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ช่ือเร่ือง      ศูนย์การเรียนรู้เลีย้งไก่ไข่และแปรรูปไข่ไก่ 

      

ช่ือผู้นําเสนอ   

1. เด็กชายอนุกูล   เกตุแกว้  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 2. เด็กชายจตุรพร  เกตุแกว้  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 3. เด็กชายอภิเดช  สาวแกว้              นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 4. เด็กชายเมธาสิทธ์ิ  เทพาคุม้  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 5. นายวนิยั          เฝ้ามัน่               ครูที่ปรึกษาโครงการ 

 6. นางสาวทศันีย ์ บุญปกป้อง  ครูที่ปรึกษาโครงการ 

ช่ือและทีอ่ยู่โรงเรียน 

 โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้

เลขที่ 66 หมู่ 1 ตาํบลยางนํ้ ากลดัใต ้อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 76160 

Website    http://www.namkladtai.ac.th  

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1 

หน่วยงานทีใ่ห้การดูแล 

 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

 บริษทัไทยพาณิชยป์ระกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน)   

สถานทีด่าํเนินการ  

โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้

ระยะเวลาดาํเนินการ    

              20 พฤษภาคม พ.ศ.  2556  -  30 กนัยายน พ.ศ. 2556 

วตัถุประสงค์การดาํเนินงาน 

1. เพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางดา้นการเล้ียงไก่และการแปรรูปผลิตภณัฑจ์าก ไข่ไก่ สู่กลุ่มชุมชน                  

ยางนํ้ ากลดัใต ้คณะผูศึ้กษาดูงาน โรงเรียนเครือข่าย ชุมชน และหน่วยงานที่สนใจ 

2. เพือ่พฒันาและส่งเสริมการผลิตไข่ไก่ผลิตภณัฑจ์ากไข่ไก่ของโรงเรียนยางนํ้ ากลดัใต ้

 3. เพือ่นาํรายไดจ้ากการดาํเนินงานเขา้กองทุนโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืของโรงเรียน 

 

 

 

http://www.namkladtai.ac.th/
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รูปแบบวธีิการดาํเนินการ 

กิจกรรมและวธีิดาํเนินงาน ไดจ้ดัรูปแบบการดาํเนินงานตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) เร่ิมจากทาํการสาํรวจพื้นท่ี ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง รับขอ้มูลความตอ้งการ 

ประเด็นปัญหาจากกลุ่ม และสรุปแนวคิดในการดาํเนินงาน 

2. ขั้นปฏิบติัการ (Do) การดาํเนินงานหรือใหบ้ริการ โดยถ่ายทอดองคค์วามรู้โดยวทิยากรและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินที่มีความเช่ียวชาญในองค์ความรู้และมีประสบการณ์ด้านการเล้ียงไก่ไข่ และการแปรรูปผลิตภณัฑ ์                    

การเล้ียงไก่ไข่ ประกอบดว้ย 2 องคค์วามรู้ ดงัน้ี 

    2.1  การเล้ียงไก่ไข่ 

  2.2  องคค์วามรู้ดา้นการแปรรูปผลผลิตไข่ไก่ 

     วิธีการถ่ายทอด ใช้รูปแบบการถ่ายทอดแบบเชิงปฏิบติัการ ในรูปแบบการทดลองและปฏิบติั

ต่อเน่ือง เพือ่ใหผู้รั้บการถ่ายทอด สามารถเรียนรู้ และมีพฒันาการในการนาํความรู้ที่ไดรั้บในการถ่ายทอดไปใช้

ประโยชน์ไดทุ้กดา้น 

  3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล (Check) จดัให้มีการปฏิบติังานอยา่งเป็นรูปแบบในการเล้ียงไก่ไข่ใน

โครงการเล้ียงไก่ไข่ของโรงเรียน โดยครูผูดู้แลโครงการและวทิยากร ทดสอบเฉพาะความรู้หลงัการอบรมปฏิบติั 

  4. ขั้นแกไ้ขปรับปรุง (Action) รายงานผลการดาํเนินงานและปรับปรุงงาน จดัทาํขอ้มูลและวางแผนใน

ระยะต่อไป  

ผลการดาํเนินงาน 

จากการดาํเนินงานที่ไดใ้นปีงบประมาณ 2556 พบว่าฐานการเล้ียงไก่ไข่และแปรรูปไข่ไก่โรงเรียน                

บา้นยางนํ้ ากลดัใต ้สามารถดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการตามแผนการดาํเนินงานท่ีวางไว ้ดงัน้ี 

1. มีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมฐานการเล้ียงไก่ไข่และแปรรูปไข่ไก่ทั้งส้ิน 20 คน 

2. มีร้อยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการเล้ียงไก่ไข่และผูท้ี่ไดรั้บการถ่ายทอดมากกวา่ร้อยละ 90 

3. มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการเล้ียงไก่ไข่จาํนวน 20 คน จากจาํนวน ทั้งหมด ทุกคนสามารถนาํความรู้ไปใช้

ประโยชน์ได ้คิดเป็นร้อยละ 100 

4. จาํนวนศูนยเ์ครือข่ายผูป้กครองที่ความรู้จากฐานการเล้ียงไก่ไข่และแปรรูปไข่ไก่ไปใชป้ระโยชน์ มี

จาํนวน 3  แห่ง  

5. มีเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนในสังกดั สพป.พบ. 1 จาํนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นพุพลู โรงเรียน

บา้นสามเรือน และและศูนยเ์ครือข่ายผูป้กครอง จาํนวน 3 คน   คือ นายสาคร  พระโยธา,  นายจนัทร์ทิพย ์ อยูสู่ง

, นายจาํนงค ์ ยิม้รอด 

 6. มีเงินหมุนเวยีนเขา้กองทนุโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืร้อยละ 30  

 7. เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษา ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

 8. นกัเรียนมีความรับผดิชอบและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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ความเป็นมาและความสําคญัของการดาํเนินการ 

เน่ืองจากเด็กในวยัเรียนเป็นวยัที่จะตอ้งมีพฒันาการทุกดา้นสมบูรณ์ ซ่ึงจะส่งผลให้เด็กเกิดความพร้อม

ในการเรียนและทาํกิจกรรมอ่ืนๆ  โดยส่ิงที่จะทาํใหเ้ด็กมีความพร้อมนั้นมีปัจจยัหลายอยา่ง เช่น อากาศที่บริสุทธ์ิ  

สภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้  รวมถึงนํ้ า และอาหาร เป็นตน้  และนับว่าอาหารเป็นปัจจยัในการ

ดาํรงชีวิต เด็กที่ไดรั้บสารอาหารที่ครบถ้วนส่งผลให้ร่างกายเจริญเติบโตและพร้อมสาํหรับการเรียนรู้ในขั้น

ต่อไป  จะเห็นไดว้า่สารอาหารที่จาํเป็นสาํหรับเด็กในวยัเรียนที่สามารถหาไดง่้ายคือโปรตีน  โดยเฉพาะโปรตีน

จากไข่ซ่ึงเป็นอาหารที่ทุกครัวเรือนนิยมรับประทาน แต่ราคาไข่ไก่ในทอ้งตลาดมีราคาแพงทาํให้เด็กในวยัเรียน

ไม่ไดรั้บประทานไข่อยา่งสมํ่าเสมอ  

โครงการเล้ียงไก่ไข่ของโรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใตจึ้งเป็นโครงการท่ีจะช่วยสนบัสนุนใหเ้ด็กนกัเรียน

ไดรั้บประทานไข่ซ่ึงนบัวา่เป็นแหล่งของโปรตีน อยา่งสมํ่าเสมอในราคาถูก และปลอดภยั  นอกจากน้ี โครงการ

เล้ียงไก่ไข่ยงัเป็นแนวทางการสร้างอาชีพและรายไดใ้หแ้ก่นกัเรียนในอนาคต อีกดว้ย  

โครงการเล้ียงไก่ไข่ของโรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้ริเร่ิมการเล้ียงไก่ไข่จากการใชอ้าหารสาํเร็จรูปที่หา

ซ้ือตามทอ้งตลาด ภายหลงัไดมี้การทดลองและคิดสูตรอาหารไก่ไข่เองโดยใชว้ตัถุดิบที่หาไดจ้ากทอ้งถ่ิน ทาํไห้

เป็นการประหยดัตน้ทุนในการผลิตและสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนผูรั้บผิดชอบโครงการ  ทาํให้ได้

ไข่ไก่ที่มีคุณภาพดี ฟองใหญ่ และสามารถถ่ายทอดไปสู่ศูนยเ์ครือข่ายผูป้กครองท่ีเล้ียงไก่ไข่ ตลอดจนสามารถ

นาํองคค์วามรู้ที่ไดไ้ปสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการแปรรูปผลิตภณัฑ์ไข่ไก่ท่ีสอดคล้องกบัสภาพของทอ้งถ่ิน

จงัหวดัเพชรบุรี 

รูปแบบวธีิการดาํเนินการ 

1. กิจกรรมและวธีิดาํเนินงาน ประกอบดว้ย 

    การเตรียมการ เร่ิมจากทาํการสาํรวจพื้นท่ี ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง รับขอ้มูลความตอ้งการประเด็นปัญหา

จากกลุ่ม และสรุปแนวคิดในการดาํเนินงาน 

    การดําเนินงานหรือให้บริการ ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญและมี

ประสบการณ์จากวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรีประกอบดว้ย  1 องคค์วามรู้ จาํนวน 8 ชัว่โมง (1วนั) 

ดงัน้ี และถ่ายทอดองคค์วามรู้โดยวทิยากรทอ้งถ่ินที่มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์แปรรูปผลิตภณัฑจ์าก

ไข่ไก่ ไดแ้ก่การทาํ ขนมหมอ้แกง ขนมทองหยอด ขนมฝอยทอง ขนมเม็ดขนุน และขนมลูกชุบ   ประกอบดว้ย     

1 องคค์วามรู้ จาํนวน12 ชัว่โมง (1วนั 4 ชัว่โมง) 

     การเตรียมโรงเรือนและการเล้ียงไก่ไข่ จาํนวน 8 ชัว่โมง (1 วนั) ศึกษาอุปกรณ์ และวิธีการ

ในการเล้ียงและดูแลไก่ไข่ 
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 การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากไข่ไก่ จาํนวน 12 ชัว่โมง ใชไ้ข่ไก่เป็นส่วนผสมในการทาํอาหาร 

คือขนมหวาน ไดแ้ก่ ขนมหมอ้แกง ขนมทองหยอด ขนมฝอยทอง ขนมเม็ดขนุน และขนมลูกชุบ    

    คุณสมบติัของผูรั้บการถ่ายทอดฯ คือ นกัเรียนในโครงการเขา้ร่วมรับการ ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

    วธีิการถ่ายทอด ใชรู้ปแบบการถ่ายทอดแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการ ในรูปแบบการอบรม ต่อเน่ือง

ตลอดหลักสูตร เพื่อให้ผูรั้บการถ่ายทอด สามารถเรียนรู้ และมีพฒันาการในการนาํความรู้ที่ไดรั้บในการ

ถ่ายทอดไปใชป้ระโยชน์ไดทุ้กดา้น 

    ส่ือที่ใชใ้นการถ่ายทอดฯ ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการบรรยาย และผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากไข่ตวัอยา่ง    

   การทดสอบการความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบของช้ินงาน และ

กระบวนการในการแปรรูป  โดยการสงัเกตและสมัภาษณ์  

     การติดตามและประเมินผล 

 ทาํการประเมินผลผูเ้ขา้ร่วมอบรมโดยการสอบถาม สงัเกตการปฏิบติังาน 

 ติดตามประเมินผลหลงัจากการฝึกอบรมโดยการติดตามผลการปฏิบติังานจริงอย่างเป็น

รูปธรรม 

 มีการใหค้าํปรึกษาเพิ่มเติม ภายหลงัการถ่ายทอดเทคโนโลย ี เพื่อให้มีการนาํไปปฏิบติั                        

ไดจ้ริง และมีการร่วมคิดคน้ความรู้ใหม่ในการเล้ียงดูไก่ไข่ใหมี้คุณภาพดียิง่ขึ้น 

2. แผนการดาํเนินงาน 

กิจกรรม 

2555 2556 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.สาํรวจความตอ้งการของกลุ่ม - - - - - - -   - - - 

2.ติดต่อประสานงาน - - - - - - -   - - - 

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละประเมินผล - - - - - - -   - - - 

4.ติดตามผลการถ่ายทอด - - - - - - -    - - 

5.สรุปผลการดาํเนินงาน - - - - - - - - -    
 

กจิกรรมฐานการเลีย้งไก่ไข่และแปรรูปไข่ไก่ ไดจ้ดัรูปแบบการดาํเนินงานเป็น 2  ศูนยก์าร

เรียนรู้ ดงัน้ี 

ศูนย์การเรียนรู้ที ่1 องค์ความรู้ด้านการเลีย้งไก่ไข่ 

ข้ันเตรียมการสภาพแวดล้อม ไดแ้ก่โรงเรือนเล้ียง และอุปกรณ์ที่จาํเป็นต่างๆในการเล้ียงไก่ไข ่

3.1การเตรียมโรงเรือน  

โรงเรือนไก่ไข่  ตอ้งคาํนึงถึงการระบายอากาศ หากสร้างโปร่ง การหมุนเวยีนถ่ายเทอากาศดี อากาศเสีย

จะถูกขบัออกนอกโรงเรือนและอากาศบริสุทธ์ิจากภายนอกจะเขา้ไปแทนที่ โดยนําความร้อนจากภายใน

โรงเรือนออกไปดว้ย นอกจากนั้นจะเป็นการลดปริมาณเช้ือโรคต่าง ๆ ไดใ้นระดบัหน่ึง ซ่ึงไก่ก็สามารถทนได ้
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แต่ถา้การระบายอากาศไม่ดีสุขภาพของไก่จะไม่แข็งแรง โรคจะแทรกไดง่้ายขึ้น นอกจากโรงเรือนที่สร้างโดย

เนน้ใหโ้ปร่ง อากาศถ่ายเทไดดี้ 

 

 
 

โรงเรือนเลีย้งไก่ของโรงเรียนที่มอีากาศถ่ายเทได้ดี 

 

3.2 อุปกรณ์ในการเลีย้งไก่ไข่   

การเล้ียงไก่ไข่จาํเป็นที่จะตอ้งมีอุปกรณ์การเล้ียงที่จาํเป็นและสาํคญันบัตั้งแต่ระยะลูกไก่จนถึงระยะให้

ไข ่โดยมีอุปกรณ์ดงัน้ี  

3.2.1.อุปกรณ์การให้อาหาร    (รางอาหาร)  

              อุปกรณ์การใหอ้าหารของโรงเรือนเล้ียงไก่ไข่โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใตท้ี่ใช ้เป็นพลาสติกทาํเป็นราง

ยาวใหไ้ก่ยนืกินไดข้า้งเดียว หรือนอกจากน้ีอุปกรณ์การใหอ้าหารอาจเป็นรูปแบบอ่ืนๆ เช่นรางอาหารอาจทาจาก

ปลอ้งไมไ้ผท่ี่มีขนาดใหญ่ ถงัอาหารหรือรางอาหารแบบอตัโนมติั  
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                         รางอาหารไก่ ไข่                                                   นักเรียนเทอาหารลงในรางสําหรับให้อาหารไก่   

 

สาํหรับอาหารไก่  ทางโรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้มีการผสมอาหารสาํหรับไก่ไข่เองโดยมีส่วนผสม

ดงัน้ี 

                                           

          
         ปลายขา้ว  10 กิโลกรัม                       ขา้วโพด   10 กิโลกรัม                     ราํขา้ว        5 กิโลกรัม  

 

                                      
                                 ปลาป่น     3 กิโลกรัม                                      ใบกระถิน 2 ขีด  
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วิธีการผสมอาหารไก่   

เทส่วนผสมอาหารไก่ทั้งหมดตามสดัส่วนท่ีเตรียมไวล้งในกะละมงั ใชไ้มพ้ายคนใหส่้วนผสมทั้งหมด

เขา้กนัดี แลว้ตกัใส่ถุงไวเ้พือ่ใหอ้าหารไก่ต่อไป  อาหารท่ีผสมไดสู้ตรน้ีใชไ้ดป้ระมาณ 3 วนั 

 

          
 

  นักเรียนเทส่วนผสมทั้งหมดและคนให้เข้ากัน                  เมื่อได้อาหารไก่ที่ผสมสําเร็จแล้วตักใส่ถงุเพื่อใช้ต่อไป 

 

3.2.2.อุปกรณ์ให้นํ้า 

อุปกรณ์การใหน้ํ้ าของโรงเรือนเล้ียงไก่ไข่โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใตท้ี่ใชแ้บบรางยาว รางนํ้ าอาจทาํ

ดว้ยสงักะสี,พลาสติกหรือท่อPVC  ไก่ในระยะไข่ มีเน้ือที่รางประมาณ 1 น้ิว ต่อไก่ 1 ตวั   ซ่ึงรางนํ้ าน้ีต่อตรง

จากถงัเก็บนํ้ า ถงัน้ีมีระบบเปิดปิด 

 

        

 

                                

          

 

 

 

                                   

นักเรียนเปิดนํา้ใส่รางนํ้าให้ไก่ 
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วัสดุรองพืน้ ของโรงเรือนเลีย้งไก่ไข่โรงเรียนบ้านยางนํ้ากลัดใต้ 

3.2.3 รังสําหรับไข่ 

 รังสาํหรับไข่ที่ดีตอ้งมีขนาดกวา้งพอ สามารถเคล่ือนยา้ยได ้ทาํความสะอาดไดง่้าย มีการระบายอากาศ

ได้ดี ภายในมีความมืดพอ และวางอยูใ่นที่มีเหมาะสมภายในโรงเรือนไก่ไข่ รังไข่ของโรงเรือนเล้ียงไก่ไข่

โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใตเ้ป็นแบบรังไข่แบบไหลออกซ่ึง เป็นรังไข่ที่นิยมใชก้นัมาก ในการเล้ียงไก่ไข่บนพื้น

ไมร้ะแนง พื้นไมไ้ผห่รือพื้นคอนกรีต รังไข่แบบน้ีอาจตั้งเด่ียวหรืออาจวางซอ้นกนัเป็นแถว โดยพื้นของรังไข่ทาํ

ดว้ยตาข่ายมีความ ลาดเอียงประมาณ 10 องศา ซ่ึงทาํให้ไข่กล้ิงออกมาตามแนวลาดเอียงติดอยูน่อกรัง ทาํให้ผู ้

เล้ียงสามารถเก็บไข่ไก่ไดส้ะดวก  

             

                         

 

 

 

 

 
 

 

                         รังสําหรับไข่ของโรงเรือนเลีย้งไก่โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ 
 

3.2.4 วัสดุรองพืน้  

วสัดุรองพื้น หมายถึง วสัดุที่ใชร้องพื้นคอกเล้ียงไก่   ควรหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน ราคาถูก และเม่ือเลิกใช้

แลว้สามารถนาํไปใชเ้ป็นปุ๋ ยไดอ้ยา่งดี  

วสัดุรองพื้นที่เหมาะสาหรับใชใ้นประเทศไทยและนิยมใชก้นัทัว่ไปไดแ้ก่ แกลบ ขี้กบ ขี่เล่ือย ชานออ้ย    

ฟางขา้ว ซงัขา้วโพด ตน้ขา้วโพด เปลือกฝ้าย เปลือกถัว่ลิสง เปลือกไมแ้ละทราย ถา้ใชแ้กลบควรมีฟางโรยหนา้

บางๆ เพือ่ป้องกนัไก่คุย้แกลบลงไปในรางนํ้ าและรางอาหาร 
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3.2.5 อุปกรณ์การให้แสง 

 เน่ืองจากแสงสว่างมีความจาํเป็นต่อการมองเห็นของไก่ ไม่ว่าเวลากินอาหาร กินนํ้ า หรืออ่ืนๆ 

นอกจากน้ีแสงยงัมีความสําคญัต่อการให้ไข่ของไก่ ดงันั้นภายในโรงเรือนจะตอ้งมีอุปกรณ์การให้แสงสว่าง

อยา่งเพียงพอ โดยทัว่ไปนิยมติดตั้งหลอดไฟ หลอดไฟที่นิยมใชก้ันมากคือ หลอดกลมธรรมดา และหลอด     

ฟลูออเรสเซนตห์รือหลอดนีออน  

 

ข้ันการให้ความรู้ เป็นขั้นตอนที่ครูท่ีปรึกษาโครงการใหค้วามรู้นกัเรียนผูเ้ขา้ร่วมโครงการในขั้นตอน

และกระบวนการเล้ียงไก่ไข่ ตั้งแต่เร่ิมเตรียมการจนถึงขั้นสุดทา้ยคือการสร้างเครือข่ายความรู้  

                         

                                                         ครูที่ปรึกษาโครงการให้ความรู้นักเรียน   

ข้ันปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนที่นกัเรียนนาํความรู้ทีไ่ดรั้บมาปฏิบติัจริงในการดูแลและเล้ียงไก่ไข่ เร่ิม

ตั้งแต่ การเตรียมโรงเรือน ทาํความสะอาดโรงเรือนเล้ียงไก่ไข่ การดูแลเร่ืองอาหารและนํ้ าด่ืมรวมถึงวคัซีน

สาํหรับไก่ไข่  
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การเก็บไข่ไก่ซ่ึงตอ้งจดบนัทึกสถิติและจาํนวนไข่ในแต่ละวนั  การบรรจุเพือ่จดัจาํหน่ายทั้งในและนอก

โรงเรียน   

  

การเตรียมโรงเรือนสําหรับเลีย้งไก่ไข่ 

 

         

                                       การดูแลเร่ืองอาหารและนํ้าดื่มของไก่ไข่ในแต่ละวัน 
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การเก็บไข่ไก่ซ่ึงต้องจดบันทึกสถิติและจํานวนไข่ในแต่ละวัน   

  

เก็บไข่ไก่ไว้ในตู้สําหรับรอจําหน่ายในแต่ละวัน   
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การถ่ายทอดความรู้และวิธีการใหม่ๆในการเลีย้งไก่ไข่สมํ่าเสมอ 

                     

กิจวัตรของเวรรับผิดชอบในแต่ละวัน 
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ศูนย์การเรียนรู้ที ่2  การแปรรูปผลติภณัฑ์ไข่ไก่ 

นอกจากการเล้ียงไก่ไข่ในโรงเรียนจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนไดรั้บโปรตีนอยา่งครบถว้นสมํ่าเสมอ

และ นกัเรียนยงัไดรั้บความรู้ในการเล้ียงดูไก่ไข่แลว้นั้น นอกเหนือจากน้ียงัไดรั้บความรู้ใหม่ที่เก่ียวขอ้งกบัการ

ประกอบอาหารที่ทาํจากไข่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่จงัหวดัเพชรบุรีเป็นจงัหวดัที่ขึ้นช่ือเร่ืองขนมหวาน ซ่ึงไข่ไก่

สามารถนาํมาเป็นส่วนผสมในการทาํขนมหวานท่ีขึ้นช่ือของจงัหวดั ไดแ้ก่  ขนมหมอ้แกง  เม็ดขนุน ทองหยอด 

และฝอยทอง  

                        

                   ขนมหวานที่มีส่วนผสมของไข่ไก่โรงเรียนบ้านยางนํ้ากลัดใต้ 

  

เน่ืองจากไข่ไก่ที่สามารถนาํมาประกอบอาหารคาวไดแ้ลว้ ทางโรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใตไ้ดส้ร้างองค์

ความรู้ใหม่ใหแ้ก่นกัเรียน ในการนาํไข่ไก่มาเป็นส่วนผสมในการทาํเป็นอาหารหวานคือขนมหวาน โดยการ

ประสานความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและวทิยากรทอ้งถ่ิน ในการใหค้วามแก่รู้นกัเรียน ดงัน้ี 
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ขนมหม้อแกง      

 

 

     

 

 

ส่วนผสมขนมหม้อแกง  

1.ไข่ขาว  

2.นํ้ าตาลป๊ีบ     

 3.หวักะทิ 

4.วสัดุปรุงแต่งเช่น เผอืก  

 5.ใบเตย   

วิธีทํา 

1.นาํไขข่าวมาผสมกบันํ้ าตาลป๊ีบและหวักะทิจนเขา้กนั ใส่วสัดุปรุงแต่ง คือ เผอืก ลงไป 

2.นาํส่วนผสมที่ไดเ้ทลงในถาดขนมหมอ้แกงที่วางเรียงในเตาอบขนม  

3.ปิดฝาอบ ใชเ้วลาประมาณ10-15นาที จนสุกแลว้จึงนาํออกจากเตา  
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ขนมทองหยอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนผสมขนมทองหยอด  

1.ไข่แดง     

2.แป้งทองหยอด   

3.นํ้ าเช่ือม 

วิธีทํา  

1.นาํไข่แดงใส่ภาชนะสาํหรับตีไข่ แลว้ตีไข่แดงใหฟู้ 
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2.หลงัจากที่ไข่แดงฟูไดท้ี่แลว้นั้น นาํแป้งทองหยอดมาผสมกบัไข่แดงที่ตีฟูใหเ้ขา้กนัจนเป็นเน้ือ

เดียวกนั   

                         
 

3.ตั้งกระทะเคี่ยวนํ้ าและนํ้ าตาลจนเป็นนํ้ าเช่ือม แบ่งนํ้ าเช่ือมใส่หมอ้ไว ้  จากนั้นใชช้อ้นตกัไข่แดงที่

ผสมกบัแป้งทองหยอดแลว้ หยอดลงในกระทะนํ้ าเช่ือม  

                           
4.ตกัทองหยอดที่ไดใ้นกระทะใส่หมอ้นํ้ าเช่ือมที่เตรียมไวอี้กคร้ัง ทิ้งไวส้กัพกัแลว้ตกัออกจากหมอ้ จดัใส่จาน   
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ขนมฝอยทอง 
 

                       

                                                                 
 

ส่วนผสมขนมฝอยทอง  

1.ไข่แดง    

2.นํ้ าตาไข่ (ไขข่าวส่วนที่ไดจ้ากการเทไข่แดงและไข่ขาวออกแลว้)  

3.นํ้ าเช่ือม   

วิธีทํา  

1.นาํไข่แดงมาผสมกบันํ้ าตาไข่จนเขา้กนั แลว้กรองดว้ยผา้ขาวบางพกัไว ้ตั้งนํ้ าเช่ือมในกระทะ  
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2.นาํไข่ทีไ่ดใ้ส่ลงในภาชนะโรยฝอยทอง จากนั้นโรยลงในกระทะนํ้ าเช่ือม จะไดเ้สน้สีทองเล็กๆลอยอยู่

ขอบกระทะ   

          
  

3.เม่ือสงัเกตดูวา่ฝอยทองสุกแลว้ ใชไ้มส้าํหรับตกั ตกัออกจากกระทะ และนาํมาวางไวบ้นปากหมอ้ 

(หรือภาชนะอ่ืน) เพือ่ใหน้ํ้ าเช่ือมหยดลงใหห้มด แลว้จดัเรียงใส่จานให้สวยงาม   
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 ผลการดาํเนินการ   

จากการสงัเกตและเก็บขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ จะเห็นไดช้ดัวา่ผูเ้ขา้ร่วมฐานการเล้ียงไก่ไข่และแปรรูป

ไข่ไก่มีการนาํไปประกอบเป็นอาชีพ และการนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัรวมไปถึงการพฒันาความรู้ใหม่ๆในการ

แปรรูปผลิตภณัฑไ์ข่ไก่ ผูเ้ขา้ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยมีีการนาํความรู้มาประยกุตใ์ชแ้ละทาํใหมี้รายไดท้ี่เพิ่มมาก

ขึ้น ฐานการเล้ียงไก่ไข่และแปรรูปไข่ไก่  น้ีสามารถสร้างอาชีพ โครงการน้ีจดัทาํขึ้นมาให้ผลประโยชน์สูงสุด

และเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นอยา่งมาก คุม้ค่ากบัเวลาที่ใชใ้นฐานการเล้ียงไก่ไข่และแปรรูปไข่ไก่

การพฒันาและแปรรูปผลิตภณัฑ  ์ไข่ไก่เพราะผูอ้บรมสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์และสามารถนาํไปประกอบ

อาชีพเล้ียงตนเองและสร้างอาชีพใหก้บัชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

ตารางที ่4.1 เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามแผนงานและการดาํเนินงานจริง 

ผลผลิต/ผลลพัธข์องโครงการ 

ค่าเป้าหมาย(หน่วยนบั) 

หมายเหตุ 
ตามแผนงาน 

ตามผลการ

ดาํเนินงาน 

1.จาํนวนผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย(ีคน) 20 20 ตามขอ้มูลในใบสมคัร 

2.ร้อยละความพงึพอใจของผูรั้บการ

ถ่ายทอดฯ 
90 

มากกวา่ร้อยละ

90 
ตามแบบประเมินความพงึพอใจ 

3.ร้อยละผูรั้บการถ่ายทอดฯมีการนาํไปใช้

ประโยชน์ 70 100 

ร้อยละ 81.2 เม่ือเทียบจากจาํนวน 

ผูเ้ขา้อบรมคิดเป็นร้อยละ 100 จาก

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

4.จาํนวนศูนยเ์ครือข่ายผูป้กครองที่

นาํไปใชป้ระโยชน์ 
3 3 ตามเอกสารการนาํผลงานวจิยัไปใช ้

จากผลการดาํเนินงานที่ได้พบว่าในปีงบประมาณ 2556 พบว่าฐานการเล้ียงไก่ไข่และแปรรูปไข่ไก่

โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้สามารถดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการตามแผนการดาํเนินงานท่ีวางไว ้ดงัน้ี 

1. มีจาํนวนผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย ีทั้งส้ิน 20 คน 

2. มีร้อยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการเล้ียงไกไข่และผูท่ี้ไดรั้บการถ่ายทอดมากกวา่ร้อยละ 90 

3. มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการเล้ียงไก่ไข่จาํนวน 20 คน จากจาํนวน ทั้งหมด    ทุกคนสามารถนาํความรู้ไปใช้

ประโยชน์ได ้คิดเป็นร้อยละ 100 

4. จาํนวนศูนยเ์ครือข่ายผูป้กครองที่ไดค้วามรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยไีปใชป้ระโยชน์มีจาํนวน 3  แห่ง  

5. มีเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนในสังกดั สพป.พบ. 1 จาํนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นพุพลู โรงเรียน

บา้นสามเรือน และและศูนยเ์ครือข่ายผูป้กครอง จาํนวน 3 คน   คือ นายสาคร  พระโยธา  นายจนัทร์ทิพย ์ อยูสู่ง    

นายจาํนงค ์ ยิม้รอด 

 6. มีเงินหมุนเวยีนเขา้กองทุนโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืร้อยละ 30  

 7. เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษา ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 
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