตลาบไก่งวงสเตอริไลส์ต้องใช้เครื่องมือชั้นสูง และต้องปฏิบัติตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื ่อง 
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
355) พ.ศ.2556 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทาง
ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงครบุรีใช้ในการพัฒนาสูตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์ใน
อนาคตต่อไป ส่วนการแปรรูปลาบไก่งวงแช่แข็งอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงครบรุี
สามารถแปรรูปได้เลย 

2. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิและเวลาที่กำหนด 
(Scheduled process) โดยให้ค่า F0 (Sterilizing value) ไม่ต่ำกว่า 3 นาที ซึ่งเพียงพอในการทำลายสปอร์
ของเชื ้อคลอสทริเดียม โบทูลินั ่ม (Clostridium botulinum) ทั ้งนี ้อุณหภูมิและเวลาที ่กำหนดจะต้องมี
การศึกษาทดสอบการกระจายความร้อนหรืออุณหภูมิภายในเครื่องฆ่าเชื้อ (Heat distribution) และอัตราการ
แทรกผ่านความร้อน (Heat penetration) ณ สถานที่ผลิตแห่งนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื ่อนไขที่
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด 

3. น้ำหนักบรรจุ ปริมาณอาหารที่เข้าเครื่องฆ่าเชื้อ อัตราส่วนผสมบางประเภทที่มีผลต่อ
การแทรกผ่านความร้อนในอาหาร เช่น แป้ง น้ำมัน ช่องว่างเหนืออาหารในภาชนะบรรจุ ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ในอาหาร (pH) หรือค่าแอคติวิตี ้ของน้ำ (aw) อุณหภูมิเร ิ ่มต้นของผลิตภัณฑ์ก่อนการฆ่าเช ื ้อ ( Initial 
Temperature; IT) มีผลต่ออุณหภูมิ และเวลาในการฆ่าเชื้อ หากค่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปจะต้องมีการศึกษา
ทดสอบการกระจายความร้อนหรืออุณหภูมิภายในเครื่องฆ่า และอัตราการแทรกผ่านความร้อนใหม่ 

4. การสเตอริไลส์ผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทานในถุงรีทอร์ทเพาซ์ควร
ฆ่าเชื้อในหม้อฆ่าเชื้อภายใต้แรงดัน (retort) ชนิด water spray retort ซึ่งหมายถึง หม้อฆ่าเชื้อที่ใช้เพื่อการ
ผลิตอาหารกระป๋องโดยใช้น้ำร้อนเสปรย์เป็นตัวกลางให้ความร้อนภายใต้ความดัน ดังนั้นข้อมูลอุณหภูมิ เวลาใน
การฆ่าเชื้อ และข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทานที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถใช้
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เป็นแนวทางเบื้องต้นให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการใช้ในการพัฒนาสูตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาบไก่
งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทานในอนาคตต่อไป 
 
ตารางที่ 4.17 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์ 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์ในการใช้  
(Product Description and Intended Use) 

1. ช่ือผลิตภณัฑ์    
(Product name) 

ลาบอกไก่งวงสเตอริไลส์ 
(Sterilized turkey breasts) 

ลาบขา/สะโพกไก่งวงสเตอริไลส์  
(Sterilized turkey leg/thighs) 

2. ลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์ 
(Important of product 
characteristics) 

▪ ผลิตภณัฑ์ลาบไก่งวงสเตอริไลส์ 
ส่วนผสมหลักคือเนื้ออกไก่งวง ผักและ
สมุนไพร ผ่านกรรมวิธีให้ความร้อนท่ี
อุณหภูมิ 116°C นาน 15 นาท ี
- ขนาดบรรจุ 50 g–55 g ถุง 
- ค่า aw 0.9787 (>0.85 อาหารสด) 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5.15 
- ความช้ืน 69.37% 
- โปรตีน 24.79% 
- ไขมัน 1.34% 
- เถ้า 2.21% 
- คาร์โบไฮเดรต 2.29% 
- หนึ่งหน่วยบริโภค : 50–55 กรัม ให้
พลังงานท้ังหมด 60.19–66.21 กิโล
แคลอรี ่

▪ ผลิตภณัฑ์ขา/สะโพกไก่งวงสเตอรไิลส์ 
ส่วนผสมหลักคือเนื้อสะโพกไก่งวง ผักและ
สมุนไพร ผ่านกรรมวิธีให้ความร้อนท่ี
อุณหภูมิ 116°C นาน 15 นาท ี
- ขนาดบรรจุ 50 g–55 g ถุง 
- ค่า aw เท่ากับ 0.9824 (>0.85 อาหารสด) 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5.17  
- ความช้ืน 69.46% 
- โปรตีน 18.87% 
- ไขมัน 5.04% 
- เถ้า 2.11% 
- คาร์โบไฮเดรต 4.52% 
- หนึ่งหน่วยบริโภค : 50–55 กรัม ให้
พลังงานท้ังหมด 69.47–76.41 กิโลแคลอรี ่

3. ลักษณะการใช้ผลิตภณัฑ์          ▪ เทลาบไก่งวงใส่ภาชนะ และนำเขา้ไมโครเวฟ ใช้ไฟระดับปานกลาง นาน 2–3 นาที 
รับประทานกับข้าว 

4. ภาชนะบรรจ ุ ▪ ถุงรีทอร์ทเพาซ์ ขนาด 9 x 14 cm 
5. อายุการเก็บรักษาผลติภณัฑ์ 
การเก็บรักษา (Shelf life and 
Special storage control) 

▪ ประมาณ > 4 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี (ใช้เกณฑ์การทดสอบปริมาณกรดไทโอบาร์บิทู
ริก ปริมาณจลุินทรีย์ทั้งหมด และผลการทดสอบประสาทสมัผสั) 
▪ ที่อุณหภูมิห้อง ในภาชนะบรรจตุามข้อ 4 

6. การควบคุมจำเพาะระหว่าง
การขนส่ง (ระบสุภาวะที่
เหมาะสมในการขนส่ง) 

▪ ไม่ทำให้เกิดความเสียหายทางกายภาพ 
▪ ไม่เก็บในท่ีมีอณุหภมูิ หรือความช้ืนสูงเกินไป 

7. กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ▪ กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป 
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ตารางท่ี 4.18 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงแช่แข็ง (-20°C) 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และวัตถุประสงค์ในการใช ้

(Product Description and Intended Use) 
1. ช่ือผลิตภณัฑ ์

(Product name) 
ลาบอกไก่งวงแช่แข็ง 

(Frozen turkey breasts)  

ลาบขา/สะโพกไก่งวงแช่แข็ง 
(Frozen turkey leg/thighs) 

2. ลักษณะสำคัญของ
ผลิตภณัฑ์ (Important of 
product characteristics) 

▪ ผลิตภณัฑ์ลาบไก่งวงแช่แข็ง ส่วนผสม
หลักคือเนื้ออกไก่งวง ผักและสมุนไพร ผ่าน
กรรมวิธีการปรุงสุก และนำไปแช่แข็งที่
อุณหภูมิ -20°C 
- ขนาดบรรจุ 50 g – 55 g/ถุง 
- ค่า aw 0.9878 (>0.85 อาหารสด) 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5.07 
- ความช้ืน 69.53% 
- โปรตีน 22.81% 
- ไขมัน 1.55% 
- เถ้า 2.30% 
- คาร์โบไฮเดรต 3.81% 
- หนึ่งหน่วยบริโภค: 50–55 กรัม ให้
พลังงานท้ังหมด 60.21–66.23 กิโลแคลอรี ่

▪ ผลิตภณัฑ์ขา/สะโพกไก่งวงแช่แข็ง 
ส่วนผสมหลักคือเนื้อสะโพกไก่งวง ผักและ
สมุนไพร ผ่านกรรมวิธีการปรุงสุก และนำไป
แช่แข็งที่อุณหภูมิ -20°C 
- ขนาดบรรจุ 50 g – 55 g/ถุง 
- ค่า aw เท่ากับ 0.9885 (>0.85 อาหารสด) 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 4.97  
- ความช้ืน 70.44% 
- โปรตีน 22.07% 
- ไขมัน 2.52% 
- เถ้า 2.10% 
- คาร์โบไฮเดรต 2.87% 
- หนึ่งหน่วยบริโภค: 50–55 กรัม ให้พลังงาน
ทั้งหมด 61.23–67.35 กิโลแคลอรี่ 

3. ลักษณะการใช้ผลิตภณัฑ์          ▪ ตัดถุงเล็กน้อย นำเข้าไมโครเวฟ ใช้ไฟระดับปานกลาง นาน 3–5 นาที รับประทาน
กับข้าว 

4. ภาชนะบรรจ ุ ▪ ถุงซีลสุญญากาศลายนูน หนา 190 ไมครอน ขนาด 10 x 15 cm 
5. อายุการเก็บรักษา
ผลิตภณัฑ์ การเก็บรักษา 
(Shelf life and Special 
storage control) 

▪ ประมาณ > 4 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี (ใช้เกณฑ์การทดสอบปริมาณกรดไทโอบาร์บิทูริก 
ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด และผลการทดสอบประสาทสัมผสั) 
▪ ที่อุณหภูมิ -20°C ในภาชนะบรรจตุามข้อ 4 

6. การควบคุมจำเพาะ
ระหว่างการขนส่ง (ระบุ
สภาวะทีเ่หมาะสมในการ
ขนส่ง) 

▪ ไม่ทำให้เกิดความเสียหายทางกายภาพ 
▪ เก็บในที่มีอุณหภมูิแช่แข็ง 

7. กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ▪ กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป 
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4.1.7 ผลการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร 
การจัดอบรม “การแปรรูปไก่งวงรมควัน” ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้

เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร. ชมภูนุช ฆ้องลา และ ดร. สุมาลี มุสิกา เป็นวิทยากร
และสาธิตการแปรรูปไก่งวงรมควัน ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 18 คน กิจกรรมการอบรมดังแสดง
ไว้ในภาพที่ 4.3 โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมการแปรรูปไก่งวงรมควัน มีค่าเฉลี่ย 
4.55 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด (รายละเอียดในภาคผนวก) 

 

   
เครื่องปรุงในการทำไก่งวงรมควัน เนื้อไก่งวงส่วนอก สะโพก และน่อง ช่ังเครื่องปรุงท้ังหมด 

   
เทเครื่องปรุงและส่วนผสมทั้งหมด คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน นำไก่งวงที่ผสมคลุกเคล้าเสร็จไปหมัก

ที่อุณหูมิ 4°C เป็นเวลา 12–24 ช่ัวโมง 

   
จากนั้นนำมาคลุกด้วยนำมันพืช เรียงเนื้อไก่งวงที่ได้ และนำไปอบที่

อุณหภูมิ 180°C ประมาณ 1.5 ช่ัวโมง 
ตรวจสอบอณุภมูิเนื้อไก่งวงภายใน

ประมาณ 66–77°C 

   
จุ่มเนื้อไก่งวงด้วยน้ำอ้อยสด ทาซอสกลิ่นควันท่ีผิวเนื้อไก่งวง นำไปอบต่อท่ีอุณหภูมิ 180 °C 

ประมาณ 30 นาที 

ภาพที่ 4.3 ภาพบรรยากาศการอบรมการแปรรูปไก่งวงรมควัน 
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เตรียมเตาสำหรับอบรมควัน ใส่ชานอ้อยทั้งสองฝั่งของเตา และเรียงเนื้อ

ไก่งวงให้เหมาะสม เพื่อให้รมควันได้ทั่วทุก
ช้ิน และรมควันประมาณ 30 นาที 

ไก่งวงรมควัน 

  
ไก่งวงรมควันท่ีใส่บรรจุภณัฑ์เรียบร้อย 

  
ผลิตภณัฑ์อกไก่งวงรมควัน 

ภาพที่ 4.3 ภาพบรรยากาศการอบรมการแปรรูปไก่งวงรมควัน (ต่อ) 
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ผลิตภณัฑ์ต้นขาไก่งวงรมควัน 

  
ผลิตภณัฑ์สะโพกไก่งวงรมควัน 

 

ภาพที่ 4.3 ภาพบรรยากาศการอบรมการแปรรูปไก่งวงรมควัน (ต่อ) 
 
 



64 

  

การจัดอบรม “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน” ในวันที่ 13 มีนาคม 2565 ณ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  โดยมี ผศ.ดร. ชมภูนุช ฆ้องลา และ ดร. 
สุมาลี มุสิกา เป็นวิทยากรและสาธิตการแปรรูปลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม
จำนวน 17 คน ซึ่งกิจกรรมดังแสดงไว้ในภาพที่ 4.4 โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมมี
ค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด (รายละเอียดในภาคผนวก)  

 

   
ผศ.ดร. ชมภูนุช ฆ้องลา และ ดร. สุมาลี มุสิกา วิทยากรผู้บรรยายการทำลาบไก่งวง 

   
วัตถุดิบสำหรับทำลาบไก่งวง ทำเนื้อไก่งวงให้สุก เติมปรุงรสและผักท่ีเตรียมไว้  

คนให้เข้ากัน 

   
บรรจุใส่ถุงซลี ซีลปิดปากถุง ผลิตภณัฑ์ลาบไก่งวง 

พร้อมรับประทาน 

  

ภาพที่ 4.4 ภาพบรรยากาศการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน 
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4.2 การพัฒนาหัวอาหารและสูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวง 
4.2.1 องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี ค่อนข้างได้เปรียบในส่วนของการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ
อาหารสัตว์แหล่งพลังงาน เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการปลูกข้าว ข้าวโพด และมัน
สำปะหลัง นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบทางเลือกอื่น ๆ เช่น ปลายข้าว กากวุ้นเส้น กากมัน
สำปะหลัง เป็นต้น เนื่องจากอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม อีกท้ังเกษตรกรยังสามารถผลิตปลาและกระดูกป่น ซึ่ง
ได้จากเศษหัวปลาดุกสดจากตลาด นำมาต้มให้สุกและทำการกรองแยกส่วนของเนื้อและน้ำต้มหัวปลาออก โดย
ส่วนเนื้อที่ได้จะนำไปตากแห้งและบดให้ละเอียดเพื่อนำไปใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ (ภาพที่ 3.15) และยังมีกาก
เต้าหู้ที่ได้จากเศษเหลือของน้ำเต้าหู้นำมาทำให้สุกและนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์อีกด้วย  โดย
คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ที่ได้วิเคราะห์ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4.19 

นอกจากนี้ตัวอย่างอาหารที่เกษตรกรใช้เลี้ยงไก่งวง ได้แก่ อาหารไก่งวงเล็ก-รุ่น ไก่งวงขุน และ    
ไก่งวงพ่อแม่พันธุ์ มีองค์ประกอบทางเคมีดังแสดงไว้ในตารางที่ 4.19 โดยอาหารดังกล่าวมีโปรตีน 20.44 18.45 
และ 7.47% ตามลำดับ ซึ่งอาหารไก่งวงเล็ก-รุ่น เป็นอาหารไก่เนื้อสำเร็จรูป ในขณะที่อาหารไก่งวงขุนและ    
ไก่พ่อแม่พันธุ์เป็นอาหารที่เกษตรกรผสมขึ้นใช้เองเพื่อลดต้นทุน แต่อย่างไรก็ตามระดับโปรตีนในอาหารไก่ งวง
พ่อแม่พันธุ์มีปริมาณต่ำมาก ซึ่งปกติควรมีระดับโปรตีน 14% ด้วยเหตุนี้จึงก่อให้เกิดกระทบต่อสมรรถนะการผลิต
ที่พบว่า อัตราการไข่ การผสมติด และการฟักออกต่ำ รวมถึงลูกไก่งวงบางส่วนที่ได้ยังมีสุขภาพอ่อนแอ ทั้งนี้
คณะผู้วิจัยได้ให้คำแนะนำเพื่อนำไปสู่การจัดการที่ถูกต้อง 

4.2.2 สูตรหัวอาหารสำหรับไก่งวงขุนช่วงอายุ 12 สัปดาห์ - ส่งตลาด 
การพัฒนาสูตรหัวอาหารสำหรับไก่งวงขุนช่วงอายุ 12 สัปดาห์-ส่งตลาด (ตารางที่ 4.20) โดย

หัวอาหารสำหรับไก่งวงระยะขุนที่ได้พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ มี 2 สูตรด้วยคือ คือ หัวอาหารสูตรแรก (โปรตีน 40%) 
เป็นการใช้แหล่งโปรตีนจากปลาและกระดูกป่น (โปรตีน 33%) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวง
อำเภอครบุรีผลิตขึ้นเอง โดยใช้ร่วมกับแหล่งโปรตีนจากกากถั่วเหลือง (โปรตีน 44%) กรดอะมิโนสังเคราะห์  
(ไลซีน เมทไธโอนีน และทรีโอนีน) หินฝุ่น โมโนแคลเซียมฟอสเฟต และพรีมิกซ์ไก่เนื้อ ส่วนหัวอาหารสูตรที่ 2 
(โปรตีน 45%) เป็นหัวอาหารที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แหล่งโปรตีนที่มีการใช้อยู่ทั่วไป คือ ปลาป่น (โปรตีน 60%) 
และกากถั่วเหลือง (โปรตีน 44%) ซึ่งเป็นสูตรสำรองที่คณะผู้วิจัยได้ทำขึ้น ในกรณีที่หากบางช่วง ฤดูกาล
เกษตรกรไม่สามารถผลิตปลาและกระดูกป่นได้ โดยหัวอาหารสูตรที่ 2 นี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงกลุ่ม อื่น ๆ 
สามารถนำไปผลิตใช้ได้เอง นอกจากนีค้ณะผู้วิจัยได้ทำการคิดค้นสูตรอาหารไก่งวง จากการนำหัวอาหารที่ผลิต
ขึ้นไปผสมกับวัตถุดิบแหล่งพลังงาน (ข้าวโพด ปลายข้าว รำละเอียด มันเส้น และน้ำมันปาล์ม) สำหรับไก่งวงขุน
อายุ 12 สัปดาห์-ส่งตลาด โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 4.21–4.23 สูตรอาหารเหล่านี้ได้นำไปใช้ในการ
อบรมเพ่ือถ่ายทอดการผลิตอาหารไก่งวงให้กับกลุ่มเกษตรกร 
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ตารางท่ี 4.19 คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีการใช้ทั่วไปและที่ได้จากฟาร์มเกษตรกร 

 
องค์ประกอบทางโภชนะ (%) 

สิ่งแห้ง โปรตีน ไขมัน เถ้า 
วัตถุดิบอาหารสัตว์ (conventional feedstuff) 

ข้าวโพดบด 89.13 7.93 4.07 1.23 
มันเส้น 88.94 2.30 0.50 2.62 
กากมันสำปะหลัง 93.79 1.83 0.20 2.30 
รำละเอียด 90.60 14.58 11.59 7.85 
รำสกัดน้ำมัน 89.20 10.86 1.65 10.08 
ปลาป่น 92.68 59.67 18.00 0.32 
เนื้อหมูป่น 93.10 58.78 11.39 18.98 
กากถั่วเหลือง 89.60 45.76 0.77 6.82 
ถั่วเหลืองไขมันเต็ม 91.50 36.86 18.50 5.20 
กลูเทนข้าวโพด 92.63 60.93 2.50 - 
กากข้าวโพด (Corn DDGS) 84.62 29.92 9.00 - 

วัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารไก่งวงจากฟาร์มของเกษตรกร 
ข้าวโพดบด 92.28 7.26 1.87 2.30 
ปลายข้าว 91.71 7.82 1.29 0.60 
รำหยาบ 95.47 6.43 2.88 19.21 
กากมันสำปะหลังหมัก1/ 15.33 0.36 0.22 1.37 
ปลาและกระดูกป่น1/ 96.79 33.76 13.08 39.18 
น้ำต้มหัวปลาดุก1/ 31.70 10.96 19.50 0.76 
อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่งวงเล็ก-รุ่น2/ 94.24 20.44 4.53 8.52 
อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่งวงขุน1/ 93.46 18.45 5.65 5.58 
อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่งวงพ่อแม่พันธุ์1/ 54.82 7.47 5.25 1.54 

1/ วัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงไก่งวงที่เกษตรกรผลิตขึ้นใช้เองภายในฟาร์ม 
2/ อาหารไก่เนื้อทางการค้า 
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ตารางท่ี 4.20 สูตรหัวอาหารสำหรับไก่งวงขุน 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ 
สูตรที่ 1 

(โปรตีน 40%) 
สูตรที่ 2 

(โปรตีน 45%) 
ปลาป่น (60% CP) - 17.05 
ปลาและกระดูกป่น1/ (33% CP) 21.05 - 
กากถั่วเหลือง (44% CP)  75.00 75.00 
เกลือ 0.90 1.00 
หินฝุ่น (CaCO3)  - 1.50 
โมโนแคลเซียมฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2) - 2.00 
พรีมิกซ์ไก่เนื้อ 1.70 1.70 
ดีแอล-เมทไธโอนีน 0.40 0.55 
แอล-ไลซีน 0.40 0.55 
แอล-ทรีโอนีน 0.55 0.65 

ปริมาณอาหารทั้งหมด (กิโลกรัม) 100.0 100.0 
ราคา (บาท/กิโลกรัม) 20.92 25.05 

1/ ปลาและกระดูกป่นที่เกษตรกรผลิตขึ้นใช้เองภายในฟาร์ม 
 
ตารางท่ี 4.21 สูตรหัวอาหารผสมกับวัตถุดิบแหล่งพลังงานสำหรับไก่งวงระยะไก่รุ่นช่วงอายุ 12–16 สัปดาห์ 
วัตถุดิบอาหารสัตว์ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 5 

หัวอาหาร (45% CP) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 
ข้าวโพดบด 68.50 52.50 36.50 - 36.50 
ปลายข้าว - - - 45.00 - 
รำละเอียด - 15.00 15.00 20.00 15.00 
มันเส้น - - 15.00 - 15.00 
น้ำมันปาล์ม 1.50 2.50 3.50 5.00 3.50 

ปริมาณอาหารทั้งหมด (กิโลกรัม) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ราคา (บาท/กิโลกรัม) 16.29 16.54 16.10 17.44 16.10 
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ตารางท่ี 4.22 สูตรหัวอาหารผสมกับวัตถุดิบแหล่งพลังงานสำหรับไก่งวงระยะไก่ขุนช่วงอายุ 16–20 สัปดาห์ 
วัตถุดิบอาหารสัตว์ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 5 

หัวอาหาร (45% CP) 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 
ข้าวโพดบด 72.70 56.70 51.50 - 41.00 
ปลายข้าว - - - 49.00 - 
รำละเอียด - 15.00 5.00 20.00 15.00 
มันเส้น - - 15.00 - 15.00 
น้ำมันปาล์ม 2.30 3.30 3.50 6.00 4.00 

ปริมาณอาหารทั้งหมด (กิโลกรัม) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ราคา (บาท/กิโลกรัม) 16.02 16.35 15.73 17.54 15.89 

 
ตารางท่ี 4.23 สูตรหัวอาหารผสมกับวัตถุดิบแหล่งพลังงานสำหรับไก่งวงขุนระยะสุดท้ายอายุ 20 สัปดาห์ขึ้นไป 
วัตถุดิบอาหารสัตว์ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 5 

หัวอาหาร (45% CP) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
ข้าวโพดบด 77.00 61.00 56.00 - 45.00 
ปลายข้าว - - - 54.00 - 
รำละเอียด - 15.00 5.00 20.00 15.00 
มันเส้น - - 15.00 - 15.00 
น้ำมันปาล์ม 3.00 4.00 4.00 6.00 5.00 

ปริมาณอาหารทั้งหมด (กิโลกรัม) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ราคา (บาท/กิโลกรัม) 15.60 15.93 15.24 16.91 15.57 

 
4.2.3 สูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวงทีเ่กษตรกรสามารถผสมใช้ได้เองภายในฟาร์ม 

คณะผู้วิจัยได้ทำการคิดค้นสูตรอาหารไก่งวงต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวงในช่วงอายุ 0–4, 4–8, 8–12, 
12–16, 16–20 และ 20 สัปดาห์ ขึ้นไป เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิตได้เองจากการเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นและหาได้ง่าย ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4.24–4.26 นอกจากนี้ได้มีการนำสูตรอาหารไปใช้ในการ
อบรมเพ่ือถ่ายทอดการผลิตอาหารไก่งวงให้กับกลุ่มเกษตรกร 
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ตารางท่ี 4.24 สูตรอาหารไก่งวงระยะไก่เล็กช่วงอายุ 0–4 และ 4–8 สัปดาห์ 
 0–4 สัปดาห์  4–8 สัปดาห์ 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ สูตรที ่1 สูตรที ่2 สูตรที ่3  สูตรที ่1 สูตรที ่2 สูตรที ่3 
ข้าวโพดบด 44.21 39.63 40.56  49.49 43.59 44.42 
ปลาป่น - - 8.00  - - 6.00 
กากถ่ัวเหลือง (44% CP) 34.00 38.00 41.00  30.00 33.00 39.00 
ถั่วเหลืองไขมันเต็ม 5.00 - -  4.00 - - 
รำละเอียด - 5.00 4.00  - 6.00 4.00 
น้ำมันปาลม์ - 0.62 2.43  0.21 1.17 2.45 
กลูเทนข้าวโพด 10.00 10.00 -  10.00 10.00 - 
เกลือ 0.32 0.32 0.30  0.32 0.32 0.32 
หินฝุ่น (CaCO3) 2.11 2.15 1.18  2.11 2.10 1.37 
โมโนแคลเซียมฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2) 2.65 2.58 1.15  2.20 2.16 1.08 
พรีมิกซ์ไกเ่นื้อ 0.50 0.50 0.50  0.50 0.50 0.50 
ดีแอล-เมทไธโอนีน 0.27 0.27 0.34  0.21 0.21 0.28 
แอล-ไลซีน 0.75 0.74 0.40  0.76 0.75 0.42 
แอล-ทรีโอนีน 0.19 0.19 0.14  0.20 0.20 0.16 

ปริมาณอาหารทั้งหมด (กิโลกรัม) 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
ราคา (บาท/กิโลกรัม) 17.15 17.12 18.99  16.67 16.79 18.26 

 
ตารางท่ี 4.25 สูตรอาหารไก่งวงระยะไก่รุ่นช่วงอายุ 8–12 และ 12–16 สัปดาห์ 

 8-12 สัปดาห์  12-16 สัปดาห์ 
วัตถุดิบอาหารสัตว์ สูตรที ่1 สูตรที ่2 สูตรที ่3  สูตรที ่1 สูตรที ่2 สูตรที ่3 

ข้าวโพดบด 54.70 47.78 47.92  50.58 45.51 49.31 
ปลาป่น - - 4.00  - - 4.00 
กากถ่ัวเหลือง (44% CP) 28.00 30.00 34.50  34.00 36.00 31.00 
ถั่วเหลืองไขมันเต็ม 4.00 - -  4.00 - - 
รำละเอียด - 8.00 6.00  - 8.00 8.00 
น้ำมันปาลม์ 1.66 2.56 3.40  5.57 4.64 3.17 
กลูเทนข้าวโพด 6.00 6.00 -  - - - 
เกลือ 0.32 0.32 0.32  0.40 0.40 0.32 
หินฝุ่น (CaCO3) 2.05 2.08 1.60  2.08 2.08 1.63 
โมโนแคลเซียมฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2) 1.75 1.70 0.95  2.18 2.16 1.48 
พรีมิกซ์ไกเ่นื้อ 0.50 0.50 0.50  0.50 0.50 0.50 
ดีแอล-เมทไธโอนีน 0.16 0.17 0.20  0.19 0.19 0.15 
แอล-ไลซีน 0.73 0.75 0.51  0.39 0.40 0.35 
แอล-ทรีโอนีน 0.13 0.14 0.10  0.11 0.12 0.09 

ปริมาณอาหารทั้งหมด (กิโลกรัม) 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
ราคา (บาท/กิโลกรัม) 16.38 16.45 17.45  17.72 17.17 17.11 
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ตารางท่ี 4.26 สูตรอาหารไก่งวงระยะไก่ขุนช่วงอายุ 16–20 สัปดาห์ และ 20 สัปดาห์ขึ้นไป 
 16-20 สัปดาห์  20 สัปดาห์ขึ้นไป 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ สูตรที ่1 สูตรที ่2 สูตรที่ 3  สูตรที ่1 สูตรที ่2 สูตรที ่3 
ข้าวโพดบด 66.13 52.53 49.54  67.71 51.04 42.84 
ปลายข้าว - - 5.00  - - 10.00 
กากถ่ัวเหลือง (44% CP) 24.00 22.00 22.00  22.00 20.00 21.00 
รำละเอียด - 15.00 13.00  - 18.00 15.00 
น้ำมันปาลม์ 4.75 5.33 5.40  5.90 6.64 7.04 
เกลือ 0.40 0.38 0.38  0.40 0.38 0.38 
หินฝุ่น (CaCO3) 1.55 1.58 1.48  1.52 1.57 1.36 
โมโนแคลเซียมฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2) 1.80 1.76 1.78  1.38 1.25 1.30 
พรีมิกซ์ไกเ่นื้อ 0.50 0.50 0.50  0.50 0.50 0.50 
ดีแอล-เมทไธโอนีน 0.19 0.20 0.20  0.12 0.12 0.12 
แอล-ไลซีน 0.56 0.59 0.59  0.43 0.45 0.42 
แอล-ทรีโอนีน 0.12 0.13 0.13  0.04 0.05 0.04 

ปริมาณอาหารทั้งหมด (กิโลกรัม) 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
ราคา (บาท/กิโลกรัม) 16.33 16.41 16.47  16.22 16.32 16.58 

 
4.2.4 สมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่งวงช่วงอายุ 0–20 สัปดาห์ 

สมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่งวงที่ทดสอบเลี้ยงโดยฟาร์ม มทส. ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4.27 
พบว่าไก่งวงในแต่ละช่วงอายุ 0–4, 4–8, 8–12, 12–16 และ 16–20 สัปดาห์ มีน้ำหนักตัว (body weight) 
เท่ากับ 0.47, 1.36, 2.50, 3.57 และ 4.66 กิโลกรัม/ตัว มีอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (average daily gain, 
ADG) เท่ากับ 15.05, 23.46, 29.18, 31.45 และ 41.13 กรัม/วัน ปริมาณการกินได้ (feed intake) เท่ากับ 
35.83, 84.34, 116.57, 133.38 และ 141.42 กรัม/ตัว/วัน และมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว (feed 
conversion ratio, FCR) เท่ากับ 1.52, 1.87, 2.32, 2.65 และ 2.97 ตามลำดับ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถ
นำมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานให้กับเกษตรกรเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเลี้ยงได้ 

4.2.5 การติดตามผลการเลี้ยงไก่งวงของฟาร์มเกษตรกร 
ผลของการใช้สูตรอาหารไก่งวงระยะแรกเกิด (อายุ 0−4 สัปดาห์) ทีค่ณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น สำหรับ

ทดสอบใช้ในฟาร์มเกษตรกร โดยแสดงสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่งวงในช่วงอายุ 0−4 สัปดาห์ 
เปรียบเทียบระหว่างการทดสอบเลี้ยงโดยงานสัตว์ปีก ฟาร์ม มทส. และการทดสอบเลี้ยงโดยฟาร์มเกษตรกร
ดังแสดงไว้ในภาพที่ 4.5 พบว่าน้ำหนักตัวของไก่งวง (American Bronze และ Hybrids (Giant Turkey)) ที่
อายุ 4 สัปดาห์ จากการเลี้ยงโดย ฟาร์ม มทส. มีน้ำหนักเฉลี่ย 483 กรัม/ตัว ในขณะที่ฟาร์มเกษตรกรมี
น้ำหนักเฉลี่ย 391 กรัม/ตัว เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตต่อวันพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน และจากการ
สอบถามพบว่าเกษตกรมีความพึงพอใจในสูตรอาหาร 

จากการอบรมการทำสูตรอาหารไก่งวงขุนช่วงอายุ 12−16 สัปดาห์ และหัวอาหาร เมื่อติดตามผล
การเลี้ยงพบว่าไก่งวงขุนมีน้ำหนักส่งตลาดเร็วขึ้น ประมาณ 2−4 สัปดาห์ (ไก่อายุประมาณ 20−22 สัปดาห์ 
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ตามปกติที่ผ่านมาเกษตรกรเลี้ยงไก่งวงได้น้ำหนักส่งตลาดที่อายุประมาณ 24−28 สัปดาห์) โดยพบว่าเกษตรกร
มีความพึงพอใจในสูตรอาหารที่นอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารในสภาวการณ์ที่อาหารสำเร็จรูปแพงขึ้นแล้ว 
ไก่งวงยังมีกล้ามเนื้อบริเวณอกท่ีค่อนข้างเต็มและดีกว่าการเลี้ยงแบบเดิม นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดกลิ่น ลด
ความชื้นในโรงเรือน เพราะลักษณะมูลที่ได้จากการกินอาหารที่ผลิตขึ้นมีลักษณะนุ่ม จับตัวเป็นก้อน ไม่เหลว ไม่
เละ ช่วยลดปัญหามูลไก่เหนียวติดทวารที่นำไปสู่ปัญหาสุขภาพ และการเกิดความชื้นในโรงเรือนที่ก่อให้เกิด
แอมโมเนียและกระตุ้นการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค 
 
ตารางท่ี 4.27 สมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่งวง1/  

Age (week) 
Body weight 

(kg) 

Average 
daily gain 
(g/day) 

Cumulative 
feed intake 

(kg/bird) 

Feed intake 
(g/bird/day) 

Feed 
conversion 

ratio 
Initial weight 0.05         
1 wk 0.10 6.99 0.06 7.85 1.15 
2 wk 0.19 9.86 0.19 19.50 1.40 
3 wk 0.30 12.09 0.39 27.84 1.53 
4 wk 0.47 15.05 0.64 35.83 1.52 
5 wk 0.61 15.95 0.93 42.13 1.67 
6 wk 0.84 18.29 1.40 57.72 1.78 
7 wk 1.08 21.47 1.87 66.90 1.81 
8 wk 1.36 23.46 2.46 84.34 1.87 
9 wk 1.68 25.90 3.17 102.46 1.95 
10 wk 1.92 26.72 3.98 115.54 2.13 
11 wk 2.29 29.08 4.86 125.07 2.17 
12 wk 2.50 29.18 5.67 116.57 2.32 
13 wk 2.81 30.38 6.54 123.72 2.37 
14 wk 3.11 31.21 7.40 123.19 2.42 
15 wk 3.33 31.23 8.39 141.75 2.56 
16 wk 3.57 31.45 9.33 133.38 2.65 
17 wk 3.80 41.22 10.38 150.25 2.77 
18 wk 4.13 41.66 11.47 155.08 2.81 
19 wk 4.40 41.46 12.59 160.02 2.89 
20 wk 4.66 41.13 13.70 141.42 2.97 

1/ เริ่มเลี้ยงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 โดยงานสัตว์ปีกฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ภาพที ่4.5 สมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่งวงอายุ 0–4 สัปดาห์ จากการทดสอบเลี้ยงโดยฟาร์มเกษตร

เปรียบเทียบกับการเลี้ยงโดยงานสัตว์ปีกฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

4.2.6 ผลการอบรมถ่ายทอดการผลิตอาหารไก่งวงให้กับกลุ่มเกษตรกร 
การจัดอบรม “การผลิตหัวอาหารและสูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวง” ในวันที่ 18 มิถุนายน 

2564 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี นครราชสีมา โดยมี รศ.ดร. สุทิศา เข็มผะกา เป็น
วิทยากร และ ดร. สุภัตรา โอกระโทก เป็นผู้สาธิตการผสมอาหารสัตว์ การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 
คน ซึ่งกิจกรรมการอบรมได้แสดงไว้ในภาพที่ 4.6 โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมการ
พัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง มีค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในเกณฑ์ มาก (รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

การจัดอบรม “การผลิตอาหารสำหรับไก่งวงระยะเล็ก” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี โดยมี รศ.ดร. สุทิศา เข็มผะกา เป็นวิทยากร และ ดร. สุภัตรา โอกระโทก 
เป็นผู้สาธิตการผสมอาหารสัตว์ การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 22 คน ซึ่งกิจกรรมการอบรมได้แสดงไว้ใน
ภาพที่ 4.7 โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมการผลิตอาหารสำหรับไก่งวงระยะเล็ก มี
ค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด (รายละเอียดในภาคผนวก) 
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รศ.ดร. สุทิศา เข็มผะกา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นในการผลิตหัวอาหารไก่งวง 

  

  
การผสมหัวอาหารและการใช้หัวอาหารผสมกับวตัถุดิบแหล่งพลังงานต่าง ๆ 

  
ภาพที่ 4.6 ภาพบรรยากาศการอบรมการพัฒนาหัวอาหารและสูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวง 
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รศ.ดร. สุทิศา เข็มผะกา เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้เบื้องต้นดา้นการผลิตอาหารไก่งวงเล็ก 

แก่สมาชิกวิสาหกจิชุมชนผู้เลี้ยงไกง่วงอำเภอครบุรีที่ได้เข้าร่วมอบรม 

  
ขั้นตอนการผสมอาหารไก่งวงเล็ก 

  
คณะผู้วิจัยร่วมถ่ายภาพกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบรุี 

ภาพที่ 4.7 ภาพบรรยากาศการอบรมการผลิตอาหารสำหรับไก่งวงระยะเล็ก 
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4.3 การพัฒนาระบบการจัดทำฟาร์มเลี้ยงไก่งวงที่ได้มาตรฐาน 
4.3.1 ฟาร์มไก่งวงในเครือข่ายทีเ่ข้าร่วมการปรับปรุงฟาร์มและโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน 

จากการลงพื้นที่เพื่อสำรวจลักษณะฟาร์มไก่งวงที่อยู่ในเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวง
อำเภอครบุรี ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมสมาชิกเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจฯ จำนวน 5 
ราย มีความสนใจและพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ ฯ ในการปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐานเพื่อการยื่นขอรับรอง
มาตรฐานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
บางส่วนจากโครงการวิจัยดังแสดงไว้ในภาพที่ 4.8 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2564 ลงพื้นที ่ณ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จากการสำรวจและ
สอบถามความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 

▪ นางจำเนียร สวนงาม ที่อยู่ 256 ม. 8 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
▪ ร.ต.ท.สัญญา การสำโรง ที่อยู่ 355 ม.3 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
▪ นายเจษฎา ทิพยสุขศรี ที่อยู่ 396 ม.6 ต.จระเข้หิน อ.ครบรี จ.นครราชสีมา  

ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงฟาร์ม
เพ่ือปรับปรุงรองรับการขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม GFM โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพ่ิม 1 ราย คือ  

▪ นางกชพร เย้ยกระโทก ที่อยู่ 319 ม.4  ต. เฉลียง อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา 
ครั้งที่ 3 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงฟาร์มและจัดหาวัสดุสำหรับการ

ปรับปรุงฟาร์ม (รั้วและประตู) และโรงเรือน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพ่ิม 1 ราย คือ 
▪ นางยุพิน เย้ยกระโทก ที่อยู่ 12 ม. 12 ต. จระเข้หิน อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา 
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นางกชพร เย้ยกระโทก ท่ีอยู่ 319 ม. 4 ต. เฉลียง อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา 
นางยุพิน เย้ยกระโทก ที่อยู่ 12 ม.12 ต. จระเข้หิน อ. ครบรุี จ. นครราชสีมา 

   
ร.ต.ท.สญัญา การสำโรง ท่ีอยู่ 355 ม.3 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

   

นายเจษฎา ทิพยสุขศรี ที่อยู่ 396 ม.6 ต.จระเข้หิน อ.ครบรี จ.นครราชสีมา 

   

นางจำเนียร สวนงาม ท่ีอยู่ 256 ม. 8 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

ภาพที่ 4.8 การปรับปรุงฟาร์มของเกษตรกร โดยใช้วัสดุอุปกรณ์บางส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิจัย
เพ่ือขอรับรองมาตรฐานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
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4.3.2 ผลการอบรมหลักสูตร “ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good 
Farming Management, GFM) 

การอบรมหลักสูตร “ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming 
Management, GFM) และการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบรับรองมาตรฐาน” วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 
2564 ณ ที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และมีการบรรยายทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ใน
การอบรมดำเนินการโดย นายเฉลิมชัย หอมตา (นักวิชาการเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี) และ
วิทยากร นายสัตวแพทย์ รัชภูมิ เขียวสนาม (นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา) ซึ่งมีเกษตรกรเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงในพื้นที่อำเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 36 คน เข้าร่วมกิจกรรม    และเกษตรกรที่เข้าร่วมทางออนไลน์ จำนวน 8 คน รวม
ทั้งหมด 44 คน บรรยากาศกิจกรรมการอบรมแสดงไว้ในภาพที่ 4.9 ภาพรวมระดับความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมการ
อบรมหลักสูตร “ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management, 
GFM) และการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบรับรองมาตรฐาน” มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณณฑ์ 4.63 มากที่สุด 
(รายละเอียดในภาคผนวก) 

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยง
สัตว์ที่เหมาะสม โดยมีการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อภาพรวมระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
ข้อกำหนดการปฏิบัติระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ รายละเอียดการดำเนินการขอการตรวจประเมิน 
เงื่อนไขการตรวจรับรอง การออกใบรับรอง และตัวอย่างระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่
งวงที่ผ่านการประเมิน ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงที่ไม่ได้มาตรฐาน
ตามความต้องการของตลาด ขาดระบบการเลี้ยงดูการจัดการที่ถูกต้องตามมาตรฐานฟาร์ม ดังนั้นการอบรมครั้ง
นี้มุ่งเน้นให้กลุ่มเกษตรกรเข้าใจในเรื่องระบบป้องกันโรค การจัดการสุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ ระบบการเลี้ยง
สัตว์ ข้อมูลสัตว์ รวมถึงสุขอนามัยในการจัดการผลผลิตจากสัตว์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดทำฟาร์มเลี้ยงไก่งวงที่
ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีกรมปศุสัตว์ที่ช่วยในการขับเคลื่อนฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม เพ่ือยกระดับและผลักดันให้ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดกลางและรายย่อยเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค
และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการลดปัญหาจากโรคระบาด และส่งเสริมให้สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัย 
รวมถึงเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับปศุสัตว์ (Good 
Agricultural Practices, GAP) โดยหลักการของระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม จะส่งผล
ให้เกษตรกรมีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ และส่งผลดีต่อประชาชนที่ได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย 
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วิทยากร: นายสตัวแพทย์ รัชภูมิ เขียวสนาม 

(สำนักงานปศุสัตวจ์ังหวัดนครราชสีมา) 
พิธีกร: นายเฉลมิชัย หอมตา 

(นักวิชาการเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี) 

 

โปสเตอร์สำหรับเข้าร่วมอบรมในรปูแบบออนไลน์ (zoom meeting) 

  
การอบรมออนไลนผ์่านโปรแกรม zoom meeting 

ภาพที่ 4.9 บรรยากาศการอบรมฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming 
Management, GFM) และการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบรับรองฟาร์มมาตรฐาน 
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ภาพบรรยากาศการอบรมฯ ณ หอ้งประชุมสำนักงานท่ีว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสมีา 

  
คู่มือการผลิตไก่งวงตลอดห่วงโซ ่

(โครงการวิจัย) 
คู่มือการเลี้ยงและการป้องกันโรคในไก่งวง  

(กรมปศุสตัว์) 

ภาพที่ 4.9 บรรยากาศการอบรม ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming 
Management, GFM) และการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบรับรองฟาร์มมาตรฐาน (ต่อ) 
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4.4 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพ่ือขยายตลาดผ่านเว็บไซต์ 
4.4.1 การสร้างแบรนด์ โลโก้ ให้กับผลิตภัณฑ์ 

คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างโลโก้ให้กับผลิตภัณฑ์ โดยสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเกษตรกร 
และได้โลโก้ ดังภาพที่ 4.10 
 

 

ภาพที่ 4.10 โลโก้ของวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี 
 

4.4.2 เว็บไซต์ไก่งวงครบุรี (Turkey Khonburi) 
คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
1) ออกแบบพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวง อำเภอครบุรี ภายใต้ชื่อโดเมน 

https://khonburiturkey.wordpress.com/ (ภาพที ่4.11) รายละเอียดด้านการจัดทำเว็บไซต์ประกอบด้วย 
1.1 จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของระบบเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวง  และ

นโยบายจากทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
1.2 ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ไก่งวงครบุรี โดยเน้นการให้ข้อมูลความรู้ และข้อมูลติดต่อ

ฟาร์มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวง อำเภอครบุรี 
1.3 สามารถแสดงผลและรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

(responsive website) เช่น คอมพิวเตอร์แบบตั ้งโต๊ะ (personal computer) คอมพิวเตอร์แบบเคลื ่อนที่ 
(notebook) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (tablet)  โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smart phone) เป็นต้น ที่อยู่ในสภาพแวดล้อม 
(platform) หรือระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันได้ 

2) จัดทำคู่มือการใช้สำหรับอัปเดตข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมลงเว็บไซต์ให้กับเกษตร (ผู้ดูแล
เว็บไซต์ของกลุ่มวิสาหกิจฯ) 

3) บริหารจัดการเนื้อหา และทำเว็บไซส์ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 
3.1 จัดทำรูปแบบเนื้อหาข้อมูล รูปภาพ ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา โดยต้องให้ทีมวิจัยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีให้ความเห็นชอบก่อน และจัดวางเนื้อหาให้เหมาะสมตาม โครงแบบของเว็บไซต์ และไม่นำ
เนื้อหาข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ อันเป็นความลับ ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต 
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3.2 ต้องทำให้ข้อมูลที่นำเสนอในเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวง สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่
อำนวยความสะดวกเพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงเว็บไซต์ได้ (ตามหลักของ Universal Designand Web Accessibility) 
ภายในกรอบข้อกำหนด 

4) ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ โดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน เช่น 
อีเมล เบอร์โทร และรายชื่อผู้รับผิดชอบ ในเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

4.4.3 ผลการประชุมและอบรมด้านการตลาดไก่งวงครบุรี 
ผลการดำเนินการจัดประชุม “ทิศทางในการบริหารจัดการกลุ่มและการวางแผนด้านการตลาด 

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี” ในวันที่ 20 มกราคม 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง
ไก่งวงอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา นำโดย นางจำเนียน สวนงาม นายเจษฎา ทิพยสุขศรี และ รศ. ดร. สุทิศา 
เข็มผะกา ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 21 คน ในการจัดตั้งกฎระเบียบของกลุ่ม และร่วมวางแผนด้านการตลาด 
บรรยากาศในการประชุมแสดงไว้ในภาพที่ 4.12 

การจัดอบรม “การฝึกอบรมทางด้านการตลาดและการใช้เว็บไซต์สำหรับเกษตรกร” ในวันที่ 13 
มีนาคม 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี  โดยมี ผศ.ดร. กาญจนา สุคัณธสิริกุล เป็น
วิทยากรบรรยายทางด้านการตลาดและการใช้เว็บไซต์ การจัดอบรมในครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสทาง
ธุรกิจ เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจฯ สามารถหาช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้อย่างหลากหลาย โดยได้ร่วม
ประชุมหารือถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จะจัดจำหน่ายโดยเน้นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ การค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
และช่องทางการนำสินค้าเข้าไปวางจำหน่ายในตลาด การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 17 คน ซึ่งกิจกรรม
การอบรมได้แสดงไว้ในภาพที่ 4.13 โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ 4.63 มากที่สุด (รายละเอียดในภาคผนวก) 
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ภาพที่ 4.11 รายละเอียดข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในเว็บไซต์ไก่งวงครบุรี (Turkey Khonburi) 
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บรรยากาศการวางแผนและบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบรุี 

  

ต้นแบบฟาร์มไก่งวงขุนของ นายสัญญา การสำโรง 

  

ปรึกษาหารือเรื่องการเลี้ยงไก่งวงรว่มกับเจ้าหน้าที่ของ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อ.กบนิทร์บุรี จ.ปราจีนบุร ี

นำโดย นายภูรีย์ วรีะสมิทธ ์

คณะผู้วิจัยและเจา้หน้าท่ีของศูนยว์ิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก 

ร่วมถ่ายภาพกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวง

อำเภอครบรุ ี

ภาพที่ 4.12 ภาพบรรยากาศในการประชุมทิศทางในการบริหารจัดการกลุ่มและการวางแผนด้านการตลาด 
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี  
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ผศ.ดร. กาญจนา สุคัณธสิริกลุ วิทยากรบรรยายทางดา้น

การตลาดและการใช้เว็บไซต์ให้กับเกษตรกร 
สมาชิกของกลุ่มผูเ้ลีย้งไก่งวงอำเภอครบุร ี

ที่เข้าร่วมอบรม 

  

ภาพบรรยากาศการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการตลาดและทิศทางการประชาสมัพันธ์ผลติภณัฑ์จากไก่งวง 

 
 

คณะผู้วิจัยร่วมถ่ายภาพกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบรุี 

ภาพที่ 4.13 ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมทางด้านการตลาดและการใช้เว็บไซต์สำหรับเกษตรกร 



 

บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกร คือ การแปรรูปไก่งวงรมควันและการ
แปรรูปลาบไก่งวงสเตอริไลส์พร้อมรับประทานและลาบไก่งวงแช่แข็ง และดำเนินอบรมการแปรรูปให้กับ
เกษตรกรจำนวน 2 ครั้ง รวมจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 35 คน ขณะนี้ทางวิสาหกิจฯ ได้คัดเลือก
เกษตรกรที่มีความสามารถในการทำอาหาร เพ่ือฝึกการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความชำนาญมากขึ้น  

2. องค์ความรู้ทางด้านอาหารสัตว์ โดย 1) การพัฒนาหัวอาหารที่มีปริมาณโปรตีน กรดอะมิโน วิตามิน 
และแร่ธาตุที่เพียงพอต่อความต้องการของไก่งวง โดยได้พัฒนาหัวอาหารสำหรับไก่งวงระยะไก่รุ่น-ขุน (อายุ 12 
สัปดาห์ – ส่งตลาด) จำนวน 2 สูตร โดยสูตรแรกมีส่วนประกอบของปลาและกระดูกป่นที่เกษตรกรกลุ ่มนี้
สามารถผลิตได้ และอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรมาตรฐานที่มีการใช้วัตถุดิบหลักทั่ว ๆ คือ ปล าป่น กากถั่วเหลือง 
พรีมิกซ์ เกลือ และกรดอมิโน (ดีแอล-เมทไธโอนีน แอล-ไลซีน และแอล-ทรีโอนีน) และ 2) การพัฒนาอาหาร 
ไก่งวงระยะเล็ก (0−12 สัปดาห์ โดยได้มีการจัดอบรมจำนวน 2 ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 44 
คน ในปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจฯ สามารถผลิตหัวอาหารจำหน่ายจำหน่ายให้กับสมาชิก โดยสามารถลดต้นทุน
ค่าอาหารได้ 5–10% ในสภาวะที่อาหารสำเร็จรูปมีราคาแพงขึ้น 

3. การจัดอบรม “ฟาร์มที ่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี ้ยงสัตว์ที ่เหมาะสม (Good Farming 
Management, GFM) และการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบรับรองมาตรฐาน” ซึ่งความรู้ที ่ได้เกษตรกร
สามารถเอาไปปรับใช้ในการจัดการเลี้ยงดูไก่งวงให้เหมาะสม รวมถึงการจัดการป้องกันโรค เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังนำไปสู่การจัดการฟาร์มให้ได้ตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์ที่จะช่วย
ยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด ในปัจจุบันเกษตรกรอยู ่ระหว่างการยื ่นขอ
มาตรฐานฟาร์ม GFM จำนวน 4 ราย 

4. การอบรมทางด้านการตลาดและการวางแผนการตลาด รวมถึงทิศทางในการบริหารจัดการกลุ่ม เพ่ือ
ช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจฯ เรียนรู้ในการบริหารกลุ่ม ริเริ่มวางแผนด้านการตลาด การมองหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
การจำแนกกลุ่มลูกค้า การสร้างการรับรู้ การประเมินกำลังซื้อของผู้บริโภค การหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สร้างจุดต่างสำหรับการขาย ช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการวางแผนรูปแบบการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรีเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยมีการจัดอบรมจำนวน 2 ครั้ง และมีเข้าอบรมทั้ง 
2 ครั้ง จำนวน 38 คน ซึ่งในขณะนี้กลุ่มวิสาหกิจฯ มีเว็บไซต์ ชื่อ https:/ /khonburiturkey.wordpres.com 
และ Facebook ชื่อ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดให้กับ
กลุ่ม 
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1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการหลังการอบรม 
คณะผู้วิจัยได้ทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการหลังการอบรม โดยมีการออกแบบฟอร์มในการ

ประเมินและกำหนดค่าเฉลี่ยน้ำหนักของการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51–5.00 หมายถึง มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51–4.50 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51–3.50 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51–2.50 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00–1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 

 
1.1 แบบประเมินหลังการอบรม 

คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การดำเนินโครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  หน้าข้อความ 
1. เพศ        หญิง       ชาย 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 
คำชี้แจง โปรดทำเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ของท่านเพียงระดับ

เดียว 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 

5 4 3 2 1 
ด้านวิทยากร   
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน       
2. ความสามารถในการอธิบายเนือ้หา       
3. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว ้       
4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม       
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร  
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม       
2. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการอบรม       
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม       
ด้านความรู้ความเข้าใจ  
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อน ฟังบรรยาย        
2. ความรู้ความเข้าใจ หลัง ฟังบรรยาย        
ด้านการนำความรู้ไปใช้  



92 

  

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 

5 4 3 2 1 
1. สามารถนำความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ทำงานได ้
      

2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้       
3. สามารถนำความรูไ้ปเผยแพร/่ถ่ายทอดได้       

 
สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรม  
  
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
1.ข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งนี้ ได้แก ่  

  
 

2. การจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร 
2.1 การพัฒนาหัวอาหารและสูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวง 
2.2 ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management, GFM) 

และการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบรับรองฟาร์มมาตรฐาน 
2.3 การแปรรูปไก่งวงรมควัน 
2.4 การผลิตอาหารสำหรับไก่งวงระยะเล็ก 
2.5 การประชุมเครือข่าย “ทิศทางในการบริหารจัดการกลุ ่มและการวางแผนด้านการตลาดของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี” 
2.6 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน 
2.7 การฝึกอบรมทางด้านการตลาดและการใช้เว็บไซต์สำหรับเกษตรกร 
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กำหนดการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร 
“การพัฒนาหัวอาหารและสูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวง” 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการผลิตหัวอาหารและสูตรอาหารต้นทุนต่ำโดยใช้ วัตถุดิบ

ท้องถิ่นสำหรับไก่งวงให้แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี  และผู้ที่
สนใจ 

กลุ่มเป้าหมาย :  เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
จำนวน : 20 คน 
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา  เข็มผะกา 
  ดร. สุภัตรา  โอกระโทก 
กำหนดการ : 
18 มิถุนายน 2564 

08.00 น. ออกเดินทางไปอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
08.30 น. ลงทะเบียน 
08.45 น. เตรียมอุปกรณ์และสถานที่เพ่ือใช้สำหรับอบรม 
09.00 น. บรรยายประกอบการปฏิบัติ "การประกอบสูตรหัวอาหารและอาหารไก่งวงต้นทุนต่ำ”  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา  เข็มผะกา 
 10.00 น. สาธิตการปฏิบัติ “การผลิตหัวอาหารและสูตรอาหารไก่งวงต้นทุนต่ำ” 

โดย ดร. สุภัตรา  โอกระโทก 
 11.00 น. ตอบข้อซักถาม  

11.45 น. ส่งมอบอาหารไก่งวงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 

------------------------------------- 
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1) รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม “การพัฒนาหัวอาหารและสูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวง” 

 

 

 
2) สรุปผลการประเมินการอบรมเรื่อง “การพัฒนาหัวอาหารและสูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวง” 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.90 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.02 อยู่ใน

เกณฑ์ มาก 
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 3.98 อยู่ในเกณฑ์ มาก 
4. ด้านการนำความรู้ไปใช้ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.53 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
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5. ภาพรวมระดับความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับเกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่งวงมีค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในเกณฑ์ มาก 

รายละเอียดผลการประเมินแสดงไว้ในตารางที่ 1 และภาพท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินการอบรมเรื่อง “การพัฒนาหัวอาหารและสูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวง” 

จากเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งหมด 20 คน 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 

5 4 3 2 1 
ด้านวิทยากร   
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 20 0 0 0 0 5.00 
2. ความสามารถในการอธิบายเนือ้หา 18 2 0 0 0 4.90 
3. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว ้ 19 1 0 0 0 4.95 
4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 15 5 0 0 0 4.75 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร  
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 0 5 15 0 0 3.25 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการอบรม 0 18 2 0 0 3.90 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 19 0 1 0 0 4.90 
ด้านความรู้ความเข้าใจ  
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อน ฟังบรรยาย  0 7 8 5 0 3.10 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลัง ฟังบรรยาย  17 3 0 0 0 4.85 
ด้านการนำความรู้ไปใช้  
1. สามารถนำความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ทำงานได ้
13 5 2 0 0 4.55 

2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 16 4 0 0 0 4.80 
3. สามารถนำความรูไ้ปเผยแพร/่ถ่ายทอดได้ 5 15 0 0 0 4.25 
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ภาพที่ 1 ระดับความพึงพอใจในการอบรมการพัฒนาหัวอาหารและสูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวง 

 
3) เอกสารประกอบการอบรม “การพัฒนาหัวอาหารและสูตรอาหารต้นทุนต่ำสำหรับไก่งวง” 

 
ตารางที่ 1 สูตรอาหารสำหรับไก่งวงขุน ช่วงอายุ 12–16 สัปดาห์ 
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ปริมาณ (กิโลกรัม) 

ข้าวโพดป่น 42.95 
หัวปลาดุกป่น (โปรตีน 33%) 9.00 
กากถั่วเหลือง (โปรตีน 44%) 26.00 
รำละเอียด 15.00 
น้ำมันพืช หรือ น้ำมันเหลือจากการทอด 4.50 
เกลือ 0.38 
หินฝุ่น (CaCO3) 0.96 
พรีมิกซ1์/ 0.50 
ดีแอล-เมทไธโอนีน 0.16 
แอล-ไลซีน 0.42 
แอล-ทรีโอนีน 0.13 

ปริมาณอาหารทั้งหมด (กิโลกรัม) 100 
ราคา (บาท/กิโลกรัม) 16.43 

1/ พรีมิกซ์ 1 กิโลกรัมประกอบด้วย วิตามินเอ 15,000 IU; วิตามินดี3 3,000 IU; วิตามินอี 25 IU; วิตามินเค 5 mg; วิตามินบี1 
2 mg; วิตามินบี2 7 mg; วิตามินบี6 4 mg; วิตามินบี12 25 µg; กรดแพนโททีนิก 11.04 mg; ไนอาซีน 35 mg; กรดโฟลิค 1 
mg; ไบโอติน 15 µg; โคลีนคลอไรด์ 250 mg; ทองแดง 6.4 mg; แมงกานีส 100 mg; สังกะสี 75 mg; เหล็ก 0.40 g; ไอโอดีน 
0.40 mg; ซีลีเนียม 0.36 mg 

  

4.53

3.98

4.02

4.90

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

ด้านการนําความรู้ไปใช้

ด้านความรู้ความเข้าใจ

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร

ด้านวิทยากร 



97 

  

ตารางท่ี 2 สูตรหัวอาหารสำหรับไก่งวง1/ 
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ปริมาณ (กิโลกรัม) 

หัวปลาดุกป่น (โปรตีน 33%) 21.05 
กากถั่วเหลือง (โปรตีน 44%) 75.00 
เกลือ 0.90 
พรีมิกซ2์/ 1.70 
ดีแอล-เมทไธโอนีน 0.40 
แอล-ไลซีน 0.40 
แอล-ทรีโอนีน 0.55 

ปริมาณอาหารทั้งหมด (กิโลกรัม) 100 
ราคา (บาท/กิโลกรัม) 20.92 

1/ สูตรหัวอาหารเข้มข้น (โปรตีนไม่น้อยกว่า 40%) เพื่อใช้ผสมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งพลังงาน 
2/ พรีมิกซ์ 1 กิโลกรัมประกอบด้วย วิตามินเอ 15,000 IU; วิตามินดี3 3,000 IU; วิตามินอี 25 IU; วิตามินเค 5 mg; วิตามินบี1 
2 mg; วิตามินบี2 7 mg; วิตามินบี6 4 mg; วิตามินบี12 25 µg; กรดแพนโททีนิก 11.04 mg; ไนอาซีน 35 mg; กรดโฟลิค 1 
mg; ไบโอติน 15 µg; โคลีนคลอไรด์ 250 mg; ทองแดง 6.4 mg; แมงกานีส 100 mg; สังกะสี 75 mg; เหล็ก 0.40 g; ไอโอดีน 
0.40 mg; ซีลีเนียม 0.36 mg 

 
ตารางท่ี 3 ตัวอย่างสูตรอาหารเมื่อใช้หัวอาหารผสมกับวัตถุดิบแหล่งพลังงานสำหรับไก่งวงในช่วงอายุต่าง ๆ 
วัตถุดิบอาหารสัตว์ 12–16 สัปดาห์ 16–20 สัปดาห์ 20–24 สัปดาห์ 

หัวอาหาร (โปรตีน 40%) 30.0 30.0 30.0 
ข้าวโพดป่น 51.50 50.00 44.00 
หัวปลาดุกป่น (โปรตีน 33%) 4.00 - - 
รำละเอียด 10.00 15.00 20.00 
น้ำมันใช้แล้ว (น้ำมันเหลือจากการทอด) 4.50 5.00 6.00 

ปริมาณอาหารทั้งหมด (กิโลกรัม) 100 100 100 
ราคา (บาท/กิโลกรัม) 14.30 13.62 13.50 
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กำหนดการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร 
“ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management, GFM) 

และการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบรับรองฟาร์มมาตรฐาน” 
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 

ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (ทั้งแบบ on-site และ on-line) 
------------------------------------------- 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะด้านการป้องกันโรคและการเลี้ยงไก่งวงให้ถูกสุขลักษณะ ตรงตามมาตรฐาน  
สร้างความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหาร และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง 

กลุ่มเป้าหมาย :  เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
จำนวน : 20 คน 
วิทยากร : นายสัตวแพทย์ รัชภูมิ  เขียวสนาม 
  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
กำหนดการ : 
27 ตุลาคม 2564 

07.30 น. ออกเดินทางไปอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
08.30 น. ลงทะเบียน 
08.45 น. เตรียมอุปกรณ์และสถานที่เพ่ือใช้สำหรับอบรม 
09.00 น. บรรยายการอบรม "ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good 

Farming Management, GFM) และการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบรับรองฟาร์ม
มาตรฐาน" 
โดย นายสัตวแพทย์ รัชภูมิ  เขียวสนาม 

 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.30 น. บรรยายการอบรม "ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที ่เหมาะสม 

(Good Farming Management, GFM) และการเตร ียมความพร้อมเพื ่อขอรับ
ใบรับรองฟาร์มมาตรฐาน" (ต่อ) 
โดย นายสัตวแพทย์ รัชภูมิ  เขียวสนาม 

11.30 น. ตอบข้อซักถาม  
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.30 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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1) รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม “ฟาร์มที่ระบบฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
(Good Farming Management, GFM) และการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบรับรองฟาร์มมาตรฐาน” 
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ตารางท่ี 2 จำนวนและรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom meeting 
ลำดับ ชื่อ - สกุล อีเมล หน่วยงาน ที่อยู่ 

1 ธนทัต เทียบชิง auu.thanatat@gmail.
com 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนาร ี

F14117 อาคารเกษตรภิวัฒน์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
ต.สุรนารี อ.เมือง 30000 

2 วีรดา มีทิพย ์ weerada.m508@gma
il.com 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนาร ี

68/1 ถนนมิตรภาพ ซอย19 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

3 เมริษา ศิรโิสภาพงษ์ merisa_siri@hotmail.
com 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนาร ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 
ต.สุรนารี อ.เมือง 30000 

4 อรพิน จันตะแสง orapin.pim54@gmail.
com 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนาร ี

จังหวัดนครราชสีมา 

5 อิศรางกูร หอมหวล  isarangkoon@gmail.c
om 

โฮมตอฟาร์ม 74 หมู่ 11 ต.บะ อ.ท่าตูม จ.
สุรินทร์ 32120 

6 นายศิริศักดิ์ ศรีสุข nktpang30210@gmai
l.com 

เกษตรกร 124 ม.5 ต.หนองบัวตะเกียด อ.
ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 

7 นิสิต บุญเพ็ง sitoard1@gmail.com เกษตรกร 145 หมู่ 5 ต หนองหาร อ สัน
ทราย จ เชียงใหม ่

8 นางกฤษณา บุตรจันทร ์ kritsana47122@gmail
.com 

เกษตรกร 240 ม.1 ต.กุดเค้า อ.มัญจาครีี 
จ.ขอนแก่น 40160 
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2) สรุปผลการประเมินการอบรมเรื่อง “ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
(Good Farming Management, GFM) และการเตร ียมความพร้อมเพื ่อขอร ับใบรับรองฟาร์ม
มาตรฐาน”  
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.67 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.65 อยู่ใน

เกณฑ์ มากที่สุด 
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.57 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
4. ด้านการนำความรู้ไปใช้ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.64 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
5. ภาพรวมระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการ

เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management, GFM) และการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบรับรอง
ฟาร์มมาตรฐาน” มีค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 

รายละเอียดผลการประเมินแสดงไว้ในตารางที่ 3 และภาพท่ี 2 
 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินการอบรมเรื่อง “ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 

(Good Farming Management, GFM) และการเตรียมความพร้อมเพื ่อขอรับใบรับรองฟาร์ม
มาตรฐาน” จากเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งหมด 36 คน 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด ค่าเฉลี่ย 

5 4 3 2 1 
ด้านวิทยากร   
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 27 8 1 0 0 4.72 
2. ความสามารถในการอธิบายเนือ้หา 29 4 3 0 0 4.72 
3. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว ้ 25 9 2 0 0 4.64 
4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 24 10 2 0 0 4.61 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร  

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 26 8 1 1 0 4.64 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการอบรม 28 7 0 1 0 4.72 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 23 12 0 1 0 4.58 
ด้านความรู้ความเข้าใจ  

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อน ฟังบรรยาย  25 5 5 1 0 4.50 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลัง ฟังบรรยาย  25 9 2 0 0 4.64 
ด้านการนำความรู้ไปใช้  

1. สามารถนำความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ทำงานได ้

23 10 3 0 0 4.56 
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ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด ค่าเฉลี่ย 

5 4 3 2 1 
2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 30 3 3 0 0 4.75 
3. สามารถนำความรูไ้ปเผยแพร/่ถ่ายทอดได้ 24 10 2 0 0 4.61 

 

 
ภาพที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการอบรมฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good 

Farming Management, GFM) และการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับใบรับรองฟาร์มมาตรฐาน 
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ด้านวิทยากร 
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กำหนดการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร 
“การแปรรูปไก่งวงรมควัน” 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 

ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
------------------------------------------- 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการแปรรูปไก่งวงให้แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่
งวงอำเภอครบุรี 

กลุ่มเป้าหมาย :  เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
จำนวน : 10 คน 
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมภนูุช  ฆ้องลา  

อาจารย์ ดร. สุมาลี  มุสิกา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
กำหนดการ : 
4 พฤศจิกายน 2564 

07.30 น. ออกเดินทางไปอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
08.00 น. ลงทะเบียน 
08.45 น. เตรียมอุปกรณ์และสถานที่เพ่ือใช้สำหรับอบรม 
09.00 น. บรรยายประกอบการปฏิบัติ "การแปรรูปไก่งวงรมควัน”  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมภูนุช  ฆ้องลา  
 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 11.30 น. ตอบข้อซักถาม  
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 13.00 น. สาธิตการปฏิบัติ “การแปรรูปไก่งวงรมควัน” 

โดย อาจารย์ ดร. สุมาลี  มุสกิา  
 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 16.30 น. ตอบข้อซักถาม 
 17.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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1) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม “การแปรรูปไก่งวงรมควัน” 

 

 
 

2) สรุปผลการประเมินการอบรมเรื่อง “การแปรรูปไก่งวงรมควัน”  
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.71 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
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2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.46 อยู่ใน
เกณฑ์ มาก 

3. ด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.39 อยู่ในเกณฑ์ มาก 
4. ด้านการนำความรู้ไปใช้ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.63 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
5. ภาพรวมระดับความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมการอบรมการแปรรูปไก่งวงรมควัน มีค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ใน

เกณฑ์ มากที่สุด 
รายละเอียดผลการประเมินแสดงไว้ในตารางที่ 4 และภาพท่ี 3 

 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินการอบรมเรื่อง “การแปรรูปไก่งวงรมควัน” จากเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวนทั้งหมด 18 คน 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 

5 4 3 2 1 
ด้านวิทยากร   
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 16 2 0 0 0 4.89 
2. ความสามารถในการอธิบายเนือ้หา 11 7 0 0 0 4.61 
3. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว ้ 13 3 2 0 0 4.61 
4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 14 3 1 0 0 4.72 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร  

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 6 8 4 0 0 4.11 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการอบรม 15 3 0 0 0 4.83 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 8 10 0 0 0 4.44 
ด้านความรู้ความเข้าใจ  

1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อน ฟังบรรยาย  8 6 4 0 0 4.22 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลัง ฟังบรรยาย  10 8 0 0 0 4.56 
ด้านการนำความรู้ไปใช้  

1. สามารถนำความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ทำงานได ้

12 6 0 0 0 4.67 

2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 11 6 1 0 0 4.56 
3. สามารถนำความรูไ้ปเผยแพร/่ถ่ายทอดได้ 12 6 0 0 0 4.67 
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ภาพที่ 3 ระดับความพึงพอใจในการอบรมการแปรรูปไก่งวงรมควัน 
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3) เอกสารประกอบการอบรม “การแปรรูปไก่งวงรมควัน” 
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กำหนดการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร 
“การผลิตอาหารสำหรับไก่งวงระยะเล็ก” 

7 ธันวาคม 2564 
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการผลิตอาหารสำหรับไก่งวงระยะเล็ก (อายุ 0–12 สัปดาห์) 

ให้แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี และผู้ที่สนใจ 
กลุ่มเป้าหมาย :  เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  
จำนวน : 20 คน 
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา  เข็มผะกา 
  ดร. สุภัตรา  โอกระโทก 
กำหนดการ : 
7 ธันวาคม 2564 

11.30 น. ออกเดินทางไปอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
13.00 น. ลงทะเบียน 
13.15 น. เตรียมอุปกรณ์และสถานที่เพ่ือใช้สำหรับอบรม 
13.30 น. บรรยายประกอบการปฏิบัติ "การประกอบสูตรอาหารไก่งวงระยะเล็ก”  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา  เข็มผะกา 
 14.30 น. สาธิตการปฏิบัติ “การประกอบสูตรอาหารไก่งวงเล็กต้นทุนต่ำ” 
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา  เข็มผะกา 

ดร.  สุภัตรา  โอกระโทก 
 15.30 น. ตอบข้อซักถาม  

16.00 น. ส่งมอบอาหารไก่งวงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี 
 17.30 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 

------------------------------------- 
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1) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม “การผลิตอาหารสำหรับไก่งวงระยะเล็ก” 
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2) สรุปผลการประเมินการอบรมเรื่อง “การผลิตอาหารสำหรับไก่งวงระยะเล็ก”  

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.69 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.47 อยู่ใน

เกณฑ์ มาก 
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.32 อยู่ในเกณฑ์ มาก 
4. ด้านการนำความรู้ไปใช้ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.70 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
5. ภาพรวมระดับความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมการอบรมการผลิตอาหารสำหรับไก่งวงระยะเล็ก มีค่าเฉลี่ย 

4.54 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
รายละเอียดผลการประเมินแสดงไว้ในตารางที่ 5 และภาพท่ี 4 

 
ตารางท่ี 5 สรุปผลการประเมินการอบรมเรื ่อง “การผลิตอาหารสำหรับไก่งวงระยะเล็ก” จากเกษตรกร

ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งหมด 22 คน 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 

5 4 3 2 1 
ด้านวิทยากร  4.69 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 16 6 0 0 0 4.73 
2. ความสามารถในการอธิบายเนือ้หา 15 7 0 0 0 4.68 
3. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว ้ 17 3 2 0 0 4.68 
4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 17 3 2 0 0 4.68 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 4.47 
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ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 

5 4 3 2 1 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 6 12 4 0 0 4.09 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการอบรม 17 5 0 0 0 4.77 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 12 10 0 0 0 4.55 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.32 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อน ฟังบรรยาย  8 6 8 0 0 4.00 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลัง ฟังบรรยาย  14 8 0 0 0 4.64 
ด้านการนำความรู้ไปใช้ 4.70 
1. สามารถนำความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ทำงานได ้
16 6 0 0 0 4.73 

2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 15 6 1 0 0 4.64 
3. สามารถนำความรูไ้ปเผยแพร/่ถ่ายทอดได้ 16 6 0 0 0 4.73 

 

 
ภาพที่ 4 ระดับความพึงพอใจในการอบรมการผลิตอาหารสำหรับไก่งวงระยะเล็ก 

 
  

4.70

4.32

4.47

4.69

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

ด้านการนําความรู้ไปใช้

ด้านความรู้ความเข้าใจ

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร

ด้านวิทยากร 
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3) เอกสารประกอบการอบรม “การผลิตอาหารสำหรับไก่งวงระยะเล็ก” 
 

ตัวอย่างสูตรอาหารสำหรับไก่งวงระยะไก่เล็ก 
 

ตารางท่ี 1 สูตรอาหารสำหรับไก่งวงระยะไก่เล็ก ช่วงอายุ 0–4 สัปดาห์ 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 

ข้าวโพดบด 45.35 47.12 

ปลาป่น (โปรตีน 60%) 0.00 8.00 

กากถั่วเหลือง (โปรตีน 44%) 38.00 41.00 

กลูเทนข้าวโพด (โปรตีน 60%) 10.00 0.00 

เกลือ (NaCl) 0.32 0.30 

หินฝุ่น (CaCO3) 2.15 1.18 

โมโนแคลเซียมฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2)  2.60 1.16 

พรีมิกซ์ไก่เนื้อ1/ 0.50 0.50 

ดีแอล-เมทไธโอนีน 0.27 0.33 

แอล-ไลซีน 0.62 0.27 

แอล-ทรีโอนีน 0.19 0.14 

ปริมาณอาหารทั้งหมด (กิโลกรัม) 100.0 100.0 

ราคา (บาท/กิโลกรัม) 17.39 18.36 
1/ พรีมิกซ์ 1 กิโลกรัมประกอบด้วย วิตามินเอ 15,000 IU; วิตามินดี3 3,000 IU; วิตามินอี 25 IU; วิตามินเค 5 mg; วิตามินบี1 
2 mg; วิตามินบี2 7 mg; วิตามินบี6 4 mg; วิตามินบี12 25 µg; กรดแพนโททีนิก 11.04 mg; ไนอาซีน 35 mg; กรดโฟลิค 1 
mg; ไบโอติน 15 µg; โคลีนคลอไรด์ 250 mg; ทองแดง 6.4 mg; แมงกานีส 100 mg; สังกะสี 75 mg; เหล็ก 0.40 g; ไอโอดีน 
0.40 mg; ซีลีเนียม 0.36 mg 
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ตารางท่ี 2 สูตรอาหารสำหรับไก่งวงระยะไก่เล็ก ช่วงอายุ 4–8 สัปดาห์ 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

ข้าวโพดบด 46.77 45.95 

ปลาป่น (โปรตีน 60%) 0.00 6.00 

กากถั่วเหลือง (โปรตีน 44%) 31.00 38.00 

กลูเทนข้าวโพด (โปรตีน 60%) 10.00 0.00 

รำละเอียด 6.00 4.00 

น้ำมันปาล์ม 0.00 2.00 

เกลือ (NaCl) 0.32 0.32 

หินฝุ่น (CaCO3) 2.13 1.37 

โมโนแคลเซียมฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2) 2.16 1.08 

พรีมิกซ์ไก่เนื้อ1/ 0.50 0.50 

ดีแอล-เมทไธโอนีน 0.22 0.29 

แอล-ไลซีน 0.68 0.32 

แอล-ทรีโอนีน 0.22 0.17 

ปริมาณอาหารทั้งหมด (กิโลกรัม) 100.0 100.0 

ราคา (บาท/กิโลกรัม) 16.82 18.29 
1/ พรีมิกซ์ 1 กิโลกรัมประกอบด้วย วิตามินเอ 15,000 IU; วิตามินดี3 3,000 IU; วิตามินอี 25 IU; วิตามินเค 5 mg; วิตามินบี1 
2 mg; วิตามินบี2 7 mg; วิตามินบี6 4 mg; วิตามินบี12 25 µg; กรดแพนโททีนิก 11.04 mg; ไนอาซีน 35 mg; กรดโฟลิค 1 
mg; ไบโอติน 15 µg; โคลีนคลอไรด์ 250 mg; ทองแดง 6.4 mg; แมงกานีส 100 mg; สังกะสี 75 mg; เหล็ก 0.40 g; ไอโอดีน 
0.40 mg; ซีลีเนียม 0.36 mg 
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ตารางท่ี 3 สูตรอาหารสำหรับไก่งวงระยะไก่เล็ก ช่วงอายุ 8–12 สัปดาห์ 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

ข้าวโพดบด 51.68 52.37 

ปลาป่น (โปรตีน 60%) 0.00 4.00 

กากถั่วเหลือง (โปรตีน 44%) 26.00 30.00 

กลูเทนข้าวโพด (โปรตีน 60%) 6.00 0.00 

รำละเอียด 8.00 6.00 

น้ำมันปาล์ม 2.68 3.43 

เกลือ (NaCl) 0.32 0.32 

หินฝุ่น (CaCO3) 2.10 1.60 

โมโนแคลเซียมฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2) 1.72 1.00 

พรีมิกซ์ไก่เนื้อ1/ 0.50 0.50 

ดีแอล-เมทไธโอนีน 0.20 0.24 

แอล-ไลซีน 0.61 0.38 

แอล-ทรีโอนีน 0.19 0.16 

ปริมาณอาหารทั้งหมด (กิโลกรัม) 100.0 100.0 

ราคา (บาท/กิโลกรัม) 16.82 17.62 
1/ พรีมิกซ์ 1 กิโลกรัมประกอบด้วย วิตามินเอ 15,000 IU; วิตามินดี3 3,000 IU; วิตามินอี 25 IU; วิตามินเค 5 mg; วิตามินบี1 
2 mg; วิตามินบี2 7 mg; วิตามินบี6 4 mg; วิตามินบี12 25 µg; กรดแพนโททีนิก 11.04 mg; ไนอาซีน 35 mg; กรดโฟลิค 1 
mg; ไบโอติน 15 µg; โคลีนคลอไรด์ 250 mg; ทองแดง 6.4 mg; แมงกานีส 100 mg; สังกะสี 75 mg; เหล็ก 0.40 g; ไอโอดีน 
0.40 mg; ซีลีเนียม 0.36 mg 
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ตัวอย่างหัวอาหารเข้มข้นและสูตรอาหารสำหรับไก่งวงพ่อแม่พันธุ์ 
ตารางท่ี 4 สูตรหัวอาหารสำหรับไก่งวงพ่อแม่พันธุ์1/ 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ ปริมาณ (กิโลกรัม) 

หัวปลาดุกป่น (โปรตีน 33%) 15.00 

กากถั่วเหลือง (โปรตีน 44%) 76.00 

เกลือ (NaCl) 1.50 

หินฝุ่น (CaCO3) 3.20 

โมโนแคลเซียมฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2) 1.20 

พรีมิกซ2์/ 1.70 

ดีแอล-เมทไธโอนีน 0.45 

แอล-ไลซีน 0.45 

แอล-ทรีโอนีน 0.50 

ปริมาณอาหารทั้งหมด (กิโลกรัม) 100.0 

ราคา (บาท/กิโลกรัม) 20.91 
1/ สูตรหัวอาหารเข้มข้น (โปรตีนไม่น้อยกว่า 40%) เพื่อใช้ผสมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งพลังงาน 
2/ พรีมิกซ์ 1 กิโลกรัมประกอบด้วย วิตามินเอ 15,000 IU; วิตามินดี3 3,000 IU; วิตามินอี 25 IU; วิตามินเค 5 mg; วิตามินบี1 
2 mg; วิตามินบี2 7 mg; วิตามินบี6 4 mg; วิตามินบี12 25 µg; กรดแพนโททีนิก 11.04 mg; ไนอาซีน 35 mg; กรดโฟลิค 1 
mg; ไบโอติน 15 µg; โคลีนคลอไรด์ 250 mg; ทองแดง 6.4 mg; แมงกานีส 100 mg; สังกะสี 75 mg; เหล็ก 0.40 g; ไอโอดีน 
0.40 mg; ซีลีเนียม 0.36 mg 
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ตารางท่ี 5 ตัวอย่างสูตรอาหารเมื่อใช้หัวอาหารผสมกับวัตถุดิบแหล่งพลังงานสำหรับไก่งวงพ่อแม่พันธุ์ 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ 
ไก่สาว/ไก่พ่อพันธุ์1/  ไก่ระยะไข2่/ 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2  สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 

หัวอาหาร (โปรตีน 40%) 15.00 15.00  20.00 20.00 

ข้าวโพดบด 35.00 25.00  27.60 17.80 

รำละเอียด 25.00 35.00  30.00 35.00 

มันเส้นบด 0.00 25.00  0.00 20.00 

กากมันสำปะหลัง 25.00 0.00  15.00 0.00 

น้ำมันใช้แล้ว (น้ำมันเหลือจากการทอด) 0.00 0.00  3.20 3.00 

หินเกล็ด ขนาด 2–5 มิลลิเมตร (CaCO3) 0.00 0.00  4.20 4.20 

ปริมาณอาหารทั้งหมด (กิโลกรัม) 100.0 100.0  100.0 100.0 

ราคา (บาท/กิโลกรัม) 11.44 12.19  13.40 13.56 
1/ สูตรอาหารสำหรับไกส่าว/ไก่พ่อพันธุ์; โปรตีน 12% พลังงาน 2,900 kcal ME/kg 
2/ สูตรอาหารสำหรับไกร่ะยะไข่; โปรตีน 14% พลังงาน 2,900 kcal ME/kg 
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ตารางท่ี 6 น้ำหนักพิกัด (target weight) และปริมาณอาหารที่กินสำหรับไก่งวงพ่อแม่พันธุ์ 

อายุไก่ 
(สัปดาห์) 

แม่พันธุ์ (Females)  พ่อพันธุ์ (Males) 

น้ำหนักตัว 
(กิโลกรัม) 

อาหารที่กิน 
(กรัม/ตัว/วัน) 

 
น้ำหนักตัว 
(กิโลกรัม) 

อาหารที่กิน 
(กรัม/ตัว/วัน) 

20 4.40 140  7.50 260 

25 5.20 170  8.60 300 

30 5.80 165  10.00 335 

35 5.80 150  10.90 330 

40 5.70 150  11.50 300 

45 5.50 150  11.80 290 

50 5.50 155  12.20 295 

55 5.50 155  12.60 300 

60 5.60 155  12.90 305 
ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (1994) 
หมายเหตุ: เริ่มปรับการให้อาหารไก่งวงพ่อแม่พันธุ์เมื่อไก่อายุประมาณ 20 สัปดาห์ โดยให้อาหารสำหรับไก่สาว/ไก่พ่อพันธุ์ 
(โปรตีน 12% พลังงาน และ 2,900 kcal ME/kg) และเมื่อไก่งวงแม่พันธุ์อายุประมาณ 28 สัปดาห์ จึงเริ่มปรับการให้อาหาร
เป็นสูตรอาหารสำหรับไก่ระยะไข่ (โปรตีน 14% พลังงาน และ 2,900 kcal ME/kg) 
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กำหนดการประชุมเครือข่าย  

“ทิศทางในการบริหารจัดการกลุ่มและการวางแผนด้านการตลาด 

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุร”ี 

วันที่ 20 มกราคม 2565 

ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

------------------------------------------- 

วัตถุประสงค์ :  เพื่อกำหนดแผนบริหารจัดการกลุ่ม การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน การวางแผนการผลิต และ

แผนการตลาด 

กลุ่มเป้าหมาย :  เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  

จำนวน : 20 คน 

วิทยากร :  รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา เข็มผะกา 

  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี 

  นางจำเนียน สวนงาม และนายเจษฎา ทิพยสุขศรี 

กำหนดการ : 

20 มกราคม 2565 

8.30 น.  ออกเดินทางไปอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

9.30 น.  ลงทะเบียน 

10.00 น. บรรยาย "การกำหนดแผนบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูเ้ลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี” 

   โดย นางจำเนียน สวนงาน  

นายเจษฎา ทิพยสุขศรี  

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 น. บรรยาย "กำหนดแผนการผลิตและการตลาด”  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา  เข็มผะกา 

 15.30  พักรับประทานอาหารว่าง 

 16.30 น. ตอบข้อซักถาม  

 17.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

-------------------------------------  
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1) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่าย “ทิศทางในการบริหารจัดการกลุ่มและการวางแผนด้านการตลาด

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี” 

 

 
 

  



121 

  

กำหนดการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร 

“การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน” 

วันที่ 13 มีนาคม 2565 

ณ กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

------------------------------------------- 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวง ให้แก่เกษตรกร           

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี และผู้ที่สนใจ 

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี และผู้ที่สนใจ จังหวัดนครราชสีมา  

จำนวน : 20 คน  

วิทยากร :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมภนูุช ฆ้องลา และ อาจารย์ ดร. สุมาลี มุสิกา 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

กำหนดการ :  

13 มีนาคม 2565 
 07.00 น. ออกเดินทางไปอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 08.00 น. ลงทะเบียน 

08.30 น. บรรยายประกอบการปฏิบัติ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมภูนุช ฆ้องลา 

 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.45 น. สาธิตการปฏิบัติ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน” 

โดย อาจารย์ ดร. สุมาลี มุสิกา 
 11.45 น. ตอบข้อซักถาม 
 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น.  กิจกรรม "การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน”  

โดย อาจารย์ ดร. สุมาลี มุสิกา 
 14.00 น. เดินทางกลับ 
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1) รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน” 
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2) สรุปผลการประเมินการอบรมเรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน”  
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.99 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.78 อยู่ใน

เกณฑ์ มากที่สุด 
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 3.79 อยู่ในเกณฑ์ มาก 
4. ด้านการนำความรู้ไปใช้ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 5.00 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
5. ภาพรวมระดับความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน มี

ค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
รายละเอียดผลการประเมินแสดงไว้ในตารางที่ 6 และภาพท่ี 5 

 
ตารางท่ี 6 สรุปผลการประเมินการอบรมเรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน” จาก

เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งหมด 17 คน 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 

5 4 3 2 1 
ด้านวิทยากร  4.99 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 17 0 0 0 0 5.00 
2. ความสามารถในการอธิบายเนือ้หา 17 0 0 0 0 5.00 
3. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว ้ 17 0 0 0 0 5.00 
4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 16 1 0 0 0 4.94 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 4.78 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 16 1 0 0 0 4.94 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการอบรม 11 5 0 0 0 4.41 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 17 0 0 0 0 5.00 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 3.79 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อน ฟังบรรยาย  0 5 0 12 0 2.59 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลัง ฟังบรรยาย  17 0 0 0 0 5.00 
ด้านการนำความรู้ไปใช้ 5.00 
1. สามารถนำความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ทำงานได ้
17 0 0 0 0 5.00 

2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 17 0 0 0 0 5.00 
3. สามารถนำความรูไ้ปเผยแพร/่ถ่ายทอดได้ 17 0 0 0 0 5.00 
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ภาพที่ 5 ระดับความพึงพอใจในการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน 

  

5.00

3.79

4.78

4.99

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

ด้านการนําความรู้ไปใช้

ด้านความรู้ความเข้าใจ

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร

ด้านวิทยากร 
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3) เอกสารประกอบการอบรม “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาบไก่งวงพร้อมรับประทาน”  
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กำหนดการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร 

“การฝึกอบรมทางด้านการตลาดและการใช้เว็บไซต์สำหรับเกษตรกร” 

วันที่ 13 มีนาคม 2565 

ณ กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

------------------------------------------- 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านการตลาด ให้แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยงไก่

งวงอำเภอครบุรี และผู้ที่สนใจ 

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงอำเภอครบุรี และผู้ที่สนใจ จังหวัดนครราชสีมา  

จำนวน : 20 คน  

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา สุคัณธสิริกุล 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

กำหนดการ :  

13 มีนาคม 2565 
 13.00 น. ออกเดินทางไปอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 14.00 น. ลงทะเบียน 
          14.30 น. บรรยายอบรม “การฝึกอบรมทางด้านการตลาดและการใช้เว็บไซต์สำหรับเกษตรกร” 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา สุคัณธสิริกุล 
 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 15.45 น. กิจกรรม workshop การวางแผนการตลาด 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา สุคัณธสิริกุล 
 17.45 น. ตอบข้อซักถาม 
 18.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

------------------------------------------- 
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1) รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม “การฝึกอบรมทางด้านการตลาดและการใช้เว็บไซต์สำหรับเกษตรกร” 
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2) สรุปผลการประเมินการอบรมเรื่อง “การฝึกอบรมทางด้านการตลาดและการใช้เว็บไซต์สำหรับ
เกษตรกร”  
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 5.00 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 5.00 อยู่ใน

เกณฑ์ มากที่สุด 
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 3.50 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
4. ด้านการนำความรู้ไปใช้ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 5.00 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
5. ภาพรวมระดับความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทางด้านการตลาดและการใช้เว็บไซต์สำหรับ

เกษตรกร มีค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
รายละเอียดผลการประเมินแสดงไว้ในตารางที่ 7 และภาพที่ 6 

 
ตารางท่ี 7 สรุปผลการประเมินการอบรมเรื่อง “การฝึกอบรมทางด้านการตลาดและการใช้เว็บไซต์สำหรับ

เกษตรกร” จากเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งหมด 17 คน 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 

5 4 3 2 1 
ด้านวิทยากร  5.00 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 17 0 0 0 0 5.00 
2. ความสามารถในการอธิบายเนือ้หา 17 0 0 0 0 5.00 
3. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว ้ 17 0 0 0 0 5.00 
4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 17 0 0 0 0 5.00 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 5.00 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 17 0 0 0 0 5.00 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการอบรม 17 0 0 0 0 5.00 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 17 0 0 0 0 5.00 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 3.50 
1. ความรู้ความเข้าใจ ก่อน ฟังบรรยาย  0 0 0 17 0 2.00 
2. ความรู้ความเข้าใจ หลัง ฟังบรรยาย  17 0 0 0 0 5.00 
ด้านการนำความรู้ไปใช้ 5.00 
1. สามารถนำความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ทำงานได ้
17 0 0 0 0 5.00 

2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 17 0 0 0 0 5.00 
3. สามารถนำความรูไ้ปเผยแพร/่ถ่ายทอดได้ 17 0 0 0 0 5.00 
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ภาพที่ 6 ระดับความพึงพอใจในการฝึกอบรมทางด้านการตลาดและการใช้เว็บไซต์สำหรับเกษตรกร 

  

5.00

3.50

5.00

5.00

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

ด้านการนําความรู้ไปใช้

ด้านความรู้ความเข้าใจ

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร

ด้านวิทยากร 
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3) เอกสารประกอบการอบรม “การฝึกอบรมทางด้านการตลาดและการใช้เว็บไซต์สำหรับเกษตรกร” 
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ประวัตินักวิจัย 
 
หัวหน้าโครงการ 
1. ชื่อ – สกุล: นางสาว สุทิศา  เข็มผะกา 

Miss Sutisa Khempaka 
2. หมายเลขบัตรประชาชน: 3 3201 00126 85 7 
3. ตำแหน่งปัจจุบัน:  รองศาสตราจารย์ 
4. หน่วยงานที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมเลขหมายโทรศัพท์ และ E-mail 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 0-4422-4572  โทรสาร 0-4422-4150 
E-mail: khampaka@sut.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 
ระดับ

การศึกษา 
อักษรย่อปริญญาและชื่อเต็ม คณะ วิชาเอก ช่ือสถาบันการศึกษา/ ปี ประเทศ 

ป. ตร ี วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑติ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

เกษตรศาสตร ์ เกษตรศาสตร ์ ม.อุบลราชธาน,ี 2541 
 

ไทย 
 

ป. โท วท.ม. วิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต 

เกษตรศาสตร ์ สัตวศาสตร ์ ม. ขอนแก่น, 2545 
 

ไทย 
 

ป. เอก Ph.D. (Agricultural 
Science) 

เกษตรศาสตร ์ Animal 
Nutrition and 
Feed Science 

Gifu University, 2006 Japan 

 
6. สาขาวิชาที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ 

6.1 โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เค้ียวเอ้ือง (Non-ruminant Nutrition) 
6.2 การผลิตสัตว์ปีก (Poultry production) 
6.3 การผลิตสุกร (Swine Production) 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง: การศึกษาและปรับปรุงเนื้อเยื่อของไก่ที่ตอบสนองต่อความเครียดจาก

ความร้อนเพ่ือเพ่ิมความทนทานในการผลิตภายใต้สภาพอากาศที่ท้าทาย 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง: การประเมินศักยภาพของวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองเพื่อพัฒนาเป็นสาร

เสริมสำหรับสัตว์ 
7.3 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง: การประเมินคุณสมบัติของ Lactobacillus และ Bifidobacterium ที่ได้

จากท่อทางเดินอาหารของไก่เพ่ือใช้เป็นโพรไบโอติคในอาหารไก่เนื้อ 

mailto:khampaka@sut.ac.th


139 

  

7.4 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง: การสกัดและการประเมินใยอาหารที่ได้จากกากมันสำปะหลังและกากมัน
เอทานอลเป็นสารเสริมสำหรับไก่เนื้อและไก่ไข่ 

7.5 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง: ระดับพลังงาน โปรตีน และกรดอะมิโน ที่เหมาะสมสำหรับไก่ลูกผสม
พ้ืนเมืองระดับสายเลือด 50% 

7.6 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง: การใช้กากมันสำปะหลังร่วมกับส่าเหล้าเป็นวัตถุดิบอาหารสำหรับสุกร 
7.7 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง: ผลของการเสริมกรดอินทรีย์ต่อสุขภาพทางเดินอาหาร และสมรรถนะการ

ผลิตของลูกสุกรหย่านม 
7.8 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื ่อง: การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากกากมันสำปะหลังเพื่อเป็น

แหล่งพลังงานทางเลือกสำหรับไก่ไข ่
7.9 หัหน้าโครงการวิจัยเรื่อง: การเพิ่มคุณภาพของกากมันสำปะหลังโดยการหมักด้วยเชื้อ Aspergillus 

oryzae เพ่ือเป็นวัตถุดิบอาหารสำหรับไก่ไข่ 
7.10 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง: การใช้น้ำมันหอมระเหยจากสะระแหน่ไทย (Mentha cordifolia Opiz.) 

เพ่ือทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารไก่เนื้อ  
7.11 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง: การใช้กากมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสูตรอาหารสำหรับไก่เนื้อ 
7.12 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื ่อง: การปรับปรุงคุณภาพของกากมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งพลังงาน

ทางเลือกใหม่สำหรับไก่เนื้อ 
7.13 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง: ผลของการเสริมกลูตามีนในอาหาร ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต การ

พัฒนาของระบบทางเดินอาหาร และการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อ 
7.14 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง: การใช้ไคตินจากเปลือกกุ้งกุลาดำ (Peneaus monodon) เป็นสารเสริม

ชีวนะในอาหารไก่เนื้อ 
7.15 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง: การทดสอบผลิตภัณฑ์การค้าของส่วนผสมสารสกัดหยาบจากพริกและ

สารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในสุกรขุน 
7.16 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง: ผลของระดับน้ำมันปลาทะเลในอาหารและช่วงระยะเวลาการให้อาหารต่อ

สมรรถนะการเจริญเติบโตและส่วนประกอบของกรดไขมันขนิดโอเมก้า-3 ในเนื้อไก่พ้ืนเมือง 
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http://www.lib.tsu.ac.th:8080/ipac20/ipac.jsp?session=N2826348M7390.2151&profile=tsu&uri=search=TL@!%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=10.40.1.32@!db73_tsu
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ธนกฤตา วรรัตน์โภคา, กาญจนา สุคัณธสิริกุล. (2553). ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดธุรกิจท่องเที่ยวเชิง
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กาญจนา สุคัณธสิริกุล. (2555). ผลกระทบของประสิทธิภาพธุรกิจแห่งนวัตกรรมที่มีผลต่อการดำเนินงานของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, 3(2), 17-36. 
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Sukanthasirikul, K. and Trongpanich, W. (2013). The effects of market orientation on service 
quality and new service success. Journal of International Business and Economics. 13(3). 
pp.215-224. 
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Sukanthasirikul, K. and Phornlaphatrachakorn, K. (2021) Product Innovation Accounting, 
Customer Response Capability and Market Success: An Empirical Investigation in 
Thailand.  Journal of Asian Finance, Economics and Business. 8(10). pp.65-76. (SCOPUS 
Q2)  

7. การนำเสนอบทความวิจัย 
Sukanthasirikul, K. and Trongpanich, W. (2013). The effects of market orientation on service 

quality and new service success, in International Academy of Business and Economics 
(IABE) Fall 2013 Conference at Circus Circus Hotel, Las Vegas, on 13-15 October 2013, Las 
Vegas, USA. pp.215-224. (Oral presentation)  

Trongpanich, W. and Sukanthasirikul, K. (2014). The roles of customer orientation and 
employee orientation contribute to service quality and new service success, in 
International Academy of Business and Economics (IABE) 2014 Verona Conference at 
University of Verona, Verona, on 27-29 June 2014, Verona, Italy. pp.37-46. (Oral 
presentation) 

Sukanthasirikul, K and Trongpanich, W. (2015) Cultural tourism experience on customer 
satisfaction: Evidence from Thailand, In 10th International Scientific Conference on 
Economic and Social Development – at KOVENS Conferences Center, Miami, on 25 
September 2015, Florida, USA. (Oral presentation) 

Sukanthasirikul, K and Trongpanich, W. (2017) Examining the role of tourism service quality 
on tourist satisfaction.  International Conference on Social Science, Literature, 
Economics and Education – at A Joie de Vivre Hotel during  6th -7th August 2017 , San 
Francisco, California, USA. (Oral presentation) 

8. ผลงานวิจัย  
8.1 สุทิศา เข็มผะกา, ภคนิจ คุปพิทยานันท์, เฉลิมชัย หอมตา, ปภังกร ส่างสวัสดิ์ และกาญจนา สุคัณธสิริ

กุล. โครงการการยกระดับรูปแบบการผลิตไก่งวงขุนให้มีคุณภาพสูงและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรใน
เขตอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา. (ทุน ว.ช.) (2564). (ผู้ร่วมวิจัย) 

8.2 สรียา วิจิตรเสถียร และกาญจนา สุคัณธสิริกุล. โครงการแบบจำลองธุรกิจในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ไก่โคราช. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (ทุน สกว.) (2563) (ผู้ร่วมวิจัย) 

8.3 กาญจนา สุคัณธสิริกุล. การพัฒนาศักยภาพการตลาดบริการของโฮมสเตย์ที่ได้รับรองมาตรฐานใน
จังหวัดนครราชสีมา. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา. (ทุน ว.ช.) (2558) 

8.4 กาญจนา สุคัณธสิริกุล. การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา. (ทุน ว.ช.) (2556) 
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8.5 กาญจนา สุคัณธสิริกุล. ผลกระทบของธุรกิจแห่งนวัตกรรมที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา. (ทุนสนับสนุน
นักวิจัยหน้าใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) (2554) 

8.6 กาญจนา สุคัณธสิริกุล. การประเมินผลลัพธ์โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพเพ่ือการผลิตข้าวหอมมะลิ
ปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม. (ทุนจังหวัด
มหาสารคาม) (2550) 

8.7 กาญจนา สุคัณธสิริกุล. ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลที่จบในปีการศึกษา 2543 ถึง 2545. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. 
นครราชสีมา. (ทุนมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล) (2548) 

9. ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ : 
การตลาดบริการ กลยุทธ์การตลาด ธุรกิจนวัตกรรม พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการการโรงแรม การจัดการ

การท่องเที่ยว การจัดการการค้าปลีก การตลาดระหว่างประเทศ การวิจัยการตลาด การตลาดดิจิตอล การ
จัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาด ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
10. วิทยากร 

การให้การบริการที่เป็นเลิศ จิตสำนึกในการบริการและการคิดเชิงบวก จิตสำนึกรักองค์กร จิตสำนึกรัก
องค์กรและการทำงานเป็นทีม เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ การ
เขียนแผนธุรกิจด้วยฺ Business Model Canvas Lean canvas การเขียนแผนการตลาด การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริการโดยใช้แนวคิดลีน การบริหารการเปลี่ยนแปลง 7 habits รูปแบบธุรกิจอละกลยุทธ์การตลาด 
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ผู้ร่วมโครงการ (3) 
1. ชื่อ – สกุล: นายปภังกร ส่างสวัสดิ์ 

        Mr. Papungkorn Sangsawad 
2. หมายเลขบัตรประชาชน: 1-5101-00123-88-4 
3. ตำแหน่งปัจจุบัน:  อาจารย์ 
4. หน่วยงานที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมเลขหมายโทรศัพท์ และ E- mail 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 0-8841-41978  โทรสาร 0-4422-4376 
E- mail: papungkorn@sut.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 
ระดับ

การศึกษา 
อักษรย่อปริญญาและชื่อ

เต็ม 
คณะ วิชาเอก ช่ือสถาบันการศึกษา/ 

ปี 
ประเทศ 

ป. ตร ี วท.บ. วิทยาศาสตร์บัณฑติ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1)   

วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม

เกษตร 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ

อาหาร 

ม.แม่โจ้, 2552 ไทย 

ป. เอก 
 

ปร.ด. วิทยาศาสตร ์
ดุษฏีบัณฑิต 

เทคโนโลยี
เกษตร 

เทคโนโลยีอาหาร ม. เทคโนโลยสีุรนารี, 
2559 

ไทย 

 
6. สาขาวิชาที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ 

6.4  โปรตีนอาหาร (Food protein) 
6.5  เอนไซม์ (Enzyme) 
6.6  อาหารฟังก์ชั่น (Functional Foods) 
6.7  วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ (Meat science) 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง : การผลิตเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเลือดไก่สำหรับการเป็นอาหาร

เสริมสุขภาพ ทุนวิจัยบริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ระยะเวลา 1.5 ปี โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
งบประมาณ 700,000 บาท 

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง : การผลิตเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากแมลงวันลาย ทุนวิจัยบริษัท
ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ระยะเวลา 1 ปี โครงการเสร็จสิ้นแล้ว งบประมาณ 700,000 บาท 

7.3 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง : การผลิตเปปไทด์ที่แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพจากเลือดเป็ด ทุนวิจัย สกวก.
ระยะเวลา 2 ปี โครงการกำลังดำเนินการ งบประมาณ 1,600,000 บาท 

7.4 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง : การผลิตเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งไดเปปติดิลเปปติเดส-IV จากเลือดไก่ ทุน
วิจัย สกว. ระยะเวลา 1.5 ปี โครงการเสร็จสิ้นแล้ว งบประมาณ 1,200,000 บาท 
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7.5 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง : การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทสำหรับผู้ป่วยจากไข่ไก่ ทุนจากบริษัทศูนย์
วิทยาศาสตร์เบทาโกร ระยะเวลา 1 ปี โครงการเสร็จสิ้นแล้ว งบประมาณ 700,000 บาท 

7.6 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง : การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากโปรตีนเนื้อไก่ ทุนจาก
บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร ระยะเวลา 1 ปี โครงการเสร็จสิ้นแล้ว งบประมาณ 700,000 บาท 

7.7 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง : การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเลือดหมู ทุนจากบริษัทศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด ระยะเวลา 1 ปี โครงการกำลังดำเนินการ งบประมาณ 1,300,000 บาท 

7.8 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง : การศึกษาสารสำคัญและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากซุปไก่สกัด ทุนจาก
บริษัทศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด ระยะเวลา 6 เดือน โครงการกำลังดำเนินการ 
งบประมาณ 550,000 บาท 

7.9 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง : การผลิตคอลลาเจนและโปรตีนไฮโดรไลเสทจากปอดหมู ทุนจากบริษัท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด ระยะเวลา 1 ปี โครงการกำลังดำเนินการ งบประมาณ 
1,300,000 บาท 

7.10 หัวหน้าโครงการวิจัยย่อยเรื่อง : การพัฒนาเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ไก่โคราชเพื่อเพิ่มการกระจาย
รายได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ: การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการแปรรปู 
ผลิตภัณฑพรอมรับประทานจากไกโคราช ทุนจาก วช. ระยะเวลา 1 ปี โครงการกำลังดำเนินการ 
งบประมาณ 100,000 บาท 

7.11 ผู้ร่วมโครงการวิจัยย่อยเรื่อง : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาไก่โคราชแบบองค์รวมเพื่อเพิ่ม GDP:  การ
ปรับปรุงคุณภาพเนื้อไก่โคราชด้วยวิธีซุปเปอร์ชิลลิ่ง ทุนจาก วช . ระยะเวลา 1 ปี โครงการกำลัง
ดำเนินการ งบประมาณ 400,000 บาท 

8. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
Hamzeh, A., Sangsawad, P., Noisa, P., Choowongkomon, K., & Yongsawatdigul, J. (2022). 

Bioactivities of In Vitro Transepithelial Transported Peptides from Cooked Chicken Breast. 
International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 28, 1-10. 

Suwanangul S., Sangsawad P., Alashi M., Aluko R., Tochampa W., Chittrakorn S. and 
Ruttarattanamongkol K. (2021). Antioxidant activities of Sacha Inchi (Plukenetia volubilis 
L.) protein isolate and its hydrolysates produced with different proteases. Maejo 
International Journal of Science and Technology. 2021, 15(01), 48-60. 

Khongla, C., Musika, S., and Sangsawad, P. (2020). Changes in antioxidant activity of fermented 
fish sauce (Nam Pla-ra) from Osteochilus Hasseltii during fermentation. Suranaree Journal 
of Science and Technology, 2020, 27.2. 

Chaiyasit S., Okrathok S., Pongsetkul J., Sangsawad P., Molee W. and Khempaka S. (2019). Effect 
of low purine diets on uric acid concentration in serum and excreta of Korat chickens. In 
Proceedings of The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and 
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Production (TASP) and International Conference on Native Chicken (ICONC), Thailand, 9-
12th July 2019, (pp. 85-89), Nakhon Ratchasima, Thailand. 

Khimkem A., Jantasaeng O., Pongsetkul J., Sangsawad P., Molee W. and Khempaka S. (2019). 
Effects of Sida acuta Burm. f. supplementation in diets on serum antioxidant enzyme of 
Korat chickens. In Proceedings of The 2nd International Conference on Tropical Animal 
Science and Production (TASP) and International Conference on Native Chicken (ICONC), 
Thailand, 9-12th July 2019, (pp. 90-94), Nakhon Ratchasima, Thailand. 

Sangsawad, P., Roytrakul, S., Choowongkomon, K., Kitts, D., Chen, X., Meng, G., Li-Chan E., and 
Yongsawatdigul, J. (2018). Transepithelial transport across Caco-2 cell monolayers of 
angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory peptides derived from simulated in vitro 
gastrointestinal digestion of cooked chicken muscles. Food chemistry, 251: 77-85. 

Sangsawad, P., Roytrakul, S., Choowongkomon, K., Kitts, D., Chen, X., Li-Chan E., and 
Yongsawatdigul, J. (2018). Transepithelial transport and structural changes of chicken 
angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibitory peptides through Caco-2 cell 
monolayers. Journal of Functional Foods, 45: 401-408. 

Panyayai, T., Sangsawad, P., Pacharawongsakda, E., Sawatdichaikul, O., Tongsima, S., and 
Choowongkomon, K. (2018). The potential peptides against angiotensin-I converting 
enzyme through a virtual tripeptide-constructing library. Computational biology and 
chemistry, 77: 207-213. 

Sangsawad, P., Roytrakul, S., and Yongsawatdigul, J. (2017). Angiotensin converting enzyme 
(ACE) inhibitory peptides derived from the simulated in vitro gastrointestinal digestion of 
cooked chicken breast. Journal of Functional Foods, 29: 77-83.  

Sangsawad, P., Kiatsongchai, R., Chitsomboon, B., and Yongsawatdigul, J. (2016). Chemical and 
cellular antioxidant activities of chicken breast muscle subjected to various thermal 
treatments followed by simulated gastrointestinal digestion. Journal of food science, 81: 
2431-2438. 

Sangsawad, P. and Arkanit, K (2010). Effect of Pulsed Electric Fields (PEF) on the oxidation of 
oil in water emulsion products. Funded by Industrial and research projects for 
undergraduate students (IRPUS) scholarship from The Thailand Research Fund. (IRPUS 
Junior Project) 

Sangsawad, P., Arkanit, K, and Visessanguan W. (2009). Enriches value of cassava pulp treated 
with bacteria and yeasts for using as protein source of animal feed. Funded by National 
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Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Bangkok, Thailand. (NSTDA Junior 
Project) 

9. เสนอในการประชุมวิชาการ 
Sangsawad, P. and Yongsawatdigul, J. (2019). Chicken blood as a source of dipeptidyl 

peptidase-IV (DPP-IV) inhibitory peptides. The International Congress on Domestic Animal 

Breeding Genetics and Husbandry - 2019 (ICABGEH-19) in Prague, Czech Republic. 11-13 

September 2019, Poster presentation. 

Sangsawad, P. and Yongsawatdigul, J. (2019). Bioactive peptides derived from Korat chicken 

breast muscle subjected to various thermal treatments followed by simulated 

gastrointestinal digestion. The International Congress on Domestic Animal Breeding 

Genetics and Husbandry - 2019 (ICABGEH-19) in Prague, Czech Republic. 11-13 September 

2019, Poster presentation. 

Sangsawad, P., Roytrakul, S., Choowongkomon, K., Kitts, D., Chen, X., Meng, G., Li-Chan E., and 

Yongsawatdigul, J. (2017). The oral presentation award: Cooked Korat-chicken breast as 

a potential source of antioxidant and angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory 

peptides upon in vitro gastrointestinal digestion”, Food Innovation Asia Conference, 

Bangkok, Thailand, 15 -17 June 2017, First Runner-up. 

Sangsawad, P., Roytrakul, S., and Yongsawatdigul, J. (2016). ACE inhibitory peptides of chicken 

breast muscle subjected to various thermal treatments followed by simulated 

gastrointestinal digestion. 9-10 August 2016, RGJ Seminar Series 116 (Theme: Food & 

Agriculture), Khonkaen University, The best oral presentation. 

Sangsawad, P., Roytrakul, S., and Yongsawatdigul, J. (2016). Purification, identification, and 

characterization of ACE inhibitory peptide from simulated gastrointestinal digestion of 

cooked chicken breast muscle. 16-18 June 2016, The 18th Food Innovation Asia 

Conference 2016 (FIAC 2016), Food Research and Innovation for Sustainable Global 

Prosperity, BITEC Bangna Thailand, Oral presentation. 

Sangsawad, P., Roytrakul, S., and Yongsawatdigul, J. (2016). Antioxidant and ACE inhibitory 

peptides released from simulated in vitro gastrointestinal digestion of cooked chicken 

breast protein. August 14-19, 62nd International Congress of Meat Science and 

Technology, 2016, Bangkok, Thailand, Proceeding. 
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Sangsawad, P., Roytrakul, S., and Yongsawatdigul, J. (2014). Effect of thermal treatments on 

encrypted antioxidant peptides of chicken breast muscle subjected to simulated 

gastrointestinal digestion. August 5-6, 2014, Second SUT International Agricultural 

Colloquium 2014, Thailand, Excellent poster presentation. 

Sangsawad, P. and Yongsawatdigul, J. (2014). The impact of thermal treatments of chicken 
breast protein on simulated gastrointestinal digestion and formation of antioxidant 
peptides. June 11-13, 2014, RGJ-Ph.D. Congress XV. Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, 
Chonburi, Thailand, Poster presentation. 
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ผู้ร่วมโครงการวิจัย (4) 
1. ชื่อ – นามสกุล: นายเฉลิมชัย หอมตา 

Mr. Chalermchai Hormta 
2. หมายเลขบัตรประชาชน: 3-3099-00123-00-1  
3. ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิชาการเกษตร 
4. หน่วยงานที่อยู่ท่ีติดต่อได้ 

ฟาร์มมหาวิทยาลัย  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ 044 – 225000  โทรสาร – 
E-mail: chalee42@sut.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 
ระดับ 

การศึกษา 
อักษรย่อปริญญา 

และช่ือเต็ม 
คณะ วิชาเอก ช่ือสถาบันการศึกษา/ป ี ประเทศ 

ป.ตร ี วท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต  เกษตรศาสตร ์ สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 
2535 

ไทย 

ป.โท วท.ม.วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต  

เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว ์

- มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
สุรนารี, 2546 

ไทย 

 
6. สาขาวิชาที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ 

การจัดการฟาร์มไก่พ้ืนเมือง การจัดการฟาร์มไก่ไข่ และการส่งเสริมวิชาการด้านสัตว์ปีก 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยภายในประเทศ  

1. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง : โครงการ “มทส. ฟาร์มอัจฉริยะ (SUT Smart Farm)” ปีงบประมาณ 2561 
2. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง : การศึกษาสภาพการเลี้ยงไก่เนื้อโคราชของเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ
โคราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารี (A Study of Raising Conditions on SUT Korat Meat Chicken 
Farmer’s Network.) ปีที่พิมพ์ 2562 แหล่งทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

8. ผลงานด้านวิชาการ 
1. รายงานการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพการเลี้ยงไก่เนื้อโคราชของเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ

โคราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (A Study of Raising Conditions on SUT Korat Meat 

Chicken Farmer’ Network.)” (2563) 

2. รายงานวิจัยเรื่อง “อัตราส่วนระหว่างกรดไขมันชนิดโอเมก้า-6 และโอเมก้า-3 ในอาหาร ที่มีผลต่อการ

ปรับปรุงส่วนประกอบของกรดไขมันในไข่และเนื้อไก่” (2561) 

3. รายงานวิจัยเรื่อง “การควบคุมพฤติกรรมความเป็นแม่โดยระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อในไก่พ้ืน

เมืองไทยเพศเมีย : บทบาทของวาโซแอคทีฟอินเทสทินอลเปปไทด์” (2559) 

mailto:chalee42@sut.ac.th
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4. รายงานวิจัยเรื่อง “ผลของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิต คุณภาพไข่ ปริมาณ

คอเลสเตอรอล และองค์ประกอบของกรดไขมันในไข่” (2558) 

5. รายงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากกากมันสำปะหลังเพ่ือเป็นแหล่งพลังงาน

ทางเลือกสำหรับไก่ไข่” (2558) 

6. รายงานวิจัยเรื่อง “การสร้างสายพันธุ์ "ไก่เนื้อโคราช" เพื่อการผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจชุนชน ระยะที่2 

( Establishment of " Korat Meat Chicken"  Strain for Small and Micro Community 

Enterprise (SMCE) Production, second phase)” (2558) 

7. รายงานวิจัยเรื่อง “ผลของสัดส่วนน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปลาทูน่าในอาหารที่มีข้าวโพดและกากถั่ว

เหลืองเป็นส่วนประกอบหลัก ต่อสมรรถนะการผลิตของไก่ไข่ และอัตรส่วน ระหว่างกรดไขมันชนิดโอ

เมก้า-6 และโอเมก้า-3 ในไข่แดง” (2557) 

8. รายงานวิจัยเรื่อง “การใช้สะระแหน่ (Mentha cordifolia Opiz.) เป็นสารเสริมเพื่อทดแทนการใชย้า

ปฏิชีวนะในอาหารไก่เนื้อ” (2556) 

9. รายงานวิจัยเรื่อง “การสร้างสายพันธุ์ “ไก่เนื้อโคราช” เพ่ือการผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจชุมชน” (2555) 

10.  รายงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากกากมันสำปะหลังเพ่ือเป็นแหล่งพลังงาน

ทางเลือกสำหรับไกเ่นื้อ” (2555) 

11. รายงานวิจัยเรื ่อง “ผลของพฤติกรรมความเป็นแม่ที่มีต่อระดับของฮอร์โมนโปรแลคตินในไก่พ้ืน

เมืองไทยเพศเมีย” (2555) 

12.  รายงานวิจัยเรื่อง “ผลของช่วงแสงต่อระบบการสืบพันธุ์และวงจรการสืบพันธุ์ในไก่พื้นเมืองไทยเพศ

เม ีย :  บทบาทของฮอร ์โมนสเต ียรอยด ์ (Effects of Photoperiod upon the Reproductive 

System and Reproductive Cycle in the Female Native Thai Chicken:  Roles of Steroid 

Hormones)” (2554) 

13.  รายงานวิจัยเรื่อง “ผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่อกลไกการควบคุมวงจรการสืบพันธุ์โดยระบบ

ประสาทและระบบต่อมไร้ท่อในไก่พื้นเมืองไทยเพศเมีย (Effects of Ambient Temperature upon 

the Neuroendocrine Regulation and the Mechanism( s)  Mediating the Reproductive 

Cycle of the Female Native Thai Chicken)” (2554) 

14.  รายงานวิจัยเรื่อง “ผลของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบกึ่งปล่อยต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ปริมาณ

คอเลสเตอรอล และองค์ประกอบของกรดไขมันในเนื้อ” (2555) 

15.  รายงานวิจัยเรื่อง “ผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่อกลไกการควบคุมวงจรการสืบพันธุ์โดยระบบ

ประสาทและระบบต่อมไร้ท่อในไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย : บทบาทของฮอร์โมนสเตียรอยด์” (2554) 

16.  รายงานวิจัยเรื่อง “การจำแนกสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย Microsatellite 

Marker” (2546) 



163 

  

9. ประสบการณ์และการศึกษาดูงาน 
1. การจัดการด้านสัตว์ปีก (การจัดการฟาร์ม การเลี้ยงไก่เนื้อ การเลี้ยงไก่ไข ่และการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ฯลฯ) 

2. วิทยากรอบรมด้านสัตว์ปีก  ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2535 ถึง ปัจจุบัน 

3. ผู้สอนปฏิบัติการ วิชา Poultry Production และ วิชา General Farm Practicum สาขาวิชาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4. ศึกษาดูงาน  ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศ

ญี่ปุ่น และประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 6 – 11 ธันวาคม 2561 

5. ผ่านการอบรมหลักสูตร “การขออนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 14 – 

15 มีนาคม 2559  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน  กรุงเทพมหานคร 

6. ผ่านการอบรมหลักสูตร “นักสัตวบาลศาสตร์ รุ ่นที่ 5”  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน  

กรุงเทพมหานคร  ได้รับการรับรองจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ปี 2552 

7. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ” กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  วันที่ 29 มกราคม 2551 

8. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ

และฟาร์มเป็ดเนื้อในระบบคอมพาร์ทเมนต์”  กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28 มกราคม 

2551 

9. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่”  กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์วันที่ 24 มกราคม 2549 

10. ได้รับทุนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Training Course on Livestock Production ณ กรุงโซล ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2543 
 

 


