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ค าน า 
 

 ไก่เหลืองหางขาว หรือไก่ชนนเรศวร เป็นไก่ที่มีถิ่นก าเนิดในจังหวัดพิษณุโลก ณ บ้านหัวแท 
ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลกตั้งอยู่  ไก่เหลืองหางขาวเป็นไก่ประเภทเดียวที่ถูกจารึกไว้ในพงศาวดาร สมัยกรุงศรีอยุธยา                        
ในประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมัยทรงพ านักอยู่ในประเทศพม่าได้ทรงน าไก่เหลือง   
หางขาวจากพิษณุโลก ซึ่งเป็นเมืองพระราชบิดาของพระองค์ไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชา ไก่เหลืองหาง
ขาว เป็นไก่ฉลาดปราดเปรียว อึด ทน เป็นไก่เชิงแปดกระบวนท่า ไก่เหลืองหางขาวจึงชนะไก่พม่ามาตลอด ครั้ง
หนึ่งไก่ไทยชนกับไก่พม่าหน้าพระที่นั่ง ไก่เหลืองหางขาวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตีไก่เหลืองดอกหมาก
หางด าของพระมหาอุปราชาคอหักล้มลงและแพ้ ท าให้พระมหาอุปราชทรงอับอาย กล่าวแก้ว่า ไก่เชลยตัวนี้เก่ง
จริง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงกล่าวตอบโต้ด้วยความภาคภูมิว่า "ไก่เชลยตัวนี้อย่าว่าแต่จะตีอย่างกีฬา
ในวังเหมือนวันนี้เลย ตีพนันเอาบ้านเมืองกันก็ยังได้" จากพระราชด ารัสที่ทรงกล่าวโดยไม่สะทกสะท้านและมั่น
พระทัยในไก่เหลืองหางขาวของพระองค์ ท าให้พระมหาอุปราชาทรงเกรงกลัว หาหนทางกลั่นแกล้งและก าจัด 
แต่ในที่สุดแล้วสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชจากพม่าได้ ไก่เหลืองหางขาวจึงมีชื่อเสียงใน
ปัจจุบันเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “ไก่เจ้าเลี้ยง” และ “ไก่ชนนเรศวร” ท าให้ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกมีความ
ภาคภูมิใจ และหวงแหนในสมบัติล้ าค่าทางประวัติศาสตร์นี้มาก แต่ในปัจจุบันไก่เหลืองหางขาว ได้มีปริมาณ
ลดลง และเริ่มที่จะสูญหายไปจากจังหวัดพิษณุโลก ถึงแม้ว่าส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จะมีการส่งเสริม
ให้เลี้ยง แต่ก็ยังมีปริมาณน้อย ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาโรคระบาด จากการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ท าให้เกิด
ความสูญเสียมาก นอกจากนี้ยังมีการวางแผนผสมพันธุ์ที่ไม่ถูกต้อง โดยมีการผสมกันในสายสัมพันธ์เดียวกัน ท า
ให้เกิดเลือดชิด (inbreeding) ท าให้ลักษณะที่แสดงออกมาของลูกไก่รุ่นหลังอ่อนแอ และมีลักษณะด้อยลง ท า
ให้การอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาวมีสมาชิกลดลง จากปัญหาหลักดังกล่าว เกษตรกรต้องการองค์ความรู้
เพื่อน าไปพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ทั้งในด้านการป้องกันก าจัดโรค การเพิ่มอัตราการขยายพันธุ์ ให้เพียงพอ
กับความต้องการเลี้ยง ด้านการผลิตอาหารและการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อื่นๆมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการเลี้ยงให้ดีขึ้นได้ ปัจจุบันสมาชิกไก่พื้นเมืองได้เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง (เหลืองหางขาว) เป็นส่วนใหญ่ ได้
ใช้ตู้ฟักไข่และการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ผลิตลูกไก่ได้จ านวนมากและเกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขาย
กันเกิดขึ้นภายในชุมชนและเครือข่ายอื่น 

การตลาดและความความต้องการไก่เหลืองหางขาว มีปริมาณมาก ทั้งในตลาดต่างประเทศ และ
ภายในประเทศ  ซึ่งต่างประเทศ ประกอบด้วย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย โดยจะมีพ่อค้าที่เป็นนายหน้าใน
ประเทศไทยรับซ้ือจ านวนมากและส่งออกต่างประเทศ ท ารายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น และในระยะหลังไก่เหลือง
หางขาว จะไม่นิยมน าไปชนหรือตี แต่จะน าไปประกวดความสวยงามในงานต่างๆที่ กรมปศุสัตว์จัดขึ้นหรือ
หน่วยงานท้องถิ่นเอง ท าให้คนหันกลับมาเลี้ยงและมีความต้องการมากขึ้น และราคาของไก่พันธุ์ดังกล่าวก็มี
ราคาสูงขึ้นด้วย โดยเริ่มที่ไข่ไก่ ถ้าพ่อแม่พันธุ์มีลักษณะตรงตามพันธุ์ ไข่ไก่จะขายฟองละ 50- 100 บาท ไก่เล็ก
อายุ 3 เดือน น้ าหนัก 0.8-1 ก.ก. ราคา อยู่ที่ คู่ละ 1,000 บาท(ตัวผู้+ตัวเมีย) ไก่รุ่นอายุ 6 เดือน ตัวผู้ ตัวละ 
3,000-5,000 บาท ตัวเมีย ตัวละ 1,000-1,200 บาท ส่วนพ่อไก่ที่อายุ 1 ปี ตัวละ 10,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับ
ความสวยงามของไก่และลักษณะที่ตรงตามพันธุกรรม ซึ่งต่างจากไก่ชนหรือไก่ตีทั่วไป ที่ต้องมีฝีเท้าต้องเก่งกาจ 
จึงจะขายได้ ท าให้ไก่เหลืองหางขาวมีความได้เปรียบทั้งในด้านราคาและความสวยงาม จึงเป็นที่ต้องการทั้งกลุ่ม
ที่เลี้ยงไก่ และผู้ที่ประกอบธุรกิจต่างๆ เพื่อน าไปประดับบารมีและความเป็นสิริมงคล ในครอบครัว เพราะมี
ความเชื่อว่าไก่ดังกล่าวเป็นไก่เจ้าเลี้ยง จะน าแต่ความดี ความเจริญมาให้ และไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ 



ข 
 

สารบัญ 

รายการ หน้า 
โครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจา้ 5 พระองค์บ้านหัวแท (ปีที่ 2) 1-16 
คณะท างาน ผูร้ับผิดชอบโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 17 
สรุปกิจกรรมการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ 
บ้านหัวแท (ปีที่ 2) 

18-19 

          ผลการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ 
บ้านหัวแท (ปีที่ 2) 

 
 

          กิจกรรมที่ 1 ประชุมประจ าเดือน  20 
           กิจกรรมที่ 2 ประชุมประจ าเดือน       21 
           กิจกรรมที่ 3 ประชุมประจ าเดือน 22 
           กิจกรรมที่ 4 ประชุมประจ าเดือน 22 
           กิจกรรมที่ 5 ประชุมประจ าเดือน 23 
           กิจกรรมที่ 6 ประชุมประจ าเดือน 24 
           กิจกรรมที่ 7 จัดกิจกรรมบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร 25 
           กิจกรรมที่ 8 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตอาหารไก่ของชุมชนด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น 26-30 
           กิจกรรมที่ 9 ประชุมประจ าเดือน 31 
           กิจกรรมที่ 10 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปไก่ตกเกรด (ไก่อบสมุนไพร) 32-36 
           กิจกรรมที่ 11 จัดกิจกรรมมอบพันธุ์ไก่และอุปกรณ์การเลี้ยงให้แก่สมาชิก 37 
           กิจกรรมที่ 12 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรกลุ่ม การขยายเครือข่ายและ 
                             การสอนวิธีการใช้ตู้ฟักไข่ 

 
38-42 

           กิจกรรมที่ 13 จัดกิจกรรมการสอนวิธีการใช้ตู้ฟักไข่ และการฟักไข ่ 43-47 
           กิจกรรมที่ 14 ชี้แจงการเตรียมความพร้อมของไก่เหลืองหางขาวในการเข้าประกวด 48-52 
           กิจกรรมที่ 15 จัดกิจกรรมการประกวดไก่พืน้เมืองเหลืองหางขาว เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ       
                             ให้กับกลุ่มสมาชิก เป็นช่องทางในการเพิ่มมูลค่าในไก่เหลืองหางขาว และ 
                             การท าฐานข้อมูลพันธุ์ประวัติ QR Cord ในการขาย 

 
 

53-57 
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สารบัญ (ต่อ)  

รายการ หน้า 
เล่าเรื่องความส าเรจ็ของโครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจา้5พระองค์ 58 
เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชีว้ัด การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 59 
            1.จ านวนผู้รับบริการ  60 
            2. จ านวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด  61 
            3. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด  61 
            4. จ านวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด  62 
             5. ประมาณการผู้น าเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 62 
            6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 62 
            7. ประมาณการมูลคา่ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น  63 
ข้อมูลการลดต้นทุนการผลิต ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาว 
พระเจ้า 5 พระองค ์(ปีที่ 2) 

 
64 

            เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน   65 
            รายชื่อเกษตรกร 66 
            แผนธุรกิจโครงการ 67 
ภาคผนวก  
            สมุนไพรที่ใช้กบัไก่ ที่เป็นภูมิปัญญา ในชุมชนบ้านหัวแท   70 
            เอกสารอ้างอิง 78 
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สารบัญภาพ 

รายการ หน้า 
ภาพกิจกรรมที่ 1 20 
            ภาพกิจกรรมที่ 1.1 ประชุมประจ าเดอืน                             
            ภาพกิจกรรมที่ 1.2 แสดงความเห็นชอบการตั้งกฎระเบียบของ  
ภาพกิจกรรมที่ 2 21 
            ภาพกิจกรรมที่ 2.1 ประชุมประจ าเดือน                               
            ภาพกิจกรรมที่ 2.2 แสดงความเห็นชอบในการเปิดบัญชีกลุ่ม                          
ภาพกิจกรรมที่ 5 23 

       ภาพกิจกรรมที่ 5.1 ประชุมประจ าเดือน                                
            ภาพกิจกรรมที่ 5.2 แจ้งสมาชิกว่าจะมีกิจกรรมประกวดไก่  
ภาพกิจกรรมที่ 6 24 
            ภาพกิจกรรมที่ 6.1 ประชุมประจ าเดอืน                              
            ภาพกิจกรรมที่ 6.2 แสดงความเห็นชอบการรับสมาชกิเพิ่ม  
ภาพกิจกรรมที่ 7 25 
            ภาพกิจกรรมที่ 7.1 กิจกรรมบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร          
            ภาพกิจกรรมที่ 7.2 ถ่ายภาพรวมหลังเสร็จพธิี  
ภาพกิจกรรมที่ 8 30 

       ภาพกิจกรรมที่ 8.1 วิทยากรสอนการค านวณสูตรหวัอาหารไก่     
            ภาพกิจกรรมที่ 8.2 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการผสมหวัอาหารไก่  
            ภาพกิจกรรมที่ 8.3 ชั่งตรวงส่วนผสม                 
            ภาพกิจกรรมที่ 8.4 เทส่วนผสมรวมกนัแล้วผสมให้เข้ากัน  
ภาพกิจกรรมที่ 9 31 

       ภาพกิจกรรมที่ 9.1 ประชุมประจ าเดือน                            
            ภาพกิจกรรมที่ 9.2 ประชุมประจ าเดอืน(ต่อ)     
ภาพกิจกรรมที่ 10 36 

       ภาพกิจกรรมที่ 10.1 การช าแหละไก่                        
            ภาพกิจกรรมที่ 10.2 การเลือกไก่เพื่อที่จะน าไปหมัก  
            ภาพกิจกรรมที่ 10.3 การหมักไก่                                
            ภาพกิจกรรมที่ 10.4 การตรวจชิมไก่อบโอ่ง  

 

 

 



จ 
 

สารบัญภาพ(ต่อ) 

รายการ หน้า 
ภาพกิจกรรมที่ 11 37 
            ภาพกิจกรรมที่ 11.1 มอบพันธุ์ไก่และอุปกรณ์การเลี้ยง      
ภาพกิจกรรมที่ 12 42 
            ภาพกิจกรรมที่ 12.1 วิทยากรสอนการใช้เครื่องมือทีใ่ช้ส่องไข่        
            ภาพกิจกรรมที่ 12.2 วิทยากรสอนเรื่องระยะการฟักไข ่  
            ภาพกิจกรรมที่ 12.3 การส่องไข่แบบใช้ไฟฉาย                     
            ภาพกิจกรรมที่ 12.4 การส่องไข่โดยใช้กล่อง  
ภาพกิจกรรมที่ 13 47 
            ภาพกิจกรรมที่ 13.1 ท าความสะอาด และท าเครื่องหมายไข่           
            ภาพกิจกรรมที่ 13.2 การน าไข่ใส่ตูฟ้ัก                   
            ภาพกิจกรรมที่ 13.3 ลูกไก่ทยอยเจาะเปลือกออกมา                
            ภาพกิจกรรมที่ 13.4 ลกูไก่ที่เกิดจากการใชตู้้ฟกัไข่  
ภาพกิจกรรมที่ 14 52 
            ภาพกิจกรรมที่ 14.1 แนะน าวธิีการเตรียมความพร้อมของไก ่      
            ภาพกิจกรรมที่ 14.2 แนะน าวธิีการเตรียมความพร้อมของไก่(ตอ่)  
ภาพกิจกรรมที่ 15 57 

       ภาพกิจกรรมที่ 15.1 การดูไกใ่นการตดัสินการประกวด            
            ภาพกิจกรรมที่ 15.2 การดูไก่ในการตดัสินการประกวด (ต่อ)           
            ภาพกิจกรรมที่ 15.3 การดูไก่ในการตดัสินการประกวด (ต่อ)      
            ภาพกิจกรรมที่ 15.4 รอลงทะเบียนเข้าประกวด  
            ภาพกิจกรรมที่ 15.5 การตดัสินการประกวดไก่  
            ภาพกิจกรรมที่ 15.6 วิทยากรแนะน าวิธีการพัฒนาสายพันธุ์ไก่  
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 บทสรุปผู้บริหาร 

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน ในอดีตการเลี้ยงไก่พื้นเมืองส่วนใหญ่จะใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่น หรือวัสดุที่เหลือจากการเกษตรน ามาเลี้ยง การเลี้ยงเป็นแบบรายย่อย จ านวนไม่มากนัก  
ในปัจจุบันการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมีการพัฒนาการเลี้ยงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาสายพันธุ์ อาหารที่ใช้
เลี้ยง โรงเรือนและการจัดการฟาร์ม เพื่อที่จะสามารถผลิตไก่พื้นเมืองให้มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่คุ้ม
ค่าสูงสุด แต่ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรผู้เลี้ยงจะควบคุมได้ยาก คือ ปัญหาเรื่องโรคระบาด โดยเฉพาะโรค
ไข้หวัดนก ที่มีการระบาดและส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงจ านวนมาก เกษตรกรบางรายต้องหยุดเลี้ยงไป ท าให้การ
ปรับปรุงพันธุ์ ไม่เกิดความต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลดังกล่าว โครงการหมู่บ้านไก่ไก่เหลืองหางขาว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จึงมีเป้าหมายที่จะอนุรักษ์และพัฒนาไว้ซึ่งแหล่งพันธุกรรมไก่พื้นเมือง 
และรวมไปถึงการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

ผลการด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า5พระองค์ บ้านหัวแท 
ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท าให้มีการพัฒนาต่อยอด การเลี้ยงไก่มากขึ้นอย่างชัดเจนใน 3 
ประเด็น คือ 

1.การพัฒนาทางด้านการผลิตอาหารโดยใชว้ัสดุจากท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ ชุมชนมีความรู ้ความ
เข้าใจวิธีการและจุดประสงค์ของการผลิตอาหารไก่พื้นเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีสัดส่วน มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์
ของต้นทุนการผลิต 

2.การพัฒนาดา้นสายพันธุ์และการป้องกันโรคระบาดต่างๆ โดยการจัดการระบบสุขาภิบาลและการให้
วัคซีนป้องกันโรค หลังการด าเนินโครงการ พบวา่ ปัญหาโรคระบาดได้หมดไปหรือพบน้อยมาก 
 3.การเพิ่มรายได้ของกลุม่สมาชิกในชุมชน และยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบที่มีการน าเอาหลักการทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกตใ์ช้กับชุมชน 
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รายงานประจ าป ี
ผลการด าเนินงานหมู่บา้นไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์บ้านหัวแท 

 
แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Community Incubator : SCI) คือ การน าองค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาหมู่บ้านซึ่งต้องพัฒนาให้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
(Value chain) เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการใช้ วทน. ไปเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างชุมชนที่มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบระยะเวลา
ด าเนินงานไม่เกิน 3 ปี 
ข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ 
http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf 

1. ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา   :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก                     

2. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :หมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองคบ์้านหัวแท 

ค่าละติจูด  16.84    ค่าลองติจูด 100.16     

3.  ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ 
ข้อมูลผู้ร่วมโครงการ 

ระบุ(ชื่อ- นามสกุล/ต าแหน่ง /
เบอร์โทร/อีเมล์ ) 

หน้าที่
รับผิดชอบ      

ในโครงการ1 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่
รับผิดชอบในโครงการ 

ประสบการณ์ท างานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ2 

1.ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน หัวหน้าโครงการ การผลติอาหารไก่
พื้นเมือง 

การศกึษา วท.ด.สัตว
ศาสตร ์
ประสบการณ์: การ
ค านวณสูตรอาหารไก่
พื้นเมือง 

2.นายด ารงศักดิ์ สุวรรณศร ี ผู้ร่วมโครงการ การปรับปรุงพันธุ ์ การศกึษา วท.ม.การ
จัดการสิ่งแวดลอ้มฯ 
ประสบการณ์ : การพัฒนา
สายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว 

3.นางสาวณวรรณพร จิรารัตน ์ ผู้ร่วมโครงการ การจดัการฟาร์ม การศกึษา วท.ม.สตัว
ศาสตร ์
ประสบการณ์ : การ
ป้องกันโรคไก่เหลืองหาง
ขาว 
 

http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf
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4.นางสาวธัญรตัน์ จารี ผู้ร่วมโครงการ การวิเคราะห์อาหารสัตว์ การศกึษา วท.บ.สัตว

ศาสตร ์
ประสบการณ์ : การเลี้ยง
ไก่พื้นเมือง 

5.นางสาวชฎาพร ประทมุมา   ผู้ร่วมโครงการ ประสานงานกับชุมชนใน
การขึ้นทะเบียนและ
ประชุมกลุ่ม 

การศกึษา วท.บ.พืช
ศาสตร ์
ประสบการณ์ :ด้าน
สมุนไพรการเลี้ยงสัตว ์

6.นายมาโนช ช่างพินจิ ผู้น าชุมชน การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

4.  ลักษณะโครงการ   :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ที่ต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน 
  1) หมู่บ้าน วท. (ใหม)่ (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจ านงฯ) 

   2) หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่องปีที่... )  ปีแรกที่เริ่มด าเนินการ   2563   
พื้นท่ีด าเนินการ  

บ้านหัวแท หมู ่8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จงัหวัดพิษณุโลก   
          

5. หลักการและเหตุผล 
เหตุผลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และกลุ่มสมาชิกเกษตรกร ต้องการ

น าเอาองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาว หรือไก่ชนนเรศวร มาถ่ายทอดสู่ชุมชนนั้น มีเหตุผลดังนี้      
1.ไก่เหลืองหางขาว หรือไก่ชนนเรศวร เป็นไก่ที่มีถิ่นก าเนิดในจังหวัดพิษณุโลก ณ บ้านหัวแท ต าบลบ้านกร่าง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเป็นแหล่งก าเนิดตามต ารา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลกตั้งอยู่ 2.ไก่เหลืองหางขาวเป็นไก่ประเภทเดียวที่ถูกจารึกไว้ในพงศาวดาร สมัยกรุงศรีอยุธยา
ในประวัติศาสตร์ที่ครั้งหน่ึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมัยทรงพ านักอยู่ในประเทศพม่าได้ทรงน าไก่เหลืองหาง
ขาวจากพิษณุโลก ไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชา และชนะ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง การตลาด
และความความต้องการไก่เหลืองหางขาว มีปริมาณมาก ทั้งในตลาดต่างประเทศ และภายในประเทศ           
ซึ่งต่างประเทศ ประกอบด้วย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย โดยจะมีพ่อค้าที่เป็นนายหน้าในประเทศไทยรับซ้ือ
จ านวนมากและส่งออกต่างประเทศ และในระยะหลังไก่เหลืองหางขาวจะไม่นิยมน าไปชนหรือตี แต่จะน า ไป
ประกวดความสวยงามในงานต่างๆที่กรมปศุสัตว์จัดขึ้นหรือหน่วยงานท้องถิ่นเอง ท าให้คนหันกลับมาเลี้ยงและ
มีความต้องการมากขึ้น และราคาของไก่พันธุ์ดังกล่าวก็มีราคาสูงขึ้นด้วย โดยเริ่มที่ไข่ไก่ ถ้าพ่อแม่พันธุ์มี
ลักษณะตรงตามพันธุ์ ไข่ไก่จะขายฟองละ 50- 100 บาท ไก่เล็กอายุ 3 เดือน น้ าหนัก 0.8-1 กก./ราคา อยู่ที่ คู่
ละ 1,000 บาท(ตัวผู้+ตัวเมีย) ไก่รุ่นอายุ 6 เดือน ตัวผู้ ตัวละ 3,000-5,000 บาท ตัวเมีย ตัวละ 1,000-1,200 
บาท ส่วนพ่อไก่ที่อายุ 1 ปี ตัวละ 10,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความสวยงามของไก่และลักษณะที่ตรงตาม
พันธุกรรม ท าให้ไก่เหลืองหางขาวมีความได้เปรียบทั้งในด้านราคาและความสวยงาม จึงเป็นที่ต้องการทั้งกลุ่มที่
เลี้ยงไก่ และผู้ที่ประกอบธุรกิจต่างๆ เพื่อน าไปประดับบารมีและความเป็นสิริมงคล ในครอบครัว เพราะมีความ
เชื่อว่าไก่ดังกล่าวเป็นไก่เจ้าเลี้ยง จะน าแต่ความดี ความเจริญมาให้ และไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ แต่ในช่วง
เวลาที่ผ่านมา พื้นที่บ้านหัวแท ต้องประสบกับปัญหาโรคระบาด และปัญหาด้านการจัดการพ่อแม่พันธุ์ ที่มีการ
ผสมกันแบบเลือดชิดจนเกินไป(เลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติ) ท าให้ไก่ที่ได้ไม่เป็นไปตามสายพันธุ์ การแสดง
ออกมาของลูกไก่รุ่นหลังอ่อนแอ และมีลักษณะด้อยลง ท าให้การอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาวมีสมาชิก
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ลดลง ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเย่ียมชมเพื่อหาซื้อสายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว แต่ก็ต้องผิดหวังเพราะไก่สาย
พันดังกล่าวเริ่มเลือนรางและสูญหายไปจากพื้นที่ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
เป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ และเกษตรกรมีความต้องการที่จะพัฒนาอาชีพดังกล่าวกับมาสู่ชุมชน 

  ความพร้อมขององค์ความรู้ และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่
มีสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร เป็นทีมที่ปรึกษา โดยมีทั้งบุคลากร องค์
ความรู้ เทคโนโลยี ที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่ชุมชน (การผสมเทียมไก่ ,การใช้ตู้ฟัก,การจัดการฟาร์ม,การสุขาภิบาล
โรคและการป้องกัน,การตลาดออนไลน์) นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มเลี้ยงไก่ ประกอบด้วย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนด้านการควบคุมโรค วัคซีน และ
ยารักษาโรคต่างๆ พัฒนาชุมชน สนับสนุนด้วยการระดมหุ้น และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประสบ
ความส าเร็จ 

  ความพร้อมของชุมชน บ้านหัวแท หมู่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แหล่งก าเนิด
ไก่เหลืองหางขาว พื้นฐานของกลุ่มมีอาชีพเกษตรกรรม คือการท านา มีแหล่งอาหารไก่พื้นเมืองเพียงพอ 
ประกอบกับชุมชนมีความสามัคคี มีผู้น าที่มีความเข้มแข็ง(นายมาโนช ช่างพินิจ ผู้ใหญ่บ้าน) ได้รับรางวัล
ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองค า ในการพัฒนาหมู่บ้าน ในปี 2559 ,หมู่บ้านต้นแบบในการเลิกเหล้า ปี2559 และได้รับ
รางวัลประกวดชนะเลิศชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ของจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560 ในปี 
2562 ได้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว นวัตวิถีด้านประวัติศาสตร์  เกษตรกรมีความตื่นตัวที่จะได้เข้าร่วมโครงการและ
อนุรักษ์ไก่เหลืองหางขาวที่เป็นสมบัติของชุมชนและของชาติ ตามพงศาวดารจารึกไว้ และพร้อมที่จะ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่โครงการตั้งไว้ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในชุมชน และเป็นชุมชนต้นแบบแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ต่อไป และเป้าหมายของโครงการจะพัฒนาให้ไก่ได้มาตรฐานเป็นพันธุ์แท้ มีลักษณะ 
5 พระองค์เด่นชัด(มีกระสีขาวขึ้น 5จุด ดังนี้ โคนขา 2ข้าง บ่าปีก 2 ข้าง และบริเวณหัวมีกระสีขาว) ตาม
ลักษณะพันธุกรรมที่ผู้ซื้อหรือตลาด มีความต้องการปริมาณมาก นอกจากนี้ยังได้น าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
ช่วยในการพัฒนาไก่เหลืองหางขาวให้มีคุณภาพมากขึ้น (เทคโนโลยีด้านอาหารไก่ ได้แก่ งานวิจัยเกี่ยวกับการ
ใช้พืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นเช่น ขมิ้นชัน ใบมะรุม ใบขี้เหล็ก ใบเตย ใบหม่อน และดอกดาวเรือง เป็นต้น 
รวมทั้งการใช้น้ าส้มควันไม้ในอาหารไก่) 

หมู่บ้านต่อเนื่อง ให้น าเสนอข้อมูล ดังนี้ 
1) ผลการด าเนินงานตามแผนงานของปีท่ีผ่านมาทุกปีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องแสดงรายละเอียดกิจกรรมที่

ด าเนินการ เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ผลส าเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยี การน าไปใช้ประโยชน์ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้น 

รายชื่อ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ข้อมูลพื้นฐาน3(ปัจจัยน าเข้า) เทคโนโลยี/องค์ความรู้ 
การ

น าไปใช้
ประโยชน์
(ร้อยละ) 

วิทยากร
ตัวคูณ 
(คน) 

 

มูลค่า
ทาง 

เศรษฐกิจ 
(บาท) 

จ านวน
โรงเรือน
(หลัง) 

พื้นที่ 
(ไร่) 

พันธุ์
ไก่ที่
เล้ียง 

จ านวน
ไก ่

(ตัว) 

รายได้/
เดือน

ก่อนร่วม
โครงการ 
(บาท) 

เทคโนโลยี
ที่ 1 

เทคโนโลยี
ที่ 2 

เทคโนโลยี
ที่ 3 

นางล าพูน    
ดีแล้ว 

2 1 เหลือง
หาง
ขาว 

50 3,000 การคัด
สายพันธุ์
และการ
ผสมเทียม 

ปรับปรุง
พันธุ์และ
การ
ป้องกัน
โรค 

การฟักไข่
และการ
จัดการ
ด้าน
อาหาร 

90 3 25,000 
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นางร าไพ  
ทองดี 

2 1 เหลือง
หาง
ขาว 

40 3,000 การคัด
สายพันธุ์
และการ
ผสมเทียม 

ปรับปรุง
พันธุ์และ
การ
ป้องกัน
โรค 

การฟักไข่
และการ
จัดการ
ด้าน
อาหาร 

90 3 20,000 

นายทองยอด  
กลีบบัว 

2 1 เหลือง
หาง
ขาว 

100 5,000 การคัด
สายพันธุ์
และการ
ผสมเทียม 

ปรับปรุง
พันธุ์และ
การ
ป้องกัน
โรค 

การฟักไข่
และการ
จัดการ
ด้าน
อาหาร 

90 3 50,000 

นายสมชาย  
เสือด า 

2 1 เหลือง
หาง
ขาว 

40 3,000 การคัด
สายพันธุ์
และการ
ผสมเทียม 

ปรับปรุง
พันธุ์และ
การ
ป้องกัน
โรค 

การฟักไข่
และการ
จัดการ
ด้าน
อาหาร 

90 3 20,000 

นางพะยอม  
พิมพ์โต 

2 1 เหลือง
หาง
ขาว 

50 3,000 การคัด
สายพันธุ์
และการ
ผสมเทียม 

ปรับปรุง
พันธุ์และ
การ
ป้องกัน
โรค 

การฟักไข่
และการ
จัดการ
ด้าน
อาหาร 

90 3 25,000 

นายอ้น  ชั่งคง 2 1 เหลือง
หาง
ขาว 

100 3,000 การคัด
สายพันธุ์
และการ
ผสมเทียม 

ปรับปรุง
พันธุ์และ
การ
ป้องกัน
โรค 

การฟักไข่
และการ
จัดการ
ด้าน
อาหาร 

90 3 50,000 

นายสมหมาย  
โพธิ์ศรี 

2 1 เหลือง
หาง
ขาว 

40 3,000 การคัด
สายพันธุ์
และการ
ผสมเทียม 

ปรับปรุง
พันธุ์และ
การ
ป้องกัน
โรค 

การฟักไข่
และการ
จัดการ
ด้าน
อาหาร 

90 3 20,000 

นายประเจต 
นุชเขียว 

2 1 เหลือง
หาง
ขาว 

40 3,000 การคัด
สายพันธุ์
และการ
ผสมเทียม 

ปรับปรุง
พันธุ์และ
การ
ป้องกัน
โรค 

การฟักไข่
และการ
จัดการ
ด้าน
อาหาร 

90 3 20,000 

นายลอ่น     
อินอยู่ 

2 1 เหลือง
หาง
ขาว 

40 3,000 การคัด
สายพันธุ์
และการ
ผสมเทียม 

ปรับปรุง
พันธุ์และ
การ
ป้องกัน
โรค 

การฟักไข่
และการ
จัดการ
ด้าน
อาหาร 
 

90 3 20,000 
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นายอ าพล 
หลวงตุมมา 

2 1 เหลือง
หาง
ขาว 

40 3,000 การคัด
สายพันธุ์
และการ
ผสมเทียม 

ปรับปรุง
พันธุ์และ
การ
ป้องกัน
โรค 

การฟักไข่
และการ
จัดการ
ด้าน
อาหาร 

90 3 20,000 

นางพอน   
แรงเกี้ยว 

2 1 เหลือง
หาง
ขาว 

40 3,000 การคัด
สายพันธุ์
และการ
ผสมเทียม 

ปรับปรุง
พันธุ์และ
การ
ป้องกัน
โรค 

การฟักไข่
และการ
จัดการ
ด้าน
อาหาร 

90 3 20,000 

นายกลยุทธ์ 
คงสวัสดิ์ 

2 1 เหลือง
หาง
ขาว 

40 3,000 การคัด
สายพันธุ์
และการ
ผสมเทียม 

ปรับปรุง
พันธุ์และ
การ
ป้องกัน
โรค 

การฟักไข่
และการ
จัดการ
ด้าน
อาหาร 

90 3 20,000 

นายนิมิต 
ทรัพย์สมบูรณ์ 

2 1 เหลือง
หาง
ขาว 

50 3,000 การคัด
สายพันธุ์
และการ
ผสมเทียม 

ปรับปรุง
พันธุ์และ
การ
ป้องกัน
โรค 

การฟักไข่
และการ
จัดการ
ด้าน
อาหาร 

90 3 25,000 

นางเฮียง    
คงสวัสดิ์ 

2 1 เหลือง
หาง
ขาว 

40 3,000 การคัด
สายพันธุ์
และการ
ผสมเทียม 

ปรับปรุง
พันธุ์และ
การ
ป้องกัน
โรค 

การฟักไข่
และการ
จัดการ
ด้าน
อาหาร 

90 3 20,000 

นายทองใบ 
มิ่งชื้น 

2 1 เหลือง
หาง
ขาว 

40 3,000 การคัด
สายพันธุ์
และการ
ผสมเทียม 

ปรับปรุง
พันธุ์และ
การ
ป้องกัน
โรค 

การฟักไข่
และการ
จัดการ
ด้าน
อาหาร 

90 3 20,000 

นายสกล 
พรหมแดน 

2 1 เหลือง
หาง
ขาว 

50 3,000 การคัด
สายพันธุ์
และการ
ผสมเทียม 

ปรับปรุง
พันธุ์และ
การ
ป้องกัน
โรค 

การฟักไข่
และการ
จัดการ
ด้าน
อาหาร 

90 3 25,000 
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สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ปีที่ 1 ผลการด าเนินงานในปี 2563 ได้ด าเนินงานตามเป้าหมายของโครงการ โดยได้สนับสนุนพันธุ์
ไก่เหลืองหางขาวและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มสมาชิกดังนี้  การคัดสายพันธุ์และการผสมเทียม การ
วางแผนปรับปรุงพันธุ์,แปรรูปไก่ตกเกรด การฟักไข่และการจัดการด้านอาหาร การอนุบาลลูกไก่ การจัดการ
โรคระบาดและสุขาภิบาล,การใช้สมุนไพร การจัดท าบัญชีครัวเรือน, การตลาด และเน้นด้านการปรับปรุงพันธุ์
และการผลิตลูกไก่ออกสู่ตลาดมากขึ้น ท าให้เกษตรกรมีจ านวนไก่ที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยเกษตรกรมีแม่พันธุ์
ไก่เพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาและปรับปรุงงานในกลุ่มเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวให้ดีขึ้นและยังได้เน้นในด้านการ
เผยแพร่การด าเนินงานให้กับชุมชนอื่นได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัจจุบันกลุ่มสมาชิกได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุ
สัตว์ในด้านการเลี้ยงและอนุรักษ์ไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาว โดยมีชื่อกลุ่มว่า กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาถิ่นก าเนิด
ไก่เหลืองหางขาว และจะผลักดันให้เป็นไก่ GI ของจังหวัดพิษณุโลกในอนาคต 

2) แผนงานที่จะด าเนินงานของปีที่ของบประมาณ 
ในปีที่2 (2564) ได้เน้นในด้านการผลิตและสร้างกระบวนการด าเนินงานให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น โดย

ได้เพิ่มกิจกรรมดังนี้ การท าสูตรอาหารไก่พื้นเมืองจากวัตถุดิบที่ผลิตเองในท้องถิ่น(สูตรอาหารของชุมชน) 
กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้สมาชิก(การประกวดไก่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม)  การพัฒนาการตลาดออนไลน์
และช่องทางการจ าหน่าย การสร้างวิทยากรกลุ่มและการขยายเครือข่าย การพัฒนาสายพันธุ์ไก่ การแปรรูปไก่
ตกเกรด(ไก่อบสมุนไพร)และการใช้ตู้ฟักไข่ และการท าฐานข้อมูลพันธุ์ประวัติ QR Code ในการขายและ
ผลักดันไก่ GI ของจังหวัพิษณุโลก ซึ่งจะท าให้ผู้ซื้อและแลกเปลี่ยนสายพันธุ์มีความเชื่อมั่นมากขึ้น และเพิ่ม
ยอดขายได้มากขึ้น 
 
6.  วัตถุประสงค์ 
   6.1.เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร 
 6.2.เพื่ออนุรักษ์สายพันธุแ์ละเชิดชูแหล่งก าเนิดของสายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว 
 6.3 เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นพันธุ์แท้ มีลักษณะเด่นของพระเจ้า 5 พระองค์(มีกระสีขาวขึ้น 5จุด 
ดังนี้ โคนขา 2ข้าง บ่าปกี 2 ข้าง และบริเวณหัวมีกระสีขาว)ที่ชัดเจน 
 
7. ที่มาของความต้องการ :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐาน
ตามที่ระบุ 
  เป็นความต้องการจากการให้บริการค าปรึกษา 

ระบุหมายเลขค าปรึกษาในระบบ CMO : .                                             . 
  เป็นความต้องการที่อยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้านของชุมชุนที่เสนอโครงการ (แนบแผนพัฒนาหมู่บ้าน) 
  เป็นความต้องการชองสมาชิก อสวท.  

 ระบุชื่อสมาชิก อสวท.                                      หมายเลขสมาชิกอสวท.                     .  
   เป็นความต้องการจากจังหวัดที่เสนอผ่าน ศวภ. 
  เป็นความต้องการที่จะต่อยอกจากโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุ่นอื่น 

ระบุแหล่งทุน                                              ปีที่ด าเนินการ                                        
        แนบผลการด าเนินงานและผลส าเร็จท่ีผ่านมาประกอบด้วย 
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8. แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน :  

Infographic ภาพรวมโครงการ 
 
  

 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปีที่1 : อยูร่อด 

ปีที่3 : ยั่งยืน 

ปีที่2 : ปลอดภยั 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการคดัสายพันธุ ์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวางแผนปรับปรุง
พันธุ ์

การจดัท าบัญชีครัวเรือน 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟักไข่และการจดัการดา้นอาหาร 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุบาลลูกไก่ 

การจดัการโรคระบาดและสุขาภิบาล 

ปีที่1 นอ้มน าศาสตรพ์ระราชามาใชใ้นชมุชน 

ผลผลิตที่ชุมชนได้รับ 
- มีสายพันธุ์ไก่ที่มีคุณภาพ 
- ลูกไก่มีปริมาณเพิ่มขึ้น 
- มีระบบป้องกันโรค 
- ชุมชนมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น 
- ตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้น 
- มีการท าอาหารลดต้นทุนใช้เองในฟาร์ม 

ปีที่2 

การท าสูตรอาหารไก่จากวัตถุดิบที่ผลิต
เองในท้องถ่ิน 

กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้สมาชิก
(การประกวดไก่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม) 

การพัฒนาการตลาดออนไลน์และช่องทาง
การจ าหน่าย และการขยายเครือข่าย 

การท าฐานข้อมูลพันธุ์ประวัติ QR Cord ใน
การขาย และไก่GI ของจังหวัดพิษณุโลก 

การพัฒนาสายพันธุ์ไก่ การแปรรูปไก่ตกเกรด(ไก่
อบสมุนไพร)และการใช้ตู้ฟักไข ่

ผลผลิตที่ชุมชนได้รับ 
- สุขภาพไก่ดีขึ้น 
- มีไก่ที่ปลอดภัยจากโรคระบาด 
- เพิ่มช่องทางการตลาด 
- มีสายพันธุท์ี่ตลาดต้องการ 
- ตรวจเช็คสายพันธุ์การผลิตได ้
- มีอาหารเพียงพอต่อการผลิต
ไก่สวยงาม 

ปีที่3 

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 

จดทะเบียนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่สวยงาม 

วางแผนการผลิตและการตลาด 

การพัฒนาสูตรอาหารไก่แต่ละรุ่น 

ตั้งวิทยากรประจ ากลุ่ม 

ผลผลิตที่ชุมชนได้รับ 
- กลุ่มมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
- เป็นชุมชนต้นแบบ 
- เพิ่มช่องทางการตลาด 
- สามารถถ่ายทอดให้ชุมชนอ่ืนได้ 
- ลดปัญหาด้านการว่างงาน 

สป.อว. 

 

แหล่งทุน 

มทร.
ล้านนา 
พล. 

ความรู้ 

สนง.ปศุสัตว์ สนับสนุน การผสม
เทียมและป้องกันโรค สุขาภิบาล 

สนง.เกษตร สนับสนุน การขึ้น
ทะเบียนและความเข้มแข็งกลุ่ม 

การจดทะเบียนวิสาหกิจกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ 
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การสง่มอบสินคา้  ไดภ้ายใน 

2 ชั่วโมง , 1 วนั , 2 วนั 

การช าระ

เงิน 

สรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ รกัษาลกูคา้

เก่า 

หาลกูคา้ใหม ่ ปิดการขายให้

ได ้

ความย่ังยืน 

รายได้ 

9. แผนธุรกิจชุมชน :  

แผนธุรกิจโครงการ ไก่สวยงามเหลืองหางขาว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การสร้างตลาดออนไลน ์

ผลผลิตไก่
เหลืองหาง

ขาว 

การสร้างเว็บเพ็จ ตลาดจากแหล่งผลิต 

จ าหน่ายกลุ่มเครือข่าย
ต่างจังหวัด(กลุ่มเล้ียงไก่สวยงาม) 

จ าหน่ายกลุ่มเครือข่ายใน
จังหวัด(กลุ่มเล้ียงไก่สวยงาม) 

จ าหน่ายไก่ตกเกรด 

ตลาดในประเทศ 

(กลุ่มเล้ียงไก่สวยงาม) 

ตลาดต่างประเทศ
(กลุ่มเล้ียงไก่สวยงาม) 
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สรุปแผนธุรกิจของธุรกิจไก่สวยงาม ของโครงการที่เกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเลือกตลาด และ กลุม่ลูกค้า 
• ประเด็น “คุณค่าเพ่ิม” 

สร้างสินค้าคุณภาพสูง เลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ 
และสภาพคล่องทางการเงินดี และน าไป
พัฒนาต่อได้ และหาลูกค้าหลักและลูกค้ารอง 

 2.การสรา้ง “คุณประโยชน์” 
” Benefit ->Feature 

  ประเด็น “ไก่เหลืองหางขาว5  
พระองค์ที่มีคุณภาพครบถ้วน” 
พัฒนาสินค้าและยกระดับคุณภาพให้ 
สินค้าดีขึ้น เพื่อต่อรองราคาและสร้าง 
แรงจูงใจในการซื้อ พัฒนาสายพันธ์ุ ใช้ 
เทคโนโลยีในการผลิต(เครื่องฟักไข่,การ 
ผสมเทียมไก่) ได้ไก่ที่มีลกัษณะพระเจ้า  
5 พระองค์ 

3.การเลือกช่องทางการสื่อสารส่งมอบ 
• ประเด็น “คุณค่าเพ่ิม” 
• พัฒนาสื่อเพ่ือรองรับสินค้าใหม่ 

ออนไลน์ เช่น เว็บไซด์ เฟชบุ๊ค ไลน์ 
อีเมลล์ ทวิชเตอร์ ยูทูบ 

• ออฟไลน์ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ 
รายการวิทยุ งานอีเวนท์  

• ช่องทางการส่งสนิค้า บริษทัขนส่ง
เอกชน เคอรี่ 

เพ่ิมช่องทางการช าระเงินของลูกค้า 

4.การสร้าง กจิกรรมผูกมัดใจลูกค้า 
• ประเด็น “คุณค่าเพ่ิม” 

รักษาลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ ติดตามผล
หลังการขายทุก 3 เดือน เพ่ือประเมินความ
พอใจ และรับข้อมูลในการพัฒนาสินค้าต่อไป 

5. การสร้าง รูปแบบรายได้ใหม่ เพ่ิมขึ้น 
• ประเด็น “คุณค่าเพิ่ม” 
• เพ่ิมการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีคุณภาพ ราคา 600บ./

ตัว 
จากเดิมตัวละ300 บาท (ในปี 2564 ตั้งเป้าไว้ที่ 
1,200 ตัว X 600 บาท = 720,000 บาท) 
- การจ าหน่ายไก่ตกเกรด ราคาตัวละ200 บาท/ตัว 
จากเดิมตัวละ120 บาท (ในปี 2564 ตั้งเป้าไว้ที่ 50 
ตัวX200 บาท = 10,000 บาท) 
- การจ าหน่ายไข่ไก่มีเช้ือ(ตัวอ่อน) ฟองละ 50 บาท 
จากเดิมไม่มีจ าหน่าย(ในปี 2564 ตั้งเป้าไว้ท่ี 200 
ฟอง X50 บาท = 10,000 บาท) 

• ผลกระทบเศรษฐกิจ มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้น
ในงบประมาณ ปี 2564 ประมาณ 740,000 บาท 

6.การใช้งาน ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็มที่ 
•  ประเด็น “คุณค่าเพิ่ม” 
• น าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา

ประยุกต์ใช้ในการเลี้ยง เช่น
ท าอาหารไก่ โรงเรือนที่ได้มาตรฐาน 
การสร้างย่ีห้อ จุดขาย 

• ใบรับรองสายพันธุ ์

7.การสร้างงานที่ส าคัญต่อความส าเร็จ 
•  ประเด็น “คุณค่าเพิ่ม” 
• การวางแผนการผลิต การตลาด การ

ช าระเงิน การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า 
การจัดหาวัตถุดบิในการผลติให้
พอเพียง 

8.การร่วมงาน พันธมิตรใหม้ากขึ้น 
•  ประเด็น “คุณค่าเพ่ิม” 
• หาหน่วยงานที่ปรึกษา สนง.ปศุ

สัตว์ 
• หน่วยงานท้องถิ่น  
• ภาคเอกชน ผู้ประกอบการที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง 

9. การหาวิธี การควบคุม และ การลดต้นทุน 
• ประเด็น “ไก่เหลืองหางขาว” 
• จัดท าบัญชีต้นทุน รายรับ รายจ่าย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการ

ผลิต และวางแผนการผลิต ได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดต้นทุน
การผลิต 

• 1.การลดต้นทุนการเลี้ยงของสมาชิกทั้งหมด/ปี (20 คน) ด้าน
อาหารไก่และอื่นๆจากเดิมเดือนละ 1,000 บาทX20 คนX12 
เดือน เป็นเงิน 240,000 บาท ในปี 2564 จะใช้เทคโนโลยี
ด้านการผลิตอาหารเอง การใช้สมุนไพรในการรักษาโรค และ
อื่นๆ เข้าไปใช้ในกิจกรรม ต้นทุนด้านอาหารจะเหลืออยู่ท่ี 
600บาท (600 บาท X20 คนX12 เดือน) เป็นเงิน 144,000 
บาท ในปี2564 สามารถลดต้นทุนลงได้  240,000-144,000 
บาท = 96,000 บาท 
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10.  หน่วยงานสนับสนุน : 
 

ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนับสนุน  

1.ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัด 
วัสดุ อุปกรณ์ วัคซีน ยารกัษาโรค และ
การควบคุมโรค 

2.พัฒนาชุมชน 
เสริมสร้างกระบวนการกลุ่มให้เกิดความ
เข้มแข็ง และจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน 

3.องค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน การประชาสัมพันธ ์และบุคลากร อาคาร 
4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก 

บุคลากร เทคโนโลย ีและองค์ความรู ้

5.สนง.ส่งเสริมและถ่ายทอดฯ งบประมาณ 
6.ชุมชน(กองทุนหมู่บ้านฯ) อาคาร โต๊ะ เก้าอี ้เครื่องขยายเสียง 

 
11.  แผนการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 150,000 บาท 

 
 
 
 
 

กิจกรรม 
2562 2563 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการคัดสายพันธุ์
และการผสมเทียม 

            40,000 

2.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวางแผน
ปรับปรุงพันธุ์,แปรรูปไก่ตกเกรด 

            30,000 

3.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟักไข่และ
การจดัการดา้นอาหาร 

            30,000 

4.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุบาล
ลูกไก่ 

            10,000 

5.การจัดการโรคระบาดและ
สุขาภิบาล,การใช้สมุนไพร 

            20,000 

6.การจัดท าบัญชีครัวเรือน, 
การตลาด 

            10,000 

7.การติดตามผลการด าเนินงาน             5,000 
8.การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์             5,000 
แผนเงิน : ตามไตรมาส 0 0 75,000 75,000 150,000 
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ปีที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กิจกรรม 
2563 2564 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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.การพัฒนาสูตรอาหารไก่จากวัตถุดิบท่ี
ผลิตเองในท้องถิ่น  

            30,000 

2.กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้
สมาชิก(การประกวดไก่เพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิม) 

            30,000 

3. การพัฒนาการตลาดออนไลน์และ
ช่องทางการจ าหน่าย  

            30,000 

4. การสร้างวิทยากรกลุ่มและการขยาย
เครือข่าย 

            20,000 

5.การพัฒนาสายพันธุ์ไก่ การแปรรูปไก่
ตกเกรด(ไก่อบสมุนไพร)และการใช้ตู้ฟัก
ไข ่

            50,000 

6.การท าฐานข้อมูลพันธุ์ประวัติ QR 
Code ในการขาย  

            20,000 

7.การติดตามผลการด าเนินงาน             10,000 
8.การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์             5,000 
แผนเงิน : ตามไตรมาส 0 75,000 75,000 45,000 195,000 

กิจกรรม 
2564 2565 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 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.วางแผนการผลิตและการตลาด การ
ปรับปรุงสายพันธุ์ 

            50,000 

2.การพัฒนาสูตรอาหารไก่แต่ละรุ่น             40,000 
3.ตั้งวิทยากรประจ ากลุ่ม             20,000 
4.จดทะเบียนกลุ่มผู้เล้ียงไก่สวยงามและ
ควบคุมโรคระบาด 

            30,000 

5.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้,หมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

            20,000 

6.การท าฐานข้อมูลพันธุ์ประวัติ QR 
Cord ในการขาย 

            20,000 

7.การติดตามผลการด าเนินงาน             10,000 
8.การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์             10,000 
แผนเงิน : ตามไตรมาส 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 
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12.  เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (ระยะ 3 ปี) 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

1. จ านวนผู้รับบริการ คน 20 50 50 

2. จ านวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 
    2.1 เทคโนโลยี..ด้านการผลิตไก่เหลืองหางขาวและอาหารไก่ ปีที่
ถ่ายทอด..2563-2565. (เทคโนโลยีด้านอาหารไก่ ได้แก่ งานวิจัยเกี่ยวกับ
การใช้พืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นเช่น ขมิ้นชัน ใบมะรุม ใบขี้เหล็ก ใบเตย ใบ
หม่อน และดอกดาวเรือง เป็นต้น รวมทั้งการใช้น้ าส้มควันไม้ในอาหารไก่) 
    2.2 เทคโนโลยี..ด้านการจัดการฟาร์มและป้องกันโรค .ปีที่ถ่ายทอด 
2563-2565.. 
    2.3 เทคโนโลยี.การพัฒนาการตลาดออนไลน์ ออฟไลน์และช่องทางการ
จ าหน่าย..ปีที่ถ่ายทอด 2563-2565. 
    2.4 การท าฐานข้อมูลพันธุ์ประวัติ QR Cord ในการขายและไก่GI 
จังหวัดพิษณุโลก 2564-2565 
    2.5 การสร้างวิทยากรกลุ่มและการขยายเครือข่าย 2564 
    2.6 กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้สมาชิก(การประกวดไก่เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม) 

เร่ือง 
 

 
4 
 
3 
 
2 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
4 
 
3 
 
2 
 
2 
 
1 
5 
1 

 
4 
 
3 
 
2 
 
2 
 
1 
5 
1 

3. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด(ระบุชื่อผลิตภัณฑ์)  
    3.1 .สายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ พันธุ์แท้ ไม่ต่ า
กว่า 70 เปอร์เซ็นต์(ลักษณะเด่นชัดของพระเจ้า 5 พระองค์)     
    3.2 ไข่ไก่มีเชื้อ(ตัวอ่อน)พร้อมจ าหน่าย 
    3.3 การแปรรูปไก่ตกเกรด(เมนูอาหาร) 
    3.4 กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้สมาชิก(การประกวดไก่เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม) 
      

ผลิตภัณฑ์  
1 
 
1 
1 

 
1 
 
1 
1 

 
1 
 
1 
1 

4. จ านวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด(แต่ละ
เทคโนโลยีตามข้อ 2) 

คน 
 

5 10 15 

5. ประมาณการผู้น าเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คน 20 50 50 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 80 80 
7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น) บาท 400,000 

บาท/ปี 
 

720,000 
บาท/ปี 

 

1,260,000 
บาท/ปี 
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13.ผลกระทบ  
 
- ด้านเศรษฐกิจ 

กิจกรรม ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 

1.ความเป็นไปได้ของการด าเนินงาน อยู่รอด 30% ปลอดภัย 60% ยั่งยืน 100% 

2.ประมาณรายได้เฉลี่ยสมาชิกแต่ละคน/ปี 
     2.1 รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายไก่
เหลืองหางขาว ของสมาชิกแต่ละราย/ปี 

20,000 บาท/ปี 
(40ตัว*500บาท) 

36,000 บาท/ปี 
(60ตัว*600บาท) 
(สายพันธุ์ดีขึ้น) 

63,000 บาท/ปี 
(80ตัว*700บาท) 
(สายพันธุ์ดีขึ้น) 

3. ประมาณรายได้สมาชิกทั้งหมด/ปี (20 คน) 
400,000 บาท/ปี 
(20,000*20คน) 

720,000 บาท/ปี 
(36,000*20คน) 

1,260,000 บาท/ปี 
(63,000*20คน) 

 
- กรณ ีลดรายจ่าย 

- อธิบายวิธีการคิดค านวณ – 

กิจกรรม ก่อนด าเนินงาน(1) ช่วงด าเนินงาน(2) ลดต้นทุน(1)-(2) 

1.การลดต้นทุนด้านอาหารของสมาชิกทั้งหมด/ปี (20 
คน)  

240,000 บ./ป ี
(1,00บX12 ด.X20

คน) 

144,000 บ./ป ี
(600บX12 ด.X20คน) 

96,000 บ./ป ี

2.ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ของสมาชิก 20 คน 
น าไก่ตกเกรดมาบริโภค ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

- 72,000 บาท/ป ี
(300บX12 ด.X20คน) 

72,000 บาท/ป ี
 

 

 สังคม (เช่น เกิดการจ้างงาน ลดการยา้ยถิ่นฐาน ครอบครัวเป็นสุข เป็นต้น) เกิดกลุ่มอาชีพในชุมชน ลด
ภาวการณว์่างงาน และการอพยพเข้าสู่สังคมเมือง ชุมชนมีการรวมกลุ่มแสดงความคดิเห็นกันมากขึ้น 

 สิ่งแวดล้อม(เช่น การลดปัญหามลพิษ การเพิ่มพืน้ที่ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น) ใช้วัสดุที่เหลือ
จากการท าเกษตรกรรมมาใช้ในกจิกรรมการเลี้ยงไก่ เพื่อลดการเผา เช่นฟางข้าว แกลบ ซังข้าวโพด ใบอ้อย
และน าวัสดุในท้องถิ่นมาท าอาหารเลี้ยงไก่ ฯลฯ 
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14.  รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน...............195,000.................. บาท 

กิจกิจกรรม รายการ ระยะเวลา
ต่อครั้ง 

ปริมาณ
(หนว่ย) 

หน่วยละ
(บาท) 

รวมเงิน
(บาท) 

การพัฒนาสูตร
อาหารไก่จาก
วัตถุดิบที่ผลิต
เองในท้องถ่ิน
(การผลิตสูตร
อาหารไก่ของ
ชุมชนจาก
วัตถุดิบใน
ท้องถ่ิน) 

1.ค่าตอบแทนของผู้เช่ียวชาญในด้านถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัสมาชิก     
1.1 ค่าตอบแทนวทิยากรภายใน 6 ชม. 1 ครั้ง x 

1 คน 
300 1,800 

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม  2 ครั้ง x 
5 คน 

240 2,400 

3.ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่มรับรองผู้เช่ียวชาญ คณะท างานภายในและ
ภายนอก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2 ครั้ง x 
20 คน 

100 4,000 

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนนิงาน(ปลายข้าว ร า กากถั่วเหลอืง ปลาป่น พรีมิกซ์ 
เกลือ กระสอบ ไลซีน ฯลฯ) 

 1 ครั้ง 20,800  20,800 

5.ค่าเอกสารการผลิตอาหารไก ่  20 ชุด 50 1,000 
กิจกรรมสร้าง
ขวัญและ
ก าลังใจให้
สมาชิก(การ
ประกวดไก่เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
และการ
บวงสรวงสมเด็จ
พระนเรศวร
มหาราช) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก(กรรมการตัดสินไก่) 6 ชม. 1 ครั้ง x 
1 คน 

600 3,600 

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม  2 ครั้ง x 
5 คน 

240 2,400 

3.ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่มรับรองผู้เช่ียวชาญ คณะท างานภายในและ
ภายนอก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 1 ครั้ง x 
100 คน 

100 10,000 

4.ค่าวัสดุในการด าเนินงาน(ถ้วยและโล่รางวลั ใบประกาศนียบัตร )  1 ครั้ง 13,400  13,400 
5.เอกสารการตัดสินไก่พื้นมือง  20 ชุด 30 600 

การพัฒนาการ
ตลาดออนไลน์
และช่องทางการ
จ าหน่าย(การท า
ตลาดออนไลน์ 
ช่องทางการ
ช าระเงิน การส่ง
สินค้า การท ายู
ทูปส่งตัวอย่าง
สินค้า) 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 6 ชม. 2 ครั้ง x 
1 คน 

300 3,600 

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม  2 ครั้ง x 
5 คน 

240 2,400 

3.ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่มรับรองผู้เช่ียวชาญ คณะท างานภายในและ
ภายนอก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2 ครั้ง x 
20 คน 

100 4,000 

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนนิงาน(แผ่นซดีี หมึกเติม กระดาษ โป๊สเตอร์ อุปกรณ์
เก็บข้อมูลแบบพกพา ฯลฯ) 

 1 ครั้ง 18,000  18,000 

5.ค่าเอกสารการท าตลาดออนไลน ์  20 ชุด 100 2,000 
การสร้าง
วิทยากรกลุ่ม
และการขยาย
เครือข่าย 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 6 ชม. 1 ครั้ง x 
1 คน 

300 1,800 

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม  1 ครั้ง x 
5 คน 

240 1,200 

3.ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่มรับรองผู้เช่ียวชาญ คณะท างานภายในและ
ภายนอก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 1 ครั้ง x 
20 คน 

100 2,000 

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนนิงาน(อุปกรณ์ขยายเสียง อุปกรณ์บันทึกเสียง กระดาษ 
กระดานไวบอร์ด ปากกาเคมี กระดาษคละสี ) 

 1 ครั้ง 4,500  4,500 

5.เอกสารการเป็นวิทยากรบรรยาย  20 ชุด 100 2,000 
6.แผ่นพับ  500 

แผ่น 
5 2,500 

7.ไวนิลชุดโลอัพ  3 ชุด 2,000 6,000 
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การพัฒนาสาย
พันธุ์ไก่ การ
แปรรูปไก่ตก
เกรด(ไก่อบ
สมุนไพร)และ
การใช้ตู้ฟักไข่ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 6 ชม. 2 ครั้ง x 
1 คน 

300 3,600 

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม  2 ครั้ง x 
5 คน 

240 2,400 

3.ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงในการติดต่อซื้อลูกไก่  1 ครั้ง 1,000 1,000 
4.ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่มรับรองผู้เช่ียวชาญ คณะท างานภายในและ
ภายนอก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2 ครั้ง x 
20 คน 

100 4,000 

5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนนิงาน(สายพันธุ์ไก่พื้นเมือง เทอร์โมมิเตอร์ อุปกรณ์ให้
ความร้อน ถาดเกิด ไฟกกลูกไก่ วัสดุรองพื้นคอก อุปกรณ์ใหน้้ าให้อาหาร สมุนไพร 
ฯลฯ) 

 1 ครั้ง 38,000  38,000 

6.เอกสารการฝึกอบรม  20 ชุด 50 1,000 
การท า
ฐานข้อมูลพันธุ์
ประวัติ QR 
Cord ในการ
ขายและการท า
ไก่ GI ของ
จังหวัด
พิษณุโลก 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 6 ชม. 1 ครั้ง x 
1 คน 

300 1,800 

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม  2 ครั้ง x 
5 คน 

240 2,400 

3.ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่มรับรองผู้เช่ียวชาญ คณะท างานภายในและ
ภายนอก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2 ครั้ง x 
20 คน 

100 4,000 

4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนนิงาน(อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา อุปกรณ์ถ่ายภาพ 
แผ่นซีดี หมึกเติม กระดาษ ฯลฯ) 

 1 ครั้ง 10,800  10,800 

5.เอกสารการฝึกอบรม  20 ชุด 50 1,000 
การติดตามผล
การด าเนินงาน 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรม  5 ครั้ง x 
5 คน 

240 6,000 

2.ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่มรับรองผู้เช่ียวชาญ คณะท างานภายในและ
ภายนอก ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 

 2 ครั้ง x 
20 คน 

100 4,000 

การจัดท า
รายงานฉบับ
สมบูรณ ์

1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนนิงาน(อุปกรณ์เก็บข้อมูล แผ่นซดีี หมึกเติม กระดาษ 
กระดาษปก อุปกรณ์เย็บกระดาษ) 

 1 ครั้ง 5,000  5,000 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 195,000 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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15.  การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล   :   

15.1 หน่วยงานรับงบประมาณต้องรายงานความก้าวหน้าในระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์      
(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี  

15.2 หน่วยงานรับงบประมาณต้องประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ 
15.3 หน่วยงานรับงบประมาณต้องจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณพ์ร้อมหนังสือน าส่งจากต้นสังกัด สามารถ

ส่งข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   :   

หน่วยงานรับงบประมาณ ต้องแสดงข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัด
แสดงผลงานในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ร้องขอ พร้อมทั้งท าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในคู่มือการ
ด าเนินงานฯ ทุกประการ 

 
 

 
 

                                              ( นางณิฐิมา  เฉลิมแสน) 
                                                        ผูเ้สนอโครงการ 

                                                      ต าแหน่ง ** หัวหน้าสาขาสตัวศาสตร์และประมง  
                                                                    (** ต าแหน่งในสถาบันการศึกษา) 
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คณะท างาน ผู้รับผิดชอบโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
 
1.ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน  
ประวัติการศึกษา วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ์
ประวัติการศึกษา วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ์
ประวัติการศึกษา วทิยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญ การผลติอาหารสตัว์จากวตัถุดิบในท้องถิ่น การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 
 
2.นายด ารงศักดิ์ สุวรรณศร ี
ประวัติการศึกษา วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ์
ประวัติการศึกษา วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความเชี่ยวชาญ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกจิ การปรับปรุงสายพันธุ์สตัว์ และการจดัการของเสียจาก
การเกษตร 

   
3.นางสาวณวรรณพร จิรารัตน ์
ประวัติการศึกษา วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ 
ประวัติการศึกษา วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ์
ความเชี่ยวชาญ การเลี้ยงสัตว์เศรฐกจิ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
 
4. นายมาโนช ช่างพินิจ        
ประวัติการศึกษา ปริญญาตร ีสาขาวิชารัฐศาสตร ์การปกครอง 
ความเชี่ยวชาญ การปกครอง ผู้น าชุมชน ประธานเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
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สรุปกิจกรรมการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ 
บ้านหัวแท (ปีที่ 2) 

กิจกรรมที่  1  วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ประชุมประจ าเดือน โครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระ
เจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ บ้านของนายสกล พรหมแดน หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 
 กิจกรรมที่  2  วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ประชุมประจ าเดือน โครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระเจา้ 
5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ ที่ท าการกลุ่มหมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 กิจกรรมที่  3  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ประชุมประจ าเดือน โครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาว
พระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ บ้านของนายทองยอด กลีบบัว หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 กิจกรรมที่  4 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ประชุมประจ าเดือน โครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระ
เจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ บ้านของนายทองยอด กลีบบัว หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก  
 กิจกรรมที่  5  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมประจ าเดือน โครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระ
เจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ ที่ท าการกลุ่มหมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 กิจกรรมที่  6  วันที่ 16 มีนาคม 2564 ประชุมประจ าเดือน โครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระ
เจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ บ้านของนายอ้น ชั่งคง หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 
 กิจกรรมที่  7  วันที่ 1 เมษายน 2564 จัดกิจกรรมบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร โครงการหมู่บ้านไก่
เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 
  กิจกรรมที่  8  วันที่ 23 มิถุนายน 2564 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตอาหารไก่ของชุมชนด้วยวัตถุดบิ
ในท้องถิ่นโครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์  บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ต าบลบ้าน
กร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 กิจกรรมที่  9  วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ประชุมประจ าเดือน โครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระ
เจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ ที่ท าการกลุ่มหมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 กิจกรรมที่  10  วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2564 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปไก่ตกเกรด (ไก่อบ
สมุนไพร) โครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์  บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ต าบลบ้าน
กร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

กิจกรรมที่  11  วันที่ 4 สิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมมอบพันธุ์ไก่และอุปกรณ์การเลี้ยงให้แก่สมาชิก
โครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

กิจกรรมที่  12  วันที่ 14 สิงหาคม 2564 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรกลุ่ม การขยาย
เครือข่ายและการสอนวิธีการใช้ตู้ฟักไข่ โครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์  บ้าน
หัวแท ณ หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
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กิจกรรมที่ 13 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จัดกิจกรรมการสอนวิธีการใช้ตู้ฟักไข่ และการฟักไข่ 
โครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

กิจกรรมที่ 14 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ชี้แจงการเตรียมความพร้อมของไก่เหลืองหางขาวในการ
เข้าประกวด โครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ต าบลบ้าน
กร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 กิจกรรมที่ 15 วันที่ 18 ธันวาคม 2564 จัดกิจกรรม การประกวดไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาว เพื่อสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับกลุ่มสมาชิก เป็นช่องทางในการเพิ่มมูลค่าในไก่เหลืองหางขาว และการท าฐานข้อมูล
พันธุ์ประวัติ QR Cord ในการขาย โครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท 
ณ หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
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ผลการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ 

บ้านหัวแท (ปีที่ 2) 

กิจกรรมที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ประชุมประจ าเดือน โครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 
พระองค์ บ้านหัวแท ณ บ้านของนายสกล พรหมแดน หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม :  16 คน 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม  :  1. นายด ารงค์ศักดิ์ สวุรรณศรี 

                     2. นางสาวชฎาพร ประทุมมา 

ผลการประชุม :  แจ้งให้ทางสมาชิกกลุ่มทราบว่า โครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า    
5 พระองค์บ้านหัวแท ปีที่2 คณะกรรมการก าลังพิจารณาอยู่ จึงให้สมาชิกภายในกลุ่มแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 
ซึ่งได้มาดังนี้ 1.นายสมชาย เสือด า (ประธาน)  2.นายทองยอด กลีบบัว (รองประธาน)  3.นายณัชพล มุ่นเชย 
(เลขาธิการ)  4.นางพะยอม พิมพ์โต (เหรัญญิก) 5.นายอ้น ชั่งคง (ประชาสัมพันธ์) โดยมีการตั้งชื่อกลุ่มว่า 
“กลุ่มถิ่นก าเนิดไก่เหลืองหางขาวบ้านหัวแท” ก าหนดการประชุมไว้ว่า จะนัดประชุมทุกวันที่ 15 ของเดือน 
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป (แต่อาจมีการเลื่อนวันหากติดภารกิจอื่น) ตั้ งกฎระเบียบของกลุ่มไว้ว่า                   
1.สมาชิกใหม่ที่จะเข้ากลุ่มต้องเสียค่าสมัคร 500 บาท 2.กรณีที่สมาชิกลาออกจะไม่มีสิทธิเรียกร้องจากทางกลุม่ 
3.มีการเก็บเงินระดมทุนเดือนละ 50 บาท 4.กรณีที่สมาชิกกลุ่มไม่มาเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนแล้วไม่แจ้งให้
ทางกลุ่มทราบต้องโดนปรับเงิน 20 บาท จะจัดท าเสื้อทีมเป็นสีน้ าเงิน เวลาออกงานตามบูธต่างๆ จะให้ไปครั้ง
ละ 4 คน 

ภาพกิจกรรม 

     
       1.1 ประชุมประจ าเดือน                           1.2 แสดงความเห็นชอบการตั้งกฎระเบียบของกลุ่ม                     
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กิจกรรมที่ 2 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ประชุมประจ าเดือน โครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 
พระองค์ บ้านหัวแท ณ ที่ท าการกลุ่มหมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม :  15 คน 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม  :  1. นายด ารงค์ศักดิ์ สวุรรณศรี 

         2. นางสาวธัญรัตน์ จาร ี

         3. นางสาวชฎาพร ประทุมมา 

ผลการประชุม :  แจ้งให้ทางสมาชิกทราบเรื่องการป้องกันโรคระบาดของไก่เหลืองหางขาว 
เนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ถามความสมัครใจของสมาชิกในกลุ่มว่าสะดวกจัดกิจกรรมบวงสรวง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นตัวแทนในการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวเมื่อไหร่ ให้เตรียมการวางแผนไว้
ล่วงหน้า และคุยกันเรื่องการเปิดบัญชีกลุ่ม โดยให้เหรัญญิกและสมาชิกรวม 3 คน เป็นคนเปิดบัญชีของกลุ่ม 
ในการเบิกเงินจะต้องมีคนเซ็น 2 ใน 3 คนเท่านั้น ตั้งชื่อบัญชีกลุ่มว่า “กลุ่มถิ่นก าเนิดไก่เหลืองหางขาวบ้าน
หัวแท” ตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมด 16 คน เรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับของกลุ่ม ขอให้สมาชิกทุกท่านปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของกลุ่มอย่างเคร่งครัด 

 

ภาพกิจกรรม 

    
       2.1 ประชุมประจ าเดือน                             2.2 แสดงความเห็นชอบในการเปิดบัญชีกลุ่ม 
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กิจกรรมที่ 3 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ประชุมประจ าเดือน โครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 
พระองค์ บ้านหัวแท ณ บ้านของนายทองยอด กลีบบัว หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม :  12 คน 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม   :  1. นายด ารงค์ศกัดิ ์สุวรรณศรี 

          2. นางสาวชฎาพร ประทุมมา 

ผลการประชุม :  แจ้งให้ทราบเรื่องงบประมาณของโครงการฯ ประมาณปลายเดือนจะได้รู้ผล
ว่าโครงการจะผ่านการพิจารณาให้ด าเนินงานไหม เตือนสมาชิกกลุ่มให้ป้องกันและระวังเรื่องโรคของไก่ด้วย    
ให้ดูแลอย่างใกล้ชิด ทางที่ดีแนะน าให้โรยปูนขาวไว้รอบคอกไก่ แล้วอย่าพึ่งแยกแม่ไก่กับลูกไก่ออกจากกัน 
ก่อนจบการประชุมทางประธานได้เสนอให้ท าป้ายไวนิลของกลุ่ม เพื่อเอาไว้ติดเวลาจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง 

 

กิจกรรมที่ 4 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ประชุมประจ าเดือน โครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 
พระองค์ บ้านหัวแท ณ บ้านของนายทองยอด กลีบบัว หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม :  14 คน 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม   :  1. นายด ารงค์ศกัดิ ์สุวรรณศรี 

          2. นางสาวชฎาพร ประทุมมา 

ผลการประชุม :  ได้น าแบบเสื้อทีมมาให้เลือกแบบและสี เสียงส่วนใหญ่ขอเป็นจากสีน้ าเงินมา
เป็นสีชมพูเข้ม และบอกกับทางกลุ่มว่าจะให้กลุ่มนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ในการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาว ใครที่มี
ความช านาญในเรื่องใดจะให้เป็นวิทยากร โดยทางเราจะนัดมาเรียนรู้เพิ่มเติมก่อน ไก่ของสมาชกิทา่นใดพร้อม
ขายแล้วให้แจ้งมาที่เรา ทางเราจะไปตรวจแล้วน าไปขายให้ 
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กิจกรรมที่ 5 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมประจ าเดือน โครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 
พระองค์ บ้านหัวแท ณ ที่ท าการกลุ่มหมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม :  13 คน 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม  :  1. นายด ารงค์ศักดิ์ สวุรรณศรี 

          2. นางสาวธัญรัตน์ จาร ี

           3. นางสาวชฎาพร ประทุมมา 

ผลการประชุม :  ทางกลุ่มเริ่มสรา้งศาลสมเด็จพระนเรศวรแล้วจงึได้นัดวันบวงสรวงสมเดจ็พระ
นเรศวรมหาราช ในวัน พฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564 และกิจกรรมประกวดไก่จะให้ทางบ้านหัวแท รู้จัก
การดูแลและการแต่งไก ่ก่อนลงแข่งขัน โดยทางโครงการฯ จะเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในดา้นนี้มาสอน
วิธีการเตรียมไก่ก่อนลงแข่งให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ได้มีการนัดวันทีจ่ะจัดกจิกรรมประกวดไก่ไว้ วัน เสาร์ ที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ.2564 กอ่นปิดการประชุมเหรัญญิก ได้สรุปยอดเงินทั้งหมดให้สมาชิกทุกท่านรับทราบ 

ภาพกิจกรรม 

   
       5.1ประชุมประจ าเดือน                              5.2 แจ้งสมาชิกว่าจะมีกิจกรรมประกวดไก่ 
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กิจกรรมที่ 6 วันที่ 16 มีนาคม 2564 ประชุมประจ าเดือน โครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 
พระองค์ บ้านหัวแท ณ บ้านของนายอ้น ชั่งคง หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม :  22 คน 

วิทยากร :  1. นายด ารงค์ศกัดิ ์สุวรรณศรี 

    2. นางสาวชฎาพร ประทุมมา 

ผลการประชุม :  เรื่องการบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร เลื่อนไปเป็นวันที่ 1 เมษายน 2564 
บอกรายละเอียดแก่สมาชิกว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง ชี้แจงว่าเงินในการด าเนินโครงการฯจะได้สิ้นเดอืนนี้ ให้
สมาชิกเตรียมความพร้อมไว้ กิจกรรมประกวดไกจ่ะมีการอบรมก่อน 2 อาทิตย์ กติกาตามสนามแข่งทั่วไป มี
สมาชิกมาสมคัรเข้ากลุ่มเพิ่มอีก 4 คน ตามกฎระเบียบของกลุ่ม คือเสียค่าสมัคร 500 บาท และใหท้างกลุ่ม
ตัดสินใจกันเอง 

ภาพกิจกรรม 

     
         6.1 ประชุมประจ าเดือน                            6.2 แสดงความเห็นชอบการรับสมาชิกเพิม่ 
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กิจกรรมที่ 7 วันที่ 1 เมษายน 2564 จัดกิจกรรมบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร โครงการหมู่บ้านไก่เหลือง
หางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวนผู้รับบริการ         :  22 คน 

ผลการจัดกิจกรรม :  มีผู้เข้าร่วม จ านวน 22 คน สมาชกิในกลุ่ม ผู้น าชุมชน นายกอบต. รว่มถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพธิีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2564 ท าใหก้ิจกรรมนี้
ส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยด ีหลังจากนั้นได้มีการพดูคยุเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดในไก่ และการประกวดไก่
สวยงามเหลืองหางขาวเพื่อที่สมาชกิจะได้มีการเตรียมไก่ไว้เข้ารว่มแข่งขันกัน 

ภาพกิจกรรม 

   
7.1 กิจกรรมบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร        7.2 ถ่ายภาพรวมหลังเสร็จพธิ ี
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กิจกรรมที่ 8 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตอาหารไก่ของชุมชนด้วยวตัถุดิบในท้องถิน่
โครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

จ านวนผู้รับบริการ     :  20 คน 

วิทยากร                    :  ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอด :  - การจดัหา และแปรรูปวัตถุดิบอาหารจากพืชในท้องถิ่น 
   - การค านวณสตูร หัวอาหารไก่ 
   - การท าหัวอาหารอาหารไก่ของชุมชน 
 

ผลการด าเนินงาน        :   สมาชิกได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดหา และแปรรูปวัตถุดิบอาหารจากพืชใน
ท้องถิ่นมาเป็นอาหารไก่ การค านวณสตูรหัวอาหารไก่ และการท าหัวอาหารอาหารไก่ของชุมชน เพือ่ลด
รายจา่ยในการซื้อหัวอาหารแบบส าเร็จรูป สูตรหัวอาหารที่ได้สอนไปนั้นสามารถน าไปผสมกับปลายข้าว หรือ
ร าไดด้้วย เพื่อประหยัดหัวอาหารไก่  
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แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดฯ ทันที 
 
 

รายการ ระดับ  
 

รวม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
น้อย 
(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

ท่านมีความพอใจในค าถามต่อไปน้ีระดับใด 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ  
1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่นการ
ประกาศรับสมัคร การตดิต่อเชิญอบรม การประสานงาน
และให้ข้อมูล การดูแล และการท างานอย่างมีขั้นตอน ) 

80.00 12.00 3.00 0.00 0.00 95.00 

2.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยด ียิ้มแย้มแจ่มใส 
มีใจในกาให้บริการ ) 

75.00 16.00 3.00 0.00 0.00 94.00 

3.สิ่งอ านวยความสะดวก ( สถานที่อบรม อาหาร เครื่อง
โสตฯ เอกสารอบรม  ฯลฯ ) 

85.00 8.00 3.00 0.00 0.00 96.00 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร  
4.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ( ใช้ประกอบอาชีพ หรือ
ใช้ในชีวติประจ าวัน ) 

95.00 4.00 0.00 0.00 0.00 99.00 

5.ความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร 90.00 8.00 0.00 0.00 0.00 98.00 

6.ความเหมาสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ  
เทคนิคการสอน) 

85.00 8.00 3.00 0.00 0.00 96.00 

7.ระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน) 95.00 4.00 0.00 0.00 0.00 99.00 

8.ช่วงเวลาการอบรม (วนั/ เดือน/ ฤดูที่อบรม ) 85.00 8.00 3.00 0.00 0.00 96.00 

9.ความคุ้มคา่เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย ( 
ประโยชน์ที่ได้รับมากกวา่เวลาและค่าใชจ้่ายที่เสยีไป ) 

90.00 8.00 0.00 0.00 0.00 98.00 

ค่าเฉลี่ย 96.78 
10.  ท่านคาดว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่. 

 น าไปใช้ใช้ประโยชน์ได้   น าไปใช้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
 11.  ท่าน คาดว่า จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาทรายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)      

 น้อยกว่า  1,000 บาท   1,001 – 2,000 บาท 
 2,001 – 3,000 บาท      3,001 – 4,000 บาท    
4,001 – 5,000 บาท      5,001 – 6,000 บาท    
 6,001 – 7,000 บาท       7,001 – 8,000 บาท   
 8,001 – 9,000 บาท      9,001 – 10,000 บาท    
 มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน ....................... บาท) 
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แบบติดตามประเมินผล 

 
  หมู่บ้านไก่เหลืองหางขาว(ไก่ชนนเรศวร) 

เน้ือหา 
1. การน าไปใช้ประโยชน์  

1  สามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ได้  
2  ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะ       
(หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ) 

2. ความรูท้ี่ไดร้ับสามารถน าไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน 
ค าอธิบาย 
ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายไดจ้ากอาชพีประจ าและใช้เวลาส่วนใหญ่) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน  
ประเมินเป็น รายได้เสริม (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจ าและใช้เวลาวา่ง) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน  
2.1  รายไดท้ี่ท่านไดร้ับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

1   รายได้หลัก   2  รายได้เสริม 
2.2 กรุณาเลือกระบุจ านวนเงิน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

1  น้อยกว่า  1,000 บาท  2   1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท     4   3,001 – 4,000 บาท    
5 4,001 – 5,000 บาท     6   5,001 – 6,000 บาท    
7  6,001 – 7,000 บาท     8   7,001 – 8,000 บาท    
9  8,001 – 9,000 บาท     10  9,001 – 10,000 บาท    
11   มากกวา่ 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน    บาท)  
หรือ (ถ้าไม่สามารถตอบข้อ 2.1 หรือ 2.2 ได้ให้ไปตอบใน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4) 

3.  ทา่นสามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายไดก้ี่บาทต่อเดือน (ในกรณีที่ไม่สามารถตอบไดใ้ห้ข้ามไปข้อ 4) 
1  น้อยกว่า  1,000 บาท  2  1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท    
5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท    
7  6,001 – 7,000 บาท     8  7,001 – 8,000 บาท    
9  8,001 – 9,000 บาท     10  9,001 – 10,000 บาท    
11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน     บาท)  

4.  ในด้านคุณภาพชวีิต  (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 5) 
1  สามารถระบุเป็นเงินจ านวน    บาทต่อเดือน  
2  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการน าความรู้ไปใช ้ พัฒนาอาชพี        
3  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจ าเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม     
4  ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน      
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5. ท่านเริ่มน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด     
1  หลังการอบรมทันที                   2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน     
3  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน    4  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 

 
6.  ทา่นน าความรู้ที่ได้รบัไปใช้ที่ไหน 

1  ใช้ในครอบครัว                         2  ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 
3   ใชใ้นที่ท างาน                           4  ใช้เมื่อมีโอกาส 

 
7.  ทา่นน าความรู้ไปขยายผลต่อในดา้นใด 

1  ประยกุต์เป็นองค์ความรูใ้หม่ 2  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/      
เผยแพร่ต่อ  

3  ให้บริการ / ค าปรกึษา    4  อื่นๆ (โปรดระบุ  ) 
 

                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ  นางสาวณวรรณพร จริารัตน์ 

  ผูป้ระเมิน 

วันที่ 15 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
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ภาพกิจกรรม 
 

     
       8.1 วิทยากรสอนการค านวณสูตรหัวอาหารไก่   8.2 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการผสมหัวอาหารไก่ 

          

                             8.3 ชั่งตรวงสว่นผสม               8.4 เทส่วนผสมรวมกันแล้วผสมให้เข้ากัน 
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กิจกรรมที่ 9 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ประชุมประจ าเดือน โครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 
พระองค์ บ้านหัวแท ณ ที่ท าการกลุ่มหมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม :  20 คน 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม         :  1. ผศ.ดร.ณฐิิมา เฉลิมแสน 

       2. นายด ารงค์ศกัดิ์ สวุรรณศรี 

       3. นางสาวธัญรตัน์ จารี 

                4. นางสาวชฎาพร ประทุมมา 

ผลการประชุม :  แจ้งให้ทางสมาชิกทราบเรื่องเสื้อกลุ่มว่าได้มีการด าเนินการติดต่อร้านให้แล้ว
สรุปเป็นเสื้อสีฟ้า มีโลโก้ไก่เหลืองหางขาวตรงอกข้างซ้าย ราคาตัวละ 350 บาท มีการแบ่งกลุ่มสมาชิกออกเป็น
โซนตามบ้านที่อยู่กลุ่มเดียวเพื่อง่ายต่อการเก็บข้อมูลและดูแลอย่างใกล้ชิด และได้ชี้แจงการจัดหาพันธุ์ไก่มาให้
สมาชิกในกลุ่ม แต่จะขอตรวจคอก ตรวจความพร้อมของสมาชิกก่อนแจกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ให้ 

ภาพกิจกรรม 
 

   
                     9.1 ประชุมประจ าเดือน                          9.2 ประชมุประจ าเดือน(ต่อ)    
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กิจกรรมที่ 10 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2564 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปไก่ตกเกรด (ไก่อบสมุนไพร) 
โครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

จ านวนผู้รับบริการ  :  20 คน 

วิทยากร                       :  นางสาวณวรรณพร จิรารัตน์ 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอด   :  - การแปรรูปไก่ตกเกรด (ไก่อบสมุนไพร) 

ผลการด าเนินงาน        :   เกษตรกรได้น าไก่ที่ตกเกรด ไก่ไม่สวย มาแปรรูปเป็นไก่อบโอ่งสมุนไพร โดยจะ
ใช้สมุนไพรที่มใีนท้องถิ่นเป็นหลักในการหมัก การหมักไก่จะหมักทิ้งไว้ข้ามคืนเพื่อให้สมุนไพรและเครื่องปรุง
ต่างๆเข้ากับเนื้อไก่ จากนั้นก็น าไปอบในโอ่ง โอ่งที่ใช้อบเป็นโอ่งมังกร เจาะที่ก้นเพื่อใส่เตาไฟ ท าเป็นตะแกง
ลวดส าหรับวางโอ่ง สูงจากพื้นดินประมาณ 50 ซม. ส่วนไฟทีใ่ช้อบไก่จะตอ้งใช้ไฟไม่แรง ให้ไฟพอดีใช้เวลาอบ
ไก่ประมาณ 20 นาที 
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แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดฯ ทันท ี

 
 

รายการ ระดับ  
 

รวม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
น้อย 
(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

ท่านมีความพอใจในค าถามต่อไปน้ีระดับใด 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ  
1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่นการ
ประกาศรับสมัคร การตดิต่อเชิญอบรม การประสานงาน
และให้ข้อมูล การดูแล และการท างานอย่างมีขั้นตอน ) 

60.00 24.00 6.00 0.00 0.00 90.00 

2.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยด ียิ้มแย้มแจ่มใส 
มีใจในกาให้บริการ ) 

60.00 28.00 3.00 0.00 0.00 91.00 

3.สิ่งอ านวยความสะดวก ( สถานที่อบรม อาหาร เครื่อง
โสตฯ เอกสารอบรม  ฯลฯ ) 

75.00 12.00 6.00 0.00 0.00 93.00 

 ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร  
4.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ( ใช้ประกอบอาชีพ หรือ
ใช้ในชีวติประจ าวัน ) 

75.00 12.00 6.00 0.00 0.00 93.00 

5.ความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร 90.00 8.00 0.00 0.00 0.00 98.00 

6.ความเหมาสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ  
เทคนิคการสอน) 

80.00 12.00 3.00 0.00 0.00 95.00 

7.ระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน) 75.00 8.00 9.00 0.00 0.00 92.00 

8.ช่วงเวลาการอบรม (วนั/ เดือน/ ฤดูที่อบรม ) 75.00 8.00 9.00 0.00 0.00 92.00 

9.ความคุ้มคา่เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย ( 
ประโยชน์ที่ได้รับมากกวา่เวลาและค่าใชจ้่ายที่เสยีไป ) 

80.00 8.00 6.00 0.00 0.00 94.00 

ค่าเฉลี่ย 93.11 

10.  ท่านคาดว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่. 
 น าไปใช้ใช้ประโยชน์ได้   น าไปใช้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

 11.  ท่าน คาดว่า จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาทรายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)      
 น้อยกว่า  1,000 บาท   1,001 – 2,000 บาท 
 2,001 – 3,000 บาท      3,001 – 4,000 บาท    
 4,001 – 5,000 บาท      5,001 – 6,000 บาท    
 6,001 – 7,000 บาท       7,001 – 8,000 บาท    
 8,001 – 9,000 บาท      9,001 – 10,000 บาท    
 มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน ....................... บาท) 
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แบบติดตามประเมินผล 

 
  หมู่บ้านไก่เหลืองหางขาว(ไก่ชนนเรศวร) 

เน้ือหา 
3. การน าไปใช้ประโยชน์  

1  สามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ได้  
2  ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะ       
(หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ) 

4. ความรูท้ี่ไดร้ับสามารถน าไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน 
ค าอธิบาย 
ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายไดจ้ากอาชพีประจ าและใช้เวลาส่วนใหญ่) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน  
ประเมินเป็น รายได้เสริม (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจ าและใช้เวลาวา่ง) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน  
2.1  รายไดท้ี่ท่านไดร้ับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

1  รายได้หลัก   2  รายได้เสริม 
4.2 กรุณาเลือกระบุจ านวนเงิน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

1  น้อยกว่า  1,000 บาท  2    1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท     4   3,001 – 4,000 บาท    
5 4,001 – 5,000 บาท     6   5,001 – 6,000 บาท    
7  6,001 – 7,000 บาท     8   7,001 – 8,000 บาท    
9  8,001 – 9,000 บาท     10  9,001 – 10,000 บาท    
11   มากกวา่ 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน    บาท)  
หรือ (ถ้าไม่สามารถตอบข้อ 2.1 หรือ 2.2 ได้ให้ไปตอบใน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4) 

3.  ทา่นสามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายไดก้ี่บาทต่อเดือน (ในกรณีที่ไม่สามารถตอบไดใ้ห้ข้ามไปข้อ 4) 
1  น้อยกว่า  1,000 บาท  2  1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท    
5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท    
7  6,001 – 7,000 บาท     8  7,001 – 8,000 บาท    
9  8,001 – 9,000 บาท     10  9,001 – 10,000 บาท    
11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน     บาท)  

4.  ในด้านคุณภาพชวีิต  (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 5) 
1  สามารถระบุเป็นเงินจ านวน    บาทต่อเดือน  
2  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการน าความรู้ไปใช ้ พัฒนาอาชพี        
3  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจ าเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม     
4  ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน      
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5. ท่านเริ่มน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด     
1  หลังการอบรมทันที                   2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน     
3  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน    4  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 

 
6.  ทา่นน าความรู้ที่ได้รบัไปใช้ที่ไหน 

1 ใชใ้นครอบครวั                         2  ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 
3   ใชใ้นที่ท างาน                           4  ใช้เมื่อมีโอกาส 

 
7.  ทา่นน าความรู้ไปขยายผลต่อในดา้นใด 

1  ประยุกต์เป็นองค์ความรูใ้หม่  2  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/   
                                                                เผยแพร่ต่อ 

3  ให้บริการ / ค าปรกึษา    4  อื่นๆ (โปรดระบุ  ) 
 

                    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ  นางสาวณวรรณพร จริารัตน์ 

  ผูป้ระเมิน 

วันที่ 15 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
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ภาพกิจกรรม 

   
                     10.1 การช าแหละไก่                      10.2 การเลือกไก่เพื่อที่จะน าไปหมัก 

 

   
                     10.3 การหมักไก ่                             10.4 การตรวจชิมไก่อบโอ่ง 
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กิจกรรมที่ 11 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมมอบพันธุ์ไก่และอุปกรณ์การเลี้ยงให้แก่สมาชิกโครงการ
หมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์  บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ผู้รับบริการ                 :  สมาชิกโครงการฯ 
จ านวนผู้รับบริการ        :  19 คน 
วันที่ด าเนินการ            :  วันที่ 4 สิงหาคม 2564 
ผู้มอบ                    :  ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน 
ผลการด าเนินงาน        :   เกษตรกรไดร้ับพ่อ-แมพ่ันธุ์ไก่ อุปกรณ์การเลีย้ง วัคซีนและยารักษาโรคต่างๆ  

เพื่อน าไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพื่อสร้างอาชีพ สรา้งรายได้ให้แก่ครัวเรือนต่อไป 

ภาพกิจกรรม 

 

11.1 มอบพันธุ์ไก่และอปุกรณ์การเลี้ยง     
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กิจกรรมที่ 12 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรกลุ่ม การขยายเครือข่ายและ
การสอนวิธีการใช้ตู้ฟักไข่ โครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 
ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

จ านวนผู้รับบริการ        :  20 คน 
วิทยากร                    :  นางสาวณวรรณพร จริารัตน์ 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอด :  - การสร้างวิทยากรกลุ่ม และการขยายเครือข่าย 
  - เทคโนโลยีการส่องไข ่
ผลการด าเนินงาน        :   เกษตรกรไดรู้้เกี่ยวกับการส่องไข่ (candling) เข้าฟักระยะ 7 วัน และระยะ 18 

วัน เพื่อที่จะน าไขท่ี่ไม่มีเชื้อหรือไข่ที่เชื้อตาย ออกจากการฟัก การสอ่งไข่เมื่อน าเข้า ฟัก 18 วัน เป็นการส่องไข่
ก่อนน าลงตู้เกิด (Hatcher) หลังจากอยู่ในตู้เกิด 3 วัน (วันที ่21) ลูกไกก่็เจาะ เปลือกไข่ออกมาได ้เก็บไว้ในตู้
เกิด 1 วัน จากนั้นในวันที่ 22 น าลูกไก่ออกจากตูเ้กิด ชั่งน้ าหนักตวั และน าไปเลี้ยงได้ตามปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดฯ ทันที 
 
 

รายการ ระดับ  
 

รวม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
น้อย 
(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

ท่านมีความพอใจในค าถามต่อไปน้ีระดับใด 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ  
1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่นการ
ประกาศรับสมัคร การตดิต่อเชิญอบรม การประสานงาน
และให้ข้อมูล การดูแล และการท างานอย่างมีขั้นตอน ) 

50.00 40.00 0.00 0.00 0.00 90.00 

2.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยด ียิ้มแย้มแจ่มใส 
มีใจในกาให้บริการ ) 

50.00 24.00 12.00 0.00 0.00 86.00 

3.สิ่งอ านวยความสะดวก ( สถานที่อบรม อาหาร เครื่อง
โสตฯ เอกสารอบรม  ฯลฯ ) 

75.00 16.00 3.00 0.00 0.00 94.00 

 ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร  
4.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ( ใช้ประกอบอาชีพ หรือ
ใช้ในชีวติประจ าวัน ) 

80.00 8.00 6.00 0.00 0.00 94.00 

5.ความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร 65.00 28.00 0.00 0.00 0.00 93.00 

6.ความเหมาสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ  
เทคนิคการสอน) 

50.00 28.00 9.00 0.00 0.00 87.00 

7.ระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน) 85.00 8.00 3.00 0.00 0.00 96.00 

8.ช่วงเวลาการอบรม (วนั/ เดือน/ ฤดูที่อบรม ) 90.00 4.00 3.00 0.00 0.00 97.00 

9.ความคุ้มคา่เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย ( 
ประโยชน์ที่ได้รับมากกวา่เวลาและค่าใชจ้่ายที่เสยีไป ) 

70.00 16.00 6.00 0.00 0.00 92.00 

ค่าเฉลี่ย 92.11 

10.  ท่านคาดว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่. 
 น าไปใช้ใช้ประโยชน์ได้   น าไปใช้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

 11.  ท่าน คาดว่า จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาทรายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)      
 น้อยกว่า  1,000 บาท   1,001 – 2,000 บาท 
 2,001 – 3,000 บาท      3,001 – 4,000 บาท    
 4,001 – 5,000 บาท      5,001 – 6,000 บาท    
 6,001 – 7,000 บาท       7,001 – 8,000 บาท    
 8,001 – 9,000 บาท      9,001 – 10,000 บาท    
 มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน ....................... บาท) 
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แบบติดตามประเมินผล 

 
  หมู่บ้านไก่เหลืองหางขาว(ไก่ชนนเรศวร) 

เน้ือหา 
5. การน าไปใช้ประโยชน์  

1  สามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ได้  
2  ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะ       
(หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ) 

6. ความรูท้ี่ไดร้ับสามารถน าไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน 
ค าอธิบาย 
ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายไดจ้ากอาชพีประจ าและใช้เวลาส่วนใหญ่) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน  
ประเมินเป็น รายได้เสริม (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจ าและใช้เวลาวา่ง) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน  
2.1  รายไดท้ี่ท่านไดร้ับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

1   รายได้หลัก   2  รายได้เสริม 
6.2 กรุณาเลือกระบุจ านวนเงิน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

1  น้อยกว่า  1,000 บาท  2   1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท     4   3,001 – 4,000 บาท    
5  4,001 – 5,000 บาท     6   5,001 – 6,000 บาท    
7  6,001 – 7,000 บาท     8   7,001 – 8,000 บาท    
9  8,001 – 9,000 บาท     10  9,001 – 10,000 บาท    
11   มากกวา่ 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน    บาท)  
หรือ (ถ้าไม่สามารถตอบข้อ 2.1 หรือ 2.2 ได้ให้ไปตอบใน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4) 

3.  ทา่นสามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายไดก้ี่บาทต่อเดือน (ในกรณีที่ไม่สามารถตอบไดใ้ห้ข้ามไปข้อ 4) 
1  น้อยกว่า  1,000 บาท  2  1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท    
5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท    
7  6,001 – 7,000 บาท     8  7,001 – 8,000 บาท    
9  8,001 – 9,000 บาท     10  9,001 – 10,000 บาท    
11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน     บาท)  

4.  ในด้านคุณภาพชวีิต  (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 5) 
1  สามารถระบุเป็นเงินจ านวน    บาทต่อเดือน  
2  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการน าความรู้ไปใช ้ พัฒนาอาชพี        
3  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจ าเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม     
4  ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน      
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5. ท่านเริ่มน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด     
1  หลังการอบรมทันที                   2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน     
3  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน    4  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 

 
6.  ทา่นน าความรู้ที่ได้รบัไปใช้ที่ไหน 

1  ใช้ในครอบครัว                         2  ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 
3   ใชใ้นที่ท างาน                           4  ใช้เมื่อมีโอกาส 

 
7.  ทา่นน าความรู้ไปขยายผลต่อในดา้นใด 

1  ประยกุต์เป็นองค์ความรูใ้หม่   2  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/ 
                                                                เผยแพร่ต่อ 

3  ให้บริการ / ค าปรกึษา    4  อื่นๆ (โปรดระบุ  ) 
 

                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ลงชื่อ  นางสาวณวรรณพร จริารัตน์ 

  ผูป้ระเมิน 

วันที่ 15 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
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ภาพกิจกรรม 
 

  
       12.1 วิทยากรสอนการใช้เครื่องมือที่ใช้ส่องไข ่     12.2 วทิยากรสอนเรื่องระยะการฟักไข่  

  
                 12.3 การส่องไข่แบบใช้ไฟฉาย                   12.4 การส่องไข่โดยใช้กล่อง 
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กิจกรรมที่ 13 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จัดกิจกรรมการสอนวิธีการใช้ตู้ฟักไข่ และการฟักไข่ โครงการ
หมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

จ านวนผู้รับบริการ        :  20 คน 

วิทยากร                    :  นางสาวณวรรณพร จริารัตน์ 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอด :  - การสอนวิธีการใชตู้้ฟกัไข ่

ผลการด าเนินงาน        :   สมาชิกในกลุ่มได้รับความรู้และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก มีการน าไข่ไก่ของ
ตนเองส่งมาให้ทางมหาวิทยาลัยทดลองฟักให้เป็นจ านวนมาก เมื่อรับไข่มาแล้วทางเราก็น ามาท าความสะอาด 
และท าเครื่องหมาย แล้วท าการน าไข่ใส่ตู้ฟัก เมื่อครบ 7 วัน ตัวอ่อนในไข่จะเริ่มมีการเจริญเติบโต เราจะท า
การเช็คโดยใช้ไฟฉาย LED ส่องไฟดูเชื้อ เมื่อส่องไฟดูเชื้อแล้ว พบว่าไม่มีเชื้อจะน าไข่ฟองนั้นออก ส่วนไขท่ี่มีเชื้อ
ก็ฟักไข่ต่อไป พอถึงช่วง 19-21 วัน เราจะน าไข่มาวางเรียงกันในพื้นตู้ และลูกไก่จะค่อยๆทะยอยเจาะเปลือก
กันออกมา เมื่อลูกไก่แข็งแรงจึงนัดให้สมาชิกที่เป็นเจ้าของมารับลูกไก่เพื่อไปเลี้ยงต่อไป 
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แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดฯ ทันที 
 
 

รายการ ระดับ  
 

รวม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
น้อย 
(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

ท่านมีความพอใจในค าถามต่อไปน้ีระดับใด 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ  
1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่นการ
ประกาศรับสมัคร การตดิต่อเชิญอบรม การประสานงาน
และให้ข้อมูล การดูแล และการท างานอย่างมีขั้นตอน ) 

65.00 20.00 6.00 0.00 0.00 91.00 

2.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยด ียิ้มแย้มแจ่มใส 
มีใจในกาให้บริการ ) 

55.00 28.00 6.00 0.00 0.00 89.00 

3.สิ่งอ านวยความสะดวก ( สถานที่อบรม อาหาร เครื่อง
โสตฯ เอกสารอบรม  ฯลฯ ) 

65.00 16.00 9.00 0.00 0.00 90.00 

 ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร  
4.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ( ใช้ประกอบอาชีพ หรือ
ใช้ในชีวติประจ าวัน ) 

65.00 20.00 6.00 0.00 0.00 91.00 

5.ความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร 55.00 36.00 0.00 0.00 0.00 91.00 

6.ความเหมาสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ  
เทคนิคการสอน) 

65.00 16.00 9.00 0.00 0.00 90.00 

7.ระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน) 65.00 20.00 6.00 0.00 0.00 91.00 

8.ช่วงเวลาการอบรม (วนั/ เดือน/ ฤดูที่อบรม ) 50.00 24.00 12.00 0.00 0.00 86.00 

9.ความคุ้มคา่เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย ( 
ประโยชน์ที่ได้รับมากกวา่เวลาและค่าใชจ้่ายที่เสยีไป ) 

60.00 28.00 3.00 0.00 0.00 91.00 

ค่าเฉลี่ย 90.00 

10.  ท่านคาดว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่. 
 น าไปใช้ใช้ประโยชน์ได้   น าไปใช้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

 11.  ท่าน คาดว่า จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาทรายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)      
 น้อยกว่า  1,000 บาท   1,001 – 2,000 บาท 
 2,001 – 3,000 บาท      3,001 – 4,000 บาท    
 4,001 – 5,000 บาท      5,001 – 6,000 บาท    
 6,001 – 7,000 บาท       7,001 – 8,000 บาท    
 8,001 – 9,000 บาท      9,001 – 10,000 บาท    
 มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน ....................... บาท) 
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แบบติดตามประเมินผล 

 
  หมู่บ้านไก่เหลืองหางขาว(ไก่ชนนเรศวร) 

เน้ือหา 
7. การน าไปใช้ประโยชน์  

1  สามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ได้  
2  ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะ       
(หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ) 

8. ความรูท้ี่ไดร้ับสามารถน าไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน 
ค าอธิบาย 
ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายไดจ้ากอาชพีประจ าและใช้เวลาส่วนใหญ่) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน  
ประเมินเป็น รายได้เสริม (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจ าและใช้เวลาวา่ง) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน  
2.1  รายไดท้ี่ท่านไดร้ับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

1  รายได้หลัก   2  รายได้เสริม 
8.2 กรุณาเลือกระบุจ านวนเงิน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

1  น้อยกว่า  1,000 บาท  2   1,001 – 2,000 บาท 
3   2,001 – 3,000 บาท     4   3,001 – 4,000 บาท    
5 4,001 – 5,000 บาท     6   5,001 – 6,000 บาท    
7  6,001 – 7,000 บาท     8   7,001 – 8,000 บาท    
9  8,001 – 9,000 บาท     10  9,001 – 10,000 บาท    
11   มากกวา่ 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน    บาท)  
หรือ (ถ้าไม่สามารถตอบข้อ 2.1 หรือ 2.2 ได้ให้ไปตอบใน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4) 

3.  ทา่นสามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายไดก้ี่บาทต่อเดือน (ในกรณีที่ไม่สามารถตอบไดใ้ห้ข้ามไปข้อ 4) 
1  น้อยกว่า  1,000 บาท  2  1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท    
5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท    
7  6,001 – 7,000 บาท     8  7,001 – 8,000 บาท    
9  8,001 – 9,000 บาท     10  9,001 – 10,000 บาท    
11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน     บาท)  

4.  ในด้านคุณภาพชวีิต  (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 5) 
1  สามารถระบุเป็นเงินจ านวน    บาทต่อเดือน  
2  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการน าความรู้ไปใช ้ พัฒนาอาชพี        
3  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจ าเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม     
4  ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน      
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5. ท่านเริ่มน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด     
1  หลังการอบรมทันที                   2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน     
3  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน    4  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 

 
6.  ทา่นน าความรู้ที่ได้รบัไปใช้ที่ไหน 

1  ใช้ในครอบครัว                         2  ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 
3   ใชใ้นที่ท างาน                           4  ใช้เมื่อมีโอกาส 

 
7.  ทา่นน าความรู้ไปขยายผลต่อในดา้นใด 

1  ประยกุต์เป็นองค์ความรูใ้หม่   2  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/ 
                                                                เผยแพร่ต่อ 
3  ให้บริการ / ค าปรกึษา    4  อื่นๆ (โปรดระบุ  ) 

 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ  นางสาวณวรรณพร จริารัตน์ 

  ผูป้ระเมิน 

วันที่ 15 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
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ภาพกิจกรรม 

            
          13.1 ท าความสะอาด และท าเครื่องหมายไข่         13.2 การน าไข่ใส่ตู้ฟัก                  

        
                13.3 ลูกไกท่ยอยเจาะเปลือกออกมา              13.4 ลกูไกท่ี่เกิดจากการใช้ตูฟ้ักไข ่
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กิจกรรมที่ 14 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ชี้แจงการเตรียมความพร้อมของไก่เหลืองหางขาวในการเข้า
ประกวด โครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกร่าง 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

จ านวนผู้รับบริการ        :  16 คน 

วิทยากร                    :  นายด ารงศักดิ ์สุวรรณศรี 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอด :  - การเตรียมความพร้อมของไกใ่นการเข้าประกวด 

ผลการด าเนินงาน        :   สมาชิกทุกคนได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการเตรียมความพร้อม
ของไก่เหลืองหางขาวที่จะส่งเข้าประกวด ว่าควรปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องและเข้าเกณฑ์การประกวด และได้รู้
ถึงการแบ่งประเภทไก่เหลืองหางขาวที่จะส่งเข้าประกวดว่าแบ่งอย่างไร และน าถ้วยรางวัลมาให้สมาชิกดูเพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้สมาชิกส่งไก่เหลืองหางขาวเข้าประกวด 
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แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดฯ ทันที 
 
 

รายการ ระดับ  
 

รวม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
น้อย 
(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

ท่านมีความพอใจในค าถามต่อไปน้ีระดับใด 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ  
1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่นการ
ประกาศรับสมัคร การตดิต่อเชิญอบรม การประสานงาน
และให้ข้อมูล การดูแล และการท างานอย่างมีขั้นตอน ) 

56.25 35.00 0.00 0.00 0.00 91.25 

2.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยด ียิ้มแย้มแจ่มใส 
มีใจในกาให้บริการ ) 

81.25 10.00 3.75 0.00 0.00 95.00 

3.สิ่งอ านวยความสะดวก ( สถานที่อบรม อาหาร เครื่อง
โสตฯ เอกสารอบรม  ฯลฯ ) 

81.25 5.00 7.50 0.00 0.00 93.75 

 ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร  
4.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ( ใช้ประกอบอาชีพ หรือ
ใช้ในชีวติประจ าวัน ) 

87.50 5.00 3.75 0.00 0.00 96.25 

5.ความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร 87.50 10.00 0.00 0.00 0.00 97.50 

6.ความเหมาสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ  
เทคนิคการสอน) 

81.25 10.00 3.75 0.00 0.00 95.00 

7.ระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน) 87.50 5.00 3.75 0.00 0.00 96.25 

8.ช่วงเวลาการอบรม (วนั/ เดือน/ ฤดูที่อบรม ) 81.25 10.00 3.75 0.00 0.00 95.00 

9.ความคุ้มคา่เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย ( 
ประโยชน์ที่ได้รับมากกวา่เวลาและค่าใชจ้่ายที่เสยีไป ) 

93.75 5.00 0.00 0.00 0.00 98.75 

ค่าเฉลี่ย 95.42 

10.  ท่านคาดว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่. 
 น าไปใช้ใช้ประโยชน์ได้   น าไปใช้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

 11.  ท่าน คาดว่า จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาทรายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)      
 น้อยกว่า  1,000 บาท   1,001 – 2,000 บาท 
 2,001 – 3,000 บาท      3,001 – 4,000 บาท    
 4,001 – 5,000 บาท      5,001 – 6,000 บาท    
 6,001 – 7,000 บาท       7,001 – 8,000 บาท    
 8,001 – 9,000 บาท      9,001 – 10,000 บาท    
 มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน ....................... บาท) 
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แบบติดตามประเมินผล 

 
  หมู่บ้านไก่เหลืองหางขาว(ไก่ชนนเรศวร) 

เน้ือหา 
9. การน าไปใช้ประโยชน์  

1  สามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ได้  
2  ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะ       
(หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ) 

10. ความรูท้ี่ไดร้ับสามารถน าไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน 
ค าอธิบาย 
ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายไดจ้ากอาชพีประจ าและใช้เวลาส่วนใหญ่) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน  
ประเมินเป็น รายได้เสริม (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจ าและใช้เวลาวา่ง) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน  
2.1  รายไดท้ี่ท่านไดร้ับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

1  รายได้หลัก   2  รายได้เสริม 
10.2 กรุณาเลือกระบุจ านวนเงิน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

1  น้อยกว่า  1,000 บาท  2   1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท     4   3,001 – 4,000 บาท    
5 4,001 – 5,000 บาท     6   5,001 – 6,000 บาท    
7  6,001 – 7,000 บาท     8   7,001 – 8,000 บาท    
9  8,001 – 9,000 บาท     10  9,001 – 10,000 บาท    
11   มากกวา่ 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน    บาท)  
หรือ (ถ้าไม่สามารถตอบข้อ 2.1 หรือ 2.2 ได้ให้ไปตอบใน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4) 

3.  ทา่นสามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายไดก้ี่บาทต่อเดือน (ในกรณีที่ไม่สามารถตอบไดใ้ห้ข้ามไปข้อ 4) 
1  น้อยกว่า  1,000 บาท  2  1,001 – 2,000 บาท 
3 2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท    
5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท    
7  6,001 – 7,000 บาท     8  7,001 – 8,000 บาท    
9  8,001 – 9,000 บาท     10  9,001 – 10,000 บาท    
11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน     บาท)  

4.  ในด้านคุณภาพชวีิต  (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 5) 
1  สามารถระบุเป็นเงินจ านวน    บาทต่อเดือน  
2  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการน าความรู้ไปใช ้ พัฒนาอาชพี        
3  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจ าเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม     
4  ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน      
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5. ท่านเริ่มน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด     
1  หลังการอบรมทันที                   2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน     
3  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน    4  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 

 
6.  ทา่นน าความรู้ที่ได้รบัไปใช้ที่ไหน 

1  ใช้ในครอบครัว                         2  ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 
3   ใชใ้นที่ท างาน                           4  ใช้เมือ่มีโอกาส 

 
7.  ทา่นน าความรู้ไปขยายผลต่อในดา้นใด 

1  ประยกุต์เป็นองค์ความรูใ้หม่   2  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/ 
                                                                เผยแพร่ต่อ 
3  ให้บริการ / ค าปรกึษา    4  อื่นๆ (โปรดระบุ  ) 

 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ  นางสาวณวรรณพร จริารัตน์ 

  ผูป้ระเมิน 

วันที่ 15 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
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ภาพกิจกรรม 

    
   14.1 แนะน าวิธกีารเตรียมความพร้อมของไก ่    14.2 แนะน าวิธกีารเตรียมความพร้อมของไก่(ตอ่) 
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กิจกรรมที่ 15 วันที่ 18 ธันวาคม 2564 จัดกิจกรรม การประกวดไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาว เพื่อสร้างขวญัและ
ก าลังใจให้กับกลุ่มสมาชิก เป็นช่องทางในการเพิ่มมูลค่าในไก่เหลืองหางขาว และการท าฐานข้อมูลพันธุ์ประวัติ 
QR Cord ในการขาย โครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท ณ หมู่ที่ 8 
ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

จ านวนผู้รับบริการ        :  50 คน 
วิทยากร                    :  คุณศุภกิจ จันทะเสน 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอด : - การตดัสินไก่เหลืองหางขาว 
  - การพัฒนาสายพันธุ์ไกเ่หลืองหางขาวในการประกวด 
 และช่องทางการเพิ่มมูลค่า 
ผลการด าเนินงาน        :   ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องของ การตัดสิน

ไก่เหลืองหางขาว ชาวบ้านได้รู้และเข้าใจว่าต้องดูไก่แบบไหน และดูที่ส่วนไหนบ้างเวลาส่งไก่เข้าประกวดในเวที
อื่นๆ และการพัฒนาสายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาวในการประกวดและช่องทางการเพิ่มมูลค่า  วิทยากรได้แนะน า
วิธีการพัฒนาสายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว และชี้แนวทางการตลาดให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

 
แบบประเมินผลเมื่อจบการถ่ายทอดฯ ทันที 

 
 

รายการ ระดับ  
 

รวม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
น้อย 
(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

ท่านมีความพอใจในค าถามต่อไปน้ีระดับใด 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ  
1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่นการ
ประกาศรับสมัคร การตดิต่อเชิญอบรม การประสานงาน
และให้ข้อมูล การดูแล และการท างานอย่างมีขั้นตอน ) 

84.00 9.60 2.40 0.00 0.00 96.00 

2.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยด ียิ้มแย้มแจ่มใส 
มีใจในกาให้บริการ ) 

86.00 8.00 2.40 0.00 0.00 96.40 

3.สิ่งอ านวยความสะดวก ( สถานที่อบรม อาหาร เครื่อง
โสตฯ เอกสารอบรม  ฯลฯ ) 

84.00 11.20 1.20 0.00 0.00 96.40 

 ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร  
4.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ( ใช้ประกอบอาชีพ หรือ
ใช้ในชีวติประจ าวัน ) 

82.00 9.60 3.60 0.00 0.00 95.20 

5.ความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร 84.00 11.20 1.20 0.00 0.00 96.40 

6.ความเหมาสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ  
เทคนิคการสอน) 

82.00 8.00 4.80 0.00 0.00 94.80 

7.ระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน) 80.00 9.60 4.80 0.00 0.00 94.40 

8.ช่วงเวลาการอบรม (วนั/ เดือน/ ฤดูที่อบรม ) 80.00 8.00 6.00 0.00 0.00 94.00 

9.ความคุ้มคา่เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย ( 
ประโยชน์ที่ได้รับมากกวา่เวลาและค่าใชจ้่ายที่เสยีไป ) 

86.00 6.40 3.60 0.00 0.00 96.00 

ค่าเฉลี่ย 95.51 
10.  ท่านคาดว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่. 

 น าไปใช้ใช้ประโยชน์ได้   น าไปใช้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
 11.  ท่าน คาดว่า จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาทรายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)      

 น้อยกว่า  1,000 บาท   1,001 – 2,000 บาท 
 2,001 – 3,000 บาท      3,001 – 4,000 บาท    
 4,001 – 5,000 บาท      5,001 – 6,000 บาท    
 6,001 – 7,000 บาท       7,001 – 8,000 บาท    
 8,001 – 9,000 บาท      9,001 – 10,000 บาท    
 มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน ....................... บาท) 
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แบบติดตามประเมินผล 

 
  หมู่บ้านไก่เหลืองหางขาว(ไก่ชนนเรศวร) 

เน้ือหา 
11. การน าไปใช้ประโยชน์  

1  สามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ได้  
2  ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะ       
(หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ) 

12. ความรูท้ี่ไดร้ับสามารถน าไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน 
ค าอธิบาย 
ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายไดจ้ากอาชพีประจ าและใช้เวลาส่วนใหญ่) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน  
ประเมินเป็น รายได้เสริม (รายได้เพิ่มนอกจากอาชีพประจ าและใช้เวลาวา่ง) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน  
2.1  รายไดท้ี่ท่านไดร้ับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

1  รายได้หลัก   2  รายได้เสริม 
12.2 กรุณาเลือกระบุจ านวนเงิน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

1  น้อยกว่า  1,000 บาท  2   1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท     4   3,001 – 4,000 บาท    
5 4,001 – 5,000 บาท     6   5,001 – 6,000 บาท    
7  6,001 – 7,000 บาท     8   7,001 – 8,000 บาท    
9  8,001 – 9,000 บาท     10  9,001 – 10,000 บาท    
11   มากกวา่ 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน    บาท)  
หรือ (ถ้าไม่สามารถตอบข้อ 2.1 หรือ 2.2 ได้ให้ไปตอบใน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4) 

3.  ทา่นสามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายไดก้ี่บาทต่อเดือน (ในกรณีที่ไม่สามารถตอบไดใ้ห้ข้ามไปข้อ 4) 
1  น้อยกว่า  1,000 บาท  2  1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท    
5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท    
7  6,001 – 7,000 บาท     8  7,001 – 8,000 บาท    
9  8,001 – 9,000 บาท     10  9,001 – 10,000 บาท    
11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน     บาท)  

4.  ในด้านคุณภาพชวีิต  (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 5) 
1  สามารถระบุเป็นเงินจ านวน    บาทต่อเดือน  
2  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการน าความรู้ไปใช ้ พัฒนาอาชพี        
3  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจ าเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม     
4  ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน      
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5. ท่านเริ่มน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด     
1  หลังการอบรมทันที                   2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน     
3  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน    4  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 

 
6.  ทา่นน าความรู้ที่ได้รบัไปใช้ที่ไหน 

1  ใช้ในครอบครัว                         2  ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 
3   ใชใ้นที่ท างาน                           4  ใช้เมื่อมีโอกาส 

 
7.  ทา่นน าความรู้ไปขยายผลต่อในดา้นใด 

1  ประยุกต์เป็นองค์ความรูใ้หม่   2  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/ 
                                                                เผยแพร่ต่อ 
3  ให้บริการ / ค าปรกึษา    4  อื่นๆ (โปรดระบุ  ) 

 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ  นางสาวณวรรณพร จริารัตน์ 

  ผูป้ระเมิน 

วันที่ 22 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
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ภาพกิจกรรม 
 

    
       15.1 การดูไก่ในการตัดสินการประกวด          15.2 การดูไก่ในการตัดสินการประกวด (ต่อ)          

   
       15.3 การดูไก่ในการตัดสินการประกวด (ต่อ)    15.4 รอลงทะเบียนเข้าประกวด 

  
       15.5 การตดัสินการประกวดไก่                   15.6 วทิยากรแนะน าวิธีการพัฒนาสายพันธุ์ไก่  
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เล่าเรื่องความส าเร็จของโครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า5พระองค์ 
โครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า5พระองค์ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ ซึ่งได้น าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ชุมชนให้เกิดผลส าเร็จ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีคัดเลือกสายพันธุ์ การฟักไข่ การผสมเทียม การกกไข่ และ
การตลาด ท าให้กลุ่มสมาชิกพัฒนาสายพันธุ์ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งในช่วงหน้าร้อนจะมีปัญหามาก คือไก่จะไม่สามารถ
ฟักได้เพราะมีอุณหภูมิสูงมาก ท าให้ไข่ฟักไม่ออกและเน่า แต่พอได้ใช้เทคโนโลยีการท าตู้ฟักไข่ ท าให้แก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้หมดไป และมีการถ่ายทอดการท าอาหารใช้เองจากวัตถุดิบในท้องถิ่นได้ โดยปกติอาหารที่ซื้อ
ตามท้องตลาดทั่วไป ราคากิโลกรัมละ 23 บาท แต่พอได้รับการฝึกอบรมและผสมอาหารใช้เอง มีต้นทุนเพียง 
12 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีต้นทุน ถูกกว่า 11 บาท ซึ่งใน 1 เดือน กลุ่มสมาชิกจะใช้อาหารเฉลี่ยประมาณ 100 
กิโลกรัม (แสดงว่าลดต้นทุนต่อเดือนได้ 1,100 บาทต่อเดือนของกลุ่มสมาชิกทั้งหมด) และมีการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยง เช่นมีการน าเอา บอระเพ็ดและฟ้าทลายโจร มาใช้ในการเลี้ยงเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ไก่เป็นหวัด แทนการใช้สารปฏิชีวนะ สามารถลดต้นทุนและสุขภาพไก่มีความแข็งแรง ซึ่งยาปฏิชีวนะ 
ราคา 80 บาทต่อขวด แต่สมุนไพรดังกล่าวสามารถหาได้ในท้องถิ่นและโครงการส่งเสริมให้ปลูกเพื่อใช้ในการ
เลี้ยงไก่พื้นเมือง ท าให้ไม่ต้องเสียต้นทุนซื้อสารปฏิชีวนะ นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้ในด้านการท าวัคซีนเพื่อ
ป้องกันโรคในแต่ละฤดูกาลเลี้ยงดู เพราะส่วนใหญ่ในกลุ่มสมาชิกไก่จะเกิดโรคนิวคลาสเซิลหรือโรคห่า ซึ่งเป็น
โรคประจ าถิ่น ที่ระบาดในกลุ่มสมาชิก เกิดความสูญเสีย ประมาณ 500 ตัวของกลุ่มสมาชิกในช่วงที่เกิดโรค
ระบาดในแต่ละครั้ง ซึ่งในความคิดของเกษตรกรเองคิดว่าโรคดังกล่าว ไม่มีแนวทางแก้ไขและรักษาได้ แต่พอได้
ผ่านการฝึกอบรมและการท าวัคซีนป้องกันแล้ว ท าให้โรคดังกล่าวไม่สามารถระบาดได้อีก จึงไม่เกิดความ
เสียหาย และในกิจกรรมยังได้ส่งเสริมให้เกษตรเป็นวิทยากร สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กลุ่มอื่นๆได้ ซึ่งใน
ปีที่ผ่านมาทางโครงการได้สนับสนุนพันธุ์ไก่ที่มีคุณภาพ อุปกรณ์การเลี้ยง วัคซีนในการป้องกันโรค และวัสดุ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ท าให้สมาชิกมีพันธุ์ไก่ที่สามารถขยายพันธุ์ได้ และมีสมาชิกหลายคนที่มีไก่จ าหน่ายสู่ตลาดบ้าง
แล้ว โดยสมาชิกจ าหน่ายได้ คู่ละ 1,000 บาท (มีอายุ 3 เดือน) ซึ่งถ้าขายตลาดทั่วไปจะได้ ประมาณ 300 บาท
(ชั่งกิโล) แต่ไก่พันธุ์ดังกล่าวจะขายเป็นไก่สวยงามซึ่งผู้เลี้ยงสามารถก าหนดราคาขายได้เอง เพราะไก่ดังกล่าวได้
ถูกจารึกไว้เป็นไก่ที่มีความเป็นมาในประวัติศาสตร์และมีชมรมที่รับซื้อจากเกษตรกรกลุ่มสมาชิก และราคาจะ
เพิ่มขึ้นถ้าไก่มีอายุมากขึ้น เพราะใช้หลักการพิจารณาซื้อขายไก่พันธุ์ดังกล่าวตามอายุ และความสวยงาม ท าให้
สมาชิกที่เลี้ยงได้ราคาสูง ซึ่งโดยเฉลี่ยสมาชิกจะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ สัปดาห์ละ 2,000 บาท (ในช่วงที่มีไก่
จ าหน่าย) ท าให้เกิดแรงจูงใจในกลุ่มสมาชิก นอกจากนี้ในกลุ่มได้จัดตั้งกองทุนเพื่อให้กลุ่มสมาชิกมีเงินกู้ยืมเพื่อ
หมุนเวียนในการด าเนินกิจกรรม โดยสามารถระดมหุ้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเพื่อนสมาชิกที่มีทุนน้อยให้
ด าเนินการได้ต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มสมาชิกดังกล่าวก็ยังมีปริมาณไก่ที่ยังน้อยอยู่ในการเพาะพันธุ์ 
จ าเป็นต้องเพิ่มปริมาณสายพันธุ์และเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยบูรณาการต่อไป 

ผลการด าเนินงานในปี 2563 ได้ด าเนินงานตามเป้าหมายของโครงการ โดยได้สนับสนุนพันธุ์ไก่
พื้นเมืองเพิ่ม และเน้นด้านการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตลูกไก่ออกสู่ตลาดมากขึ้น ท าให้เกษตรกรมีจ านวนไก่ที่
ออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยเกษตรกรมีแม่พันธุ์ไก่เพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาและปรับปรุงงานในกลุ่มเลี้ยงไก่เหลือง
หางขาวให้ดีขึ้นและยังได้เน้นในด้านการเผยแพร่การด าเนินงานให้กับชุมชนอื่นได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ปัจจุบันกลุ่มสมาชิกได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ในด้านการเลี้ยงและอนุรักษ์ไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาว 
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ผลการด าเนินงานในปีที่ 2 (2564) กลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้น และมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการผลิตและการตลาด โดยมุ้งเน้นในด้านการวางแผนการผลิตสายพันธุ์ไก่
สวยงาม (การใช้ตู้ฟักไข่, การส่องไข่ และในด้านการตลาดมีการท าตลาดออนไลน์ มีเพจของกลุ่ม และการท า
ประวัติเพื่อตรวจสอบสายพันธุ์ไก่ได้ถูกต้องโดยสมาชิกมีจ านวนไก่เพิ่มขึ้นและสามารถจ าหน่ายมีรายได้ใน
ครัวเรือน นอกจากนี้ในการระดมหุ้นก็ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปีที่ 1 (2563) ปัจจุบันมีเงินทุนของกลุ่มที่หมุนเห
วียน ประมาณ 30,000 บาท เพื่อเป็นต้นทุนของกลุ่มในการบริการจัดการกลุ่มต่อไป 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 
เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์ หน่วย ค่าเป้าหมาย ปฏิบัติได้จริง 

1. จ านวนผู้รับบริการ คน 50 50 

2. จ านวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 

    2.1 เทคโนโลยี..ด้านการผลิตไก่เหลืองหางขาวและอาหารไก่ ปีที่
ถ่ายทอด..2563-2565. (เทคโนโลยีด้านอาหารไก่ ได้แก่ งานวิจัยเกี่ยวกับ
การใช้พืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นเช่น ขมิ้นชัน ใบมะรุม ใบขี้เหล็ก ใบเตย ใบ
หม่อน และดอกดาวเรือง เป็นต้น รวมทั้งการใช้น้ าส้มควันไม้ในอาหารไก่) 

    2.2 เทคโนโลยี..ด้านการจัดการฟาร์มและป้องกันโรค .ปีที่ถ่ายทอด 
2563-2565.. 

    2.3 เทคโนโลยี.การพัฒนาการตลาดออนไลน์ ออฟไลน์และช่องทางการ
จ าหน่าย..ปีที่ถ่ายทอด 2563-2565. 

    2.4 การท าฐานข้อมูลพันธุ์ประวัติ QR Cord ในการขาย 2564-2565 

    2.5 การสร้างวิทยากรกลุ่มและการขยายเครือข่าย 2564 

    2.6 กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้สมาชิก(การประกวดไก่เพื่อสร้าง
มูลคา่เพิ่ม) 

เร่ือง 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

5 

1 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

5 

1 

3. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด(ระบุชื่อผลิตภัณฑ์)  

    3.1 .สายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ พันธุ์แท้ ไม่ต่ า
กว่า 70 เปอร์เซ็นต์(ลักษณะเด่นชัดของพระเจ้า 5 พระองค์)     

    3.2 ไข่ไก่มีเชื้อ(ตัวอ่อน)พร้อมจ าหน่าย 

    3.3 การแปรรูปไก่ตกเกรด(เมนูอาหาร) 

    3.4 กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้สมาชิก(การประกวดไก่เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม) 

ผลิตภัณฑ์  

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

4. จ านวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด(แต่ละ
เทคโนโลยีตามข้อ 2) 

คน 

 

10 10 

5. ประมาณการผู้น าเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คน 50 50 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 93.82 

7. ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น) บาท 720,000 บาท/
ปี 

500,000 บาท/
ปี 
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1.จ านวนผู้รับบริการ 50 คน 
 1 นางล าพูน  ดีแล้ว 10/3 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 094-6078441 

2 นางร าไพ  ทองด ี 63/1 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 087-3080924 
3 นายทองยอด  กลีบบัว 93/2 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 086-9205242 
4 นายสมชาย  เสือด า 17 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 080-4261994 
5 นางพะยอม  พิมพโ์ต 128 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 087-4490502 
6 นายอ้น  ชั่งคง  37/7 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 095-8943687 
7 นายสมหมาย  โพธิ์ศร ี 26/5 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 099-3400041 
8 นายประเจต นุชเขียว 31 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 081-4271349 
9 นายร่อน อินอยู ่  34 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 084-5966903 
10 นายอ าพล หลวงตุมมา 26/3 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
11 นางพอน แรงเกี้ยว 58 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 091-3867803 
12 นายกลยุทธ ์คงสวัสดิ์ 161 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 084-6199182 
13 นายนิมิต ทรัพย์สมบูรณ ์ 110/1 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 089-7064252 
14 นางเฮียง คงสวัสดิ ์ 19 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 093-8928625 
15 นายทองใบ มิ่งชื้น 93 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 084-9949667 
16 นายสกล พรหมแดน 17/4 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 062-9530410 
17 นายสุนทร แจ้งด ี        244 หมู่ 8 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  
18 นางวินัย  จันทรพ์ร      230 หมู่ 8 ต.หนองแขม อ.พรหมพริาม จ.พิษณุโลก 
19 นางสังวาล วันด ี         66/1 หมู่ 8 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
20 นางบุญส่ง กุลทอง       301 หมู่ 8 ต.หนองแขม อ.พรหมพริาม จ.พิษณุโลก 089-4380715 
21 นายสมชาย กุลทอง      301 หมู่ 8 ต.หนองแขม อ.พรหมพริาม จ.พิษณุโลก 061-8011509 
22 นางเกวลิน ทับทั่ง        183 หมู่ 8 ต.หนองแขม อ.พรหมพริาม จ.พิษณุโลก 086-2081429 
23 นายเจรง ฉัตรม ี          236 หมู่ 8 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 094-7053421 
24 นายศิวกร สุขสบาย      163 หมู่ 8 ต.หนองแขม อ.พรหมพริาม จ.พิษณุโลก 082-4274719 
25 นายฉลวย ครา้มสมอ    83 หมู่ 10 ต.หนองแขม อ.พรหมพริาม จ.พิษณุโลก 080-7378698 
26 นายจ าเริญ อยู่ส าราญ    45 หมู่ 1 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 096-9896648 
27 นายวงษ์ เขียวมี  หมู่7 ต าบลบ้านกรา่ง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
28 นายทองด า เนียมหอม หมู่7 ต าบลบ้านกรา่ง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
29 นายบุญช่วย ช่วยรัมย ์ หมู่ 8 ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
30 นางสวรรยา บุญประดับ 30/1 ม.8 ต าบลบ้านดง อ าเภอชาตติระการ จังหวัดพิษณุโลก 
31 นางประภาศร ี พิมเขต 27 หมู่ 9 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 
32 นางศิวิไล  ศรีนาราง 179 หมู่ 9 ต.คันโช้ง อ.วดัโบสถ์ จ.พิษณุโลก 
33 นางสุพาภร  พิลาไล 132 หมู่ 9 ต.คันโช้ง อ.วดัโบสถ์ จ.พิษณุโลก 
34 นางเฉลียว  ดิษฐ์สุข 81/1 หมู่ 9 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 
35 นางส าลี  เกตุปาน 14 หมู่ 9 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 
37 นายล าไย  เกตุปาน   64/1 หมู่ 9 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 
38 นางสายหยุด  เกตุปาน 33 หมู่ 9 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 
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39 นายวิชัย  พิมเขต 96/2 หมู่ 9 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 
40 นางละมัย  อยู่ประเสริฐ 10 หมู่ 9 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 
41 นายอ าพันธ ์ มาตรา 121 หมู่ 9 ต.คันโช้ง อ.วดัโบสถ์ จ.พิษณุโลก 
42 นายส าลี  แก้วประเสริฐ 42 หมู่ 9 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 
43 นายมิตร ์ มาพรัว้ 191 หมู่ 9 ต.คันโช้ง อ.วดัโบสถ์ จ.พิษณุโลก 
44 นางละมัย  บุญสะอาด 12/1 หมู่ 4 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 
45 นางสมพร  ยีต่ระกูล 8 หมู่ 9 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 
46 นางสุภาพ  คงอินทร ์ 6 หมู่ 9 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 
47 นายปัญญา รุ้งรศัม ี 49 หมู่ 2 ต าบลท่าทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
48 นางแดง  หมอกทา 53/1 ม.8 ต าบลบ้านดง อ าเภอชาตติระการ จังหวัดพิษณุโลก 
49 นางบุญรอด  เขียวรี 30/2 ม.8 ต าบลบ้านดง อ าเภอชาตติระการ จังหวัดพิษณุโลก 
50 นายบวงสวง  บุญสะอาด 20/1 ม.8 ต าบลบ้านดง อ าเภอชาตติระการ จังหวัดพิษณุโลก 

  
 
2. จ านวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด  
    2.1 เทคโนโลยีหลัก..ด้านการผลิตไก่เหลืองหางขาวและอาหารไก่ จ านวน 4 เรื่อง 
 -  การคัดเลือกสายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว 
 - การวางแผนการผสมพันธุ์ไก่พื้นเมือง 
 - การค านวณสูตรอาหารไก่พื้นเมือง 
 - การผลิตอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น 
 
    2.2 เทคโนโลยีหลัก..ด้านการจัดการฟาร์มและป้องกันโรค จ านวน 3 เรื่อง 

- การท าวัคซีนปอ้งกันโรคนิวคลาสเซิลและหลอดลมอักเสบ 
 - การท าวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ไก ่
 - การจดัการโรงเรอืนตามมาตรฐานปศุสัตว์ 
 
    2.3 เทคโนโลยรีอง.ดา้นการตลาด จ านวน 2 เรื่อง 
 - การท าตลาดออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟชบุค ยูทูป 
 - การท าตลาดออฟไลน์ ไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ 
 
3. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด  
    3.1 .สายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว ที่ผา่นการปรบัปรุงพันธุ์ พันธุ์แท ้ไม่ต่ ากวา่ 70 เปอร์เซ็นต์(ลักษณะเด่นชัด
ของพระเจ้า 5 พระองค์)   1  ผลติภัณฑ์ 
 - ได้สายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาวที่ผ่านการปรับปรงุพันธุ์แล้ว ไมต่่ ากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 50 ตวั 
ของกลุ่มสมาชิก 
 
    3.2 ไข่ไก่มีเชื้อ(ตัวออ่น)พร้อมจ าหน่าย 1  ผลติภัณฑ์ 
 - มีไข่ไก่มีตัวออ่นพร้อมจ าหน่าย เดือนละ 20 ฟอง 
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    3.3 การแปรรูปไก่ตกเกรด(เมนูอาหาร) 1  ผลติภัณฑ์ 
 - ไก่อบโอ่งสมุนไพร 
 
4. จ านวนวิทยากรชุมชนทีส่ร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด จ านวน 5 คน 

1. นายทองยอด  กลีบบัว มีความเชี่ยวชาญดา้นการคัดเลือกสายพันธุ์ 
2. นายสกล พรหมแดน มีความเชี่ยวชาญดา้นการจัดการโรคระบาด 
3. นางพะยอม  พิมพโ์ต มีความเชี่ยวชาญดา้นการตลาด 
4. นายอ้น  ชั่งคง  มีความเชี่ยวชาญดา้นการฟักไข ่
5. นายร่อน อินอยู ่  มีความเชี่ยวชาญดา้นการผสมอาหารใช้เอง 

 
5. ประมาณการผู้น าเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ จ านวน 20 คน 
 1 นางล าพูน  ดีแล้ว 10/3 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 094-6078441 

2 นางร าไพ  ทองด ี 63/1 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 087-3080924 
3 นายทองยอด  กลีบบัว 93/2 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 086-9205242 
4 นายสมชาย  เสือด า 17 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 080-4261994 
5 นางพะยอม  พิมพโ์ต 128 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 087-4490502 
6 นายอ้น  ชั่งคง  37/7 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 095-8943687 
7 นายสมหมาย  โพธิ์ศร ี 26/5 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 099-3400041 
8 นายประเจต นุชเขียว 31 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 081-4271349 
9 นายร่อน อินอยู ่  34 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 084-5966903 
10 นายอ าพล หลวงตุมมา 26/3 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
11 นางพอน แรงเกี้ยว 58 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 091-3867803 
12 นายกลยุทธ ์คงสวัสดิ์ 161 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 084-6199182 
13 นายนิมิต ทรัพย์สมบูรณ ์ 110/1 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 089-7064252 
14 นางเฮียง คงสวัสดิ ์ 19 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 093-8928625 
15 นายทองใบ มิ่งชื้น 93 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 084-9949667 
16 นายสกล พรหมแดน 17/4 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 062-9530410 
17 นายสุนทร แจ้งด ี        244 หมู่ 8 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  
18 นางวินัย  จันทรพ์ร      230 หมู่ 8 ต.หนองแขม อ.พรหมพริาม จ.พิษณุโลก 
19 นางสังวาล วันด ี         66/1 หมู่ 8 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
20 นางบุญส่ง กุลทอง       301 หมู่ 8 ต.หนองแขม อ.พรหมพริาม จ.พิษณุโลก 089-4380715 

 
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 - ร้อยละ  93.82  
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7. ประมาณการมูลคา่ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น  

ข้อมูลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหาง
ขาวพระเจ้า 5 พระองค ์

ชื่อหมู่บ้าน โครงการหมูบ่้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน สังกัด มทร.ล้านนา พิษณุโลก งบประมาณปีพ.ศ.2564 

จ านวนงบประมาณ 195,000 บาท ประเภทหมู่บ้าน หมู่บ้านต่อเน่ือง ปีที่ 2 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 

สมาชิกท่ีได้รับการฝึกอบรม 
เมื่อมโีครงการหมู่บ้าน วท. 

ช่วงเวลา 1 ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63 
ในช่วงไม่มีโครงการหมู่บ้าน วท. 

 
มูลค่าทาง

เศรษฐกิจของ
หมู่บ้าน วท.

(บาท) 
(7)=(1)x(2) 

ปริมาณ
ผลผลิต 

 
(1) (ตัว) 

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท) 
(2) 

รายได้รวม
(บาท) 

 
(3)=(1)x(2) 

ปริมาณ
ผลผลิต 

 
(4) (ตัว) 

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท) 
(5) 

รายได้รวม
(บาท) 

 
(6)=(4)x(5) 

1 นายสมชาย เสือด า 50 500 25,000 0 0 0 25,000 

2 นายทองยอด กลีบบัว 50 500 25,000 0 0 0 25,000 

3 นางพยอม พิมพ์โต 80 500 40,000 0 0 0 40,000 

4 นายอ้น ชั่งคง 50 500 25,000 0 0 0 25,000 

5 นางล าพูน ดีแล้ว 40 500 20,000 0 0 0 20,000 

6 นางร าไพ ทองดี 70 500 35,000 0 0 0 35,000 

7 นายสมหมาย โพธิ์ศร ี 40 500 20,000 0 0 0 20,000 

8 นายประเจต นุชเขียว 40 500 20,000 0 0 0 20,000 

9 นายล่อน อินอยู ่ 50 500 25,000 0 0 0 25,000 

10 นายอ าพล หลวงตุมมา 40 500 20,000 0 0 0 20,000 

11 นางพอน แร้งเกี้ยว 40 500 20,000 0 0 0 20,000 

12 นายร่อน หมีนิ่ม 40 500 20,000 0 0 0 20,000 

13 นางสาวสุภาพร เหล็กเกตุ 50 500 25,000 0 0 0 25,000 

14 นางเฮียง คงสวัสดิ์ 50 500 25,000 0 0 0 25,000 

15 นายสกล พรหมแดน 70 500 35,000 0 0 0 35,000 

16 นายอุเทน เสือมั่น 50 500 25,000 0 0 0 25,000 

17 นายอรุณ บุญเรือง 100 500 50,000 0 0 0 50,000 

18 นายสังเวย บัวขวัญแพ 40 500 20,000 0 0 0 20,000 

19 นางบุญเชิด กรุดทอง 50 500 25,000 0 0 0 25,000 

รวม 500,000 
หมายเหตุ : ในช่วงที่ไม่มโีครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร ์กลุ่มสมาชิกไม่เคยเลี้ยงไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาว 
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ข้อมูลการลดต้นทุนการผลิต ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาว 
พระเจ้า 5 พระองค ์

ชื่อหมู่บ้าน โครงการหมูบ่้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน สังกัด มทร.ล้านนา พิษณุโลก งบประมาณปีพ.ศ.2564  

จ านวนงบประมาณ 195,000 บาท ประเภทหมู่บ้าน หมู่บ้านต่อเน่ือง ปีที่ 2 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 

สมาชิกท่ีได้รับการฝึกอบรม 
เมื่อมีโครงการหมู่บ้าน วท. 

ช่วงเวลา 1 ต.ค.62 – 30 ก.ย. 63 
ในช่วงไม่มีโครงการหมู่บ้าน วท. 

 
มูลค่าการลด
ต้นทุน(บาท) 
(7)=(1)x(2) ปริมาณ

ผลผลิต 
 

(1) (ตัว) 

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท) 
(2) 

ลดต้นทุน
(บาท) 

 
(3)=(1)x(2) 

ปริมาณ
ผลผลิต 

 
(4) (ตัว) 

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท) 
(5) 

ลดต้นทุน
(บาท) 

 
(6)=(4)x(5) 

1 นายสมชาย เสือด า 50 80 4,000 0 0 0      4,000  
2 นายทองยอด กลีบบัว 50 80 4,000 0 0 0      4,000  
3 นางพยอม พิมพ์โต 80 80 6,400 0 0 0      6,400  
4 นายอ้น ชั่งคง 50 80 4,000 0 0 0      4,000  
5 นางล าพูน ดีแล้ว 40 80 3,200 0 0 0      3,200  
6 นางร าไพ ทองดี 70 80 5,600 0 0 0      5,600  
7 นายสมหมาย โพธิ์ศร ี 40 80 3,200 0 0 0      3,200  
8 นายประเจต นุชเขียว 40 80 3,200 0 0 0      3,200  
9 นายล่อน อินอยู ่ 50 80 4,000 0 0 0      4,000  
10 นายอ าพล หลวงตุมมา 40 80 3,200 0 0 0      3,200  
11 นางพอน แร้งเกี้ยว 40 80 3,200 0 0 0      3,200  
12 นายร่อน หมีนิ่ม 40 80 3,200 0 0 0      3,200  
13 นางสาวสุภาพร เหล็กเกตุ 50 80 4,000 0 0 0      4,000  
14 นางเฮียง คงสวัสดิ์ 50 80 4,000 0 0 0      4,000  
15 นายสกล พรหมแดน 70 80 5,600 0 0 0      5,600  
16 นายอุเทน เสือมั่น 50 80 4,000 0 0 0 4,000 
17 นายอรุณ บุญเรือง 100 80 8,000 0 0 0 8,000 
18 นายสังเวย บัวขวัญแพ 40 80 3,200 0 0 0 3,200 
19 นางบุญเชิด กรุดทอง 50 80 4,000 0 0 0 4,000 

รวม 80,000 
หมายเหตุ : ในช่วงที่ไม่มโีครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร ์กลุ่มสมาชิกไม่เคยเลี้ยงไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาว 
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- ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินโครงการ เกษตรกรมีการน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ต่อยอด
อาชีพเดิมที่ท าอยู่แล้ว ก่อให้เกิดอาชีพที่ยั่งยืน และผลผลิตหรือสินค้าใหม่ และเพิ่มช่องทางการตลาดเกิดขึ้น 

- ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้นและลดค่าใช้จ่ายลงได้ มีการวางแผนการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบ 

- ผลกระทบที่ได้จากการด าเนินโครงการ ก่อให้เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน และลดปัญหาด้านอาชีพการตกงาน และลดการอพยพเข้าสู่สังคมเมืองได้ น้อมน า
ศาสตร์พระราชามาใช้ในการด ารงชีวิต 
 
เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน   

- การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
  - การจัดการโรงเรือน 

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟักไข่ 
  - การใช้ตู้ฟักไข่ 
  - การจัดการและคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ 
  - การส่องไข่หาความสมบูรณ์ของตัวอ่อน 

- การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 
  - การสร้างฐานการเรียนรู้แต่ละจุด 
  - กระบวนการสร้างวิทยากรประจ ากลุ่ม  

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการค านวณสูตรอาหาร 
  - การทดสอบวัตถุดิบในการผลิตอาหารไก่ 
  - การสาธิตการผสมอาหารและการท าสูตรหัวอาหาร   
  - การให้อาหารไก่และการจัดการเลี้ยงดู 

- ตรวจฟาร์มไก่และการเลี้ยงดู 
  - ตรวจการท าอาหารไก่พื้นเมือง 
  - ตรวจด้านกระบวนการจัดการกลุ่ม  
  - ตรวจข้อมูลการป้องกันโรคและการท าวัคซีน 

- การแปรรูปไก่ตกเกรด (ไก่อบสมุนไพร) 
- การเตรียมความพร้อมของไก่ในการส่งเข้าประกวด 
- การตัดสินไก่เหลืองหางขาว  
- การพัฒนาสายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาวในการประกวด 
- ช่องทางการเพิ่มมูลค่าไก่เหลืองหางขาว 
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รายชื่อเกษตรกร  
โครงการหมู่บ้านไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท 

ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ปีที่ 2) 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทร 
1 นายสมชาย เสือด า 17 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 080-4261994 
2 นายทองยอด กลีบบัว 83/2 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 086-9205242 
3 นางพยอม พิมพ์โต 128 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 087-4490502 
4 นายอ้น ชั่งคง 37/7 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 095-8943687 
5 นางล าพูน ดีแล้ว 10/3 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 094-6078441 
6 นางร าไพ ทองดี 63/1 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 087-3080924 
7 นายสมหมาย โพธิ์ศร ี 26/5 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 099-3400041 
8 นายประเจต นุชเขียว 3/1 ม.8 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 081-4271349 
9 นายล่อน อินอยู ่ 34 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 084-5966903 
10 นายอ าพล หลวงตุมมา 26/3 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก - 
11 นางพอน แร้งเกี้ยว 58 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 091-3867803 
12 นายร่อน หมีนิ่ม 10/3 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก - 
13 นางสาวสุภาพร เหล็กเกตุ 110 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก - 
14 นางเฮียง คงสวัสดิ์ 19 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 093-8928625 
15 นายสกล พรหมแดน 17/4 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 062-9530410 
16 นายอุเทน เสือมั่น 20/3 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก - 
17 นายอรุณ บุญเรือง 129 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  - 
18 นายสังเวย บัวขวัญแพ 102 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก - 
19 นางบุญเชิด กรุดทอง 28/4 ม.8 ต.บ้านกรา่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก - 

 
หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการสนับสนุนการถา่ยทอดเทคโนโลยี 

1.ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สนับสนุนงบประมาณ 

2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สนับสนุนบุคลากร วิทยากร  
3.ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนการจัดการโรคระบาด เช่น วัคซีนและยา

รักษาโรค และการขึ้นทะเบียนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง 
4.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนการประชาสัมพันธ์

โครงการ 
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สมุนไพรที่ใช้กับไก่ ที่เป็นภูมิปัญญา ในชุมชนบ้านหัวแท   
ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
1. บอระเพ็ด  
     สรรพคุณของบอระเพ็ด (ในสตัว์) 

1. ใช้แก้อาการกระหายน้ า (เถา, ต้น) 
2. ใช้เป็นยาบ ารุงธาตุ บ ารุงร่างกาย (ต้น, ใบ) 
3. ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างภูมิต้านทาน (ราก) 
4. ช่วยให้เจริญอาหาร (ราก, ต้น) 
5. ใช้เป็นยาแก้ไข้ (เถา, ผล) ด้วยการใช้เถาสดประมาณ 30 กรัม น ามาต าคั้นเอาน้ าดื่ม หรือใช้วิธี

ต้มเคี่ยว (ใส่น้ า 3 ส่วน ต้มให้เหลือ 1 ส่วน) แบ่งครั้งละ 2-3 ช้อนโต๊ะ ก่อนอาหารวันละ 2-3 
ครั้งเมื่อตอนมีไข้ หรือจะน าเถาบอระเพ็ดมาตากแห้ง บดให้เป็นผง ปั้นเป็นลูกกลอนก็ได้  

6. ช่วยขับ และฆ่าพยาธิ (ใบ,เถา, ดอก) 
7. ช่วยรักษาโรคผิวหนัง (เถา,ใบ)    
การใช้กับไก่เหลืองหางขาว 

แก้หวัด และกระตุ้นการกินอาหาร  
วิธีการท า หั่นบอระเพ็ดขนาดยาวประมาณ 2-3 ซม. ทุบให้แตก ใช้ข้าวหรือกล้วยสุก 

คลุกเคล้าปั้นเป็นลูกกลอน ป้อนให้ไก่กิน สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง   
 

2. กระเพรา  
  สรรพคุณของกระเพรา (ในสัตว์) 

1. ใบ และน้ าสกัดทั้งต้น มีฤทธิ์ขับน้ าดี ช่วยย่อยไขมัน ขับลม แก้ปวดท้อง จุกเสียด แก้
คลื่นเหียนอาเจียน และแก้โรคบิด 

2. น้ าสกดัทั้งต้นมีฤทธิ์ลดการบีบตัวของล าไส้ สามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหาร   
3. ใบ ช่วยท าใหร้่างกายอบอุ่นและป้องกันอาการหวัดได้  
4. ใบ ใชท้ าเป็นยารักษากลากเกลื้อน ด้วยการใชใ้บสดประมาณ 20 ใบน ามาขยี้ให้น้ าออกมา 

แล้วน ามาใช้ทาบริเวณที่เป็นวันละ 2-3 ครั้งจนกวา่จะหาย  
5. ใบ ช่วยแกพ้ิษจากแมลงสัตว์กดัต่อยได ้ดว้ยการใช้ใบกะเพราน ามาต าผสมกับเหล้าขาว 

แล้วน ามาทาบริเวณที่ถูกกัด  
6. น้ ามันใบกะเพราช่วยยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดได้ 
7. งานวิจัยพบว่าสารสกดัจากกะเพราสามารช่วยยับย้ังสารอะฟลาทอกซิน ซึ่งเป็นสารพิษที่มัก

พบเจือปนในอาหารซึ่งเป็นสารก่อโรคมะเร็งได้  
8. ใบ และกิ่งใช้ไล่ยุงหรอืฆ่ายุง ด้วยการใช้ทั้งใบสดและกิ่งสด เอาใบมาขยี้แล้ววางใกลต้ัว ๆ 

จะช่วยไล่ยุงและแมลงได้ โดยน้ ามันกะเพราที่สกัดมาจากใบจะมีคุณสมบัตชิ่วยไล่ยุงได้ดกีว่าต้นสด (ใบสด, 
กิ่งสด) 

การใช้กับไก่เหลืองหางขาว 
   ใช้ใบสดให้กินเพื่อป้องกันหวัด 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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3. ตะไคร้ 
ประโยชน์ของตะไคร้ 

1. ช่วยในการบ ารุงและรกัษาสายตา 
2. มีส่วนช่วยในการบ ารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง 
3. สามารถน ามาใช้ท าเป็นยานวดได้ 
4. การปลูกตะไคร้รว่มกับผกัชนิดอื่น ๆ จะช่วยป้องกันแมลงได้เป็นอย่างดี 
5. กลิ่นหอมของตะไคร้สามารถช่วยไล่ยุงและก าจัดยงุได้เป็นอย่างดี 
6. เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จ าพวกยากันยุงชนิดต่าง ๆ เช่น ยากันยุงตะไคร้หอม 

สรรพคุณของตะไคร ้(ในสัตว์) 

1. ต้น ช่วยแก้อาการเบ่ืออาหาร  
2. ใบ แก้และบรรเทาอาการหวัด อาการไอ 
3. ใบสด ช่วยรักษาอาการไข้  
4. น้ ามันหอมระเหยของใบตะไคร้สามารถบรรเทาอาการปวดได้ 
5. ต้น ราก ใช้เป็นยารักษาอาการปวดท้อง ท้องเสีย ท้องอืดท้องเฟอ้ และเป็นยาขับลม 
6. ต้น ใบ ชว่ยในการขับน้ าดีมาช่วยในการย่อยอาหาร  
7. ต้น รากช่วยรักษาอหิวาตกโรค 
8. น้ ามันหอมระเหยจากตะไคร้ สามารถชว่ยต่อตา้นเชื้อราบนผิวหนังได้เป็นอย่างดี 

การใช้กับไก่เหลืองหางขาว 
ตากแห้ง รองพื้นรังไข่เพื่อกันไรไก่ 

 
4. กระชาย 

ประโยชน์ของกระชาย 

1. สามารถน ามาท าเป็นน้ ากระชายปั่น ดื่มเพือ่เพิ่มความสดชื่น บ ารุงร่างกาย ท าใหร้่างกาย
กระปรี้กระเปร่าได้เป็นอย่างด ี
2. น้ ากระชายช่วยท าให้รา่งกายกระปรีก้ระเปร่ายิ่งขึ้น ช่วยท าให้เหน่ือยลง 
3. รากกระชายสามารถช่วยไล่แมลงได้ ด้วยการน าตะไคร้ ข่า หอมแดง ใบสะเดาแก่ น ามาต า
ผสมกันแล้วใช้ผสมกับน้ าฉีดในบริเวณที่มีแมลงรบกวน 
สรรพคุณของกระชาย (ในสัตว์) 

1. ช่วยบ ารุงรา่งกาย  
2. ช่วยแก้ลมวิงเวียน แน่นหน้าอก 
3. ช่วยบ ารุงก าลัง เสริมสมรรถภาพทางเพศ  
4. ช่วยบ ารุงหัวใจ ด้วยการใช้เหง้าและรากของกระชายน ามาปอกเปลือก ลา้งน้ าให้สะอาด น ามาหั่นตาก

แห้งแล้วบดจนเป็นผง และให้ใช้ผงแห้งที่เตรียมไว้ประมาณ 1 ช้อนชา น ามาชงกับน้ าร้อนครึ่งถ้วยชา 
แล้วรับประทานเพียงครัง้เดียว (เหง้า, ราก) 
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5. ช่วยบ ารุงกระดูก ช่วยท าให้กระดูกไม่เปราะบาง 
6. ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนต่าง ๆ ในรา่งกาย 
7. ช่วยบ ารุงสมอง เพราะชว่ยท าให้เลือดไปเลี้ยงสมองส่วนกลางไดด้ีมากขึ้น 
8. ช่วยปรับสมดุลของความดันโลหิตในร่างกาย ช่วยลดความดันโลหิตเมื่อความดันโลหิตสูง แต่เมื่อความ

ดันโลหิตต่ าก็จะช่วยท าให้ความดันเพิ่มขึ้นจนเป็นปกติ 
9. สรรพคุณกระชายชว่ยแก้โลหิตเป็นพิษ (ใบ) 
10. กระชายมีสรรพคุณทางยาช่วยแก้โรคในปากและคอ เช่น ปากเป่ือย ปากแห้ง ปากเป็นแผล (ใบ, 

เหง้า) 
11. เหง้าใต้ดินมีรสเผ็ดร้อนและขม มีสรรพคณุช่วยแกอ้าการปวดท้อง มวนในท้อง อาการท้องอืด 

ท้องเฟ้อ ดว้ยการใช้เหง้าและรากประมาณครึ่งก ามือ ถ้าสดให้ใช้ประมาณ 5-10 กรัม แต่ถ้าเป็นแห้ง
ให้ใช้ประมาณ 3-5 กรัม แล้วน ามาต้มเอาน้ าดื่มแก้อาการ หรือจะน ามาใชป้รุงเป็นอาหารไว้
รับประทานก็ได้เช่นกัน (เหง้าใต้ดิน) 

12. ช่วยแก้อาการท้องร่วง ทอ้งเดิน ด้วยการใช้เหง้าสด 1-2 เหง้า ใช้เหง้าที่ปิ้งไฟแล้วน ามาฝนหรือต าผสม
กับน้ าปูนใส หรือจะคั้นให้ข้น ๆ แล้วน ามารับประทานครั้งละ 1-2 ชอ้นชาก็ได ้(เหง้า, ราก) 

13. ช่วยแก้อาการโรคบิด โดยใช้เหง้าสดประมาณ 2 เหง้า น ามาบดจนละเอียดแล้วเติมน้ าปูนใส คั้นเอา
แต่น้ ามาดื่ม (เหง้าสด) 

14. ใบช่วยถอนพิษต่าง ๆ (ใบ)  
15. เหง้าและรากใช้เป็นยาภายนอก สรรพคุณช่วยรักษาขี้กลาก ขี้เกลื้อน (เหง้า, ราก) 
16. ช่วยรักษาฝีดว้ยการใช้เหง้ากับรากมาต าให้ละเอียดแล้วน ามาทาหัวฝีที่บวม จะท าให้หายเร็วยิ่งขึ้น 

(เหง้า, ราก) 
17. เหง้ามีฤทธิ์ในการชว่ยต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคผิวหนังและโรคในช่องปากดีพอสมควร 

(เหง้า) 
18. กระชายมีฤทธิช์่วยตา้นการอักเสบ การบริโภคกระชายเป็นประจ าอาจได้ผลคล้ายกับการรับประทาน

ยาแอสไพรินและอาจจะช่วยป้องกันการเกดิโรคทีม่ีสาเหตุมาจากการอักเสบเรื้อรังภายในร่างกายได 
19. สารออกฤทธิ์หลายชนิด เช่น Pinostrobin, Pinocembrin, Panduratin A และ Alpinetin ของ

กระชายนั้นมีฤทธิ์ตา้นแบคทีเรียได้หลายชนิด 
การใช้กับไก่เหลืองหางขาว 
แก้ช้ าใน ทุบให้แตกแล้วป้อน 
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5. หอมแดง  
คุณค่าทางโภชนาการของหอมแดงดิบต่อ 100 กรัม 
สารอาหาร ปริมาณต่อ 100 กรัม สารอาหาร ปริมาณต่อ 100 กรัม 

พลังงาน 72 กิโลแคลอรี ่ คาร์โบไฮเดรต 16.8 กรัม 
น้ าตาล 7.87 กรัม เส้นใย 3.2 กรัม 
ไขมัน 0.1 กรัม โปรตีน 2.5 กรัม 
วิตามินบี 1 0.06 มิลลิกรัม วิตามินบี 2 0.02 มิลลิกรัม 
วิตามินบี 3 0.2 มิลลิกรัม วิตามินบี 5 0.29 มิลลิกรัม 
วิตามินบี 6 0.345 มิลลิกรัม วิตามินซ ี 8 มิลลิกรัม 
ธาตุแคลเซียม 37 มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก 1.2 มิลลิกรัม 
ธาตฟุอสฟอรัส 60 มิลลิกรัม ธาตุแมกนีเซียม 21 มิลลิกรัม 
ธาตุแมงกานีส 0.292 มิลลิกรัม ธาตุโพแทสเซียม 334 มิลลิกรัม 
ธาตุสังกะสี 0.4 มิลลิกรัม   

สรรพคุณของหอมแดง (ในสัตว์) 
1. ช่วยท าให้ร่างกายอบอุ่น 
2. หอมแดงช่วยท าให้เจริญอาหาร (ผล,ใบ) 
3. ร่างกายซูบผอม แก้ด้วยการใช้เมล็ดแห้ง 5-10 กรัมน ามาต้มน้ าดื่ม 
4. ช่วยบ ารุงโลหิต เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้น 
5. ช่วยบ ารุงหัวใจ 
6. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ 
7. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล และลดไขมันในเส้นเลือด 
8. แก้หวัด คัดจมูกได ้(ผล,ใบ) 
9. ช่วยขับเสมหะ 
10. แก้โรคในช่องปาก 
11. หอมแดงมีสรรพคณุช่วยแก้อาการอาเจียนเป็นเลือด ดว้ยการใช้เมล็ดแห้ง 5-10 กรัมน ามาต้มน้ าดืม่ 

(เมล็ด) 
12. ช่วยแก้อาการบวมน้ า 
13. ช่วยแก้อาการท้องเสีย ทอ้งอืดท้องเฟ้อ 
14. ใช้เป็นยาถ่าย 
15. ช่วยในการย่อยอาหาร ขบัลมในล าไส้ 
16. ช่วยขับพยาธ ิ
17. ช่วยป้องกันการติดเชื้อ และแก้อาการอักเสบต่าง ๆ 
18. ช่วยรักษาแผล โดยการน าหอมแดงมาหั่นเป็นแว่น ๆ แล้วผสมกับน้ ามันมะพร้าวและเกลือ ต้มให้

เดือดแล้วน ามาพอกบริเวณแผล 
19. ช่วยแก้อาการฟกช้ า (ผล, ใบ) 
20. ช่วยบรรเทาอาการคัน ดว้ยการใช้หัวหอมน ามาบดผสมเหล้าเล็กน้อย น าไปพอกบริเวณที่คัน 
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21. ช่วยแก้พิษแมงมุมกัด แมลงสัตว์กดัต่อย ด้วยการใช้หอมแดงทุบให้บุบผสมกับยาหม่อง แล้วน ามาทา
บริเวณที่โดนกัดและกินด้วย โดยท าทุก ๆ 5 นาทีประมาณ 3-4 ครั้งอาการจะดีขึ้น 

22. ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ 
23. มีส่วนช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 

การใช้กับไก่เหลืองหางขาว 
ใช้หัวสดให้กินเพื่อช่วยย่อยอาหาร 
 

6. หยวกกล้วย  
คุณค่าทางโภชนาการของหยวกกล้วย 

สารอาหาร เปอร์เซ็นต์ในสภาพสด เปอร์เซ็นต์ในสภาพแห้ง 
ความชื้น 94.17 0 
โปรตีน 0.24 4.12 
ไขมัน 0.05 0.86 
เย่ือใย 1.71 29.33 
แป้งและน้ าตาล 2.69 46.14 
แร่ธาตรุวม 1.14 19.55 
แคลเซียม 0.076 0.5 
ฟอสฟอรัส 0.001 0.023 
แมกนีเซียม  0.42 
แมงกานีส  2.87 มิลลิกรัม 
ทองแดง  0.05 มิลลิกรัม 
เหล็ก  6.37 มิลลิกรัม 
สังกะสี  1.41 มิลลิกรัม 

การใช้กับไก่เหลืองหางขาว 
อาหารเสริม (ให้วิตามิน) ช่วยคลายเครียด 

 
7. มะละกอ 
คุณค่าทางโภชนาการของมะละกอดิบต่อ 100 กรัม 

สารอาหาร ปริมาณต่อ 100 กรัม สารอาหาร ปริมาณต่อ 100 กรัม 
พลังงาน 43 กิโลแคลอรี ่ คาร์โบไฮเดรต 10.82 กรัม 
น้ าตาล 7.82 กรัม เส้นใย 1.7 กรัม 
ไขมัน 0.26 กรัม โปรตีน 0.47 กรัม 
วิตามินเอ 47 ไมโครกรัม เบตาแคโรทีน  274 ไมโครกรัม 
ลูทีนและซีแซนทีน  89 ไมโครกรัม ไลโคปีน 1,828 ไมโครกรัม 
วิตามินบี 1 0.023 มิลลิกรัม วิตามินบี 2 0.027 มิลลิกรัม 
วิตามินบี 3 0.357 มิลลิกรัม วิตามินบี 5 0.191 มิลลิกรัม 
วิตามินบี 6 0.038 มิลลิกรัม วิตามินบี 9 38 ไมโครกรัม 
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วิตามินซี 62 มิลลิกรัม วิตามินอ ี 0.3 มิลลิกรัม 
วิตามินเค  2.6 ไมโครกรัม ธาตุแคลเซียม 20 มิลลิกรัม 
ธาตุเหล็ก 0.25 มิลลิกรัม ธาตุแมกนีเซียม 21 มิลลิกรัม 
ธาตุแมงกานีส 0.04 มิลลิกรัม ธาตฟุอสฟอรัส 10 มิลลิกรัม 
ธาตุโพแทสเซียม 182 มิลลิกรัม ธาตุโซเดียม  8 มิลลกิรัม 
ธาตุสังกะสี 0.08 มิลลิกรัม   

คุณค่าทางโภชนาการของมะละกอสุก ต่อ 100 กรัม 

สารอาหาร ปริมาณต่อ 100 กรัม สารอาหาร ปริมาณต่อ 100 กรัม 
ไขมัน 0.1 กรัม โปรตีน 0.5 กรัม 
วิตามินซ ี 70 มิลลิกรัม เบตาแคโรทีน  274 ไมโครกรัม 
วิตามินบี 1 0.04 มิลลิกรัม วิตามินบ ี2 0.04 มิลลิกรัม 
วิตามินบี 3 0.04 มิลลิกรัม ธาตุแคลเซียม 24 มิลลิกรัม 
ธาตุเหล็ก 0.6 มิลลิกรัม ธาตฟุอสฟอรัส 20 มิลลิกรัม 
ธาตุสังกะสี 0.08 มิลลิกรัม   

 
ประโยชน์ของมะละกอ 

1. มะละกอมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่หลายชนิด ซ่ึงช่วยให้สุขภาพของคุณแข็งแรง 
2. ช่วยเสริมสรา้งระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงยิ่งขึ้น 

สรรพคุณของมะละกอ (ในสัตว์) 

1. มะละกอมีเอนไซม์ที่เป็นยาช่วยย่อยอาหาร 
2. ช่วยป้องกันลักปิดลักเปิดหรือเลือดออกตามไรฟันได้ 
3. ใช้ฆ่าพยาธิ ด้วยการใช้ยางจากผลดิบซ่ึงเป็นยาช่วยย่อยโปรตีน  
4. ช่วยแก้อาการเคล็ดขัดยอก ดว้ยใชร้ากมะละกอน ามาต าให้แหลกแล้วผสมกับเหล้าขาว น ามาทา

บริเวณนั้น ๆ 
5. ใช้รักษาอาการผดผื่นคันขึ้นตามล าตวั ดว้ยใชใ้บมะละกอ 1 ใบ เกลือ 1 ชอ้นชา น้ ามะนาวจ านวน 2 

ผล น ามาต ารวมกันให้ละเอียดแล้วน ามาทาบริเวณที่เป็นผดผื่น 
6. ช่วยรักษาโรคกลาก เกลือ้น เท้าเป่ือย ด้วยการใชย้างมะละกอดิบมาทาวันละ 3 ครั้ง จะสามารถชว่ย

ฆ่าเชื้อราได ้
7. ช่วยรักษาแผลพุพอง อักเสบ ด้วยการใช้ใบมะละกอที่แห้งกรอบน ามาบดให้เป็นผง น าไปผสมกับ

น้ ากะทิผสมให้พอเหนียว แล้วน ามาทาแผลวันละ 3 ครั้ง 
8. ใช้รักษาแผลไฟไหม้น้ ารอ้นลวก ดว้ยการใช้เน้ือมะละกอดิบ ๆ ต้มจนเป่ือย น ามาต าแล้วพอกบริเวณ

บาดแผล 
9. ช่วยรักษาอาการปวดกลา้มเนื้อหรือกล้ามเน้ือไม่มีแรง ด้วยการใชร้ากมะละกอตัวผู้น ามาแช่เหล้าขาว

ทิ้งไว้ 7 วัน และกรองเอาน้ ามาทาบริเวณที่กลา้มเน้ือหรือบริเวณที่กล้ามเน้ืออ่อนแรง 
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10. ช่วยลดอาการปวดบวม ด้วยการน าใบมะละกอสด ๆ ไปย่างไฟหรือใช้น้ ารอ้นลวก แล้วน ามาประคบ
บริเวณที่มีอาการ หรือน ามาต าให้พอหยาบแล้วหอ่ด้วยผ้าขาวบาง น ามาท าเป็นลูกประคบก็ใช้ได้
เหมือนกัน 

11. เป็นยาช่วยบ ารุงหัวใจใหแ้ข็งแรง 
 

การใช้กับไก่เหลืองหางขาว 
อาหารเสริม (ให้วิตามิน) ช่วยคลายเครียด 
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สูตรอาหารไก่ชน ใช้ปลายข้าวขาว 

  
ไก่เล็ก 0-6 
สัปดาห์ 

ไก่รุ่น 6-16 
สัปดาห์ 

ไก่สาว 16-
26 

สัปดาห์ 
พ่อไก่ 26 สัปดาห์

ขึ้นไป 
แม่ไก่ 26 สัปดาห์

ขึ้นไป 

วัตถุดิบ จ านวน(กก.) จ านวน(กก.) 
จ านวน
(กก.) จ านวน(กก.) จ านวน(กก.) 

ปลายข้าว 62.6 66.55 62.15 57.35 48.45 

ร าละเอียด 10 15 25 20 20 

กากถั่วเหลือง 18.45 9.1 5.1 14.2 15.9 

ปลาป่น 7 7 5 7 7 
ไดแคลเซียมฟอสเฟต 
P18% 0.6 1.3 1 0.3 0.5 

เปลือกหอยป่น(หินฝุ่น) 0.6 0.3 1 0.4 7.4 

น้ ามัน 0 0 0 0 0 

เกลือ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

พรีมิกซ ์ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

รวม 100 100 100 100 100 

โปรตีน 18 15 13 17 17 

หมายเหตุ ในแมไ่ก่พันธุ์ให้ใช้เปลือกหอย ส่วนไก่รุ่นอื่นๆใช้หินฝุ่นแทนได้  

 ใช้ข้าวโพดแทนปลายข้าวได้เลย    
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