
 

 
เรียบเรียงโดย นางสาวศิวาพร  คงมีทรัพย์ 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร 

เรื่อง สศท.2 เผย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเชิงหวาย ตัวอย่างกลุ่มเข้มแข็ง  
ผลิต - แปรรูป ไก่ดำ สินค้าอัตลักษณ์โดดเด่น เมืองพิษณุโลก   

ออกอากาศวันพุธท่ี 14 กันยายน 2565 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู ้ฟังขอต้อนร ับเข้าสู่รายการ เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อเกษตรกร ทางสถานี วิทยุกระจายเสียง 
เพ่ือการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพ่ือเกษตรกรในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศท.2 เผย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้าน เชิ งหวาย 
ตัวอย่างกลุ่มเข้มแข็ง ผลิต - แปรรูป ไก่ดำ สินค้าอัตลักษณ์โดดเด่น เมืองพิษณุโลก ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 

นายประเสริฐศักด์ิ แสงสัทธา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก (สศท.2) สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการเกษตรที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ สศท.2 ได้เน้นการขับเคลื่อนสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์ คือ “ไก่ดำ” หนึ่งในสินค้าเกษตรอัตลักษณ์โดดเด่นของจงัหวัด โดยหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ให้
การส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงไก่ดำเชิงพาณิชย์ เพ่ือเป็นทางเลือกในการสร้างอาชพีเสริม  เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ 
รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก  

  สศท.2 ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตไก่ดำ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเชิงหวาย ตำบลตลุกเทยีม 
อำเภอพรหมพิราม จ ังหวัดพิษณุโลก น ับเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการผลิต มีการบร ิหารงานและการเติบโตของธรุกิจที ่ดี  
โดยดำเนินการผลิต แปรรูป และจำหน่ายครบวงจร ในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้การกำกับดูแลของสำนัก งาน   
ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เริ่มดำเนินการปี 2559 นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เม่ือปี 
2560 และโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ในปี 2565 รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้  
การเลี้ยงไก่ดำให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 30 ราย มีไก่ดำจำนวน 24,000 ตัว (เฉลี่ย 800 ตัว/ครัวเรือน)  
โดยมี นายประเดิม เมืองมูล เป็นประธานกลุ่มและเป็นผู้บุกเบิกการเลี้ยงไก่ดำ 

  ด ้านการดำเนินงานของกลุ่ม พบว่า ทางกลุ ่มได้นำไก่ดำสายพันธุ์ เคยู-ภูพาน ที ่ศึกษาวิจัยโดยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ว ิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ ังหวัดสกลนคร ซึ ่งมีลักษณะขนสีขาวทั ้งตัวผู้และตัวเมีย หนังดำ เนื ้อดำ   
 กระดูกดำ เลี้ยงง่าย โตไว และนิสัยไม่ก้าวร้าว มาเลี้ยงเพ่ือขยายพันธุ์ โดยตัวผู้โตเต็มที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 3 – 3.5 กิโลกรัม   
ตัวเมียน้ำหนักเฉลี่ย 2.8 – 3 กิโลกรัม ซ่ึงเกษตรกรจะเพาะพันธุ์โดยฟักไข่ด้วยตู้อบพลังงานไฟฟ้า การอนุบาล การเลี้ยงดูใน
กรงโดยแยกเป็นห้องๆ สำหรับแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์ และห้องขุนโดยเฉพาะ เป็นการเลี้ยงแบบก่ึงขังก่ึงปล่อย จำนวนไก่ดำเฉลีย่ 
500 – 800 ตัว/รุ่น/ฟาร์ม แต่ละรุ่นใช้เวลาเลี้ยง 50 - 100 วัน หรือประมาณ 3 - 7 รุ่น/ปี/ฟาร์ม โดยใช้วัสดุธรรมชาติสร้าง
โรงเรือนและวัตถุดิบอาหารสัตว์จะใช้พืชอาหารสัตว์ท่ีสามารถปลูกเองได้ เช่น ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น ใบหม่อน 
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ตะไคร้ หรือเรียกว่า การเลี้ยงไก่ดำอารมณ์ดี จะทำให้ไก่ดำไม่เครียด และทำให้ผลผลิตแบบธรรมชาติอาหารปลอดภัย   
ให้ผลผลิตไก่ดำ เฉลี ่ย 650 ตัว/ร ุ ่น/ฟาร์ม (น ้ำหนักเฉลี ่ย 0.9 กิโลกร ัม/ตัว) ราคาที ่ เกษตรกรขายไก่ดำมีชีวิต 
ณ เดือนสิงหาคม 2565 เฉลี่ยอยู่ที่72 บาท/ตัว หรือ 80 บาท/กิโลกรัม สำหรับไข่ไก่สมาชิกจำหน่ายให้กับกลุ่มฯ เพ่ือนำไปฟัก
เป็นลูกไก่ราคา 8 บาท/ฟอง และมูลไก่ ราคา 18 บาท/กระสอบ 

  ด้านการแปรรูปและการตลาด ทางกลุ่มสามารถผลิตไก่ดำได้ประมาณ 5 – 7 ตัน/เดือน โดยจะรับซ้ือผลผลิต  ไก่ดำ
จากเกษตรกรสมาชิกเพ่ือนำไปแปรรูป โดยผลผลิตร้อยละ 80 นำไปแปรรูปแช่แข็งส่งจำหน่ายห้างสรรพสินค้า อาทิ สยามแม็คโคร 
ท๊อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ส่วนอีกร้อยละ 20 นำไปแปรรูปอาหารพร้อมรับประทานและผ่านการรับรองตามมาตรฐาน อย. อาทิ 
ไก่ดำตุ๋นยาจีน ซุปไก่ ซุปผง ไข่ขาวนึ่ง และบริโภคในครัวเรือน นอกจากนี้ ด้านการวิจัยพัฒนาสำนักงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันการศึกษาได้ทำการศึกษาวิจัยการนำผลพลอยได้    มาสร้างมูลค่าเพ่ิม อาทิ เลือดไก่ 
ขนไก่ และหนังไก่ ผลิตเป็นคอลลาเจนผง สบู่ และโลชั่น ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลอง 

  “ไก่ดำ ตามประวัติศาสตร์ของจีนไก่ดำถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางยาอายุวัฒนะ หรือถือว่าเป็นอาหารของฮ่องเต้
เท่านั้น และยังช่วยในเรื่องการบำรุงสมองและต้านทานโรค  รวมทั้งเป็นอาหารที่มีไขมันและคลอเรสเตอรอลต่ำ  จึงเป็นอีก
หนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และเลือกรับประทานอาหารที่มีสรรพคุณทางยาเสริ ม
ภูมิคุ้มกันมากขึ้น ดังนั้น การผลิตไก่ดำสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเซิงหวาย จึงตระหนักถึงความสำคัญของ
กระบวนการผลิตที่ต้องผลิตในโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน และสินค้ามีความปลอดภัยตามมาตรฐานทั้ง GAP และ อย. ทั้งนี้ หาก
ท่านสนใจรายละเอียดเพิ ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ คุณประเดิ ม เมืองมูล โทร. 08 7056 3967 , Facebook :   
P.M ฟาร์มไก่ดำ KU ภูพาน เมืองพิษณุโลก ยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่าน” ผู้อำนวยการ สศท.2 กล่าวท้ิงท้าย 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ท้ังประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 13,651 บาท สัปดาห์ก่อน 13,637 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,060 บาท สัปดาห์ก่อน 9,042 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.51 บาท สัปดาห์ก่อน 9.84 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.77 บาท สัปดาห์ก่อน 7.94 บาท 

ถั่วเหลือง 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 55.21 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 28.34 บาท สัปดาห์ก่อน 25.00 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 28.00 บาท สัปดาห์ก่อน 22.07 



ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ำมัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.97 บาท สัปดาห์ก่อน 5.55 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.67 บาท สัปดาห์ก่อน 2.71 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.01 บาท สัปดาห์ก่อน 6.95 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,897 บาท สัปดาห์ก่อน 1,817 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,406 บาท สัปดาห์ก่อน 1,382 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 985 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.12 บาท สัปดาห์ก่อน 7.03 บาท   

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 10.40 บาท สัปดาห์ก่อน 11.73 บาท  

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.77 บาท  สัปดาห์ก่อน 49.66 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 46.25 บาท  สัปดาห์ก่อน  49.15 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.75 บาท  สัปดาห์ก่อน  48.65 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 24.19 บาท สัปดาห์ก่อน  24.35 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.40 บาท  สัปดาห์ก่อน 22.61 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40.94 บาท  สัปดาห์ก่อน  43.28 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 104.13 บาท  สัปดาห์ก่อน 104.11 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 48.34 บาท สัปดาห์ก่อน 48.32 บาท 



ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 345 บาท สัปดาห์ก่อน 348 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 385 บาท สัปดาห์ก่อน 379 บาท  

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100.51 บาท  สัปดาห์ก่อน 100.58 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.54 บาท สัปดาห์ก่อน 80.66 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 57.68 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.07 บาท สัปดาห์ก่อน 81.24 บาท  

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 138.61 บาท สัปดาห์ก่อน 138.57 บาท  

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 72.07 บาท สัปดาห์ก่อน 71.06 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 100 บาท  

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.90 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 40 บาท 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงเปิดให้บ ริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซ่ึงเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจ ุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข ่าวสารต่าง ๆ เช ่น ความร ู ้ด ้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร   
ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกร ณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

ขอขอบคุณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก เรื่อง สศท.2 เผย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้าน
เชิงหวาย ตัวอย่างกลุ่มเข้มแข็ง ผลิต - แปรรูป ไก่ดำ สินค้าอัตลักษณ์โดดเด่น เมืองพิษณุโลก และสำนักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตรราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วยค่ะ และขอขอบคุณ 
เป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตรที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  



สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้
ที ่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื ่อประชาชน และอีกหนึ ่งช ่องทาง  
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือนได้
โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทันสถานการณ์ 
สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่ในวันศุกร์ สวัสดีค่ะ 

http://www.oae.go.th/

