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 “ไก่ไข่” เป็นสัตว์เลี้ยงท่ีสำาคัญต่อเศรษฐกิจมาช้านาน หลายพันปีก่อนน้ันมนุษย ์

จับไก่ปามาเลี้ยง  ไก่ปาจึงค่อย ๆ วิวัฒนาการมาเป็นไก่บ้าน ไม่นานนักแม่ไก่ที่เลี้ยงไว ้

ก็ออกไข่  มนุษย์เก็บไข่มากิน  หากเหลือกินก็นำาไปขาย  มีการจัดระบบการเลี้ยง 

ควบคุมอาหารและนำ้า  ให้วัคซีนป้องกันโรค  หรือที่เรียกว่า  การเลี้ยงแบบปศุสัตว  ์

ทำาให้ไข่มีคุณภาพ  ใช้ทำาอาหารคาวหวานได้สารพัด อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ 

ไข่ไก่จึงนับเป็นแหล่งอาหารของคนทั่วโลกที่เราควรรู้จัก

  นานมีบุ๊คส์ขอพาท่านผู้อ่านไปรู้จักไก่ไข่  ในหนังสือชุด  เกษตรกรรมลองท�ำดู: 
ไก่ไข่  ไปดูว่าไก่ไข่มีลักษณะอย่างไร คนไทยนิยมกินไข่ตั้งแต่เมื่อไร  ไก่ไข่ในประเทศไทย
มีพันธุ์ใดบ้าง  เรานำาไข่ไก่ไปทำาอะไรได้บ้าง  ให้หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางการเรียนรู้เรื่อง

ไก่ไข่ด้วยตนเอง  นานมีบุ๊คส์หวังเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 

ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และสังคมไทยสืบไป

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

 ่  ่



เริ่มต้นด้วยกำรอ่ำน 

  หนังสือชุด เกษตรกรรมลองท�ำดู จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักผัก 

ผลไม้ ดอกไม้ และสัตว์ ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เน้ือหาในเล่ม

ประกอบด้วย 3 ส่วน ซึ่งนำาไปสู่การเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรม โดยให้เด็กอ่านและลงมือทำาด้วยตนเอง

ส่วนที่ 1 ควำมรู้ทั่วไป  

รู ้จักเ ร่ืองราวของไกไข

ตั้งแต่ลักษณะทั่วไป สายพันธ์ ุ

แหล่งกำาเนิด  การขยายพันธุ ์ 

ประวัติการเลี้ยงและการเจริญ

เติบโต

เน้ือหาในส่วนนี้จะช่วย 

ปูพื้นฐานให้เข้าใจธรรมชาติของ 

ไก่ไข่ ซึ่งประยุกต์ใช้ในการเลี้ยง 

ไก่ไข่ได้ 

ส่วนที่ 2 ลองท�ำดู 

  คูม่อืการเลีย้งไก่ไข่ เริม่ตัง้แต่การเตรยีมโรงเรอืน อปุกรณ์ วิธีดแูล 

โรคและศัตรู การเก็บไข่ไก่ จนถึงการแปรรูปและทำาอาหาร 

  เนื้อหาส่วนนี้มีกรอบวัสดุ และเครื่องปรุงท่ีต้องเตรียม อธิบาย

วิธีการทำาเป็นขั้นตอน พร้อมภาพประกอบ จึงใช้เป็นแนวทางการ

ปฏิบัติได้ดี

สอดแทรกภาพจริง

ถึงครแูละผู้ปกครอง

 ่  ่



ส่วนที่ 3 เกร็ดควำมรู้เสริม 

  สอดแทรกข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์  เช่น 

คุณค่าทางโภชนาการ วิธีการเลือกซื้อ 

  ช่วยให้เด็กเห็นความสำาคัญของการ 

เล้ียงไก่ไข่ และนำาไปเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิต

ประจำาวันได้

สำนต่อด้วยกำรลงมือปฏิบัติ 

  ครูและผู้ปกครองควรอ่านหนังสือเล่มนี้ร่วมกับเด็ก  เมื่ออ่านจบ

ควรชักชวนและสนับสนุนให้เด็กได้ลงมือเลี้ยงไก่ไข่ด้วยตนเอง 

  ถ้าบ้านหรือโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ควรศึกษาเทศบัญญัติ

เรื่องการควบคุมการเล้ียงหรือการปล่อยสัตว์โดยละเอียด และปฏิบัติ

ตามกฎอย่างเคร่งครัด  เพ่ือป้องกันเสียงและกลิ่นรบกวนผู้ท่ีอาศัยอยู่

ใกล้เคียง และป้องกันโรคระบาดจากสัตว์สู่คนด้วย

  ควรนำาไข่ไก่มาให้เด็กแปรรูปหรือทำาอาหาร  เพ่ือสร้างความ

ภูมิใจและเห็นประโยชน์ของการทำาเกษตรกรรม ซึ่งจะกระตุ้นให้เด็กรัก

และสนใจอาชีพเกษตรกรรมต่อไป

ลงมือปฏิบัติได้จริง

เนื้อหาสั้น ๆ
อ่านเพลิน
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มีอะไรอยู่ ในไข่ไก่
  ส่วนสำาคัญท่ีสุดของไข่ไก่ก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย  ซึ่งเป็น

เพียงจุดเล็ก  ๆ  บนไข่แดงเท่าน้ัน  ส่วนประกอบที่เหลือคืออาหาร

สำารองสำาหรับลูกไก่ทีจ่ะเจรญิอยู่ภายในไข่หลงัจากปฏิสนธิ มาดกูนั

ว่าไข่ไก่ 1 ฟอง ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ไข่ไก่ 1 ฟอง 
หนัก 50-60 กรัม

ประกอบด้วยเปลือกไข่ 6 กรัม 
ไข่ขาว 30-35 กรัม และ

ไข่แดง 13-20 กรัม

ควำมลับของไข่ไก่
 มนุษย์กนไข่มาตัง้แต่ยุคดกึดำาบรรพ์ท้ังไข่ของสตัว์ปีกและสตัว์เลือ้ยคลาน เพราะไข่หาได้ 
ง่ายตามธรรมชาต ิจนกระท่ังไก่ ถือกำาเนดิขึน้และมนุษย์นำามาเลีย้ง ไข่ไก่จึงเป็นอาหารสำาคัญใน 
ครวัเรอืน ท้ังไข่ไก่และแม่ไก่ต่างมีเรือ่งราวน่าสนใจมากมาย ชวนทุกคนมาเรยีนรูพ้ร้อมๆ กั น

ช่องอำกำศ 
เป็นช่องว่างขนาดเล็กภายในไข่
หลังจากแม่ไก่ออกไข่ อุณหภูมิจะ
ลดลง ของเหลวข้างในจะหดตัว
และน�้าระเหยออกจนเกิดเป็น
ช่องว่าง ขั้วไข่

เส้นเกลียวที่แข็งแรง 
ยึดไข่แดงให้ลอยอยู่
กลางไข่ขาว

ไข่แดง 
อุดมด้วยโปรตีน พลังงาน
และกรดไขมันจ�าเป็น
มากกว่าไข่ขาว เป็นแหล่ง
อาหารส�าหรับลูกไก่แรกเกิด

จุดก�ำเนดิ 
เซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
ซึ่งจะเจริญเป็นตัวอ่อน
เมื่อได้รับการผสมพันธุ์

ไข่ขำวใส 
มนี�า้มากกว่าสว่นไขข่าวข้น 
มโีปรตีน

เยื่อหุ้มไข่ 
ป้องกันเชื้อโรคแพร่เข้าภายในฟองไข่

ิ

เปลือกไข่ 
เป็นหินปูนแข็งเรียบ 
มีรูพรุนที่น�้าและอากาศ
ผ่านเข้าออกได้

ไข่ขำวข้น 
ของเหลวใส ข้นเหนียวที่
ห่อหุ้มไข่แดงไว้ ประกอบ
ด้วยน�้าและโปรตีน



9

ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อน
  ไข่มีวิวัฒนาการมาก่อนไก่  เพราะในยุค

ไดโนเสาร ์พบไขของสัตว ์ เลื้อยคลานและ 

อาร์คีออปเทอริกซ์ ซึ่งเป็นสัตว์โบราณลักษณะ 

คล้ายนกทีน่กัวิทยาศาสตร์เชือ่ว่าเป็นบรรพบรุษุ 

ของไก่

เกิดเป็นไข่ไก่ได้อย่ำงไรนะ
  รังไข่ของแม่ไก่มีรูปร่างเป็นพวง ประกอบ

ด้วยไข่แดงขนาดเล็กจิ๋วมากมายนับพันฟอง 

เมื่อไก่สาวโตเต็มท่ีและพร้อมจะออกไข่  ไข่แดง

เล็ก ๆ เหล่าน้ีจะขยายตัวจนมีขนาดเท่าไข่แดงที่

เราเห็นกัน

  ไข่แดงที่แก่เต็มที่จะหลุดจากรังไข่และ

ผ่านเข้าสู่ท่อนำาไข่  ภายในท่อนำาไข่น้ีมกีารสร้าง 

ไขขาว  เย่ือหุ ้มไข  และเปลือกไข  มาห่อหุ ้ม 

ไข่แดงจนกลายเป็นไข่ไก่ท่ีสมบูรณ์ รอเวลาให ้

แม่ไก่เบ่งออกมา

รังไข่

ไข่ไก่ ไข่ลม        
  เมื่อไก่เพศเมียโตเต็มที่ก็จะออกไข่ทุกตัว 

ไม่ว่าจะได้ผสมพันธ์ุหรอืไม่ก็ตาม  ไข่ไก่ท่ีเรากิน 

ทุกวันน้ีเป็นไข่ท่ีไม่ปฏิสนธิ คือไม่เกิดการผสม 

ระหว่างเชื้อของพ่อไก่กับเซลล์ไข่ของแม่ไก่ เรียก

กันว่า “ไข่ลม” ซึ่งไม่มีทางฟักเป็นลูกไก่แน่นอน

กระบวนการสร้าง
ไข่ไก่ใช้เวลาประมาณ

25 ชั่วโมงจ้ะ

ท่อปากแตรรับไข่

สร้างไข่ขาว สร้างเปลือกไข่
และพักไข่ไว้

รอเวลาออกไข่

อวัยวะสร้ำงไข่ของแม่ไก่

สร้างเยื่อหุ้มไข่

รูทวาร

 ่
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