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บทคัดยอ 
การพัฒนาระบบการผลิตไกพ้ืนเมืองประดูหางดําเชียงใหม และพัฒนามาตรฐานโรงฆาไกชุมชนใน

พ้ืนท่ีอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
จรัญ ใจลังกา 1 ชัยณรงค วงคสรรศรี 2 วิรพัชร สายโปธิ3 

    
วัตถุประสงคของงานวิจัย 1)เพ่ือศึกษาการลดตนทุนโดยใชระบบการจัดการฟารม

มาตรฐานในเกษตรกรรายยอยท่ีเล้ียงไกประดูหางดํา 2)เพ่ือพัฒนารูปแบบบริหารจัดการแผนการ
ตลาดไกพ้ืนเมือง (Marketing plan) สูระบบการผลิตอาหารปลอดภัย และความม่ันคงทางดาน
อาหารของเกษตรกร และกลุมเกษตรกร 3)เพ่ือพัฒนาโรงฆาไกชุมชนรวมกับผูประกอบการเอกชน 
และกลุมเกษตรกร 

ดําเนินการวิจัยในกลุมเกษตรกร อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 18 ราย ท่ีเล้ียงไกประดู
หางดําพันธุแทขุนแบบนําเขาเล้ียงและจาํหนายรุนเดียว(All in all out) ในระหวางเดือนพฤษภาคม 
2557-เมษายน 2558 และภาคเอกชน 1 ราย อยูในอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

เกษตรกรไดรับการปรับปรุงและประเมินฟารมตามมาตรฐานฟารมไกพ้ืนเมือง จาก 29 ขอ 
มีเกษตรกรปฏิบัติตามเงื่อนไข Major Criteriaไดเพียง รอยละ 74.5 หรือประมาณ 18 ขอ ในการเล้ียง
ไก นําลูกไกเขาเล้ียงรุนละ 500 ตัว/ราย ผลิตไกขุนไดรุนละ 467.28 ตัว ระยะเวลาเลี้ยง เฉล่ีย 95 วัน
ไดนํ้าหนักเฉล่ีย 1.29 กก.ตอตัว รายไดจากการจําหนายไกขุนเฉล่ีย 60,216.78.00 บาท ตอรุน(รอย
ละ 98.02)กําไรตอนํ้าหนักไก 1 กก.เทากับ 27.48 บาท รายไดจากการขายปุยมูลไกเฉล่ีย 1,093.25 
บาท (รอยละ 1.98) รวมรายไดเฉล่ีย 61,566.00 บาท  

ดําเนินการพัฒนาโรงฆาสัตวปกสถานประกอบการเลขที่ 182/2 หมูท่ี 8 ต.มะเขือแจ อ.
เมือง จ.ลําพูน ซ่ึงสรางข้ึนเปนโรงฆาสัตวปกขนาดเล็กฆาไกไดวันละ 200 ตัว ขอรับรองโรงฆา
มาตรฐานจากกรมปศุสัตว ซ่ึงกรมปศุสัตวไดรับการรับรองเปนโรงฆาสัตวปกมาตรฐาน ซ่ึง
เกษตรกรไดนําไกเขาฆาท่ีโรงฆาไกท่ีพัฒนาไดมาตรฐาน แลวนํามาทดลองผลิตเปนไกสดแชแข็ง 
โดยมีตนทุน 149.50 บาท/ตัว จําหนายตัวละ 210 บาท (ราคาจาํหนายเฉล่ีย 190.91 บาท/กก.) กําไร 
60.50 บาท/ตัว และการผลิตไสอั่วไกสูตรสมุนไพร 1 กิโลกรัม ตนทุน 250 บาท จําหนาย กิโลกรัม
ละ 300 บาท มีกําไรกิโลกรัมละ 50 บาท 

 
 

                                                 
1 ศูนยวิจัยและพัฒนาปศุสัตวเขต 5 ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 
2 ศูนยวิจัยและพัฒนาปศุสัตวเขต 5 ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 
3 สถานประกอบการเลขที่ 182/2 ม.8 ต.มะเขือแจ อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 

คําสําคัญ : ไกประดูหางดํา มาตรฐานฟารม โรงฆาไก 
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Abstract 

Pradu-Hangdum Chiang Mai Indigenous Chicken Production System Development and 
Community Standard Chicken Slaughtering Development in Wang Nua District, Lamphang 

Province. 
Charan Chailungka4  Chainorong Wongsansri5  Wiraphat Saippthi6 

 
Subjects of study were 1)study to management standard indigenous chicken farm for 

cost decrease in Pradu-Hangdum small-holder farmer. 2)study to management indigenous chicken 
marketing plan. 3)study to management community standard chicken slaughtering development 
with farmer and farmer group. 

Study on 18 Pradu-Hangdum farmers of Amphur Phan, Chiang Rai Province that 
they raised all in all out system between May 2014 and April 2015 and chicken slaughtering 
owner in Amphur Moung, Lumpoon Province. 

Chicken farm had improvement to 29 items of standard indigenous chicken farm but 
it has 74.5% (18 items) of major criteria that farmers can practiced. 500 chicks were raised on 
initial each farm .Chickens produced 467.28 heads per crop. It was 1.29 kg. end weight for 95 
days raising. That income of chicken was 60,216.78.00 Baht per crop(98.02%) and profit as 27.48 
Baht per kg. chicken weight and income of manure was 1,093.25 Baht (1.98%). Total income was 
61,566.00 Baht. They had total profit for 10,512.03 Baht per crop. 

Chicken slaughtering house was development at 182/2 M.8, T.Makaujae, A.Moung, 
Lumphoon province. Its size was 200 heads per day. It was certified to standard chicken slaughter 
house by Department of Livestock Development Lumphoon office.Chickens were slaughtering in 
the chicken slaughtering house and it took to fresh frozen chicken. Cost was 149.50 Baht and sale 
price was 210 Baht/head(190.91 Baht/kg.). It was profit as 60.50 Baht/head. Herbal Saiaou was 
produced form chicken meat. Cost of Herbal Saiaou for 1 kg. was 250 Baht and sale price was 
300 Baht. They had 50 Baht profit per 1 Kg.. 

 
 

                                                 
4 Livestock Research and Development Center Fifth, Moung, Chiang Rai, 57100. 
5 Livestock Research and Development Center Fifth, Moung, Chiang Rai, 57100. 
6 Slaughtering House No 182/2 M.8, T.Makhaujae, A.Moung, Lumpoon, 51000. 

Keyword : Pradu-Hangdum chicken, standard farm, chicken slaughtering house 
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สัญญาเลขท่ีRDG 5720029 

โครงการ"การพัฒนาระบบการผลิตไกพ้ืนเมืองประดูหางดําเชียงใหม และพัฒนามาตรฐานโรงฆา
ไกชุมชนในพื้นท่ีอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง" 

 
1.ความสําคัญและท่ีมาของโครงการ 

การดําเนินโครงการปท่ี 1 โครงการไดคัดเลือกเกษตรกรในโครงการ 16 ราย มีรูปแบบการ
ผลิต 2 รูปแบบ ประกอบดวย การผลิตลูกไกแบบแมฟกธรรมชาติและการผลิตลูกโดยใชตูฟก 6 ราย 
และจําหนายลูกไกใหแกเกษตรกร 10 ราย เพ่ือผลิตเปนไกขุน โดยใชอาหารสําเร็จรูปรวมกับพืช
อาหารหยาบอืน่ๆ ท่ีมีความอุดมสมบูรณในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอยางย่ิง ขาวโพดเล้ียงสัตว เกษตรกรมี
การผลิตในรูปแบบ และระบบท่ีสอดคลองกับ แรงงาน โรงเรือน พ้ืนท่ี ตลอดจนความพรอม และ
ความสมบูรณของพืชอาหารสัตวท่ีเกษตรกรมีอยู จากการติดตาม การทําการบันทึกขอมูลดานการ
ผลิต ขอมูลตนทุนการผลิต ตลอดจนสถิติเพ่ือการวิเคราะห ตนทุน-ผลตอบแทนจากการผลิตของ
เกษตรกรแตละราย พบวาเกษตรกรภายในกลุมยังมีการแลกเปล่ียนเรียนรูในองคความรูในการเล้ียง
ไกรวมกัน นําไปสูการทําการตลาดจากผลผลิตท่ีออกสูตลาดชุมชน ผลการผลิตพบวาผลตอบแทนที่
เกษตรกรไดรับการผลิตไกขุน มีมูลคาเฉล่ีย 31,530 บาท/ราย/ป มีกําไร 3,480.58 บาท/ปและ
เกษตรกรผูผลิตลูกไก (กรณีใชตูฟก) มีผลตอบแทน 219,326.5 บาท/ป สําหรับเกษตรกรท่ีเล้ียง 
แมไกฟกธรรมชาติ มีผลตอบแทน 34,350 บาท/ป หรือ มีกําไรสุทธิ 752.8 บาท/เดือน 

ปญหา และอุปสรรคปญหาท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการในปแรกพบวา 
1. เกษตรกรท่ีเล้ียงไกขุนโดยการซ้ือลูกไก มักจะขาดแคลนลูกไก และพอแมพันธุประดู

หางดําเชียงใหม ทําใหวางแผนการผลิตไมเปนระบบ 
2. คุณภาพของลูกไก พอแมพันธุประดูหางดําเชียงใหม ไมสมํ่าเสมอ มีผลตอการ

เจริญเติบโต และการตายในระหวางการเล้ียง 
3. เกษตรกรยังขาดความม่ันคง ความเขมแข็ง ดานการจัดการพันธุ ดานอาหาร และ

มาตรฐานฟารม 
4. ผลผลิตไกขุนยังไมสมํ่าเสมอขาดตลาดรองรับ ท่ีสรางความเปนธรรม และมีความ

สมํ่าเสมอท่ีจะสรางความม่ันใจตอการผลิตของเกษตรกร และกลุม 
5. การรวมกลุม และการวางแผนการพัฒนาการผลิตยังไมสอดคลองกับการตลาดในพ้ืนท่ี 

ตามท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตวเขต 5 ซ่ึงไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหดําเนินการวิจัยเร่ือง การเล้ียงไกประดูหางดํา
เชียงใหมเปนอาชีพเสริมแกเกษตรกรในหุบเขาโปงพระบาท ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย และในอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ซ่ึงไดดําเนินการแลวเสร็จบรรลุเปาหมายดานการ
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ผลิต กลุมเกษตรกรมีความรูดานการผลิตไกในระบบเล้ียงพอแมพันธุ มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูใน
องคความรูในการเล้ียงไกโดยใชเทคโนโลยีตูฟกมาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต มีผลการดําเนินงาน
ในปท่ีผานมาประสบผลสําเร็จในระดับหน่ึง และสามารถสรางเครือขายเกษตรกรขยายพ้ืนท่ีใน
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จํานวน 27 ราย ซ่ึงมีความสนใจและเร่ิมฝก
เล้ียงไกโดยการซ้ือลูกไกมาขุนขาย เพ่ือสรางรายไดและเปนอาชีพเสริมท่ีสอดคลองกับอาชีพหลัก 
คือ ปลูกขาวโพด ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนอาหารในการเลี้ยงไก และลดตนทุนอาหาร 

ในการขับเคล่ือนใหเกิดความเขมแข็งในระบบการสรางอาชีพในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย
ท่ีขยายผลสูพ้ืนท่ี อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โครงการไดจัดประชุมเพ่ือระดมความเห็นจาก
เกษตรกรในพ้ืนท่ี และไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลตาํบลบานใหม เพ่ือพัฒนาขยายผลและ
จัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนการสรางอาชีพอยางมั่นคง ซ่ึงสอดคลองกับการไดรับเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาล (งบไทยเขมแข็ง) โครงการสงเสริมการเล้ียงไกพ้ืนเมืองของเทศบาลตาํบล
บานใหม รวม 2 กลุมๆ ละ 50,000 บาท ท่ีประชุมมีความคิดเห็นรวมกันในการขับเคล่ือนอาชีพการ
เล้ียงไกพ้ืนเมืองดวย การบริหารความเส่ียงท้ังการผลิตและการตลาด กลาวคือ ดานการผลิต
เกษตรกรควรมีระบบการเล้ียงท่ีไดมาตรฐาน ภายใตการเล้ียงไกแบบปลอยอิสระในพ้ืนท่ีฟารม ซ่ึง
นอกจากจะลดความเส่ียงจากการระบาดของโรค ยังสรางความม่ันใจแกผูบริโภคในดานอาหาร
ปลอดภัยและรักษาส่ิงแวดลอม(Green Product) ผลผลิตไกขุนท่ีจะทําการตลาดตอไปยังผูบริโภค
ชุมชน โครงการไดรวมพัฒนาโรงฆาสัตวปกชุมชนขนาดเล็กกับผูประกอบการขนาดเล็ก เพ่ือให
กลุมเกษตรกรมีการรวมตัวกันพัฒนาตลาดโดยมีกระบวนการฆาและชําแหละท่ีปลอดภัย รองรับ
จําหนายในตลาดชุมชนที่สรางความเช่ือม่ันใหแกผูบริโภคทั้งตลาดระดับลางและระดับท่ีสูงกวา 
ดังน้ันโครงการจึงมีความพรอมตั้งแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า ท่ีตองการสงเสริมใหเกษตรกรมีการ
รวมมือกันเพ่ือวางแผนการผลิต ระบบการจัดการฟารมตามขอกําหนดของมาตรฐานฟารมไก
พ้ืนเมือง และสามารถรองรับความตองการของตลาด โดยเฉพาะอยางย่ิงตลาดชุมชน ท่ีสามารถ
สรางมูลคาเพ่ิมทางการตลาด หากไดรับการพัฒนาทางดานการผลิต ระบบการบริหารจัดการท่ีมี
มาตรฐาน 

การสงเสริมศักยภาพการเล้ียงไกประดูหางดําใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลบาน
ใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ขยายผลไปยังเกษตรกรและชุมชนใกลเคียงท่ีมีความสนใจ อีก
ท้ังองคกรทองถ่ินใหการสนับสนุน และบูรณาการผูประกอบการเอกชนรายยอยท่ีพรอมลงทุนใน
โรงฆาสัตวปกชุมชนที่จะรองรับผลผลิตไกขุนของเกษตรกร และสงเสริมใหเกษตรกรมีอาชีพเสริม
จากการเล้ียงไก ชวยใหการผลิตขาวโพดมีการใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ โครงการมีการวาง
แผนการผลิต การบริหารจัดการระบบการผลิตท่ีอยูภายใตขอกําหนดของกรมปศุสัตวทําให
เกษตรกรสามารถเล้ียงไกพ้ืนเมืองไดมาตรฐานการผลิตและการปองกันโรคอยางเปนระบบ เพ่ือชวย
ลดความเส่ียงจากการสูญเสียลูกไกในระยะเดือนแรกของการขุน การจดัการดานพืชอาหารสัตว การ
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บันทึกขอมูลฟารม ตลอดจนการรวมกลุมวางแผนดานการตลาดเพ่ือการผลิตอาหารปลอดภัย ให
อาชีพการเล้ียงไกประดูหางดํา เพ่ือเปนอาชีพเสริมรวมกับการผลิตการเกษตรอ่ืนๆใหเกิดความย่ังยืน 
เกษตรกรสามารถสรางรูปแบบการเล้ียง ท่ีสอดคลองกับปจจัยแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรทางธรรมชาติในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปางตอไป 
การตรวจเอกสาร 

ไกพ้ืนเมือง (native chicken) นับเปนสัตวเล้ียงคูบานคูเมืองของเกษตรกรไทยใน
ชนบทมาเปนเวลาชานาน โดยจะมีการเล้ียงไกพ้ืนเมืองเกือบทุกครัวเรือน และทุกภาคของประเทศ
ไทย มีความสามารถในการปรับตัว เขากับสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี แข็งแรง ทนทานตอโรค 
และมีความสามารถในเชิงตอสู (กนก ผลารักษ, ณรงค กิจพาณิชย, สุวัฒน จิตตปราณีชัย และ
ประสิทธ์ิ ประคองศรี, 2528)  

ไกประดูหางดําเชียงใหม 1 เปนไกพ้ืนเมืองพันธุแท ท่ีไดรับการปรับปรุงพันธุท่ี
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม เม่ือป 2545 โดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)มีลักษณะ ดังน้ีเพศผู มีสรอยคอ-หลัง สีแดงประดู, ขนหาง ขน
ลําตัว แขง ปากสีดํา, ใบหนาสีแดง, ตาสีเหลืองอมนํ้าตาล, ผิวหนังสีขาวอมเหลือง, หงอนถ่ัวเพศเมีย 
ลักษณะเหมือนเพศผู ยกเวนท่ีไมมีขนสรอยคอท่ีคอ-หลัง สําหรับลักษณะทางเศรษฐกิจ เม่ือเล้ียงใน
ระบบฟารม พบวาท่ีอายุ 12 และ 16 สัปดาห เพศผู มีนํ้าหนักตัว เทากับ 1,357± 108 กรัม และ 
1,902±151 กรัม ตามลําดับ เพศเมียมีนํ้าหนักตัวเทากับ 1,091±84 กรัม และ 1,436±117 กรัม 
ตามลําดับ อัตราการตาย 1.5 % มีสมรรถนะการสืบพันธุ ดังน้ี อัตราการใหไข 147±34 ฟอง/แม/ป 
อายุเมื่อใหไขฟองแรก 188±17 วัน เม่ือเล้ียงในหมูบาน มีสมรรถนะการสืบพันธุ ดังน้ี อัตราการให
ไข 42±16 ฟอง/แม/ป ใหลูกไก 29±14 ตัว/แม/ป อายุการใหไขฟองแรก 225±23 วัน (อํานวย เล้ียว
ธารากุล, ศิริพันธ โมราถบ และ ศิริพร ตงศิริ, 2553)  

ณรงค วีรารักษ สมพงษ พิพัฒนพงษชัยและประภาสพงษ จงชาญสิทโธ(2556) รายงาน
ผลการสงเสริมใหเกษตรกร จํานวน 15 ราย อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ขุนไกประดูหางดําใช
ระยะเวลาในการเล้ียงขุน 98.4 วัน มีนํ้าหนักเฉล่ีย 1.11 กก./ตัว อัตราการตายของไกขุน รอย ละ  2.59 มี
อัตราการเติบโตเฉล่ีย (ADG) 11.17 กรัม/วัน อัตราการแลกเน้ือ (FCR) เฉล่ีย 5.15 ตนทุนการผลิตไกขุน 
กิโลกรัมละ 65.2 บาท  

พรพิมล ใจไหว สุพล ปานพาน และอมรรัตน วรรณโชติ(2556) ไดสงเสริมเกษตรกร
รายยอยขุนไกประดูหางดําเชียงใหม ในกลุมเกษตรกร ตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัด
เชียงราย ซ่ึงเล้ียงไกในระบบผสมผสานกับการปลูกพืช ปลอยธรรมชาติในสวนหรือลานกวาง ให
ไกไดแสดงออกถึงพฤติกรรม ใหไกจิกกินหนอนแมลง อาหารท่ีใหสวนใหญเปนวัตถุดิบท่ีหาไดใน
พ้ืนท่ี ไดแก รําหยาบ ปลายขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง หญาสด หยวกหมัก โดยมีการใหอาหารขน
เสริมตามชวงอายุของไก มีการเสริมนํ้าหมักชีวภาพในนํ้าแกไกทุกวัน ไกขุนมีอัตราการกินอาหาร
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ขน 22.71 กรัม/ตัว/วัน ปริมาณการกินอาหารจากวัตถุดิบอื่นเฉล่ีย 34.43 กรัม/ตัว/วัน อัตราการตาย 
7.63 % มีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ีย (ADG) 13.08 กรัม/ตัว/วัน อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ 
(FCR) เฉล่ีย 4.38 สําหรับตนทุนการผลิตไกขุน เฉล่ียเทากับ 64.80 บาท/กิโลกรัม ใชเวลาเล้ียงเฉล่ีย 
92 วัน นํ้าหนักเฉล่ีย 1.28 กิโลกรัม/ตัว 

ธนนันท  ศุภกิจจานนท และวราภรณ  จันทรวงศ(2556) สงเสริมเกษตรกร
ในชุมชนตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เล้ียงไกขุนพันธุประดูหางดําพันธุแท มีท้ัง
เล้ียงขังในโรงเรือน (เกษตรกร 5 ราย) และแบบก่ึงขังก่ึงปลอย (เกษตรกร 6 ราย) ซ่ึงมีพ้ืนท่ี
ปลอย เพ่ือลดความเครียดและปญหาการจิกกัน เกษตรกรใหอาหารสําเร็จรูป (ไกไข)โปรตีน
รอยละ 14 โดยให 2 เวลา คือ ม้ือเชาและเย็น ประมาณ 57 กรัม/ตัว/วนั และใชพืชอาหารหยาบ 
ตนกลวย ขาวโพด รํา ปลายขาว เศษผัก ใหเสริมชวงกลางวัน ประมาณ 1- 2 กิโลกรัมตอวัน 
(ประมาณ 30 กรัม/ตัว/วัน) ระยะเวลาในการเล้ียง 80-95 วัน นํ้าหนัก เฉล่ีย 1.24 กิโลกรัม/ตัว มี
ตนทุนการผลิต 64.86 บาทตอกิโลกรัม ขายไกไดราคา 87.92 บาทตอกิโลกรัม และไดแปรรูป
ไกเปนไกสดแชแข็ง ซ่ึงมีขั้นตอน ดังน้ี 1) การเตรียมและขนสงไกมีชีวิตจากฟารมไปโรงฆา 
เกษตรกรตองอดอาหารไกกอนฆาประมาณ 6-8 ชั่วโมง เพ่ือลดการสูญเสียนํ้าหนักผลิตภัณฑ
ในระหวางการผลิต โดยกําหนดนํ้าหนักไกมีชีวิตท่ีรับซ้ือจากกลุมเพ่ือนํามาผลิต (ตลาด
ระดับกลาง นํ้าหนักประมาณ 1.5-1.8 กิโลกรัมและระดับบน 1.3-1.5 กิโลกรัม) ขออนุญาติ
เคล่ือนยายไกจากปศุสัตวอาํเภอ ซ่ึงตองมีใบตรวจโรคสัตว เพ่ือรับรองการปลอดเชื้อไขหวัดนก 
และนิวคาสเซิล ใชระยะเวลาขนสงจากฟารมถึงโรงฆาไมเกิน 2 ชม. กอนนําไกเขาเชือดจะพัก
ไกอยางนอย 2 ชั่วโมง เพ่ือลดความเครียด 2) กระบวนการแปรรูปไกแชแข็ง นําไกเขาโรงฆา
ของ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีมีกระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice ; GMP) ซ่ึงมีข้ันตอนตั้งแต
การทําความสะอาดวัสดุอุปกรณเชือด และภาชนะรองรบัเลือด แลวดําเนินการเชือดไกโดยใช
ระยะเวลาในการดําเนินการเร็วท่ีสุดและไมใหมีเลือดคางในตัวไกเน่ืองจาก การมีเลือดคางใน
ระบบภายในและกลามเน้ือมีผลตอคุณภาพเน้ือไก  เม่ือชําแหละไกตามกระบวนการแลวจึงนํา
ซากไกชั่งนํ้าหนัก และบรรจุในถุงพลาสติก (ถุงแวคคัม) ท่ีติดฉลากเรียบรอยแลว ปดผนึกถุง
ดวยระบบสุญญากาศ และนําไปแชแข็ง เก็บรักษาตูแชอณุหภูมิ -18 องศาเซลเซียส วางแผนการ
ผลิต และเก็บรักษาในวันเดียวกัน เพ่ือไมใหเกิดการเส่ือมคุณภาพ ตนทุนการผลิตไกประดูหาง
ดําแชแข็งตวัละ 201.53 บาท (นํ้าหนักซากเฉล่ีย 1.3 กก.) ประกอบดวย คาไกมีชีวิต นํ้าหนัก
เฉล่ีย 1.5 กิโลกรัม ราคา 90 บาท/กิโลกรัม (% ซาก 80 -82%) มูลคา 135 บาท/ตวั (รอยละ 
66.99) คาขนสง 6.20 บาท(รอยละ 3.08) คาบรรจุภัณฑ 7.50 บาท(รอยละ 3.72%) คาการตลาด 
(คิดรอยละ15 ของมูลคาขาย) เทากับ 34.44 บาท (รอยละ 17.09) คาเก็บรักษาในตูแช 3.30 บาท
(รอยละ 1.64%) คาจางฆา มูลคา 12 บาท/ตัว (รอยละ 5.95)จําหนายใน หางแม็คโคร หางโลตัส 



10 
 

และหางสรรพสินคา ริมปง มูลคาจําหนายตัวละ 248.73 บาท นํ้าหนักเฉล่ีย 1.3 กก.(ราคา
จําหนายเฉล่ีย 191.33 บาท/กก.) กําไร 47.20 บาท/ตวั หรือรอยละ 23.42 ของตนทุน 

กัลปพฤกษ ผิวทองงาม, ศุภชัย ปทุมนากุล และศิริลักษณ ศุทธชัย(2554) ไดศึกษาแนว
ทางการพัฒนาโซอุปทานไกพ้ืนเมืองประดูหางดําในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม สรุปตนทุนการผลิตไก
ประดูหางดําพันธุแทขุนฟารมขนาด 6.000 ตัว มีไกเหลือ 5,940 ตัวๆละ 1 กก.รวม 69.02 บาท/ตัว 
ซ่ึงประกอบดวย คาลูกไก 28.28 บาท คาอาหาร 35.35 บาท คายาและวัคซีน 0.61 บาท คาแกลบ 0.61 
บาท คาไฟฟา 0.51 บาท คาแรงงาน 2.52 บาท คาเส่ือมราคาโรงเรือนและอุปกรณ 1.14 บาท ขายได
ในราคา 90 บาท/ตัว ไดกําไร 20.98 บาท 

มาตรฐานฟารมสัตวปกในประเทศไทยที่ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ (มกอช.) ไดประกาศใชแลว มี 3 มาตรฐาน ไดแก ฟารมไกพันธุ ฟารมไกไขและฟารมไก
เน้ือ(มกอช.,2011) สําหรับฟารมไกพ้ืนเมืองยังไมมีการกําหนดมาตรฐานฟารม แตสํานักงานปศุสัตว
เขต 5 (2557) ไดรางมาตรฐานฟารมไกพ้ืนเมืองขึ้นและไดเสนอไปใหกรมปศุสัตวพิจารณาแจง มก
อช. กําหนดเปนมาตรฐานฟารม จํานวน 29 ขอ ดังน้ี 
1. พ้ืนท่ีการเล้ียงสัตว  

1.1 เปนท่ีโลงอากาศถายเทดี MA 
1.2 มีขอบเขตชัดเจน (มีรั้วรอบบริเวณทั้งท่ีเล้ียงปลอยดวย) MA 
1.3 สามารถคุมการระบาดของโรคได (มีรั้วรอบ มีโรงเรือนที่ปดมิดชิดได) MA 
1.4 มีร้ัวแยกจากพ้ืนท่ีอยูอาศัย MA 
1.5 หางจากแหลงรวมสัตวปกโรงฆาสัตวปก REC 

2. โรงเรือนและการเลี้ยงปลอย  
2.1 ทางเขาออกพ้ืนท่ีการเล้ียงสัตวมีทางเดียว MA 
2.2โรงเรือนปดมิดชิดสรางดวยวัสดุท่ีคงทนพอสมควร ทําความสะอาดไดงาย เชน

หลังคาสังกะสีหรือกระเบ้ืองเปนตน ขนาดพ้ืนท่ี 8-10 ตัว/ตรม. 
MA 

2.3 ภายในโรงเรือนมีคอนนอนและมีรังไข 1 รังตอ 4 แม MA 
2.4 พ้ืนท่ีรอบๆ โรงเรือนเปนพ้ืนท่ีโลงเตียน สะอาด REC 
2.5 การเล้ียงปลอยของไกพันธุและไกไขตองเปนพ้ืนท่ีโลง ขนาดเล้ียงปลอยมากกวา 4 

ตารางเมตรตอตัว 
MA 

2.6 การเล้ียงปลอยของไกขุนตองเปนพ้ืนท่ีโลง ขนาดเล้ียงปลอย 1 ตารางเมตรตอตัว 
โดยเปนพ้ืนท่ีแปลงหญา 

MA 

2.7 หากมีพ้ืนท่ีจํากัดไมมีแปลงหญาภายในพ้ืนท่ีปลอย ใหมีการเสริมดวยพืชอาหารสัตวท้ัง
ชนิดสดและการหมัก และ probiotic 

MA 

2.8 มีชวงเวลาใหไกออกมาอยูพ้ืนท่ีการเล้ียงปลอยไมนอยกวา ½ ของชวงชีวิตของไก MA 
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2.9 ไมมีการเล้ียงสัตวปกชนิดอื่นๆในพ้ืนท่ีการเล้ียงปลอย REC 
3. การใหอาหาร  

3.1 ถังอาหาร ท่ีใหอาหารตองอยูในโรงเรือนไก เพ่ือปองกันนกมาจิกกิน MA 
3.2 อาหารหยาบท่ีใหกินตองมีสัดสวนไมนอยกวา40% ของอาหารท่ีใหกินท้ังหมด MA 
3.3 มีโรงเรือนหรืออุปกรณเก็บอาหารท่ีปดมิดชิด ปองกันนกหรือสัตวอื่นๆ มากินได MA 
3.4 ในอาหารตองไมมียาตานจุลชีพหรือยาตานบิดผสมในอาหาร MA 
3.5 เก็บอาหารไวใหตรวจอยางนอย 1 ป REC 
4. การปองกันโรค  
4.1 มีคอกแยกไกปวยดวย MA 
4.2 มีอางนํ้ายาจุมเทากอนเขาเขตการเล้ียง MA 
4.3 มีปายหามเขากอนไดรับอนุญาต MA 
4.4ใหวัคซีนโรคสําคัญดังน้ี โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบติดตอ โรคอหิวาห

สัตวปก โรคฝดาษ และโรคกัมโบโร 
MA 

4.5 การจัดการไกตาย ใหฝงหรือเผา โดยมีพ้ืนท่ีฝงหรือเตาฝงซากหรือเตาเผาซากของ
ฟารม 

MA 

4.6 ไมใชยาปฏิชีวนะ และฮอรโมนในการกระตุนการเจริญเติบโต MA 
4.7 หากมีการใหยาในการรักษา ตองมีระยะหยุดยาตามกําหนด MA 
5. สิ่งแวดลอม  
5.1 มีเตา หรือถังขยะในการเก็บขยะ MA 
5.2 หามนําส่ิงปูรองพ้ืนมาใชซํ้าอีก ในกรณีท่ีใชวัสดุปูรองพ้ืน MA 
6 ระยะเวลาการเล้ียง  
6.1 ไกขุน ระยะเวลาไมต่ํากวา 56 วันหรือมากกวา REC 

หมายเหตุ  
1) Major Criteria (MA) หมายถึง เกณฑสําคัญท่ีเกษตรกรตองปฏิบัติตาม 
2) Recommendation (REC)หมายถึง คําแนะนํา เพ่ือใหฟารมมีประสิทธิมากยิ่งข้ึน ข้ึนอยู
กับดุลพินิจเกษตรกรท่ีจะเลือกปฏิบัติ 

 
มกอช.(2011) ไดใหความหมายของมาตรฐานสินคาเกษตรวา “สินคาเกษตร หมายถึง 

ผลิตผลหรือผลิตภัณฑอันเกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว หรือการปาไม และผลพลอย
ไดของผลิตผลหรือผลิตภัณฑดังกลาว มาตรฐานสินคาเกษตร ท่ีกําหนดข้ึนภายใต พ.ร.บ.มาตรฐาน
สินคาเกษตร พ.ศ.2551 แบงเปน 2 ประเภท คือ มาตรฐานบังคับ และ มาตรฐานทั่วไป - มาตรฐาน
บังคับ คือ มาตรฐานที่มีกฎกระทรวงกําหนดใหสินคาเกษตรตองเปนไปตามมาตรฐาน - มาตรฐาน



12 
 

ท่ัวไป คือ มาตรฐานที่มีประกาศกําหนดเพ่ือสงเสริมสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน วัตถุประสงคใน
การกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการควบคุมและสงเสริมสินคาเกษตร ใหมี
คุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน เพ่ือความปลอดภัยและคุมครองผูบริโภค ปองกันความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดแกเกษตรกรหรือกิจการการคาสินคาเกษตร หรือเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือให
สอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ” ดังน้ัน การปรับระบบการเล้ียงไกพ้ืนเมืองใหไดมาตรฐาน 
จึงเปนประโยชนตอการผลิตเน้ือไกพ้ืนเมืองท่ีปลอดภัยตอผูบริโภค และนําไปสูการผลิตไกพ้ืนเมือง
เชิงธุระกิจตอไปในอนาคต 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว(2549) ไดกําหนดมาตรฐานการ
ผลิตเน้ือไก ไวดังน้ี 
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2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาระบบการจัดการฟารมท่ีไดมาตรฐานใหแกเกษตรกร รวมท้ังระบบการจัดการ
วัตถุดิบอาหารสัตวในทองถ่ิน เพ่ือผลิตอาหารไก และลดตนทุนการผลิต 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบบริหารจัดการแผนการตลาดไกพ้ืนเมือง (Marketing plan) สูระบบ
การผลิตอาหารปลอดภัย และความมั่นคงทางดานอาหารของเกษตรกร และกลุมเกษตรกรใน ตําบล
บานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง และอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

3. เพ่ือพัฒนาโรงฆาสัตวปกชมุชนรวมกับผูประกอบการเอกชน และกลุมเกษตรกรใน
โครงการ 
3. เปาหมาย 

1. สงเสริมเกษตรกร จํานวน 18 ราย ผลิตไกประดูหางดําเชียงใหมพันธุแทขุนรายละ 
3 รุน/ป (รุนละ 200 ตัว) ประมาณผลผลิตไกขุน 16,200 ตัว/ป(600 ตัว/ราย/ป) 

2. เกษตรกรมีรายไดประมาณ 72,000 บาท/ราย/ปมีกําไรสุทธิเฉล่ีย 16,000 บาท/ราย/ป 
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3. เกษตรกรทุกรายจะมีระบบการจัดการเล้ียงท่ีไดมาตรฐานตามขอกําหนดมาตรฐาน
อาหารปลอดภยั 

4. มีการพัฒนาโรงฆาสัตวปกชุมชนโดยผูประกอบการเอกชนเปนผูลงทุน ท่ีสอดคลองกับ
แผนการตลาดของเกษตรกรและกลุมเกษตรกรเพ่ือการสงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑไกพ้ืนเมืองท่ี
ปลอดภัยในชุมชน 
 
4. ประโยชนท่ีไดรับ 

1. เกษตรกรในโครงการสรางองคความรูจากการเรียนรูรวมกันดานการผลิตและการตลาด
ไกพ้ืนเมืองบนภูมิปญญาชาวบานจากฐานทรัพยากรทองถ่ิน ซ่ึงรูปแบบการผลิตของกลุมสามารถ
เปนแหลงเรียนรูเชิงวิชาการและปฏิบัติทางดานการเล้ียงไกพ้ืนเมือง (ประดูหางดําเชียงใหม) และ
การผลิตอาหารปลอดภัย ใหแกเกษตรกรและชุมชนท่ีสนใจ 

2. หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมปศุสัตว เครือขายเกษตรกรผูผลิตไกประดูหางดํา
เชียงใหม ตลอดจนเกษตรกรรายยอยท่ีสนใจในการผลิต สามารถนําผลการศึกษาท่ีไดเปนแนวทาง
ในการตัดสินใจในการเลี้ยงตอไป  

 
5. แผนการดําเนินงานโครงการมีรายละเอียดดังน้ี 
ตารางท่ี 1 รายละเอียด แผนการดําเนินงานของโครงการ 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

1
2 

1. การประชุมชี้ แจงและทําความ เข า ใจ
เปาหมายและรายละเอียดของโครงการ 

            

2. การฝกอบรมใหความรูดานมาตรฐานฟารม
และการใชวัตถุดิบอาหารในพ้ืนท่ี 

            

3. ปรับปรุงโรง เรือน เ ล้ียงไก เ ดิม  ให ได
มาตรฐานไกพ้ืนเมือง 

            

4. การจัดการพืชอาหารสัตวเพ่ือการจัดการ
ดานการผลิตอาหารสัตวในพ้ืนท่ี 

            

5. จัดทําแผนการผลิตไกและแผนการตลาด             
6. การจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูดานการ
ผลิต 
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กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

1
2 

7. การผลิตของเกษตรกร นําลูกไกเขาเล้ียง 
และบันทึกขอมูลตนทุนการผลิต 

            

8. การบันทึกขอมูลบัญชีฟารม             
9. การวิ เคราะหความคุมทุน  /โอกาสทาง
การตลาด  ชุมชน  และแผนการตลาดของ
เกษตรกร 

            

10. ศึกษาความเปนไปได ของแผนการลงทุน/
การคืนทุนของโรงฆาสัตวปกชุมชน 

            

11. การพัฒนาโรงฆาสัตวปกชุมชนของเอกชน
ท่ีรวมกับเครือขายโครงการ 

            

12. การฝกอบรมผลิตภัณฑอาหารปลอดภัยเพ่ือ
ชุมชนบานใหม (3 หมูบาน) สูตลาดชุมชน 

            

13. การเก็บขอมูลการผลิต/ตนทุนการผลิต /
ขอมูลดานการจัดการฟารม 

            

14. การเก็บขอมูลการตลาด (ตลาดชุมชน) และ
ทดสอบระบบการบริหารจัดการแผนการตลาด 

            

15. การประชุม  แลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
เกษตรกร องคการสวนทองถ่ิน ดานการผลิต 
การตลาดชุมชน 

            

16. การวางแผนการขยายโอกาสทางการตลาด
ชุมชน 

            

17. การนํ า เสนอผล เ บ้ืองตนตอ ท่ีประ ชุม
โครงการ  

            

18. รวบรวมขอมูลเพ่ือวิเคราะหและสรุปผล
การดําเนินงานของโครงการ 

            

6. วิธีการดําเนินงาน  
การคัดเลือกเกษตรกร 
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1. คัดเลือกเกษตรกรท่ีมีความพรอมตั้งใจเขารวมโครงการ มีศักยภาพในการเล้ียงและผลิต 
จากพ้ืนท่ีรับผิดชอบศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตวท่ี5 จํานวน 18 ราย 

2. เกษตรกรตองมีโรงเรือน พ้ืนท่ีเล้ียงเปนสัดสวน มีระบบปองกันโรค การทําโปรแกรม
วัคซีน สถานท่ีเก็บอาหาร อยางเปนระบบ เพ่ือใหไดมาตรฐานฟารมไกพ้ืนเมือง 

 
เง่ือนไขเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
1. เกษตรกรตองมีพ้ืนท่ีในการปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1  และพ้ืนท่ีสําหรับปลอยไกให

ออกมาเดินหากินอาหาร หญา เพียงพอไมแออัด 
2. เกษตรกรตองมีโรงเรือน พ้ืนท่ีเล้ียงเปนสัดสวน มีโรงเรือน มีระบบปองกันโรค การทาํ

วัคซีน สถานท่ีเก็บอาหาร ภายใตขอกําหนดเบ้ืองตน/มาตรฐานฟารมไกพ้ืนเมืองของกรมปศุสัตว 
 
การมีสวนรวมระหวางภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
1. ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตวเขต 5 

1.1 ตรวจสอบ ใหขอแนะนําปรับปรุงพ้ืนท่ีการผลิต/ระบบการจัดการฟารมเพ่ือความ
เปนไปไดในการการพัฒนาสูมาตรฐานฟารมไกพ้ืนเมือง  

1.2 ฝกอบรมใหความรูดานการจัดการ การเล้ียงไก การทําอาหารหมักเพ่ือลดตนทุนการ
ผลิต และการปลูกพืชอาหารสัตว 

1.3 การจัดการ /สถานท่ีเพ่ือพัฒนาโรงฆาสัตวปกชุมชน เพ่ือความปลอดภัยทางอาหาร 
และสรางความเชื่อม่ันใหแกผูบริโภค 

1.4 จัดหาสถานที่จําหนายผลผลิต เชน ตลาดสดเทศบาล (แผงจําหนายผลิตภัณฑอาหาร
ปลอดภัย) รานอาหาร และมีการประชาสัมพันธ และสรางการรับรู 

1.5 ออกแบบฟอรมขอมูลการผลิต ตนทุนการผลิต /ขอมูลดานรายได ผลตอบแทน
รวมท้ังดานการตลาดชุมชน 

2. เกษตรกร 
2.1 ปรับปรุงพ้ืนท่ีโรงเรือนเพ่ือการจัดการฟารม ตามมาตรฐานการเล้ียงสัตวตามคําแนะนํา 

ของเจาหนาท่ี 
2.2 เขารับการฝกอบรม พรอมท้ังนําความรูไปปฏิบัติจริงในการจัดการฟารมอยางเปน

ระบบและไดมาตรฐาน  
2.3 การวางแผนการปลูกพืชอาหารสัตวเองตามความเหมาะสม เพ่ือใชเปนอาหารเสริม

กับอาหารสําเร็จรูป รวมท้ังการรวมกลุมเพ่ือผสมอาหารตามสูตรท่ีเหมาะสมในการเล้ียงไกพ้ืนเมือง 
2.4 เก็บรวบรวมขอมูลการผลิต และการตลาด 

3. เทศบาลตําบลบานใหม 
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3.1 สนับสนุนงบประมาณบางสวนเพ่ือการสงเสริมอาชีพการเล้ียงไกพ้ืนเมืองแก
เกษตรกร 

3.2 รวมลงทุนเพ่ือพัฒนาแผงจําหนายผลิตภัณฑ (อาหารปลอดภัย) ในตลาดสดเทศบาล
บานใหม 

3.3 สนับสนุนการจาํหนายผลิตภัณฑในตลาดสด การดําเนินการผลิตและการตลาด
ใหแกเกษตรกรและชุมชน 

 
ขอบเขตการศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558 
กิจกรรมและพื้นท่ีดําเนินการ มีดังน้ี 
1.ศึกษาดานการผลิตดําเนินการเล้ียงไกประดูหางดําเชียงใหมพันธุแทขุนในเกษตรกรราย

ยอย โดยนํามาตรฐานฟารมไกพ้ืนเมืองท่ีสํานักงานปศุสัตวเขต 5 จัดทําขึ้นมาประเมินในพ้ืนท่ี 
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง และอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

2.ศึกษาดานการตลาดไกแชแข็งท่ี อําเภอเมอืง จังหวัดลําพูน ไสอั่วไกในจังหวัดเชียงราย 
3.ศึกษาดานการพัฒนาโรงฆาสัตวปกใหไดมาตรฐานของกรมปศุสัตว ท่ีอําเภอเมือง 

จังหวัดลําพูน 
7. ผลการศึกษา และวิจารณผล 

ในระยะแรก ท่ีเริ่มดําเนินการ การคัดเลือกเกษตรกร ไดมีการประชุมเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการป 2555 ของอําเภอวังเหนือ และไดมีการประชาคมในการพัฒนาโรงฆาไกของเทศบาล
ตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือแลว ปรากฎวาประชาคมไมผาน เกษตรกรท่ีเล้ียงไกประดูหางดํา
เชียงใหมรายเดิม ไมตองการเขารวมโครงการวิจัย เพราะไมสามารถปรับเปล่ียนระบบฟารมตาม
หลักเกณฑมาตรฟารมไกพ้ืนเมืองท่ีกําหนดขึ้นได และท่ีประชุมประชาคมไมพรอมสนับสนุน
งบประมาณของเทศบาลในการพัฒนาโรงฆาไก จึงไดปรับเปล่ียนเกษตรกรเปาหมายไปเปน
เกษตรกรอําเภอพาน และพัฒนาโรงฆาไกของเกษตรกรท่ีอําเภอเมือง จังหวัดลําพูนเพียงแหงเดียว 

คัดเลือกกลุมเกษตรกรผูเล้ียงไกประดูหางดํา จํานวน 18 ราย ไดแก 
1. นายประยูร ณ สุนทร บานเลขท่ี 304 หมูท่ี 4 ตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
2. นายคณาธิป ณ สุนทร บานเลขท่ี 304 หมูท่ี 4 ตําบลทรายขาว อาํเภอพาน จังหวัด

เชียงราย 
3. นายณรงคเดช วุฒิโรท บานเลขท่ี 60 หมูท่ี 5 ตําบลสันมะเค็ดอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
4. นายปรเมษฐ กันคํา บานเลขท่ี 41 หมูท่ี 12 ตําบลแมออ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
5. นายสมเดช สําราญพันธ บานเลขท่ี 263 หมูท่ี 3 ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัด

เชียงราย 
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6. นายประทวน เชื้อเมืองพาน บานเลขท่ี 113 หมูท่ี 8ตาํบลเวียงหาว อําเภอพาน จังหวดั
เชียงราย 

7. นายประสิทธิ กาซอน บานเลขท่ี 104 หมูท่ี 8 ตําบลเวยีงหาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
8. นายทะยา สินธุการ บานเลขท่ี 30 หมูท่ี 17 ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
9. นางอาทิตยา รัศมี บานเลขท่ี 22 หมูท่ี 17 ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
10. นางทอง ผุสดี บานเลขท่ี 141 หมูท่ี 7 ตาํบลดอยงาม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
11. นายเกษม ลาลุนบานเลขท่ี 130 หมูท่ี 11 ตําบลปาอออําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
12. นายสุทน แสนบุญยืน บานเลขท่ี 80 หมูท่ี 14ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมือง  

จังหวัดเชียงราย 
13. นางสายคํา มาจันทร บานเลขท่ี 35 หมูท่ี 6 ตําบลสันติสุข อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
14. นางพนาวรรณ มาจันทร บานเลขท่ี 422 หมูท่ี 9 ตําบลสันติสุข อําเภอพาน  

จังหวัดเชียงราย 
15. นายทวีศักด์ิ เกตวงค บานเลขท่ี 68 หมูท่ี 1 ตําบลเวียงหาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
16. นางวิทวัส วู บานเลขท่ี 35 หมูท่ี 13 ตาํบลแมออ อําเภอพาน จังหวดัเชียงราย 
17. นายพัฒธนพงษ หลาปก บานเลขท่ี 65 หมูท่ี 12 ตาํบลแมอออําเภอพาน  

จังหวัดเชียงราย 
18. นางเรณู แปงเมือง บานเลขท่ี 42 หมูท่ี 9ตําบลทาฮอ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในโครงการปท่ี 1 
ทําใหโครงการปรับเปล่ียนแผนการผลิตเปนเล้ียงในรูปแบบนําไกเขาเล้ียงและจับไกออก

ขายพรอมกันเปนรุน(All in all out) เน่ืองจากเห็นวาการเล้ียงไกในรูปแบบน้ีมีศักยภาพมากกวา
รูปแบบอื่นๆ และเกษตรกรมีรายไดอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และ
เปาหมายท่ีวางไว โครงการไดปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน และผลที่คาดวาจะไดรับ ตามกิจกรรม 
8 กิจกรรม ดังน้ี  

1) การใหความรูขอกําหนดของมาตรฐานฟารม (ไกพ้ืนเมือง) แกเกษตรกร 
2) การติดตามตรวจเย่ียมเกษตรกรในโครงการเพื่อใหกระบวนการผลิตเปนไปตาม

มาตรฐานตามขอกําหนดของปศุสัตว 
3) การอบรมการจัดการดานอาหารแกเกษตรกรมุงเนนใชวัตถุดิบอาหารในพ้ืนท่ี และการ

จัดระบบมาตรฐานการจัดการฟารม ใหแกเกษตรกร 
4) จัดหาลูกไกประดูหางดําเชียงใหมพันธุแทจากฟารมเครือขายใหกับเกษตรกรเพ่ือสราง

แผนการผลิตของเกษตรกรและกลุมเกษตรกร 
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5) การวางระบบการบันทึกขอมูล การทําบัญชีฟารมเพ่ือการวิเคราะหโครงสรางตนทุนการ
ผลิต 

6) การพัฒนาโรงฆาสัตวปกชุมชน เพ่ือการพัฒนาการตลาด การสรางมูลคาเพ่ิมใหแก
เกษตรกรใหกาวสูตลาดระดับกลางและตลาดระดับบน 

7) การดําเนินการทางดานการแปรรูปสรางผลิตภัณฑ 
8) การดําเนินการทางดานการตลาด 
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กิจกรรมที่ 1 การใหความรูเรือ่งขอกําหนดของมาตรฐานฟารม (ไกพ้ืนเมือง) แกเกษตรกร 

จากการประสบปญหาการผลิตท่ีไมสม่ําเสมอ อัตราการสูญเสียของลูกไกท่ีนําเขาโรงเรือน
เพ่ือการขุน ความไมสมํ่าเสมอของนํ้าหนักไกขุนการตายของไกรุน ปญหาเร่ิมมีความชัดเจนเม่ือ
เกษตรกรมีการเล้ียง ในรุนถัดๆไปอาจจะเกิดจากปจจัยสําคัญท้ังดานการจัดการโรงเรือนที่ยังไมได
มาตรฐาน การทําวัคซีนตามโปรแกรม 

ดังน้ันในการเริ่มโครงการในระยะท่ี 2 โครงการประสานความรวมมือกับศูนยวิจัยและ
พัฒนาการปศุสัตวเขต 5 ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการ 
แกเกษตรกรผูเล้ียงไกพ้ืนเมืองอําเภอพาน จงัหวัดเชียงรายในวันท่ี 9 ตุลาคม 2557 โดยกําหนด
เง่ือนไขการคัดเลือกเกษตรกรเบ้ืองตนคือ เกษตรกรตองมีพ้ืนท่ีในการปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 
และพ้ืนท่ีสําหรับปลอยไกออกหากินอาหาร หญา และเกษตรกรตองมีโรงเรือน พ้ืนท่ีเล้ียงเปน
สัดสวน มีระบบปองกันโรค การทําวัคซีน สถานท่ีเก็บอาหาร ภายใตขอกําหนดเบ้ืองตน/มาตรฐาน
ฟารมไกพ้ืนเมืองของสํานักงานปศุสัตวเขต 5 (กําหนดโดยสวนมาตรฐานสินคาปศุสัตว สํานักงาน
ปศุสัตวเขต 5) ซ่ึงมีเกษตรกรท่ีตรงตามเง่ือนไข และสนใจสมัครเขารวมโครงการจํานวน 18 ราย ซ่ึง
ท้ังหมด มีประสบการณเล้ียงไกลูกผสมพ้ืนเมือง และไกโตงมากอน ฉะน้ันจึงมีความพรอมดาน
โรงเรือน สถานท่ีปลอย แปลงหญา และพรอมท่ีจะปรับเปล่ียนไปเลี้ยงไกประดูหางดําเชียงใหมซ่ึง
โครงการไดใหความรูเบ้ืองตนในการเล้ียงไกพ้ืนเมืองในรูปแบบปลอยธรรมชาติ การใชอาหาร
สําเร็จรูปรวมกับพืชอาหารธรรมชาติในทองถ่ิน การทําโปรแกรมวัคซีน และการสรางฟารมให
เปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานฟารมของกรมปศุสัตว เพ่ือใหเกษตรกรในโครงการเตรียมความ
พรอมในดานการตลาด และจําหนายผลผลิตในตลาดระดับชุมชน และขยายตลาดสูหางสรรพสินคา
ตอไป 
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ภาพ 1 การประชุมช้ีแจงโครงการ ณ บานประธานกลุมเกษตรกร 9 ตุลาคม 2557 
ในการเขารวมโครงการ เกษตรกรมีการเตรียมความพรอมกอนการเล้ียง โดยปรับปรุง

โรงเรือนเล้ียงไกท่ีมีอยูเดิม รวมท้ังมีการวางระบบการจัดการโรงเรือน การสุขาภิบาลใหถูกหลัก
สุขาภิบาลและสุขอนามัยสัตว เพ่ือลดความเส่ียง (การตายของไก) และจัดหาอุปกรณการเล้ียงให
เพียงพอกับขนาดการผลิต รูปแบบการผลิต และสอดคลองกับเปาหมายการผลิตของโครงการดังน้ี 
 
การปรับปรุงโรงเรือนเล้ียงไก 

เกษตรกรท้ัง 18 ราย ปรับปรุงโรงเรือนที่มีอยูเดิม พ้ืนท่ีเล้ียงของเกษตรกรสวนใหญอยูใน
บริเวณท่ีพักอาศัยหรือบริเวณสวน แตก้ันพ้ืนท่ีเล้ียงเปนสัดสวน มีการปรับปรุงซอมแซมโรงเรือน
เกาใหมีความมั่นคงแข็งแรง โดยใชวัสดุท่ีหาไดในทองถ่ิน ลักษณะโรงเรือนเปนโครงสรางไม และ
ปูน หลังคามุงดวยกระเบ้ืองหรือสังกะสี ลอมผนังโรงเรือนดวยตาขายเหล็ก หรือใชไมไผซีก พ้ืน
โรงเรือนเปนลานดินไมยกพ้ืน ดานนอกของโรงเรือนก้ันบริเวณลานปลอยดวยตาขายไนลอนสีฟา
หรือตาขายเชือกสีเขียว เพ่ือใหไกไดคุยเข่ียอาหารตามธรรมชาติและออกกําลัง และเปนการปองกัน
โรคระบาดในไกดวย ภายในโรงเรือน มีอุปกรณใหอาหารและนํ้าแบบประยุกตจากวัสดุเหลือใช 
เชน ยางรถยนต แกลลอนนํ้ามันเกา หรือประดิษฐจากไมไผผาครึ่ง 

 

 
ภาพ 2โรงเรือนไกขุนของเกษตรกร 
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ตารางท่ี 2 แผนการผลิตไกประดูหางดําขุน 

รายช่ือเกษตรกร 

รอบการผลิต 

อัตราการ
ตาย 3% 

คงเหลือไกขุน 
(ตัว) 

รุนท่ี 1 รุนท่ี 2 รุนท่ี 3 รวม 

จํานวนไก
ขุน (ตัว) 

จํานวนไก
ขุน (ตัว) 

จํานวน
ลูกไก (ตัว) 

จํานวนไกขุน 
(ตัว) 

เกษตรกรทั้ง 18 ราย 200 200 200 600 18 582 
รวม/เฉล่ีย 3,600 3,600 3,600 10,800 324 10,476 

ตารางท่ี 2 แผนการผลิตของเกษตรกรท้ัง 18 ราย และสรุปเปนยอดรวมการผลิตของโครงการในป 
2557-2558 
 
กิจกรรมที่ 2 การติดตามตรวจเย่ียมเกษตรกรในโครงการเพ่ือใหกระบวนการผลิตเปนไปตาม
มาตรฐานตามขอกําหนดของสํานักงานปศุสัตวเขต 5 

โครงการไดติดตามตรวจเย่ียมเกษตรกรในโครงการ พรอมใหคําแนะนําในดานการ
ปรับปรุงโรงเรือนใหไดมาตรฐานฟารม ตามขอกําหนดของสํานักงานปศุสัตวเขต 5(2557) ใน
ระหวางวันท่ี 14-16 ตุลาคม 2557 ซ่ึงเกษตรกรสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานฟารมได
บางสวน เน่ืองจากขาดแคลนทุนทรัพยในการจัดการ แตเกษตรกรพรอมท่ีพัฒนาตามขอกําหนดใน
อนาคต 

จากขอกําหนดมาตรฐานฟารมท้ังหมด 29 ขอ จําแนกได 2 ประเภท  
1) Major Criteria (MA) หมายถึง เกณฑสําคัญท่ีเกษตรกรตองปฏิบัติตาม จํานวน 24 ขอ 
2) Recommendation (REC)หมายถึง คําแนะนํา เพ่ือใหฟารมมีประสิทธิมากย่ิงขึ้น ขึ้นอยู

กับดุลพินิจเกษตรกรท่ีจะเลือกปฏิบัติ จํานวน5ขอ 
ในการตรวจประเมินฟารมเพ่ือใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดของกรมปศุสัตวเกษตรกร

ตองปฏิบัติตามขอกําหนด Major Criteria (MA) ท้ังหมดจํานวน 24 ขอ หากเกษตรกรสามารถ
ปฏิบัติไดครบ 24ขอจะถือวาผานมาตรฐานฟารมของกรมปศุสัตว 

การปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานฟารมของเกษตร พบวาเกษตรกร 18 ราย สามารถ
ปฏิบัติตามเง่ือนไข Major Criteriaไดเพียง รอยละ 74.5 หรือประมาณ 18 ขอ สงผลใหฟารมของ
เกษตรกรยังไมไดมาตรฐานตามขอกําหนดมาตรฐานฟารมของกรมปศุสัตว ซ่ึงเง่ือนไขท่ีเกษตรกร
ไมสามารถปฏบัิติได (ตารางท่ี 3) ปญหาท่ีพบวาเกษตรกรปฏิบัติตามไดยากมี 3 ดาน ไดแก การ
ไมไดจัดคอนนอนและรังไขสําหรับไกพอแมพันธุ เพราะฝูงไกสวนใหญ เปนการเล้ียงไกขุน ไมใช
พอแมพันธุ เกษตรกรจึงไมเห็นความจาํเปนท่ีตองจัดทําคอนนอนและรังไขใหไก เรื่องท่ี 2 เปนการ
จัดพ้ืนท่ีปลอยใหได 4 ตารางเมตรตอไก 1 ตัว เกษตรกรเดิมเล้ียงไกขุนในคอก ไมไดปลอยออกเล้ียง
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ในลาน จึงไมไดเตรียมการสรางโรงเรือนในบริเวณท่ีโลงกวาง เมื่อมาปรับเปล่ียนเปนการเล้ียงแบบ
ปลอย จึงมีลานไดไมมากพอเทามาตรฐานท่ีกําหนด และประการสุดทาย ตองเก็บอาหารไวตรวจ
เปนเวลา 1 ป เกษตรกรไมสามารถกระทําไดและไมใหความสําคัญ เพราะอาหารสวนใหญเปน
อาหารขนมาตรฐานท่ีซ้ือจากรานคา และเปนเกษตรกรรายยอย จึงแทบไมมีความเส่ียงท่ีจะปลอมปน
อาหารดวย นอกจากน้ีลักษณะการเลี้ยงไกแบบปลอย ไกหาอาหารธรรมชาติจากลานปลอยกินได
ตลอดเวลาท่ีปลอย จึงเปนการยากที่จะเก็บมาเปนตัวอยางอาหารไวตรวจเปนป ดังน้ันขอกําหนดท้ัง 
3 ขอ ควรไดนําไปปรับปรุงขอกําหนดมาตรฐานฟารมไกพ้ืนเมืองท่ีกําลังนําเสนอสํานักงานอาหาร
และเกษตรแหงชาติ(มกอช.) ควรแยกฟารมไกพอแมพันธุ ฟารมไกขุนแบบขังตลอด และแบบปลอย
อิสระใหชัดเจน 
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ตารางที่ 3 การปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานฟารมของเกษตรกร 

รายการ เงื่อนไข 

รายชื่อเกษตรกร 

ประยูร คณาธิป 
ณรงค
เดช 

ปรเมษฐ 
สม
เดช 

ประ 
ทวน 

ประ
สิทธ 

ทะ
ยา 

อา
ทิต
ยา 

ทอง เกษม 
สุ
ทน 

สาย
คํา 

พนา 
วรรณ 

ทวี 
ศักดิ์ 

วิทวัส 
พัฒ
ธน
พงษ 

เรณู 

1. พื้นที่การเลี้ยงสัตว  
                  

1.1 เปนที่โลงอากาศถายเทดี MA                   
1.2มีขอบเขตชัดเจน (มีรั้วรอบบริเวณ

ทั้งที่เลี้ยงปลอยดวย) 
MA   

 
   

 
    

 
      

1.3 สามารถคุมการระบาดของโรคได 
(มีรั้วรอบ มีโรงเรือนที่ปดมิดชดิได) 

MA                   

1.4 มีรั้วแยกจากพื้นที่อยูอาศัย MA                   
1.5 หางจากแหลงรวมสัตวปกโรงฆา

สัตวปก 

REC 
                  

2. โรงเรือนและการเลี้ยงปลอย  
                  

2.1 ทางเขาออกพื้นที่การเลี้ยงสัตวมี
ทางเดียว 

MA 
    

 
     

 
       

2.2โรงเรือนปดมิดชดิสรางดวยวัสดุที่
คงทนพอสมควร ทําความสะอาดไดงาย 
เชนหลังคาสังกะสีหรือกระเบื้องเปนตน 
ขนาดพื้นที่ 8-10 ตัว/ตรม. 

MA 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

รายการ เงื่อนไข 

รายชื่อเกษตรกร 

ประยูร คณาธิป 
ณรงค
เดช 

ปรเมษฐ 
สม
เดช 

ประ 
ทวน 

ประ
สิทธ 

ทะ
ยา 

อา
ทิต
ยา 

ทอง เกษม 
สุ
ทน 

สาย
คํา 

พนา 
วรรณ 

ทวี 
ศักดิ์ 

วิทวัส 
พัฒ
ธน
พงษ 

เรณู 

2.3 ภายในโรงเรือนมีคอนนอนและมีรังไข 1 
รังตอ 4 แม 

MA x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

2.4 พื้นที่รอบๆ โรงเรือนเปนพื้นที่โลงเตียน 
สะอาด 

REC   
 

 
 
 

 
   

 
  

 
  

 
 

2.5 การเลี้ยงปลอยของไกพันธุและไกไขตอง
เปนพื้นที่โลง ขนาดเลี้ยงปลอยมากกวา 4 ตาราง
เมตรตอตัว 

MA x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

2.6 การเลี้ยงปลอยของไกขุนตองเปนพื้นที่
โลง ขนาดเลี้ยงปลอย 1 ตารางเมตรตอตัว โดย
เปนพื้นที่แปลงหญา 

MA 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
 

 
 

 
  

2.7 หากมีพื้นที่จํากัดไมมีแปลงหญาภายในพื้นที่
ปลอย ใหมีการเสริมดวยพืชอาหารสัตวทัง้ชนิดสด
และการหมัก และ          probiotic 

MA  
  

  
 
  

 
 

  
   

 
 

 

2.8 มีชวงเวลาใหไกออกมาอยูพื้นที่การเลี้ยง
ปลอยไมนอยกวา ½ ของชวงชีวิตของไก 

MA 
 

  
 

   
 
     

 
  

 
 

2.9 ไมมีการเลี้ยงสัตวปกชนิดอื่นๆในพื้นที่
การเลี้ยงปลอย 

REC                   
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

รายการ เงื่อนไข 

รายชื่อเกษตรกร 

ประยูร คณาธิป 
ณรงค
เดช 

ปรเมษฐ 
สม
เดช 

ประ 
ทวน 

ประ
สิทธ 

ทะ
ยา 

อา
ทิต
ยา 

ทอง เกษม 
สุ
ทน 

สาย
คํา 

พนา 
วรรณ 

ทวี 
ศักดิ์ 

วิทวัส 
พัฒ
ธน
พงษ 

เรณู 

3. การใหอาหาร  
                  

3.1 ถังอาหาร ที่ใหอาหารตองอยูในโรงเรือน
ไก เพื่อปองกันนกมาจิกกิน 

MA     
 

    
 

        

3.2 อาหารหยาบที่ใหกินตองมีสัดสวนไม
นอยกวา40% ของอาหารที่ใหกินทั้งหมด 

MA    
 

         
 

  
 

 

3.3 มีโรงเรือนหรืออุปกรณเก็บอาหารที่ปด
มิดชิด ปองกันนกหรือสัตวอื่นๆ มากินได 

MA  
 

    
 
 

   
  

 
    

3.4 ในอาหารตองไมมียาตานจุลชีพหรือยา
ตานบิดผสมในอาหาร 

MA    
 

    
 
      

 
  

3.5 เก็บอาหารไวใหตรวจอยางนอย 1 ป REC x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

4. การปองกันโรค  
                  

4.1 มีคอกแยกไกปวยดวย MA 
 

  
 

 
 
 

  
 

 
 

  
 

 
  

4.2 มีอางน้ํายาจุมเทากอนเขาเขตการเลี้ยง MA 
 

  
 

 
 
 

 
     

 
   

 
4.3 มีปายหามเขากอนไดรับอนุญาต MA  

 
   

 
 

 
 

 
     

 
 

 
 
 
 



 
 

27 
 

ตารางที่ 3 (ตอ) 

รายการ เงื่อนไข 

รายชื่อเกษตรกร 

ประยูร คณาธิป 
ณรงค
เดช 

ปรเมษฐ 
สม
เดช 

ประ 
ทวน 

ประ
สิทธ 

ทะ
ยา 

อา
ทิต
ยา 

ทอง เกษม 
สุ
ทน 

สาย
คํา 

พนา 
วรรณ 

ทวี 
ศักดิ์ 

วิทวัส 
พัฒ
ธน
พงษ 

เรณู 

4.4ใหวัคซีนโรคสําคัญดังนี้ โรคนิวคาสเซิล 
โรคหลอดลมอักเสบติดตอ โรคอหิวาหสัตวปก 
โรคฝดาษ และโรคกัมโบโร 

MA   
 

          
 

    

4.5 การจัดการไกตาย ใหฝงหรือเผา โดยมี
พื้นที่ฝงหรือเตาฝงซากหรือเตาเผาซากของฟารม 

MA                   

4.6 ไมใชยาปฏิชีวนะ และฮอรโมนในการ
กระตุนการเจริญเติบโต 

MA                   

4.7 หากมีการใหยาในการรักษา ตองมีระยะ
หยุดยาตามกําหนด 

MA  
 

 
 

    
 
    

 
    

5. สิ่งแวดลอม  
                  

5.1 มีเตา หรือถังขยะในการเก็บขยะ MA   
 

             
  

5.2 หามนําสิ่งปูรองพื้นมาใชซ้ําอีก ในกรณีที่
ใชวัสดุปูรองพื้น 

MA                   

6 ระยะเวลาการเลี้ยง  
                  

6.1 ไกขุน ระยะเวลาไมต่ํากวา 56 วันหรือ
มากกวา 

REC                   

หมายเหตุMA = Major Criteria ,REC= Recommendation 
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ภาพท่ี 3 การตรวจเย่ียมฟารมของโครงการ 
 
กิจกรรมท่ี 3 การอบรมการจัดการดานอาหารแกเกษตรกรโดยมุงเนนการใชวัตถุดิบอาหารในพ้ืนท่ี 
และการจัดระบบมาตรฐานการจัดการฟารม ใหแกเกษตรกร 
 

1.1 การจัดการดานอาหาร 
โครงการไดสงเสริมใหเกษตรกรใชพืชอาหารสัตวในพ้ืนท่ี ไดแก ตนกลวย ขาวโพด

ปน รํา ปลายขาวและเสริมดวยหญาเนเปยรนํามาหมักเพ่ือเพ่ิมโภชนะทางอาหาร และลดตนทุน
คาอาหารสําเร็จรูปโดยใหเกษตรกรใชอาหารสําเร็จรูปรวมกับพืชอาหารสัตวในพ้ืนท่ีในอัตราสวน 
30: 70  

1.2 การจัดระบบมาตรฐานฟารม 
เกษตรกรเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอเร่ือง ปจจัยแหงความสําเร็จในการ

สรางอาชีพการเล้ียงไกประดูหางดําเชียงใหมสูมาตรฐานฟารม ของสํานักประสานงานโครงการ
พัฒนาระบบการสรางอาชีพการเล้ียงไกประดูหางดําเชียงใหม สูมาตรฐานฟารม และโอกาสทางการ
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ตลาดอยางย่ังยืนไดจัดขึ้น ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจโดย
วิทยากรผูใหความรูแนวคิด หลักการ คําแนะนําแกเกษตรกรดังน้ี 

1.2.1 รศ.ดร.นวลจันทร พารักษา เปนวิทยากรใหความรูเรื่อง การใชพืชอาหารสัตวใน
ทองถ่ิน เล้ียงไก และการคํานวณสูตรอาหาร เพ่ือใหไกท่ีเล้ียงไดรับโภชนะท่ีถูกตอง และครบถวน
โดยการใชพืชอาหารในทองถ่ินเชน มันสําปะหลัง ขาวโพด รํา ปลายขาว ใบกระถิน หญา ใบปอสา 
ผสมกัน หรือผสมหัวอาหารไดโปรตีนเพียงพอสําหรับไกพ้ืนเมือง 

1.2.2 ผศ.น.สพ.สุวิทยโชตินันท เปนวิทยากรใหความรูเรื่อง แนวทางการจัดการฟารม 
เพ่ือกาวสูมาตรฐานฟารมไกพ้ืนเมือง และขอกําหนดมาตรฐานไกพ้ืนเมืองท่ีเกษตรกรควรปฏิบัต ิ

1.2.3 ผศ.ดร.อมรรัตน โมฬี เปนวิทยากรใหความรูเร่ือง การจัดการพันธุไกพ้ืนเมือง 
(ประดูหางดําเชียงใหม) สําหรับเกษตรกรรายยอย และเทคนิคการจัดการพันธุ (ประดูหางดํา
เชียงใหม) สําหรับเกษตรกรรายยอย ซ่ึงเกษตรกรสามารถนําความรูดังกลาวมาประยุกตใชในฟารม
เพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดโรค และปรับปรุงฟารมของเกษตรกร 

 

 
ภาพท่ี 4 การเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เ ร่ือง ปจจัยแหงความสําเร็จในการสรางอาชีพ 

การเล้ียงไกประดูหางดําเชียงใหมสูมาตรฐานฟารม 
 
1.3 การใหอาหารสําหรับไกขนุ 

จากการติดตามแนะนําเกษตรกรในการจัดการอาหารพบวา เกษตรกรไดนําการแนะนํา 
และความรูจากการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการไปใชในฟารม ดังน้ี 
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1 .ชวงอายุ 0-3 สัปดาห เกษตรกรใชอาหารสําเร็จรูปสําหรับไกพ้ืนเมือง ย่ีหอ เบทาโกร
มีโปรตีน 14%โดยใหอาหาร 2 คร้ัง ชวงเชา และเย็น เน่ืองจากในชวงอายุน้ีลูกไกจําเปนตองไดรับ
สารอาหารท่ีครบถวน ซ่ึงยังไมสามารถหาอาหารกินเองไดเกษตรกรจึงจําเปนตองใหอาหาร
สําเร็จรูปเพียงอยางเดียว 

2. ในชวง 3 สัปดาห-12 สัปดาห เกษตรกรใชสูตรอาหารที่ไดรับคําแนะนําจากกรมปศุ
สัตว ซ่ึงมีสวนผสม คือ อาหารขนสําหรับสุกร ย่ีหอ บาลานส 952 สําหรับสุกรนํ้าหนัก 15-30 กก. 
จํานวน 30 กิโลกรัม โปรตีน 40 % ขาวโพด 70 กิโลกรัม รําละเอียด 60 กิโลกรัม ผสมใหเขากัน(ได
อาหารขนโปรตีนประมาณ 15.5%) ใหอาหารวันละ 2 คร้ัง ชวงเชา และบาย (ผสมอาหาร 160 กก. 
สามารถใชไดประมาณ 7 วนั )และมีการทําความสะอาดรางนํ้า และรางอาหารทุกวนัเพ่ือเปนการ
ปองกันของแหลงเชื้อโรค เกษตรกรตัดหญาและอาหารหมักใหกินแยกตางหากจากอาหารขนแบบ
เต็มท่ี ไมไดผสมอาหารขนใหกิน 

 
กิจกรรมที่ 4 จัดหาลูกไกประดูหางดําเชียงใหมพันธุแทจากฟารมเครือขายใหกับเกษตรกร 

ในการผลิตไกขุนโครงการไดจัดหาลูกไกประดูหางดําเชียงใหมพันธุแท จากประยูรฟารม 
จํานวน 9,500 ตัว โดยเกษตรกรซ้ือในราคา 18 บาท/ตัว แบบไมกกไฟรายละ 500 ตัว เพ่ือขุน
จําหนายเปนไกมีชีวิตแกพอคาคนกลาง และไกสดในตลาดชุมชนโดยแตละรายมีผลผลิตไกขุน 
(ตารางที่ 4) โครงการมีผลผลิตไกขุน 8,406 ตัว (เฉล่ีย 467 ตัว/ราย) อัตราการตายเฉลี่ยรอยละ 6.6 
เน่ืองจากการเคล่ือนยายลูกไกมาลงเล้ียงในชวงเร่ิมเล้ียงในระยะแรก เล้ียงนานเฉล่ีย 95 วัน ได
นํ้าหนักไก 1.29 ก.ก. 
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ตารางท่ี 4 ขอมูลดานการผลิตไกขุนของเกษตรกร 

เกษตรกร 
จํานวน

ลูกไก (ตัว) 

อัตราการตาย จํานวน 
ไกขุนท่ีได 

(ตัว) 

ระยะเวลา
เล้ียง (วัน/

รุน) 

นํ้าหนัก
เฉล่ีย 
(กก.) 

รอยละ 
จํานว
น 

นายประยูร ณ สุนทร 500 6.2 31 469 92 1.31 
นายคณาธิป ณ สุนทร  500 6.7 34 467 95 1.44 
นายณรงคเดช วุฒิโรท 500 5.4 27 473 96 1.27 
นายปรเมษฐ กันคํา  500 7.4 37 463 95 1.22 
นายสมเดช สําราญพันธ 500 8.1 41 460 95 1.36 
นายประทวน เชื้อเมืองพาน 500 6.4 32 468 98 1.29 
นายประสิทธ กาซอน 500 6.1 31 470 95 1.21 
นายทะยา สินธุการ  500 5.7 29 472 96 1.31 
นางอาทิตยา รศัมี 500 6.6 33 467 95 1.29 
นางทอง ผุสดี 500 7.9 40 461 92 1.22 
นายเกษม ลาลุน 500 6.3 32 469 92 1.30 
นายสุทน แสนบุญยืน 500 6.9 35 466 95 1.27 
นางสายคาํ มาจันทร 500 5.6 28 472 96 1.27 
นางพนาวรรณ มาจันทร 500 7.5 37 463 95 1.29 
นายทวีศักด์ิ เกตวงค 500 7.8 39 461 95 1.34 
นางวิทวัส ว ู 500 6.9 35 466 98 1.28 
นายพัฒธนพงษ หลาปก  500 6.0 30 470 95 1.21 
นางเรณู แปงเมือง 500 5.3 27 474 96 1.33 

รวม 9,000 - 598 8,406 - - 

เฉล่ีย 500 6.6 33.22 467 95.06 1.29 
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แผนการตลาด 

เกษตรกรในโครงการวางแผนการผลิต และการตลาดรวมกันเพ่ือใหผลผลิตสอดคลอง
กับความตองการของผูบริโภคในทองตลาดตั้งแต เดือนพฤษภาคม 2557- เมษายน 2558 รายละเอียด
ตามตารางท่ี 5 

 
ตารางท่ี 5 แผนการตลาดของเกษตรกรในโครงการ 

เกษตรกร พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
นายประยูร ณ สุนทร 
นายคณาธิป ณ สุนทร 
นายณรงคเดช วุฒิโรท  
นายปรเมษฐ กันคํา  
นายสมเดช สําราญพันธ  
นายประทวน เชื้อเมืองพาน 
นายประสิทธ กาซอน  
นายทะยา สินธุการ  
นางอาทิตยา รศัมี 
นางทอง ผุสดี 
นายเกษม ลาลุน 
นายสุทน แสนบุญยืน 
นางสายคาํ มาจันทร 
นางพนาวรรณ มาจันทร 
นายทวีศักด์ิ เกตวงค 
นางวิทวัส  ว ู
นายพัฒธนพงษ หลาปก 
นางเรณู แปงเมือง 

 
จากแผนการผลิตท่ีเกษตรกร ท้ัง 18 รายทําการผลิตไกขุน เพ่ือรองรับผลผลิตและ

บริหารความเส่ียงดานการตลาด เกษตรกรสามารถผลิตไกขุนจําหนายไดประมาณ 3 รุน/ป จํานวน 
9,000 ตัว/ป แตทางกลุมไมมีลูกไกประดูหางดําพันธุแทท่ีจะใหเกษตรกรรับไปเล้ียงไดอยาง
สมํ่าเสมอตามแผนการผลิตเน่ืองจากในรายท่ีผลิตลูกไกประสบปญหาภัยธรรมชาติ แผนดินไหว
รุนแรง ทําใหเกิดความเสียหายกับฟารมไมสามารถผลิตลูกไกไดตามจํานวนท่ีสมาชิกตองการเล้ียง
ไดตามกําหนดเวลาของโครงการ  
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การจาํหนายไกขุนท่ีเปนผลผลิตไมมีความสม่ําเสมอสงผลใหการตลาด เกษตรกรจึงทํา
การตลาดโดย 

1.การจําหนายเปนไกมีชีวิต  
2.บางสวนสงฆาเพ่ือแปรรูปเปนผลิตภัณฑไกสดแชแข็ง ในการทดสอบการดําเนินการ

ในกิจกรรมโรงฆาสัตวปกชุมชนและตลาดผลิตภัณฑเพ่ือจําหนายตรงแกผูบริโภค ในแบรนด 
นิลระกาสําหรับเครือขายและโอกาสทางการตลาด และไดทดลองแปรรูปเปนไสอั่วไกสูตร
สมุนไพรจําหนายในจังหวัดเชียงราย 

 
กิจกรรมท่ี 5 การวางระบบการบันทึกขอมูล การทําบัญชีฟารม 
 

โครงการไดสงเสริมใหเกษตรกรในโครงการจัดระบบการบันทึกขอมูล การทําบัญชีฟารม
เพ่ือใหทราบถึงตนทุน กําไรของแตละฟารม เพ่ือเกษตรกรสามารถบริหารจัดการงบประมาณอยาง
ถูกตองโดยเร่ิมบันทึกขอมูลในวันท่ีสงมอบลูกไกใหกับเกษตรกรในการรวบรวมขอมูลตนทุนการ
ผลิตของเกษตรกรทั้ง 18 รายเพ่ือการวิเคราะหโครงสรางตนทุนการผลิตของเกษตรกรและของกลุม 
ผลการวิเคราะหบัญชีฟารมและบัญชีตนทุนการผลิต พบวา  

ดานการผลิต 
การผลิตไกขุน จากการนําลูกไกเขาเลาเฉล่ีย 500 ตัวตอรุนตอราย เกษตรกรผลิตไกขุนได 

467.28 ตัว อัตราการสูญเสียรอยละ 6.6 ซ่ึงเปนอัตราการสูญเสียท่ีลดลงเม่ือเทียบกับอัตราการ
สูญเสียในปท่ี 1 ท่ีมีอัตราการสูญเสีย รอยละ 6.80 (จรัญ,2556)แตยังอยูในอัตราการสูญเสียท่ีสูงกวา 
การผลิตของณรงคและคณะ(2556) รอยละ 2.59 และมาตรฐานของไกประดูหางดํา 1.5% (อํานวย 
และคณะ, 2553)แตตํ่ากวาท่ีพรพิมลและคณะใหเกษตรกรเล้ียง รอยละ 7.63 เพราะไกท่ีนํามาเขา
เล้ียงเปนรุนแรก เกษตรกรจึงขาดความชาํนาญในการจัดการเล้ียงดูไก โดยเฉพาะการอนุบาลลูกไก 
ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหตนทุนการผลิตสูงได 

อัตราการเจริญเติบโต พบวา เกษตรกรใชระยะเวลาในการขุนไก เฉล่ียจํานวน 95 วันไดไก
ขุนนํ้าหนักเฉล่ีย 1.29 กก.ตอตัว แสดงใหเห็นอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ีย 13.57 กรัม/วัน ซึ่งใกลเคียง
กับการสมรรถนะของไกประดูหางดําเชียงใหมซ่ึงเล้ียงไดอายุ 16 สัปดาห อัตราเจริญเติบโตวันละ 
14 กรัม (อํานวย และคณะ, 2553) แตสูงกวาพรพิมล และคณะ(2556) เล็กนอย ซ่ึงไกประดูหางดํา
เล้ียง 92 วัน อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ีย 13.08 กรัม เพราะอาหารขนท่ีใหไกกินมีโปรตีนสูงพอเพียง
กับความตองการเจริญเติบโตของไกประดูหางดําซ่ึงตองการระดับโปรตีนในอาหาร 15.2%(อํานวย 
และคณะ,2553) สูงกวาณรงค และคณะ(2556) ท่ีไกอายุ 98.4 วัน อัตราเจริญเติบโตวันละ 11.1 กรัม 
เพราะณรงค และคณะ(2556) ใหอาหารท่ีเปนพืชและพืชหมักเปนวนใหญ 
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ปริมาณอาหารท่ีไกกิน เฉล่ีย 4.55 กก.ตอตัว(มูลคาอาหารสําเร็จรูป 68.25 บาทตอตัว) อัตรา
การแลกเนื้อ(FCR)เทากับ 3.53 คํานวณท่ีนํ้าหนักไกขุนเฉล่ีย 1.29 กก.ตอตัว ซ่ึงตํ่ากวารายงานของ
ณรงค และคณะ(2556) เล้ียงไกประดูหางดําอายุ 98.4 วัน อัตราการแลกเน้ือ 5.51 และพรพิมล และ
คณะ(2556) เล้ียงไกประดูหางดําอายุ 92 วัน อัตราการแลกเน้ือ 4.38 เพราะอาหารขนท่ีใหไกกินมี
คุณภาพพอเพียง 

ดานตนทุน 
ตนทุนเงินสด 
เกษตรกร มีตนทุนเงินสดเฉล่ีย 44,761.22 บาทตอราย(74.33 บาท/กก.นํ้าหนักไก) แบงเปน

คาอาหารเฉล่ีย 33,865.83 บาท(รอยละ 75.66) คาลูกไกเฉล่ีย 9,000 บาท (รอยละ 20.11) คา
สาธารณูปโภคเฉล่ีย 749.94 บาท(รอยละ 1.68) คาเวชภณัฑเฉล่ีย 416.61 บาท(รอยละ 0.93) คาวัสดุ
อ่ืนๆ (แกลบรองพ้ืน)เฉล่ีย 728.83 บาท(รอยละ 1.63) ท้ังท่ียังไมรวมคาแรงงานและคาเส่ือมราคา
โรงเรือน ซ่ึงสูงกวาท่ีกัลปพฤกษ และคณะ(2554) ศึกษาได 69.02 บาท/กก. เพราะการศึกษาคร้ังน้ี
ขนาดฟารมเพียง 500 ตัว ตนทุนการเล้ียงดูจึงสูงกวาฟารมขนาดใหญ 
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สาเหตุท่ีตนทุนคาอาหารสูงเน่ืองจากตนทุนเงินสดรวม ท้ังน้ีเกษตรกรไมไดคิดคาแรงงาน
ของเกษตรกร (แรงงานครัวเรือน เกษตรกรไมไดจายในรูปตัวเงิน) สงผลใหตนทุนคาอาหาร สูงถึง
รอยละ 75.66 ของตนทุนรวม หากคิดตนทุนคาแรงงาน ตนทุนคาอาหาร จะมีสัดสวนรอยละ 50 
สอดคลองกับศิริพร และคณะ (2554) 

นอกจากนี้การคํานวณตนทุนครั้งน้ีมิไดคํานวณตนทุนท่ีแทจริงในทางเศรษฐศาสตร  
อันประกอบดวย ตนทุนคงท่ี จากคาเสียโอกาสการใชท่ีดิน คาเส่ือมราคาโรงเรือนและอุปกรณการ
เล้ียง และอัตราดอกเบี้ยของเงินลงทุน 

 
ดานผลตอบแทนหรือรายได 
รายได 
จากการรวบรวมจํานวนผลผลิตและนํ้าหนักผลผลิตเพ่ือ นํามาคํานวณรายไดเม่ือจําหนาย

เปนไกขุนมีชีวิต จําหนายในราคาเฉล่ีย 90-100 บาทตอกก.เพ่ือการวิเคราะหโครงรางรายไดและการ
สรางอาชีพตามเปาหมายของโครงการ พบวา 

ก.เกษตรกรมีรายได แบงเปนรายได ดังน้ี 
1.รายไดจากการจําหนายไกขุนเฉล่ีย 60,216.78.00 บาท ตอรุน(รอยละ 98.02)เปนรายได

ท่ีเปนตัวเงินท้ังหมด และ 
2.รายไดจากการขายปุยมูลไกเฉล่ีย 1,093.25 บาท (รอยละ 1.98) ซ่ึงเกษตรกรมีกําไร

เบ้ืองตนเฉล่ีย 10,512.03 บาท/รุนซ่ึงมูลคาของมูลไกเกษตรกรจําหนายเปนรายไดท่ีเปนตัวเงินบาท
สวนและใชเพ่ือเปนปุยในกิจกรรมการปลูกพืชของครัวเรือนอีกบางสวน(ตาราง6) รวม รายไดเฉล่ีย 
61,566.00 บาท กําไรตอนํ้าหนักไก 1 กก.เทากับ 27.48 บาท ซึ่งมากกวากัลปพฤกษ และคณะ(2554) 
ท่ีไดกําไรเพียง 20.98 บาท/กก. เพราะการศึกษาครั้งน้ีสามารถจาํหนายไกไดราคา 100 บาท/กก. 

ข.การคํานวณรายได 
การศึกษาคร้ังน้ีกําหนดเปาหมายการผลิตท่ีจะสรางเปนอาชีพของเกษตรกร จึงนําเฉพาะ

รายไดจากการจําหนายไกขุนมีชีวิต 3 รุนตอป รุนละ 10,512.03 บาท มาทําการคํานวณรายไดตอป
เฉล่ีย รายละ 31,536.27 บาทตอป(2,628.02 บาทตอรายตอเดือน) ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจใน
การผลิตท่ีสามารถสรางรายไดเปนอาชีพเสริม(กับกิจกรรมการผลิตเกษตรอื่นๆ) โดยไมไดเพ่ิม
ภาระใหแกเกษตรกร ซ่ึงสามารถใชแรงงานครัวเรือน และเวลาวาง จากภารกิจหลักมาทําการผลิตไก
พ้ืนเมืองเสริมรายไดใหแกครัวเรือนไดสวนหน่ึง 

 



 
 

 

ตารางที่ 6 ตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตไกประดูหางดําขุน 

โครงสรางตนทุน-ปริมาณกําไร รายที่ 1 รายที่ 2 รายที่ 3 รายที่ 4 รายที่ 5 รายที่ 6 รายที่ 7 รายที่ 8 รายที่ 9 

1. ตนทุนเงินสด 
 1.1 คาลูกไก 500 ตัว ละ 18 บาท 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 
 1.2 คาอาหารไก(15 บาท/กก.) 34,125.00 34,365.00 33,975.00 33,615.00 33,810.00 33,945.00 33,645.00 33,585.00 33,405.00 
 1.3 คาสาธารณูปโภค 885.00 630.00 729.00 910.00 670.00 645.00 814.00 706.00 875.00 
 1.5 คาเวชภัณฑ 420.00 370.00 470.00 450.00 410.00 392.00 461.00 453.00 422.00 
 1.6 คาวัสดุอื่นๆ (แกลบรองพื้น) 800.00 490.00 790.00 970.00 630.00 712.00 881.00 773.00 942.00 
รวมตนทุน 45,230.00 44,855.00 44,964.00 44,945.00 44,520.00 44,694.00 44,801.00 44,517.00 44,644.00 
2. รายได 
 2.1 รายไดจากการจําหนายไกขุน 61,439.00 67,248.00 60,071.00 56,468.00 62,560.00 60,372.00 56,870.00 61,832.00 60,243.00 
 2.2 รายไดจากการขายปุยมูลไก 1,200.00 735.00 1,185.00 1,455.00 945.00 1,068.00 1,321.50 1,159.50 1,413.00 
รายไดรวม 62,639.00 67,983.00 61,256.00 57,923.00 63,505.00 61,440.00 58,191.50 62,991.50 61,656.00 

กําไรเบื้องตน(บาท/รุน) 17,409.00 23,128.00 16,292.00 12,978.00 18,985.00 16,746.00 13,390.50 18,474.50 17,012.00 
น้ําหนักไกขุนรวม (กก.) 614.39 672.48 600.71 564.68 625.60 603.72 568.70 618.32 602.43 
จํานวนไกที่จําหนาย (รวม) 469.00 467 473 463 460 468 470 472 467 
ราคาจาํหนาย (บาท/กก.) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
อาหารสําเร็จรปู (กก.) 16.16 16.16 16.16 16.16 16.16 16.16 16.16 16.16 16.16 
ราคาอาหารสาํเร็จรูป (บาท/กระสอบ) 485.00 485.00 485.00 485.00 485.00 485.00 485.00 485.00 485.00 

หมายเหตุ คํานวณจากเกษตรกร18 ราย เฉลี่ย 3 รุนการผลิต 



 
 

 

 
 
ตารางที่ 6(ตอ) 

โครงสรางตนทุน-ปริมาณกําไร รายที่ 10 รายที่ 11 รายที่ 12 รายที่ 13 รายที่ 14 รายที่ 15 รายที่ 16 รายที่ 17 รายที่ 18 
คาเฉลี่ย รอย

ละ 

1 ตนทุนเงินสด   

 1.1 คาลูกไก 500 ตัว ๆละ 18 
บาท 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 20.11 
 1.2 คาอาหารไก15 บาท/กก. 33,405.00 34,425.00 33,690.00 33,570.00 33,585.00 34,140.00 33,810.00 34,350.00 34,140.00 33,865.83 75.66 
 1.3 คาสาธารณูปโภค 745.00 736.00 860.00 911.00 730.00 670.00 652.00 691.00 640.00 749.94 1.68 
 1.5 คาเวชภัณฑ 492.00 383.00 400.00 358.00 377.00 317.00 399.00 438.00 487.00 416.61 0.93 
 1.6 คาวัสดุอื่นๆ (แกลบรองพื้น) 812.00 803.00 920.00 978.00 497.00 437.00 519.00 558.00 607.00 728.83 1.63 
รวมตนทุน 44,454.00 45,347.00 44,870.00 44,817.00 44,189.00 44,564.00 44,380.00 45,037.00 44,874.00 44,761.22 100.00 
2. รายได   
 2.1 รายไดจากการจําหนายไก
ขุน 56,242.00 60,370.00 59,182.00 59,944.00 59,727.00 61,774.00 59,648.00 56,870.00 63,042.00 60,216.78 98.22 
 2.2 รายไดจากการขายปุยมูลไก 1,218.00 1,204.50 1,380.00 1,467.00 745.50 655.50 778.50 837.00 910.50 1,093.25 1.78 
รายไดรวม(บาทตอรุน) 57,460.00 61,574.50 60,562.00 61,411.00 60,472.50 62,429.50 60,426.50 57,707.00 63,952.50 61,310.03 100.00 
กําไรเบื้องตน(บาท/รุน) 13,006.00 16,227.50 15,692.00 16,594.00 16,283.50 17,865.50 16,046.50 12,670.00 19,078.50 16,548.81  
น้ําหนักไกขุนรวม (กก.)ตอรุน 562.42 603.70 591.82 599.44 597.27 617.74 596.48 568.70 630.42 602.17  

24 



 
 

 

จํานวนไกที่จําหนาย (รวม)ตอรุน 461 469 466 472 463 461 466 470 474 467.28  
ราคาจาํหนาย (บาท/กก.) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  
อาหารสําเร็จรปู (กก.) 16.16 16.16 16.16 16.16 16.16 16.16 16.16 16.16 16.16 16.16  
ราคาอาหารสาํเร็จรูป(บาท/
กระสอบ) 485.00 485.00 485.00 485.00 485.00 485.00 485.00 485.00 485.00 485.00  

หมายเหตุ ไมคิดตนทุนทางเศรษฐศาสตร 
 

25 
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กิจกรรมที่ 6 การดําเนินการพัฒนาโรงฆาสัตวปกชุมชน 
 
 ดําเนินการพัฒนาโรงฆาสัตวปกท่ี 182/2 หมูท่ี 8 ต.มะเขือแจ อ.เมือง จ.ลําพูน ซ่ึงสรางข้ึน
เปนโรงฆาสัตวปกขนาดเล็กพิเศษสามารถที่จะเชือดไกไดวันละ 200 ตัว ขอรับรองโรงฆามาตรฐาน
จากกรมปศุสัตว(ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีเพราะสถานท่ีเดิมไมไดรับการอนุมัติจากชุมชน) ไดพัฒนาโรงฆา
ไกโดยการปรับปรุงใหไดตามมาตรฐานโรงฆาไกของกรมปศุสัตว ซ่ึงไดรับการับรองเปนโรงฆา
สัตวปกมาตรฐาน ตามแบบ ฆจส.2 แมวาไมสามารถดําเนินการไดตามข้ันตอนของสํานักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว(2549) ไดท้ังหมด โดยเฉพาะการทําใหไกสลบดวย
การช็อตดวยกระแสไฟฟาและระบบแขวนไก เพราะเปนโรงฆาขนาดเล็ก ระบบรางแขวนไกสวน
ใหญใชในโรงฆาขนาดใหญ และตองลงทุนสูง 
 

 

 
ภาพท่ี 5 โรงฆาสัตวปกท่ี 182/2 ม.8 ต.มะเขือแจ อ.เมือง จ.ลําพูน 
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  ภาพท่ี 6 ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตวปก 
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ภาพที่ 6 กิจกรรมการฆาชําแหละไกทํารวมกับโครงการเกษตรกรกลุมแมทา 
 
 
 

8. การลดอุณหภูมิซากดวยถังนํ้าเย็น (Immersion chilling)

4. การเอาเลือดออก (Bleeding) 9. ช่ังนํ้าหนัก และบรรจุถุงแบบสุญญากาศ 

7. การลวงเอาเคร่ืองในออก (Evisceration) 

3. การเชือด(Killing) 

2. การพักไกเปน (Live poultry resting) 

1. การรับไกมีชีวิต (Live poultry receiving) 6. การลางซาก (Inside-outside washing) 

5. การลวกและปนขน (Scalding and Defeathering) 10. แชแข็ง (Frozen) - เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ≤ -18°C 
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กิจกรรมที่ 7 การดําเนินการแปรรูปสรางผลิตภัณฑ 
จัดฝกอบรมการทําผลิตภัณฑใหกับเกษตรกรแมบานเกษตรกรท่ีสนใจและมีเวลาวาง

พอที่จะใชทําผลิตภัณฑเม่ือวันท่ี 19พฤษภาคม 2558 โดยใหความรูเกษตรกรในการสราง 
2 ผลิตภัณฑไดไก  

1 ไกสดแชแข็งโดยใชไกประดูหางดําท้ังตัวและคร่ึงตัว 
2 ไสอั่วไก 
หลังฝกอบรมมีเกษตรกรท่ีใหความสนใจและมีความตองการเดินทางไปศึกษาดูงานการ

แปรรูปผลิตภัณฑในรูปแบบอื่นท่ีศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตวอีกจํานวน 20 ราย ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการปศุสัตวเขต 5 จึงนําเกษตรกรกลุมน้ีเดินทางไปศึกษาดูงาน การแปรรูปผลิตภัณฑใน
รูปแบบผลิตภัณฑบรรจุกระปอง ผลิตภัณฑไสกรอกรูปแบบตางฯ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 
การผลิตไกสดแชแข็ง 

เกษตรกรไดนําไกเขาฆาท่ีโรงฆาไกท่ีพัฒนาไดมาตรฐาน แลวนํามาทดลองผลิตเปนไกสด
แชแข็ง โดยมีตนทุนดังน้ี คาไกมีชีวิต นํ้าหนักเฉล่ีย 1.3 กิโลกรัม ราคา 100 บาท/กิโลกรัม (% ซาก 
76 -80%) มูลคา 130 บาท/ตัว (รอยละ 66.99) คาขนสง 5 บาท(รอยละ 3.08) คาบรรจุภัณฑ 8.50 
บาท(รอยละ 3.72) คาจางฆา  6 บาท/ตัว (รอยละ 5.95) รวม 149.50 บาท/ตัว จําหนายตัวละ 210 
บาท (ราคาจําหนายเฉล่ีย 190.91 บาท/กก.) กําไร 60.50 บาท/ตัว ซ่ึงไดกําไรมากกวาธนนันท และ
คณะ(2556) ซ่ึงไดตัวละ 47.20 บาท เพราะวางจําหนายในรานท่ีไดรับการอนุเคราะหจากอําเภอเมือง
ลําพูน ใหทดลองวางขายในตลาด อตก.ไมไดวางจําหนายในหางสรรพสินคา จึงไมคิดคาการตลาด
และยังไมตองเสียคาไฟฟาในระยะเร่ิมตนดวย จึงไมเสียคาไฟฟาตูแช 

 
ภาพที่ 7 แบรนดนิลระกา 
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ภาพท่ี 8การอบรมหลักสูตรการแปรูปผลิตภัณฑและการศึกษาดูงานการแปรูป ณ ศูนยพัฒนา
อุตสาหกรรมปศุสัตว 
 
 
การผลิตไสอ่ัวไก 

กลุมเกษตรกรไดรวมตัวทดลองทําผลิตภณัฑไสอั่วไก(สูตรสมุนไพร)โดยจะนัดหมายกัน
ทําไสอ่ัวไกสัปดาหละ 1 วัน ทําประมาณ 20 กิโลกรัมตอสัปดาห จากการเก็บขอมูลการผลิต 
ไสอั่วไกสูตรสมุนไพร 1 กิโลกรัม ตนทุนประกอบดวยคาเน้ือไก เคร่ืองปรุง 150 บาท คาแรง 100 
บาท ตนทุนรวม 250 บาท เกษตรกรทดลองจําหนายภายในหมูบาน กิโลกรัมละ 300 บาท มีกําไรท่ี 
กิโลกรัมละ 50 บาท และกําลังขยายตลาดโดยไดประกาศขายบนเฟรชบุค ปรากฏวามีรานอาหารท่ี
จังหวัดชลบุรีส่ังซ้ือไปจําหนาย และไดนํามาเสนอและใหชิมในงานมหกรรมไกประดูหางดํา
เชียงใหม เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2558 ปรากฏวา ผูบริหารของกรมปศุสัตวหลายทานชื่นชอบมาก 
และไดมีผูบริโภคขอซ้ือดวย ดังน้ันแนวโนมการตลาดไสอั่วไกไปไดดีมาก 

 
ภาพท่ี 9ผลิตภัณฑไสอั่วไกสูตรสมุนไพรที่แมบานเกษตรกรกลุมผูเล้ียงไกในโครงการ 
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กิจกรรมที่ 8 การดําเนินการทางดานการตลาด 
 

1.โครงการสรางจุดจาํหนายผลิตภัณฑไกประดูหางดําเชียงใหม นิลระกา เพ่ือเพ่ิมชองทาง
การตลาดไกประดูหางดําเชียงใหม ณ องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงมหาดไทย 
สาขาลําพูน ซ่ึงไดรับการสนับสนุนดานผลิตภัณฑประชาสัมพันธจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) สวนดานสถานท่ีไดรับการสนับสนุนจากองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร และเทศบาล
ตําบลอุโมงค จังหวัดลําพูน ในการจําหนายผลิตภัณฑจากไกประดูหางดํา ไดแก ไสอั่ว ไสกรอก  
ไกยาง และผลิตภัณฑทางการเกษตรกรอ่ืนๆ (เชน ผัก ผลไมปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑแปรรูป
จากผลผลิตเกษตร)ท้ังน้ีเพ่ือทดสอบระบบการตลาดชุมชน ท่ีบริหารจัดการโดยเกษตรกร และสราง
การรับรูในอาชีพการเล้ียงไกประดูหางดําเชียงใหมแกผูบริโภคแบงกลุมสินคาหรือผลิตภัณฑท่ี
เช่ือมโยงกับกิจกรรมการผลิตหลัก 
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ภาพ 10 จุดจําหนายผลิตภัณฑไกประดูหางดําเชียงใหม โตงสารภี 
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ และการตลาดไกประดูหางดํา ใน 

วันท่ี 24 กันยายน 2557 ณ อาคารธรรมศักด์ิมนตรี มหาวิทยาลัยแมโจโดยมีเน้ือหาการฝกอบรม ดังน้ี 
2.1 การตลาดไกประดูหางดํา วิทยากรบรรยาย คือ รศ.ดร. ศิริพร กิรติการกุลโดยการ 

บูรณาการการจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย และเกษตรปลอดภัย ณ รานคามหาวิทยาลัยแมโจและ
หารือ แผนการพัฒนาตลาดชุมชน เกษตรอินทรีย (องคปกปกครองสวนทองถ่ิน) เพ่ือการจัดทํา
แผนการตลาดเพ่ือรองรับผลผลิต โดยการแปรรูปผลิตภัณฑจากไกประดูหางดําเชียงใหมใหเกิด
มูลคาเพ่ิม และมีศักยภาพทางการตลาดนอกจากน้ียังเปนการเตรียมองคความรู และความพรอมแก
เกษตรกร  

2.2 ผลิตภัณฑแปรรูปไกพ้ืนเมืองท่ีมีศักยภาพทางการตลาด วิทยากร คือ นางสาวศศิมา 
ปานพรหม ซึ่งในแปรรูปผลิตภัณฑใหไดรับมาตรฐาน และเปนท่ียอมรับของผูบริโภคเกษตรกรตอง
ปฏิบัติใหไดตามมาตาฐานตัง้แตตนนํ้า (การเล้ียงไกประดูหางดําเชียงใหมท่ีมีระบบการผลิตท่ีไดรับ
มาตรฐาน) กลางนํ้า (ผานกระบวนการฆาท่ีไดรับมาตรฐาน (GMP)) และ ปลายนํ้า  
(การแปรรูปเปนผลิตภัณฑในโรงงานมาตรฐาน (GMP)) ซ่ึงผลิตภัณฑจากไกประดูหางดําเชียงใหม
ภายใตชื่อการคา "นิลลานนา" เปนผลิตภัณฑมีคุณภาพและไดรับมาตรฐาน เปนท่ีรูจัก และเปนท่ี
ตองการของผูบริโภค 
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ภาพท่ี 11 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การแปรรูปผลิตภัณฑ และการตลาดไกประดูหางดํา 
 

4.จัดบูธจําหนายผลิตภัณฑ 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตวเขต 5 ไดจัดทําโครงการเปดบูธจําหนายผลิตภัณฑ 

ไสอั่วไก(สูตรสมุนไพร)ของกลุมผูเล้ียงไกประดูหางดําในโครงการ โดยจัดจําหนายในตลาดนัดวัน
พฤหัสบดีซ่ึงตลาดนัดน้ีจะจัดในทุกฯวันพฤหัสบดีภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย  
มีนิสิตนักศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไปใหความสนใจและซ้ือผลิตภัณฑ
ไสอั่วไกสามารถจําหนายไดวันละประมาณ 10 กิโลกรัม จําหนายในราคากิโลกรัมละ 350 บาท 
(ขีดละ 35 บาท) 

 

 
ภาพ 12 โครงการเปดบูธจําหนายผลิตภัณฑไสอ่ัวไก(สูตรสมุนไพร)ในตลาดนัดวันพฤหัสบดี
ภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงราย โดยศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตวเขต 5 
 
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมอ่ืนๆ  
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รายการสารคดีเกษตร "ทุกทิศท่ัวไทย"ซ่ึงเปนรายการสงเสริมการสรางอาชีพทางการเกษตร
ของสถานีโทรทัศน Thai PBS ไดถายทํารายการสงเสริมอาชีพการเล้ียงไกประดูหางดําเชียงใหม 
และออกอากาศรานคาผลิตภัณฑดังกลาวในวันท่ี 22 ตุลาคม 2557เวลา 15.30 น. ซ่ึงการสงเสริมให
เกษตรกรที่รวมตัวกันผลิต จําหนายผลิตภัณฑเกษตรอินทรียในตลาดชุมชน และเปนตลาดรองรับ
ผลผลิตของเกษตรกรอยางตอเน่ือง และย่ังยืน รวมท้ังสรางการรับรูใหแกผูบริโภค และการทดสอบ
ระบบการตลาด เพ่ือเปนตนแบบระบบอาชีพอยางครบวงจร และไดรับการตอบรับจากผูบริโภคเปน
อยางดี 
 

 
ภาพ 13 การออกอากาศในรายการทุกทิศท่ัวไทยของโครงการ 
 
8.สรุปผลการดําเนินงาน 

สรุปผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ 
ผลการดําเนินโครงการของเกษตรกรท้ัง 18 ราย ท่ีกําหนดเปนวัตถุประสงคของโครงการ

สามารถสรุปผลไดและการเรียนรูของเกษตรกรและเช่ือมโยงไปสูเกษตรกรในโครงการยอยอ่ืนๆ ท่ี
จะนําไปสูการสังเคราะหโครงการระบบการสรางอาชีพการเล้ียงไกประดูหางดําของเกษตรกรราย
ยอยในภาคเหนือ ดังน้ี 

1.เพ่ือศึกษาดานการผลิตเพ่ือใหไดมาตรฐาน เพ่ือนําไปสูการลดตนทุนการผลิต อัน
ประกอบดวย 
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1.1 ระบบการจัดการฟารมท่ีไดมาตรฐานใหแกเกษตรกร พบวาเกษตรกรท้ังหมดของ
โครงการมีการเรียนรูและปรับระบบการจัดการฟารม ภายใตขอกําหนดของกรมปศุสัตว ในรูปแบบ
การเล้ียงไกพ้ืนเมืองแบบโรงเรือนแบบก่ึงขังก่ึงปลอย ไดไมครบตามขอกําหนดหลักและขอกําหนด
แนะนํารวมท้ังระบบซ่ึงแมเกษตรกรทุกรายจะไมผานเกณฑ ตามขอกําหนดทุกขอ โครงการได
สรุปผลการปรับการจัดการ ปญหาอุปสรรคในการจัดการฟารมเพ่ือเขาสูมาตรฐานเพ่ือเปนขอมูลให 
ผูท่ีเก่ียวของนําเสนอเพ่ือใหเกษตรกรสามารถปฏิบัติไดจริงใหแกกรมปศุสัตวเพ่ือใชเปนขอมูล
พ้ืนฐาน และการปรับมาตรฐานฟารมในระยะแรกอาจเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิตมากกวาการลด
ตนทุน 

1.2  การจัดการวัตถุดิบอาหารสัตวในทองถ่ิน เพ่ือผลิตอาหารไก และลดตนทุนการผลิต 
เกษตรกรยังเสริมอาหารพวกหญาและพืชหมัก แตไมไดลดปริมาณอาหารขน ตนทุนคาอาหารจึงสูง 

1.3 การบันทึกบัญชีฟารมและบัญชีตนทุนการผลิต เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะห
โครงสรางตนทุน และนําขอมูลจากการวเิคราะหเพ่ือนํามาใชในลดตนทุนการผลิต เกษตรกร
สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบการใชอาหารสําเร็จรูปท่ีมีประสิทธิภาพ การใชพืชอาหารสัตว
(ขาวโพดและหญา)เพ่ือลดตนทุนการใชอาหารสําเร็จรูปโดยไมกระทบตอการเจริญเติบโตของ 
ไกขุน เม่ือเทียบกับการเล้ียงในศูนยวิจัยและบํารุงพันธุเชียงใหม การวางแผนการผลิตและการตลาด 
ซ่ึงจะเปนประโยชนในการผลิตของเกษตรกร 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบบริหารจัดการแผนการตลาดไกพ้ืนเมือง (Marketing plan) สูระบบ
การผลิตอาหารปลอดภัย และความมั่นคงทางดานอาหารของเกษตรกร และกลุมเกษตรกรใน 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

การดําเนินการทางดานการตลาด 
2.1 การจําหนายไกขุนมีชีวิตรวมกันของเกษตรกรตามแผนการตลาด เพ่ือการกําหนด

ราคาขายรวมกันและเพ่ิมมูลคาใหแกเกษตรกร โดยไดรับราคาสูงกวาราคาทองตลาดท่ัวไป 
(กก.ละ1-2 บาท) ในการขายคร้ังน้ีไดราคาสูงถึง กก.ละ 100 บาท 

2.2 โครงการสรางจุดจาํหนายผลิตภัณฑไกประดูหางดําเชียงใหม นิลระกา ณ องคการ
ตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงมหาดไทย สาขาลําพูน กําลังดําเนินการทดสอบในระยะแรก 
หากการจําหนายไดดี คงจะเสียคาใชจายใหตลาด ทําใหตนทุนการจําหนายเพ่ิมขึ้น 

2.3 การเปดบูธจําหนายผลิตภัณฑไสอั่วไก(สูตรสมุนไพร)ในตลาดนัดทุกวันพฤหัสบดี
ภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงรายเพ่ือเพ่ิมชองทางการตลาด ซ่ึงการจําหนายในตลาดนัด ขายไดดี 
แตตองมีเครือขายท่ีรับไปจําหนาย และรายไดสวนหน่ึงจะลดลง เพราะตองตัดใหเครือขายท่ีขาย 

3. เพ่ือพัฒนาโรงฆาสัตวปกชุมชนรวมกับผูประกอบการเอกชน และกลุมเกษตรกรใน
โครงการ 

ในการพัฒนาโรงฆาสัตวปกชุมชน โครงการไดดําเนินการ 
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3.1 พัฒนาโรงฆาขนาดเล็กพิเศษใหสามารถรับไกเขาเชือดไดวันละ 200 ตัว โดยเปน 
โรงฆาท่ีไดมาตรฐานรับรองโดยกรมปศุสัตว และมีโครงการไดเชื่อมโยงเพ่ือการพัฒนาโรงฆาให
ไดมาตรฐานGMP โดยการจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคเหนือ รวมกับมหาวิทยาลัยแมโจแพรเฉลิมพระเกียรติและไดรับการสนับสนุนเปน
เงิน 300,000 บาท 

3.2 การดําเนินการทางดานการแปรรูปสรางผลิตภัณฑมีการฝกอบรมเกษตรกรและได
ทดลองทําผลิตภัณฑไกสดแชแข็งและไสอั่วไกสูตรสมุนไพรโดยแมบานของเกษตรกรสมาชิก
โครงการเพ่ือเพ่ิมมูลคาสรางรายไดใหกับเกษตรกรเองในปถัดไป(หากไดรับการสนับสนุนตอเน่ือง)
โครงการไดเชื่อมโยงเพ่ือการพัฒนาโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากเคร่ืองรีทอรทเพาซใหได
มาตรฐานGMP โดยการจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคเหนือ รวมกับมหาวิทยาลัยแมโจ แพรเฉลิมพระเกียรติ ไดรับการสนบัสนุนงบ
ประมาณเปนเงิน 300,000 บาท ซ่ึงตอไปเกษตรกรสามารถผลิตเปนสินคาสาํเร็จรูปจําหนายไดท่ัว
ประเทศ 
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9. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 

ดานการผลิต 
 1. เกษตรกรในพ้ืนท่ีเทศบาลบานใหม ตําบลวังเหนือ จังหวัดลําปาง อยูระหวางรวบรวม
กลุมใหมเน่ืองจากกลุมเดิมหลังจากไมไดรับการสนับสนุนคาลูกไกและคาอาหารสัตวในระยะ
เร่ิมตนจากโครงการจึงหยุดไป ประกอบกับไมสามารถปรับเปล่ียนฟารมใหไดมาตรฐานตามที่
กําหนดได ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตวเขต 5 จึงไดรวบรวมเกษตรกรผูเล้ียงไกประดูหางดํา
เชียงใหมซ่ึงเปนเกษตรกรรายเดิมท่ีเขารวมโครงการในปแรก (2557) ในพ้ืนท่ีอําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย เพ่ือดําเนินโครงการในปน้ีตอไป 

2. การเล้ียงไกขุนแบบ all in all out เกษตรกรและโครงการมีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองไดนอย จากการจัดหาลูกไกท่ีจะตองดําเนินการตามแผนการผลิต จากการประสบปญหาภัย
ธรรมชาติของฟารมเครือขาย 

3. การจัดการฟารมท่ีตองเปนไปตามขอกําหนดการเล้ียงไกพ้ืนเมืองในระบบโรงเรือนปด มี
ขอกําหนดท่ีสูงเชนเดียวกับการเล้ียงไกเน้ือในระบบการเล้ียงเชิงพาณิชยของบริษัทขนาดใหญท่ีตอง
มีสัตวแพทยประจาํฟารม มีการจัดการโรงเรือนท่ีเพ่ิมตนทุนการลงทุนส่ิงกอสรางท่ีเกินศักยภาพการ
ลงทุนของเกษตรกรรายราย 

4. การจัดการดานอาหารในระบบการเล้ียง all in all out ท่ีไกขุนจะตองมีอัตราการโต
สมํ่าเสมอสูตรอาหารทีใ่ช จะคํานวณไดไมน่ิง เม่ือเปรียบเทียบกับการซ้ืออาหารสาํเร็จรูป แตอัตรา
การเจริญเติบโตและความตองการโปรตีนของไกพ้ืนเมืองมีพันธุกรรมและอัตราการใชประโยชน
จากอาหารแตกตางจากไกเน้ือ เกษตรกรยังหาสมดุลและการจัดการอาหารในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม ควร
มีการเรียนรูและพัฒนาตอไป 

ดานการตลาด 
1. เม่ือแผนการผลิตไมสามารถควบคุมใหเปนไปตามแผน จึงสงผลตอการสรางตลาดท่ีจะ

รองรับ ท้ังการจําหนายในรูปไกขุนมีชีวิตและการแปรรูปเปนไกสดแชแข็ง การกําหนดราคาเพ่ือ
สรางเครือขายกับผูประกอบเขียงจําหนายไกสดในตลาดชุมชน(ไมสามารถสงมอบไดตามสัญญา) 

2. การลงทุนในโรงฆาชุมชน ตามแผนงานไดประสานงานกับองคการบริหารตําบลบาน
ใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ท่ีจะปรับปรุงโรงฆาสัตวใหเปนโรงฆาสัตวปก แตเม่ือจัดประชุม
ประชาคมแลว ชุมชนยังไมเห็นความสําคญัและไมสนับสนุน จึงไดยายมาดําเนินการ หมูท่ี 8 ตําบล
มะเขือแจ อาํเภอเมือง จังหวดัลําพูน ซ่ึงเปนของเอกชนลงทุน จึงมีความจําเปนตองหาไกมีชีวิต
เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนท่ีคุมคากับการลงทุน ตองสรางเครือขายกับการฆาชําแหละกับการ
จําหนายไกเน้ือและไกซี จึงจะคุมคากับคาจางแรงงานและตนทุนการลงทุนโรงฆา 
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โครงการไดเชื่อมโยงกับกลุมเกษตรกร อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน เพ่ือการใชโรงฆาในการ
แปรรูปเปนไกสดแชแข็ง เพ่ือจําหนายในหางสรรพสินคา เพ่ิมมูลคาใหแกผลผลิต การเชื่อมโยง
ดังกลาวยังเปนการเรียนรูของเกษตรกรและนักศึกษา ซ่ึงการเขาใชประโยชนดังกลาวโครงการตอง
วางแผนดานอุปกรณและการจัดการเพ่ือใหการแปรรูปมีความสะอาด มีการวางอัตรากําลัง การสอน
และ โครงการตองจัดเตรียมแรงงานท่ีมีประสบการณเพ่ือสอน และควบคุมกิจกรรมที่ตองแบงสวน
พ้ืนท่ี 
 3. การพัฒนาเพ่ือการแปรรูปผลิตภัณฑท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหแกไกขุนประดูหางดํา ท่ี
เกษตรกรไดลูกไกประดูพันธุแท จะตองแสวงหาตลาดท่ีผลผลิต(ไกสดแชแข็ง)มีมูลคาเพ่ิมท่ีสูงกวา
ไกประดูลูกผสม แมจะเปนการเล้ียงในระบบโรงเรือนปด ท่ีผลผลิตอาจจะตนทุนต่ํากวาการเล้ียง
ปลอยหากินตามธรรมชาติ(free range) เกษตรกรไดหารือกับหัวหนาโครงการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ท่ีอํานวยความสะดวกผูบริโภคท่ีควรจะเปนผลิตภัณฑพรอมบริโภค(ready to eat) 
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