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บันทึกความรู้สัมมาชีพชุมชน 

(เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน) 
 

๑. ประเภทความรู้สัมมาชีพ  (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ หมวดหมู)่ 

 เกษตร   ท่องเที่ยวชุมชน    อื่น ๆ    แปรรูป-อาหาร     แปรรูป-เครื่องดื่ม   

แปรรูป-ผ้าและเครื่องแต่งกาย   แปรรูป-ของใช้ ของประดับ   

แปรรูป-สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 

๒. ชื่อองค์ความรู้ การเลี้ยงไก่ด า 

๓. ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสายฝน  โสภาสิทธิ์ 

ท่ีอยู่บ้านเลขที่ 83/7 หมู่ท่ี 5 ต าบล หน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุรี  รหัสไปรษณีย์ 18000 

๔. ความเป็นมา/แรงบันดาลใจ/เหตุผลท่ีท า (ในการบันทึกองค์ความรู้) 

ไก่ด า จัดเป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ เหมาะส าหรับผู้ป่วย คนชรา คนท้องและ หลังคลอด หรือผู้
ต้องการบ ารุงสุขภาพโดยเชื่อว่าไก่ด า ถ้าบริโภคสม่ าเสมอจะช่วย สร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย ท าให้
สมองแจ่มใส กระชุ่มกระชวย เสริมสร้าง สมรรถภาพการท างานของร่างกาย จากความเชื่อนี้จึงท าให้ไก่ด า
เป็นท่ีนิยมกันอย่าง แพร่หลายในปัจจุบัน ท้ังการบริโภคเป็นตัวหรือการท าเป็นซุปไก่สกัดท่ีมีจ าหน่าย 
โดยท่ัวไป ด้วยความนิยมในการบริโภคท าให้ไก่ด ามีราคาท่ีสูงกว่าไก่พื้นเมืองหรือ ไก่เนื้อท่ัวไป โดยไก่ด า
ราคาตัวละ ๒๐๐ - ๒๕๐ บาท เมื่อเทียบกับไก่พื้นเมืองท่ีมี น้ าหนักเท่ากันซึ่งจะมีราคาเพียงตัวละ ๕๐ - 
๘๐ บาท ท าใหน้างสายฝน  โสภาสิทธิ์  ซึ่งเป็นปราชญ์สัมมาชีพหมู่บ้านมีความสนใจและหันมาเลี้ยงไก่ด า
เพื่อการขายส าหรับเลี้ยงครอบครัว 
    ๖. วัตถุดิบท่ีใช ้ 

(๑) อาหาร เช่น ปลายข้าว ร าข้าว ข้าวโพดป่น ปลาป่น ข้าวเปลือก กากถั่ว กากมะพร้าว 

หัวอาหารไก่ ส าเร็จรูปชนิดเม็ด 
(๒) ไก่ด า 

    ๗. อุปกรณ์ท่ีใช้  
(๑) หลอดไฟแสงสว่าง 

(๒) รางอาหาร/รางน้ า 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
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(๓) บ่อน้ ายาฆ่าเชื้อ 
(๔) โรงเรือน 

       ๘. กระบวนการ/ขั้นตอน 
(๑) เลือกพันธ์ไก่ ช่วงอายุ ๘ - ๑๖ สัปดาห์ การเลี้ยงไก่ในช่วงนี้ไม่ต้องดูแลมาก ไก่สามารถหา
อาหารกินเองได้  
(๒) การเลี้ยงแบบปล่อย โดยจะสร้างเล้าขนาดเล็กไว้ ให้ไก่ได้หลับนอนเฉพาะกลางคืน และปล่อย
ไก่ออกหากินอย่าง อิสระ ในตอนเช้า ซึ่งเกษตรกรอาจให้ข้าวเปลือก ปลายข้าว หรือเมล็ดธัญพืช
ต่างๆ ช่วยให้ไก่เจริญเติบโตได้ดีขึ้น  
(๓) การให้อาหาร มีน้ าสะอาดตั้งไว้ให้ไก่กินตลอดวัน และคอยเปลี่ยนน้ าทุกๆ วัน  และอาหารทุก
เช้าและเย็น  เช่น ปลายข้าว ร าข้าว ข้าวโพดป่น ปลาป่น ข้าวเปลือก กากถั่ว กากมะพร้าว 
หัวอาหารไก่ ส าเร็จรูปชนิดเม็ด หรือการให้หัวอาหารไก่ส าเร็จรูปผสมลงในร าข้าวหรือปลายข้าว 
หรือข้าวเปลือกเป็นวิธีการท่ีสะดวกท่ีสุด  

    ๙. ข้อพึงระวัง  
(๑) การเลี้ยงแบบปล่อยนี้จะช่วยให้ไก่ได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพท่ีแข็งแรง แต่ต้องมั่นใจว่าพื้นท่ี   
ท่ีปล่อยจะไม่มีไก่พื้นเมือง อยู่บริเวณ ใกล้เคียง เพราะอาจมีปัญหาในการผสมพันธุ์ถ้าไก่ด าภูพาน
ผสมกับไก่พื้นเมือง อาจท าให้ลูกที่ได้มีลักษณะไม่ตรงตามความต้องการ 

    ๑๐. ข้อเสนอแนะ  
(๑) เปลือกหอยป่น และเศษหินตั้งท้ิงไว้ให้ไก่กินเพื่อเสริมแคลเซียมและช่วยบด ย่อยอาหาร 

(๒) ความต้องการโภชนาและปริมาณ อาหารในแต่ละวันของไก่ เพื่อการเจริญเติบโตท่ีเร็ว ไก่ควรมี
น้ าท่ีสะอาดกินตลอด เวลา ไก่ท่ีอายุ ๔ - ๕ เดือน เป็นช่วงท่ีสามารถจับจ าหน่ายเป็นไก่เนื้อได้ 
น้ าหนัก ประมาณ ๐.๘ - ๑.๒ กิโลกรัม ซึ่งไก่มีขนาดและน้ าหนักตรงกับความต้องการของตลาด 
 

    ๑๑.  ความสามารถในการจ าหน่าย/ให้บริการ มีตลาดรับ - ส่ง 
    ๑๒. ท่ีอยู่ส าหรับการติดต่อ 

 (๑) ชื่อ-สกุล นางสายฝน  โสภาสิทธิ์ 

 (๒) ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 (๓) เบอร์โทรศัพท์ 089-902-3348 

    ๑๒. แนบไฟล์รูปภาพเฉพาะนามสกุล .gif , . jpeg) /ไฟล์อื่นๆ เฉพาะนามสกุล .zip , .rar, .pdf, .doc 
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(๑) ไฟล์ภาพเจ้าของความรู้ 
 
 
 
 
(๒) ไฟล์ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ๑) บันทึกหมู่บ้านเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ (๒๓๓ หมู่บ้าน) อย่างน้อย ๑ องค์ความรู้ 

      ๒) ส่งถึงจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

      ๓) ส่งเป็นไฟล์งานบันทึกความรู้สัมมาชีพชุมชนข้อมูล ขอเป็น .doc     / ไฟล์ รูปภาพ   

         เฉพาะนามสกุล .gif , . jpeg./ไฟล์อื่นๆ เฉพาะนามสกุล .zip , .rar, .pdf, .doc 

      ๔) ไฟล์รูปภาพ โดยเฉพาะเจ้าของความรู้ และภาพกิจกรรม  ขอให้มีความชัดเจน  

และส่งแยกมา ไม่บันทึกลงในไฟล์ .doc : ขอบคุณค่ะ 
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