
อกสารวิชาการ 
 

รืไองทีไ ๎ 

 

นวทางการด านินกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียนครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร
ตามพระราชด าริ  สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

มานพ  ชคดี 

อมรรัตน์  วรรณชติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทะบียนวิชาการลขทีไ  ๒ํ(๎) – ์๑๎ํ – ์๙๏  

 สถานทีได านินการ  ส านักงานปศุสัตว์ขต ๑ 
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 การผยพร่    



 นวทางการด านินกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียนครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร 
ตามพระราชด าริ  สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 1/

 
 

มานพ  ชคดี 2/     อมรรัตน์  วรรณชติ2/ 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครัๅงนีๅป็นการวิจัยอกสาร (Documentary  Research) ดยมีวัตถุประสงค์พืไอรวบรวม 
องค์ความรูຌละศึกษารูปบบ฿นการปฏิบัติงานครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารตามพระราชด าริ  
สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส าหรับ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานละครูผูຌรับผิดชอบ
ครงการ฿ชຌป็นนวทาง฿นการด านินกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียน฿หຌสอดคลຌองกับผนพัฒนาดใกละยาวชน฿น
ถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริ   สภาพพืๅนทีไตัๅงละศักยภาพของรงรียน  ละพืไอพัฒนาป็นคูมือการ
ปฏิบัติงานตามครงการ฿หຌกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผลตอเป   นืๅอหาประกอบดຌวย 

 บททีไ ํ  การพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ     
สยามบรมราชกุมารี   ประกอบดຌวยหัวขຌอ  (ํ) พระราชปณิธาน฿นการพัฒนาดใกละยาวชน฿นทຌองถิไน
ทุรกันดาร (๎) ก านิดครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารตามพระราชด าริ  (๏) นวพระราชด าริ
฿นการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร (๐) ครงการพระราชด าริภาย฿ตຌครงการพัฒนาดใกละยาวชน
฿นถิไนทุรกันดาร  ละ (๑) การพัฒนาดใกละยาวชนตามพระราชด าริ฿นตางประทศ 

 บททีไ ๎  การด านินงานของกรมปศุสัตว์ภาย฿ตຌครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร              

ตามพระราชด าริสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ประกอบดຌวยหัวขຌอ  (ํ) วัตถุประสงค์
การด านินงาน  (๎) นวทางการด านินครงการตามผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารตาม
พระราชด าริ  สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ฉบับทีไ ๑ พ.ศ. ๎๑๒์-๎๑๒๕  (๏) พืๅนทีไ
ป้าหมาย  (๐) การด านินงานกิจกรรมปศุสัตว์ ละ (๑) การจัดท าผนปรับปรุงรงรือนลีๅยงสัตว์฿นรงรียน
ครงการตามพระราชด าริ 
 บททีไ ๏  นวทางการสงสริมการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ   ประกอบดຌวย
หัวขຌอ  (ํ) บทบาทของจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานสงสริมการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ    
(๎) การนຌอมน าหลักการทรงงาน฿นพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช  บรมนาถบพิตร      
มาป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงาน  (๏) การพัฒนากิจกรรมดຌวยหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงละ
การกษตรบบยัไงยืน   (๐) นวทางการปฏิบัติงาน฿นระดับพืๅนทีไ฿หຌบรรลุป้าหมายอยางยัไงยืนดຌวยหลัก     
๓  ก.  ละ (๑) การพัฒนาตามล าดับความตຌองการละความพรຌอมของรงรียนดຌวยหลัก มี พอ ดี 

 บททีไ ๐ การด านินกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียน฿หຌพียงพอ ขຌมขใงละยัไงยืน  ประกอบดຌวยหัวขຌอ 
(ํ) การวางผนดี   (๎) รงรือนดี  (๏) สัตว์พันธุ์ดี  (๐) อาหารดี   (๑) การจัดการด ี (๒) การป้องกันรค    
(๓) ตลาดดีมีกองทุน  (๔)  ครือขายดีมีนวรวม  ละ (๕) หลงรียนรูຌดี  
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 บททีไ ๑ การบริหารจัดการการผลิตทางการกษตร฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ  ประกอบ
ดຌวยหຌวขຌอ  (ํ) นวทางจัดการการผลิตทางการกษตร฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ  (๎) ทคนิคการ
จัดการกองทุนการผลิตทางการกษตร  (๏) นวทางการจัดท าผนการจัดการการผลิตปศุสัตว์ของรงรียน 

ละ (๐) การติดตามละประมินผล 

 บททีไ ๒ กรณีศึกษา : รงรียนทีได านินกิจกรรมการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนประสบผลส ารใจ  เดຌก
รงรียนต ารวจตระวนชายดนบຌานมกลองคี  อ าภออุຌมผาง  จังหวัดตาก 

 บททีไ ๓  บทสรุปส าหรับผูຌปฏบัิติงานครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 
สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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Guidelines for livestock activities in schools, programs for the development of Children 

and  Youth development in remote area  Project initiative  

to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.1/ 
 

Manop  Chokdee 2/    Amornrat   wannachote 2/    

 

Abstract 
 

This study is a documentary research. Knowledge and study in the implementation of 

the project for development of Children and  Youth development in remote area  Project 

initiative to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn The staff and the teachers 

responsible for the project should be guided in the activities of the school livestock activities 

in accordance with the plan for development of children and youth in the wilderness. The 

Royal Initiative School location and potential And to develop a guide to the implementation 

of the project to be effective and effective. Content consists 

Chapter 1 :  Development of Children and Youth in the Wilderness Her Royal 

Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.  (1) Royal Initiatives for the Development of 

Children and Youths in the Wilderness  (2) Development of Children and Youth in the 

Wilderness Area  (3) Royal Initiatives for the Development of Children and Youth in the 

Wilderness  (4) Royal Projects under the Program for the Development of Children and 

Youth in the Wilderness  and  (5) the development of children and youth in the Royal 

Initiative abroad. 

Chapter 2 :  Operation of the Department of Livestock under the Youth 

Development Program in the Wilderness Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn. (1) Objectives of Operation (2) Guidelines for Implementation of the Royal 

Children and Youth Development Plan  (3) target areas;  (4) livestock activities;  and (5) the 

improvement of animal husbandry facilities in schools under the project. Royal Initiative 

Chapter 3 :  The Promotion of Animal Husbandry in the Royal Project School       

(1) The role of animal husbandry practitioners in schools under the Royal Initiative. (2) The 

implementation of the principles of the work of the King Bhumibol Adulyadej 

Bromnabophit. (3) development of activities with the philosophy of sufficiency economy 

and sustainable agriculture;  (4) Sustainable with the "7 g" and  (5) the respective 

development needs and the availability of a primary school with "have good enough". 
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Chapter 4 :  School Livestock Activities Strong and Sustainable  (1) good planning   

(2) good house (3) good animal (4) good food (5) good management (6) disease prevention 

(7) good market fund (8) good network And (9) good learning resources. 

Chapter 5 :  Management of Agricultural Production in the Royal Project School       

(1) the management of agricultural production in the Royal Project School; (2) the 

management of the agricultural production fund; (3) the guidelines for the management of 

the livestock production of the school, and (4) And evaluation 

Chapter 6 :  Case Study: Successful school-based schools Border Patrol Police 

School, Ban Mae Klong Kee, Umphang District, Tak Province 

Chapter 7 :  Workers' Brief  for  Children and  Youth development in remote area  

Project initiative to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keyword : Livestock Activity in Schools, Youth Development Program in the Wilderness 
 

1/ Research  Paper No.  61(2) – 0521 - 093 
2/ The 5th  Region  Livestock  Office,  Huaykaew  road,  Chiang Mai. 50300 

 

- ค - 



ค ำน ำ 
 

 สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงริไมงานพัฒนาดใกละยาวชน฿น
ทຌองถิไนทุรกันดาร ฿นปี พ.ศ. ๎๑๎๏  ดຌวยครงการอาหารกลางวันผักสวนครัว   ดยทรงทดลอง฿น
รงรียนต ารวจตระวนชายดนพืไอกຌปัญหาดใกนักรียนขาดอาหาร  ฿หຌมีสุขภาพดีขึๅน  สามารถรียนรูຌ
ละพัฒนาตนองตามวัย  ตอมา฿นปี พ.ศ. ๎๑๎๐ จึงทรงขยายงานเป฿นรงรียนต ารวจตระวน
ชายดนทัไวประทศ  ละปลีไยนชืไอครงการป็น “โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน”  ซึไงป็น ํ 
฿น ๘  ครงการพระราชด าริ  ภาย฿ตຌครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารตามพระราชด าริ   
ทรง฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของดใก฿หຌมีภชนาการละสุขภาพดี  มีความรูຌ  การงาน
อาชีพ ละความซืไอสัตย์  สุจริต  รักษาดูลทรัพยากรของสวนรวม  ทรง฿ชຌรงรียนป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา   ซึไงปัจจุบันมีรงรียน฿นครงการตามพระราชด าริ  จ านวน  ๘๑์ หง  กระจายอยู฿นพืๅนทีไ  
๑์  จังหวัดทัไวประทศ    
 กรมปศุสัตว์   เดຌ ขຌารวมสนองงานครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร            
ตามพระราชด าริ   มาตัๅงตปีงบประมาณ  ๎๑๏๘   ซึไงกิจกรรมปศุสัตว์ป็นสวนหนึไงของครงการ
กษตรพืไออาหารกลางวัน  ฿นการผลิตอาหารปรตีนจากนืๅอสัตว์฿หຌพียงพอกับความตຌองการของ
นักรียนตลอดปีการศึกษา  ทัๅง  ๎  ภาครียน  ตามกณฑ์ทีไก าหนดคือ   ๐์  กรัม/คน/มืๅอ  ฿นกรณีทีไมี
ถัไวมลใดหຌง หรือ  ๘์ กรัม/คน/มืๅอ ฿นกรณีทีไเมมีถัไวมลใดหຌง   ตจากการประมินผลการด านินงาน
พบวา  สวน฿หญยังเมป็นเปตามกณฑ์ทีไก าหนด  นืไองจากขຌอจ ากัดของรงรียนทีไสวน฿หญอยู฿นถิไน
ทุรกันดาร ละความพรຌอม฿นการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไปศุสัตว์ทีไอาจจะขาดทักษะหรือนวทาง฿น
การปฏิบัติงาน฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ ฿หຌบรรลุป้าหมายของครงการ 

 พืไอสืบสานพระราชปณิธานของสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทีไทรง฿หຌ
ความส าคัญกับการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร  ป็นวลากวา  ๏๘  ปี  ละพืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไ
ผูຌรับผิดชอบครงการพัฒนาดใกละยาวชนม฿นถิไนทุรกันดารตามพระราชด าริ  เดຌมีนวทาง฿นการ
ปฏิบัติงาน฿หຌบรรลุป้าหมาย  ละสอดคลຌองกับผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ฯ ฉบับทีไ ๑  
ผูຌขียนจึงเดຌรวบรวมขຌอมูลจากประสบการณ์การปฏิบัติงานทีไผานมา  สืบคຌนจากหลงความรูຌทีไชืไอถือเดຌ  
ละถอดบทรียนของรงรียนทีไประสบผลส ารใจ  มารียบรียงป็นคูมือพืไอป็นนวทางการด านิน
กิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียนครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารตามพระราชด าริฯ  พืไอ฿หຌเดຌ
ผลผลิตพียงพอส าหรับครงการอาหารกลางวัน฿นรงรียน รวมทัๅงสงสริมศักยภาพของดใกละยาวชน
฿หຌมีความรูຌละทักษะทางการกษตรอยางยัไงยืน อละขยายผลการพัฒนาสูครอบครัวละชุมชน ฿หຌ
ขຌมขใง พึไงตนองเดຌอยางยัไงยืนตอเป 
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สรุป......................................................................................................................... ........   ํ๑ 

บททีไ ๎   การด านินงานของกรมปศุสัตว์ภาย฿ตຌครงการพัฒนาดใกละยาวชน 

  ฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ  
  สยามบรมราชกุมารี.................................................................................................   ํ๒ 

วัตถุประสงค์กำรด ำนินงำน....................................................................... .....................   ํ๒ 

นวทำงกำรด ำนินครงกำรฯ ตำมผนพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร 

ตำมพระรำชด ำริ  สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   
ฉบับทีไ  ๑  พ.ศ. ๎๑๒์-๎๑๒๕ ..........................................................................    ํ๓ 

พืๅนทีไป้ำหมำย.................................................................................................................    ๎๎ 

กำรด ำนินงำนกิจกรรมปศุสัตว์.......................................................................................    ๎๎ 

กำรจัดท ำผนปรับปรุงรงรือนลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ............    ๏๎ 

สรุป......................................................................................................................... ........   ๏๑ 

บททีไ ๏  นวทางการสงสริมการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ....................   ๏๒ 

บทบำทของจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติงำนสงสริมกำรลีๅยงสัตว์฿นรงรียน 

ครงกำรตำมพระรำชด ำริ.....................................................................................    ๏๒ 

กำรนຌอมน ำหลักกำรทรงงำน฿นพระบำทสมดใจพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยดช 

บรมนำทบพิตร  มำป็นนวทำง฿นกำรปฏิบัติงำน...............................................   ๏๓ 

- ฆ - 



สารบัญ (ตอ) 
           หนຌา 

บททีไ ๏  (ตอ) 
กำรพัฒนำกิจกรรมดຌวยหลักปรัชญำของศรษฐกิจพอพียงละกำรกษตร 

บบยัไงยืน............................................................................. ...............................   ๐ํ     
นวทำงกำรปฏิบัติงำน฿นระดับพืๅนทีไ฿หຌบรรลุป้ำหมำยอยำงยัไงยืน...............................    ๐๒ 

การพัฒนากิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ ตามศักยภาพ 

พืไอการบรรลุป้าหมายละตัวชีวัด  ด้วยหลัก มี พอ ดี...................................  ๑๐ 

สรุป............................................................................................................................. ....  ๑๑ 

บททีไ ๐   การด านินกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียน฿หຌพียงพอ ขຌมขใง ละยัไงยืน ....................  ๑๒ 

วำงผนดี : กำรลือกพืๅนทีไ฿หຌมำะสมละจัดผนผังป็นสัดสวน ...................................  ๑๔ 

รงรือนดี : สรຌำงรงรือน฿หຌขใงรงละปลอดภัย .......................................................   ๒์ 

สัตว์พันธุ์ดี :  หำพันธ์ุสัตว์ทีไ฿หຌผลผลิตดี  มีมำตรฐำน ละกำรปรับตัวกง ......................  ๒๎ 

อำหำรดี : ผสมอำหำรสัตว์฿ชຌองดຌวยวัตถุดิบทຌองถิไนพืไอลดตຌนทุน ................................  ๓๔ 

กำรจัดกำรดี : กำรจัดกำรลีๅยงดูดี  มีบันทึก  ฝึกท ำจริง  อิงวิชำกำร..............................  ๔๓ 

กำรป้องกันรคดี : ฿หຌควำมส ำคัญกำรป้องกันรคสัตว์ละกำรดูลสุขภำพสัตว์............   ๔๕ 

ตลำดดี(มีกองทุน) : จ ำหนำยผลผลิตผำนสหกรณ์กใบป็นทุนรุนตอเป...........................   ๕ํ 

ครือขำยดี(มีนวรวม) : ขยำยกำรผลิตสูชุมชน  พืไอขยำยผลกำรพัฒนำ ......................  ๕ํ 

หลงรียนรูຌดี : พัฒนำป็นศูนย์บริกำรควำมรูຌคูชุมชน ศิษย์ละครูทุกคนรวมจัดกำร 

ชวยสืบสำนงำนพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร฿หຌยัไงยืน.........................   ๕๎ 

สรุป................................................................. ................................................................  ๕๏  
บททีไ ๑  การบริหารจัดการการผลิตทางการกษตร฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ.......    ๕๐ 

นวทำงจัดกำรกำรผลิตทำงกำรกษตร฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ................   ๕๐ 

ทคนิคกำรจัดกำรกองทุนกำรผลิตทำงกำรกษตร...........................................................  ๕๔ 

นวทำงกำรจัดท ำผนกำรจัดกำรกำรผลิตปศุสัตว์ของรงรียน....................................  ํ์ํ 

กำรติดตำมละประมินผล.............................................................................................  ํํ๎ 

สรุป......................................................................................................................... ........ ํํ๏ 

บททีไ ๒  กรณีศึกษา : รงรยีนทีได านินกิจกรรมการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนประสบผลส ารใจ 

รงรียนต ารวจตระวนชายดนบຌานมกลองคี   จังหวัดตาก................................. ํํ๐ 

ขຌอมูลพืๅนฐำนรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี........................................ ํํ๐ 

ขຌอมูลกิจกรรมปศุสัตว์ของรงรียน ตชด.บຌำนมกลองคี................................................ ํํ๐ 

- ง - 



สารบัญ (ตอ) 
           หนຌา 

บททีไ ๒  (ตอ) 
หลักกำร/นวทำง฿นกำรด ำนินกิจกรรมดຌำนปศุสัตว์...................................................... ํํ๒ 

สรุปผลกำรด ำนินงำนทีไประสบผลส ำรใจ........................................................................ ํํ๔ 

กำรจัดตัๅงป็นศูนย์รียนรูຌกำรผลิตปศุสัตว์........................................................................  ํ๏ํ 

กำรจัดฐำนรียนรูຌ   (จ ำนวน  ํ์  ฐำนรียนรูຌ)............................................................... ํ๏๔ 

รำงวัลละควำมส ำรใจทีไเดຌรับ.........................................................................................  ํ๐ํ 

ถอดบทรียนควำมส ำรใจของรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี...............  ํ๐๎ 

สรุป......................................................................................................................... ........ ํ๐๒ 

บททีไ ๓   บทสรุปส าหรับผูຌปฏิบัติงานครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ    สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี.................. ํ๐๓  
 

บรรณานุกรม........................................................................................................................... ํ๑๓ 

ภาคผนวก................................................................................................................................ ํ๒๎ 

ผนวก ํ ผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร  ตามพระราชด าริ 

สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี.................................... ํ๒๏ 

ผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารตามพระราชด าริ  
สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พ.ศ.  ๎๑๏๑-๎๑๏๕........................................................................ .... ํ๒๐ 

ผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารตามพระราชด าริ 
สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระยะทีไ ๎  พ.ศ. ๎๑๐์-๎๑๐๐........................................................... ํ๒๒ 

ผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารตามพระราชด าริ  
สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ระยะทีไ ๏  พ.ศ. ๎๑๐๑-๎๑๐๕........................................................ ... ํ๒๔ 

ผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารตามพระราชด าริ  
สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
ฉบับทีไ  ๐   พ.ศ. ๎๑๑์-๎๑๑๕....................................................... .. ํ๓ํ 

ผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารตามพระราชด าริ 
สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
ฉบับทีไ  ๑   พ.ศ. ๎๑๒์-๎๑๒๕......................................................... ํ๓๔ 

 

 

- จ - 



สารบัญ (ตอ) 
           หนຌา 

ภาคผนวก  (ตอ) 
ผนวก ๎  ครงการอืไน โ ทีไสนับสนับสนุนครงการพัฒนาดใกละยาวชน 

฿นถิไนทุรกันดาร  ตามพระราชด าริ สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี..................................................................................... ํ๔๑ 

ครงกำรเกเขพระรำชทำน฿นรงรียนถิไนทุรกันดำร  พืๅนทีไจังหวัดตำก...........   ํ๔๒ 

ครงกำรศูนย์รียนรูຌกำรผลิตปศุสัตว์ตำมนวทำงของปรัชญำ 
ศรษฐกิจพอพียง  พืไอฉลิมพระกียรติ สมดใจพระทพรัตน 

รำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี  นืไอง฿นอกำสฉลองพระชนมำยุ 

 ๑  รอบ ๎  มษำยน ๎๑๑๔............................................................... ํ๕๏ 

ครงกำรพิไมประสิทธิภำพกำรลีๅยงสัตว์฿นรงรียนพืไอพัฒนำดใก 

ละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร................................................................. ํ๕๔   
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สารบัญตาราง 
                หน้า 
 

ตารางทีไ ํ  สดงจ านวนสถานศึกษาละนักรียนครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร 

    ตามพระราชด าริ  สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
    ปีการศึกษา ๎๑๒์..........................................................................................................    ๎๎ 

ตารางทีไ ๎  สดงการพัฒนา ๐ ดຌาน ดຌวยกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียน..............................................     ๎๏ 

ตารางทีไ ๏  สดงลักษณะทางศรษฐกิจของเกพืๅนมืองกรมปศุสัตว์..................................................     ๒๕ 

ตารางทีไ ๐  สรุปผลการลีๅยงเกเขของ รร.ตชด.บຌานมกลองคี  ปีการศึกษา ๎๑๐๑-๎๑๑๓............   ํ๎์ 

ตารางทีไ ๑  สรุปผลการลีๅยงเกพืๅนมือง ของ รร.ตชด.บຌานมกลองคี  ปีการศึกษา ๎๑๑๏-๎๑๑๓..   ํ๎ํ 

ตารางทีไ ๒  สรุปผลการลีๅยงป็ดทศ ของ รร.ตชด.บຌานมกลองคี  ปีการศึกษา ๎๑๑๏-๎๑๑๓……..  ํ๎๎ 

ตารางทีไ ๓  สรุปผลการลีๅยงสุกร ของ รร.ตชด.บຌานมกลองคี  ปีการศึกษา ๎๑๑๐-๎๑๑๓………….   ํ๎๏ 

ตารางทีไ ๔  สรุปผลการด านินงานการลีๅยงสัตว์ของ รร.ตชด.บຌานมกลองคี  ปีการศึกษา ๎๑๑๓...   ํ๎๑ 

ตารางทีไ ๕  ปรียบทียบการ฿ชຌอาหารสัตว์บบดิมกับการ฿ชຌอาหารผสมอง ปี ๎๑๑๓…………………   ํ๎๓ 

ตารางทีไ ํ์ สดงจ านวนสถานศึกษาทีไขຌารวมครงการเกเขพระราชทาน฿นรงรียนถิไนทุรกันดาร 

       พืๅนทีไจังหวัดตาก  ปี ๎๑๑๔-๎๑๒์.............................................................................. ..  ํ๔๓ 

ตารางทีไ ํํ สดงป้าหมายการลีๅยงเกเข฿นรงรียน (เกเขเทยกรมปศุสัตว์ ลีๅยงบบปลอยพืๅน).....  ํ๒๔ 

ตารางทีไ ํ๎ สดงรายชืไอรงรียนทีได านินการ  ป ี๎๑๑๔  (รุนทีไ ํ : จ านวน ๎๎ หง)..................... ํ๕์ 

ตารางทีไ ํ๏ สดงรายชืไอรงรียนทีได านินการ  ปี  ๎๑๑๕ (รุนทีไ ๎ : จ านวน ๎๑ หง)..................... ํ๕ํ 

ตารางทีไ ํ๐ สดงรายชืไอรงรียนทีได านินการปี ๎๑๒์  (รุนทีไ ๏ : จ านวน  ํ๏ หง)...................... ํ๕๎ 

ตารางทีไ ํ๑ สดงป้าหมายการลีๅยงเกเข฿นรงรียน (เกเขเทยกรมปศุสัตว์ ลีๅยงบบปลอยพืๅน).....  ๎์ํ 

ตารางทีไ ํ๒ สดงป้าหมายการลีๅยงเกเข จ านวน  ํ์์  ตัว............................................................ .. ๎์๎ 
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บททีไ ํ 

การพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 
สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทีไมา : ส านักงานสริมสรຌางอกลักษณຏของชาติ (๎๑๑๐) 
 

ํ. พระราชปณิธาน฿นการพัฒนาดใกละยาวชน฿นทຌองถิไนทุรกันดาร 

  สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดຌดยสดใจพระราชด านินพระบาทสมดใจ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช  ละสมดใจพระนางจຌาฯ พระบรมราชินีนาถ ฿นรัชกาลทีไ ๕  เปทรง
ยีไยมยียนราษฎร฿นพืๅนทีไทุรกันดารหางเกลตัๅงตยังทรงพระยาวຏ  เดຌหในทัๅงสองพระองคຏทรงคิดวิธีการ
ตางโ ชวยหลือราษฎร ชน รืไองสุขภาพอนามัย รืไองการศึกษาลารียน การท ากิน ละปัญหาอืไนโ 
ดยสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีหนຌาทีไสัมภาษณຏพืไอหาขຌอมูลจากบุคคลตาง โ 
วามีความตຌองการอยางเรป็นรายบุคคล  ตัๅงตป  ๎๑ํ๏ ท า฿หຌทรงทราบปัญหาละความตຌองการ
ความชวยหลือ฿นดຌานตาง โ ของประชาชน   จึงทรงตัๅงพระราชปณิธานทีไจะกຌเขปัญหาละพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนทีไตຌองการความชวยหลือทุกพืๅนทีไของประทศเทย (สมดใจพระทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : ๎)   ดังบทกลอน ผนดิน ทีไทรงพระราชนิพนธຏเวຌ ดังนีๅ  
   ผนอຎยผนดิน   ฿นถบถิไนนีๅเซรຌกวຌางหนักหนา 
  ลดูเกลสุดลูกหูลูกตา   ลຌวนเรนาขียวขจีพงพีเพร 

  หมือนมารดาลีๅยงบุตร฿หຌสุขศรี  ผนดินนีๅนีไหละขຌาอาศัย 

  ขຌาตัๅงจิตสนองขตประทศเทย   รักษา฿หຌยัไงยืนคูฟງาอย  

       วันอังคารทีไ  ๎๎  กันยายน  ๎๑ํ๏ 



 

~  ~ 

 

สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสัมผัสละซึมซับภาพการทรงงานหนัก
พืไออาณาประชาราษฎรຏของพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช  สมดใจพระนางจຌาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ฿นรัชกาลทีไ ๕  ละสมดใจพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ตัๅงตทรงพระยาวຏ  ละ
เดຌหในปัญหาของรงรียน฿นชนบทมีนักรียนทีไมีสุขภาพอนามัยทีไเมดี  ท า฿หຌทรงคิดหานวทางทีไจะ
ชวยหลือดใกละยาวชน฿นรงรียนถิไนทุรกันดารอยางป็นระบบ พืไอพัฒนา฿หຌมีความป็นอยู฿หຌทีไดีขึๅน  
ดังปรากฏ฿นพระราชด ารัส ดังตอเปนีๅ  (ส านักงานสริมสรຌางอกลักษณຏของชาติ, ๎๑๑๐ : ๏๐) 

 

...อยางราโ นัๅนมีอกาสดีมาก มีอาหารกินทีไดีทุกอยาง  อยากเดຌอะเรกใเดຌละยังมี
อกาสเดຌรับการศึกษาลารียนอยางตใมทีไ ซึไงนักรียนหลานัๅนจะเดຌรับการศึกษาคงจะเปเมถึงระดับทีไ
ราเดຌ สวนทีไราเดຌรับกใป็นการพิศษลຌว... พราะฉะนัๅน฿นมืไอราป็นบุคคลพิศษเดຌอกาสดีกวาคนอืไน  
กใทากับประชาชนทัๅงชาติสนับสนุนมา฿หຌทุนมา ฿หຌศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา  กใจะตຌองมีหนຌาทีไทีไจะตຌอง
ท าอะเรตอบทน พืไอ฿หຌผูຌรวมชาติทีไสนับสนุนราเดຌมีอกาสดีขึๅนกวานีๅ กใป็นความคิดบบดใก โ ทีไคิด
รืไอยมา... 

     พระราชด ารัสวันศุกรຏทีไ  ํ๕ มิถุนายน  ๎๑๏์ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ทีไมา : ส านักงานสริมสรຌางอกลักษณຏของชาติ (๎๑๑๐) 
 

สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรง฿หຌความส าคัญ฿นการพัฒนาดใกละ
ยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร  ดຌวยทรงหในวาดใกมีความส าคัญ฿นฐานะป็นอนาคต  ป็นความหวังของชาติ  
ซึไง฿นการพัฒนาดใกนัๅนตຌองพัฒนาปัจจัยพืๅนฐาน฿นดຌานสุขภาพละอนามัยกอน  พืไอ฿หຌดใกมีความ
พรຌอมส าหรับการพัฒนาดຌานอืไน โ ซึไงจะป็นอนาคตของชาติ฿นอนาคต  ดังพระราชด ารัสตอเปนีๅ 



 

~  ~ 

 

...ดใกมีความส าคัญ  ฿นฐานะป็นอนาคต  ป็นความหวังของชาติ  ต฿นปัจจุบัน  ยังมี
ดใกเทยอีกป็นจ านวนมากทีไขาดความสมบูรณຏทัๅงทางรางกายละสมอง  พราะเมเดຌรับประทานอาหาร
ทีไถูกสุขลักษณะละถูกสวนอันนืไองมาจากฐานะทางครอบครัว  หรือขาดความรูຌรืไองภชนาการ....฿น
การพัฒนาดใก  ถຌาเมสามารถพัฒนาปัจจัยพืๅนฐาน฿นดຌานสุขภาพละอนามัยกอน  ดใกกใจะเมมีความ
พรຌอมส าหรับการพัฒนาดຌนอืไน โ เมอาจนับวาป็นอนาคตของชาติเดຌ...  

     พระราชด ารัสวันศุกรຏทีไ  ๔ มกราคม  ๎๑๐๎ 
 

...การปฏิบัติงานอยางทีไราท ากันอยู คือ พืไอ฿หຌยาวชนของชาติมีสุขภาพอนามัยทีไดี      
มีความรูຌความสามารถทีไจะรูຌทัๅ งทางดຌานวิชาการทัๅงการงานอาชีพ  พืไอ฿หຌ ป็นคนทีไสมบูรณຏ            
ป็นทรัพยากรหรือป็นก าลังส าคัญของชาติ... งานตางโ ทีไท านัๅน ปรัชญาของงานอยูทีไตรงเหน          
ราตຌองการ฿หຌทุกคนมีความมัไนคง  มีความป็นสุข  อยูดี  กินดี  มีอกาส฿นชีวิตทีไจะเดຌรับความรูຌลຌวกใ
ฝຄกฝนความสามารถ  สามารถทีไจะสรຌางความกຌาวหนຌา฿หຌกตัวองเดຌทาทียมกันทุกคน... 

     พระราชด ารัสวันพฤหัสบดีทีไ  ๎๕ มษายน  ๎๑๐๎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทีไมา : ส านักงานสริมสรຌางอกลักษณຏของชาติ (๎๑๑๐) 
 

พระราชปณิธานของสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ตัๅงตยังทรงพระยาวຏ  
ยังคงด ารงอยูตราบจนปัจจุบัน  ทรง฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร฿หຌเดຌมี
อกาสทาทียมกับคนอืไน โ  ฿หຌมีชีวิตละความป็นอยูทีไดีขึๅน  สามารถด ารงตนอยู฿นสภาวการณຏ
ปลีไยนปลงตาง โ ซึไงสงผลดีเมฉพาะ฿นประทศเทยทานัๅน  ตพระกรุณาธิคุณยังผขยายเปสูดใก
ละยาวชน฿นนานาประทศอีกดຌวย (ส านักงานสริมสรຌางอกลักษณຏของชาติ, ๎๑๑๐ : ๐๑) 



 

~  ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทีไมา : ส านักงานสริมสรຌางอกลักษณຏของชาติ (๎๑๑๐) 
 

จากทีไน าสนอมาลຌวขຌางตຌนท า฿หຌหในป็นประจักษຏลຌววา สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีความมุงมัไนทีไจะพัฒนาดใกละยาวชนทีไอยู฿นถิไนทุรกันดารซึไงขาดอกาส฿น
ดຌานตาง โ ชน ขาดสารอาหารทีไส าคัญทีไสมควรเดຌรับตามวัย  ขาดอกาสทางการศึกษาละอาชีพ ซึไง
สภาพบຌานมือง฿นชวงนัๅน (พ.ศ. ๎๑ํ๏-๎๑๎๏)  มีปัญหาดຌานความมัไนคงจากผูຌกอการรຌายคอมมิวนิสตຏ 
ท า฿หຌพืๅนทีไตามนวชายดนละพืๅนทีไ฿นถิไนทุรกันดารเดຌรับการชวยหลือจากรัฐบาลเมทัไวถึง  ตดຌวย
พระวิริยะอุตสาหะทรงงานพัฒนาประทศละประชาชน฿หຌอยูดีกินดี  ละทรงคิดทีไจะท างานละกຌเข
ปัญหาอยางป็นระบบพืไอ฿หຌกิดผลอยางทຌจริง พระองคຏมิเดຌทรงคิดละสัไงการ฿หຌหนวยงานราชการ
หรืออกชนด านินการทานัๅน  ตทรงสวงหานวทางละวิธีการกຌเขพืไอด านินการดยทรงลงมือ
กຌปัญหาดຌวยพระองคຏอง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ : หนຌา ๒๒) 
ทรงศึกษาความรูຌละขอความรวมมือจากบุคคลหรือองคຏกรทีไมีความชีไยวชาญ   ลຌวริไมทดลองท า   
จนกิดผลชัดจนป็นรูปธรรมจึงขยายผลเปสูพืๅนทีไอืไน โ  ทีไมีปัญหา฿กลຌคียงกัน    ดยผานครงการ 
สวนพระองคຏมากมาย  ฿นบืๅองตຌนพระองคຏทรงนຌน฿หຌการชวยหลือละพัฒนาประชาชนละดใกยากเรຌ
฿นถิไนทุรกันดาร  ดยทรงด านินครงการหรือกิจกรรมตาง โ ริไมจาก ครงการพัฒนาดใกละยาวชน
฿นถิไนทุรกันดาร ป็นครงการน ารองละตอยอดเปสูการพัฒนาดຌานตาง โ อีกหลายครงการ 
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๎.  ก านิดครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร  ตามพระราชด าริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทีไมา : ส านักงานสริมสรຌางอกลักษณຏของชาติ (๎๑๑๐) 
 

฿นป พ.ศ. ๎๑๎๏  สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงริไมงานพัฒนา
กຌเขปัญหาดใกนักรียนขาดสารอาหารพืไอ฿หຌมีสุขภาพดีขึๅน สามารถรียนรูຌละพัฒนาตนอง ดยทรง
ท าป็นครงการทดลอง฿นรงรียนต ารวจตระวนชายดน  ๏  รงรียน  มืไอวันทีไ ๎๏ มษายน ๎๑๎๏  

เดຌก รงรียนต ารวจตระวนชายดนบຌานหนองจง  ต าบลศรีมงคล  อ าภอเทรยค  จังหวัด
กาญจนบุรี  รงรียนต ารวจตระวนชายดนบຌานทุงศาลา  ต าบลปຆาหวาย  อ าภอสวนผึๅง จังหวัด
ราชบุรี  ละรงรียนต ารวจตระวนชายดนบຌานคอกอຌายผือก  ต าบลเชยราช  อ าภอบางสะพานนຌอย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธຏ  ดยรียกวา ครงการอาหารกลางวันผักสวนครัว  ตอมาปลีไยนชืไอป็น
ครงการกษตรพืไออาหารกลางวัน฿นป พ.ศ. ๎๑๎๐  ซึไงมีพระราชนิพนธຏกลาวถึงการริไมตຌนครงการ
ดังนีๅ (ส านักงานสริมสรຌางอกลักษณຏของชาติ, ๎๑๑๐ : ๐๕) 

 

...ขຌาพจຌาริไมวางผนงานภชนาการส าหรับดใกนักรียน฿นรงรียน  ดยคิดวาราควร
สอนวิชากษตร  ละ฿หຌน าผลผลิตทางการกษตรมาปรุงอาหาร  พรຌอมทัๅงสอนความรูຌบืๅองตຌนดຌาน
ภชนาการดຌวย...  ฿นทีไสุดขຌาพจຌาคิดขึๅนมาเดຌวา  รานาจะริไมงาน฿นรงรียนต ารวจตระวนชายดน 
คงจะพอพูดกันเดຌ  ถือเดຌวารงรียนต ารวจตระวนชายดนป็นตัวทนของรงรียน฿นถิไนทุรกันดาร...  
นาจะทดลองสักสองสามหงกอน  ราลือกรงรียน ๏ รง  ฿นความดูลของกองก ากับการต ารวจ
ตระวนชายดนขต ๓ (ภาคตะวันตก)... 

พระราชนิพนธຏสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กีไยวกับ รร.ตชด. ป ๎๑๑ํ 
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 สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรง฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาดใก
พราะทรงหในวาดใกป็นทรัพยากรทีไส าคัญของประทศ฿นอนาคต   ทรง฿หຌความส าคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของดใก฿หຌมีภชนาการละสุขภาพดี  มีความรูຌ  การงานอาชีพ  ละความซืไอสัตยຏ  สุจริต  
รักษาดูลทรัพยากรของสวนรวม  ดใกจึงป็นศูนยຏกลางของการพัฒนา ทรง฿ชຌรงรียนป็นศูนยຏกลาง 
นืไองจากมีครูป็นกนส าคัญ฿นการถายทอดความรูຌ  ริไมตຌนจากทรงทดลองท างานลใก โ ส ารใจลຌวจึง
คอยขยายผล  ดังพระราชด ารัส฿นการทรงงาน ดังตอเปนีๅ 
 

... ฿นระยะรก  ริไมขึๅนดຌวยความสน฿จทีไจะศึกษา฿นรืไองวิธีการทีไจะพัฒนาบุคคลทีไอยู฿น
ทຌองถิไนทุรกันดาร  มืไอรกริไมคือประมาณพฤษภาคม ๎๑๎๎ ถึง ๎๑๎๏  ประมาณนัๅน  เดຌมีความ
สน฿จ฿นรืไองนีๅ  ตวายังเมมีความรูຌ฿นหลักการละวิธีการทีไจะปฏิบัติมากนัก  จึงหาอกาสทีไจะศึกษา
ดยการของอาศัยรงรียน฿นสังกัดต ารวจตระวนชายดนป็นหลงทีไศึกษา  พราะวาหในวาป็น
รงรียน฿นสังกัดต ารวจตระวนชายดนนัๅน  ป็นรงรียน฿นขตทຌองถิไนหางเกลคมนาคม  ละมีภาวะทีไ
ยากล าบากตาง โ ฿นตอนริไมตຌนกใมุงเป฿นงทีไวา ท าอยางเรยาวชนทีไอยู฿นวัยศึกษาลารียนอยางนัๅน  
จะมีสุขภาพพลานามัยขใงรงสมบูรณຏ  พรຌอมทีไจะสรຌางสริมสติปัญญา  พืไอการศึกษาละพัฒนา
ตนอง฿หຌป็นประยชนຏตอภูมิล านาละสังคมสืบตอเป  ฿นการจัดการกใเดຌทดลองริไมดຌวยการ฿หຌ
การศึกษาละชวยหลือ฿นทางการกษตร... 

     พระราชด ารัสวันศุกรຏทีไ  ๎๒ สิงหาคม  ๎๑๏ํ 

 

...ดยทีไถือวารงรียนนีๅป็นศูนยຏกลางของชุมชนหงหนึไง  ถຌาราสามารถท า฿หຌคนรุน฿หม
฿นสังคม คือ นักรียนทีไอยู฿นรงรียนละพวกผูຌปกครองทีไจะมาดู  มาชวย  มาหใน  มีความรูຌทางดຌาน
ทคนิคทางการกษตรอยาง฿หมทีไทางราชการตัๅง฿จจะสงสริมตกใสงสริมตัๅงต฿นวัยดใกวัยรียน  มืไอ
ขาติบตป็นผูຌ฿หญ ขาจะเดຌมีการเดຌรับการฝຄกหัด฿หຌท าตามบบผนอยาง฿หม   ซึไงจะมีประสิทธิภาพ
มากกวาทีไคยท ามา  หรือวาจะเดຌมีความคุຌนคย฿นการติดตอกับทางราชการ  มืไอมีขຌอขัดขຌองอะเรจะเดຌ
ปรึกษาหารือกันเดຌงายขึๅน  ละผูຌปกครองคน฿นหมูบຌานอง  มืไอมีปัญหาขຌอขัดขຌองอะเรจะเดຌ
ปรึกษาหารือกันเดຌอยางงายขึๅน  ละผูຌปกครองคน฿นหมูบຌานอง  มืไอมีปัญหาขຌอขัดขຌองอะเรกใจะเดຌรูຌเดຌ
นวาจะมีทีไทีไจะมาหาเดຌ  เดຌก  ทีไรงรียน  ซึไงครูจะเดຌป็นสวนทีไจะชวยหลือเดຌมาก... 

     พระราชด ารัสวันสารຏทีไ  ํ๓ พฤศจิกายน  ๎๑๎๓ 

 

...ต ารวจตระวนชายดนซึไงถือวาป็นตัวทนของครงการ  คือ รามีการอบรมครูหรือมี
วิทยากรทีไมา฿หຌนวคิดตาง โ ลຌวตัวครูหลานีๅจะป็นกน฿นการถายทอดตอเป  พราะฉะนัๅนถือวาป็น
บุคคลทีไส าคัญ... 

     พระราชด ารัสวันอาทิตยຏทีไ  ํ๔ กันยายน  ๎๑๎๒ 
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๏. นวพระราชด าริ฿นการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร 

 จุดมุงหมาย฿นการพัฒนาดใกละยาวชนทีไอยู฿นทຌองถิไนทุรกันดาร  คือพืไอ฿หຌทุกคนมีความ
ป็นอยูทีไดีขึๅน มีอกาสเดຌรับความรูຌละฝຄกฝนตนอง  สามารถพัฒนาตนอง฿หຌขຌมขใงละพึไงตนองเดຌ  
พรຌอมทีไจะผชิญกับสถานการณຏตาง โ ทีไมีการปลีไยนปลองอยางรวดรใว  อันป็นนวทางสูความมัไนคง
ละความยัไงยืนของการพัฒนา   ตามนวพระราชด าริ ศรษฐกิจพอพียง  ของพระบาทสมดใจพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช  ทีไสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงยึดป็น
บบอยางมาดยตลอด  

การทรงงานพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร   ของสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี   ทรงมุงนຌน฿หຌดใกละยาวชนป็นศูนยຏกลางของการพัฒนา   ดย฿ชຌการศึกษา
ป็นหลัก฿นการท างานพัฒนา  ดังนัๅน การพัฒนาดใกละยาวชนตามนวพระราชด าริ  จึงป็นการ
สริมสรຌางศักยภาพของดใกละยาวชนอยางสมดุลกัน   ทัๅงดຌานพุทธิศึกษา  คือความรอบรูຌวิชาการ     
ทีไจ าป็นส าหรับการด ารงชีวิตละการศึกษารียนรูຌตอเป   ดຌานจริยศึกษา คือการมีศีลธรรมจรรยาทีไดี  
มีความซืไอสัตยຏตอตนองละผูຌอืไน  มีความรับผิดชอบตอหนຌาทีไ  มีส านึกทีไดีตอสวนรวม  ดຌานหัตถศึกษา 
คือความรูຌละทักษะ฿นการท างาน  มีความคิดสรຌางสรรคຏ มีทัศนคติทีไดตีองาน หในคุณคาของการท างาน  
ละดຌานพลศึกษา  คือ การมีสุขภาพขใงรง  การกินอาหารทีไถูกตຌองละการออกก าลังกาย฿หຌ
หมาะสม  รวมทัๅงความสะอาดละสุขาภิบาลดຌวย (ส านักงานครงการสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี : ํ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การท าอาหารหมักหยวกกลຌวยดยนักรียน รร.ตชด.บຌานมกลองคี  จังหวัดตาก 
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หลักการทีไสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรง฿ชຌ฿นการด านินงานพัฒนา
ดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร  สรุปเดຌดังนีๅ  (ส านักงานครงการสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี : ๎) 
 ํ. รงรียนหรือสถานศึกษาป็นฐานของการพัฒนา  ประกอบดຌวย 

ํ.ํ  สถานศึกษาป็นสถานทีไรวมดใก฿นวัยรียนของชุมชน  ท า฿หຌขຌาถึงดใกเดຌงายละ
ครอบคลุมเดຌทัๅงหมด งายตอการด านินงาน   

ํ.๎  ป็นสถานทีไทีไมีผูຌมีความรูຌ  คือครู  ซึไงป็นกนส าคัญ฿นการถายทอด฿หຌดใกเดຌพัฒนา
ความรูຌ ละทักษะตาง โ  

ํ.๏  รงรียนป็นสถานทีไทีไคน฿นชุมชนขຌาถึงเดຌงาย  จึงป็นหลงรียนรูຌของชุมชนเดຌ 
 ๎. การพึไงตนอง  ทรงนຌน฿หຌดใกนักรียนละยาวชนปฏิบัติดຌวยตนอง พืไอ฿หຌเดຌรับความรูຌ
ละฝຄกฝนครบทัๅง ๐ ดຌาน คือ พุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา ละพลศึกษา  ซึไงป็นความรูຌละ
ทักษะทีไน าเป฿ชຌเดຌ฿นชีวิตจริง  ละ฿นทีไสุดสามารถด านินการพัฒนาเดຌดຌวยตนอง 
 ๏. การมีสวนรวมของชุมชน   ดยการ฿หຌประชาชนขຌารวม฿นทุกกิจกรรมของรงรียนพืไอ฿หຌ
กิดการรียนรูຌรวมกันจากการลงมือปฏิบัติ   ความรูຌละทคนลยีตาง โ จะถูกถายทอดลงสูชุมชน  
น าเป฿ชຌพัฒนาชุมชนของตนองเดຌ  ป็นการสริมสรຌางพลังละความขຌมขใงของชุมชน  น าเปสูการ
พึไงตนอง  ท า฿หຌชุมชนมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน  ป็นการพัฒนาทีไยัไงยืน 

 ๐. การ฿ชຌทรัพยากรรวมกันอยางประหยัดละกิดประสิทธิผลสูงสุด   ฿นการด านินการ
พัฒนา฿นบຌางครัๅงจ าป็นตຌองสริมหรือสนับสนุน฿นสวนตาง โ ทีไชุมชนขาดคลน  ดังชน  ทคนลยี  
ความรูຌ  วัสดุอุปกรณຏ  งบประมาณด านินการบางสวน  ทัๅงหมดนีๅจ าป็นตຌองเดຌรับความรวมมือจาก
บุคคลภายนอกทัๅงภารัฐละอกชน  ซึไงจะตຌองมีการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ  เม฿หຌกิดความ
ซๅ าซຌอนกันตสามารถสนับสนุนซึไงกันละกันเดຌ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ครงการกษตรพืไออาหารกลางวัน รร.ตชด.จาตุรจินดา จังหวัดตาก 
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๐.  ครงการพระราชด าริภาย฿ตຌครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร  ตามพระราชด าริ 
นับตัๅงตทีไสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงริไมงานพัฒนาดใกละ

ยาวชน฿นถิไนทุรกันดารมาตัๅงตป  พ.ศ. ๎๑๎๏ จนถึงปัจจุบัน  มีครงการพระราชด าริทีไอยูภาย฿ตຌ
ครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร  จ านวน  ๔  ครงการ เดຌก 

ํ. ครงการกษตรพืไออาหารกลางวัน   
๎. ครงการสงสริมคุณภาพการศึกษา   
๏. ครงการอนุรักษຏทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม   
๐. ครงการนักรียน฿นพระราชานุคราะหຏ สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
๑. ครงการฝຄกอาชีพ    
๒. ครงการควบคุมรคขาดสารเออดีน   
๓. ครงการสงริมสหกรณຏ   
๔. ครงการสงสริมภชนาการละสุขภาพอนามัยมละดใก฿นถิไนทุรกันดาร  

 

๐.ํ  ครงการกษตรพืไออาหารกลางวัน  ป็นครงการรกทีได านินการ฿นป พ.ศ. ๎๑๎๏  

ดยริไมทดลอง฿นรงรียนต ารวจตระวนชายดน  ๏  รงรียน รียกวา ครงการอาหารกลางวันผัก
สวนครัว  มืไอด านินครงการเปเดຌ  ํ  ป  ปรากฏวาประสบผลส ารใจดี    ดังนัๅน ฿นป พ.ศ. ๎๑๎๐  
จึงทรงขยายงานเป฿นรงรียนต ารวจตระวนชายดนอืไน โ   ละปลีไยนชืไอครงการป็น ครงการ
กษตรพืไออาหารกลางวัน  ดยมุงนຌน฿หຌนักรียน  ครูละผูຌปกครอง รวมกันท าการกษตร          
฿นรงรียน  ลຌวน าผลผลิตทีไเดຌมาประกอบป็นอาหารกลางวัน   ดยสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานงิน สิไงของ  พันธุຏพืช พันธุຏสัตวຏ วัสดุอุปกรณຏการกษตรละอุปกรณຏ
การประกอบอาหาร฿หຌกรงรียน฿นครงการ  การด านินงานของครงการนีๅ นอกจากจะชวยกຌปัญหา
ขาดคลนอาหารกลางวันลຌว  ยังท า฿หຌนักรียนเดຌรับความรูຌดຌานภชนาการละดຌานการกษตร      
ผน฿หม  ทีไสามารถน าเป฿ชຌประกอบอาชีพเดຌตอเป  ดยมีวัตถุประสงคຏของครงการพืไอ฿หຌนักรียน      
มีอาหารกลางวันทีไมีคุณคาทางภชนาการบริภคตลอดปการศึกษา  ดย฿ชຌผลผลิตการกษตรทีไผลิตขึๅน
ภาย฿นรงรียนมาประกอบอาหาร  (ส านักงานครงการสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี, ๎๑๑ํ :  หนຌา ๎๐) 

 

กิจกรรมส าคัญ  เดຌก 
ํ. พัฒนาหลงนๅ าพืไอการกษตร 
๎. ผลิตอาหารทีไมีคุณคาทางภชนาการ฿นรงรียน ทัๅงนืๅอสัตวຏ  ปลา  ถัไวมลใดหຌง  

พืชผักละผลเมຌทีไหลากหลายหมาะสมกับทຌองถิไนดยฉพาะกลຌวยละมะละกอ  ดย฿ชຌรูปบบ
การกษตรบบผสมผสานละชีววิธี   ฿หຌมีผลผลิตทีไหลากหลายหมุนวียนกันอยางตอนืไองละ
สอดคลຌองกับผนการประกอบอาหารของรงรียน 
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๏. สงสริมการถนอมอาหารทีไมีหลือ฿ชຌ  พืไอกใบเวຌ฿ชຌ฿นฤดูขาดคลน 

๐. ประกอบอาหารกลางวันละอาหารสริมทีไมีคุณคาละถูกสุขอนามัย 

๑. ฝງาระวังละติดตามทางภชนาการ  รวมทัๅงการตรวจสุขภาพละปรับปรุงภาวะ
ภชนาการของนักรียนละของชุมชน 

๒. จัดการรียนการสอนรืไองการกษตรละภชนาการ฿นรงรียน฿หຌสอดคลຌองกับ
กิจกรรมของครงการ 
 

๐.๎  ครงการสงสริมคุณภาพการศึกษา  ป็นครงการทีได านินการขึๅน฿นป พ.ศ. ๎๑๎๒  

พืไอชวยหลือนักรียนทีไอยู฿นถิไนทุรกันดารซึไงประสบกับความขาดคลน฿นหลาย โ ดຌาน  ฿หຌเดຌรับ
การศึกษาขึๅนพืๅนฐานซึไงป็นการศึกษาภาคบังคับอยางถูกตຌอง  ดຌวยวิธีการละทคนลยีทีไจะชวย฿หຌ
นักรียนเดຌรับความรูຌความขຌา฿จ฿นวิชาการอยางดี  พรຌอมทีไจะเปศึกษาตอ฿นระดับสูงตอเปเดຌทาทียม
กับคนอืไน โ ละชวย฿หຌครู  ดยฉพาะอยางยิไงครูต ารวจตระวนชายดน ซึไงเมเดຌมีอาชีพครูดยตรงท า
หนຌาทีไครูเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  ดยมีวัตถุประสงคຏของครงการพืไอพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
รงรียน 

กิจกรรมทีไส าคัญ เดຌก 
ํ. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการรียนการสอนของครู 
๎. ปรับปรุงอาคารสถานทีไ ละสิไงวดลຌอม ดย 

    ๎.ํ สนับสนุนสิไงทีไจ าป็น฿นการปรับปรุงอาคารสถานทีไ  ตลอดจนสิไงวดลຌอมพืไอ
กืๅอหนุน฿หຌการรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

    ๎.๎ รณรงคຏการพัฒนารงรียน พืไอสรຌางบรรยากาศทีไหมาะสม฿นการรียน 

๏. จัดหาวัสดุอุปกรณຏละสืไอการรียนการสอน ดย 

    ๏.ํ จัดหาบบรียนทีไทันสมัย฿หຌกรงรียน฿หຌทันวลา 
    ๏.๎ สนับสนุนการจัดท าสืไอการสอนดย฿ชຌวัสดุ฿นทຌองถิไน 

๐. จัดกิจกรรมสัมพันธຏชุมชนละ฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิประจ าทຌองถิไนเดຌถายทอดความรูຌกีไยวกับ
ประวัติ ขนบธรรมนียม ประพณี ตลอดจนภูมิปัญญาของทຌองถิไน 

๑. จัด฿หຌมีการรียนการสอน฿นกิจกรรมรวมหลักสูตร  ดยนຌนเปทีไกิจกรรมการกษตร  
การอาชีพ การสหกรณຏ การสงสริมสุขภาพอนามัย  การอนุรักษຏทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
ละอืไน โ  

๒. จัดการรียนการสอนทางเกล 

๓. จัดหຌองสมุด฿หຌป็นทีไส าหรับการศึกษาคຌนควຌาของนักรียนละชุมชน 
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๐.๏  ครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม   สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  สดใจพระราชด านินรงรียนต ารวจตระวนชายดนบ ารุงทีไ ํ์๓ บຌานหຌวยจะ
คาน  ต าบลปຂงคຌง อ าภอชียงดาว จังหวัดชียง฿หม มืไอวันทีไ  ๒  กุมภาพันธຏ  ๎๑๏์ มีพระราชด าริ฿หຌ
ด านินการปลูกฝังการอนุรักษຏทรัพยากรธรรมชาติ฿หຌกดใกนักรียน ละ฿หຌรงรียนปลูกสะดา ซึไง
นอกจากจะน ามาประกอบอาหาร  อาศัยป็นรมงาลຌว  มลใดสะดายัง฿ชຌ฿นการปງองกันก าจัดมลง฿น
ผักเดຌดຌวย  ซึไงเมมีสารพิษตกคຌางละท าลายสภาพวดลຌอมหมือนสารคมีทัไ ว โ เป  จากพระราชด าริ
ขຌางตຌนจึงเดຌขยายกิจกรรมออกเปยังรงรียนอืไน โ ดຌวย  ดยมีวัตถุประสงคຏของครงการพืไอปลูกฝัง฿หຌ
นักรียน  ยาวชน  ละประชาชน฿นพืๅนทีไทีไมีจิตส านึก฿นการอนุรักษຏทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

กิจกรรมทีไส าคัญ  เดຌก  
ํ. จัดการรียนการสอนดຌานสิไงวดลຌอมศึกษา฿นรงรียน 

๎. ฿หຌความรูຌกประชาชนรืไองการอนุรักษຏทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

๏. ด านินกิจกรรมการอนุรักษຏละการจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿นชุมชน 

    ตังอยางชน 

    ๏.ํ ฿ชຌอินทรียวัตถุ฿นการปรับปรุงบ ารุงดิน ละลดการ฿ชຌสารคมี 
    ๏.๎ ปลูกเมຌ฿ชຌสอย 

    ๏.๏ สาธิตละสงสริมการ฿ชຌประยชนຏจากหญຌาฝก 

    ๏.๐ พัฒนาปຆาชุมชน฿นพืๅนทีไ 
    ๏.๑ บริหารจัดการนๅ า฿หຌกิดประยชนຏสูงสุด 

 

๐.๐  ครงการนักรียน฿นพระราชานุคราะห์ สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรม
ราชกุมารี   จากการทีไทรงประจักษຏวาดใกนักรียน฿นรงรียน฿นทຌองถิไนทุรกันดาร  มืไอส ารใจการศึกษา
ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒  ลຌวสวน฿หญจะเมมีอกาสศึกษาตอ฿นระดับสูง  นืไองจากทางบຌานมีฐานะ
ยากจนละตามชายดนมักเมมีรงรียนทีไปຂดสอน฿นระดับสูง  จึงมีพระราชประสงคຏจะพระราชทาน
พระราชานุคราะหຏ฿หຌนักรียนหลานัๅนเดຌมีการศึกษาตอตามระดับสติปัญญาละความหมาะสม  ละ
ปรดกลຌาฯ  ฿หຌด านินครงการนีๅขึๅนมืไอป พ.ศ. ๎๑๏ํ   ดยมีวัตถุประสงคຏพืไอสนับสนุน฿หຌนักรียนทีไ
มีฐานะยากจน฿นถิไนทุรกันดารเดຌรับการศึกษาตอตามความสามารถ   ละกลับเปชวยพัฒนาชุมชน฿น
ถิไนทุรกันดาร 

กิจกรรมทีไส าคัญ  เดຌก 
ํ. คัดลือกนักรียน฿นทຌองถิไนทุรกันดารขຌาป็นนักรียน฿นพระราชานุคราะหຏ 
๎. จัดอบรมประจ าปพืไอชีๅจง  นะน านวทางปฏิบัติตัวของนักรียน  ปลูกฝังอุดมการณຏ

ความส านึก฿นความป็นเทย  ฿หຌมีความรัก฿นถิไนทีไอยู  ละการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมี
พระมหากษัตริยຏป็นประมุข 
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๏. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักรียน  ดย 

    ๏.ํ ติดตาม  ตรวจยีไยมนักรียน 

    ๏.๎ จัดสอนสริม  หรือฝຄกอบรมพิไมติม 

    ๏.๏ จัดอบรมละนะนวการศึกษาตอ 

๐. ก าหนดผนการศึกษาพืไอการพัฒนาชุมชน฿นถิไนทุรกันดาร  ส าหรับป็นนวทาง฿น
การศึกษาของนักรียน฿นพระราชานุคราะหຏตอเป 

๑. สงสริม฿หຌนักรียนมีงานท าตามคุณวุฒิของนักรียน 

๒. ฿หຌค าปรึกษาละชวยหลือนักรียน฿นพระราชานุคราะหຏ  ดຌานการรียน  การงิน  
ตลอดจนการกຌปัญหา  ละพัฒนาคุณภาพนักรียน 

 

๐.๑  ครงการฝึกอาชีพ   ป็นครงการทีไปรดกลຌาฯ ฿หຌด านินการ฿นป  พ.ศ. ๎๑๏ํ  ดยมี
จุดมมุงหมายพืไอฝຄกอาชีพ฿หຌกับศิษยຏการงรียนต ารวจตระวนชายดนทีไเมอาจศึกษา฿นระดับสูงตอเป
เดຌ  ละนຌน฿หຌมีการฝຄกอาชีพทีไหมาะสมส าหรับทຌองถิไนนัๅน โ ฿นระยะริไมรก฿หຌจัดท า฿นรงรียน
ทดลองกอนภาคละ ํ รงรียน  ดยมีกรมอาชีวศึกษารับเปสนองพระราชด าริ  ดยมีวัตถุประสงคຏของ
ครงการพืไอ฿หຌนักรียน฿นรงรียนมีทักษะพืๅนฐาน฿นการประกอบอาชีพ ละพืไอ฿หຌยาวชนทีไจบ
การศึกษาจากรงรียนมีวิชาชีพติดตัวละสามารถน าเปประกอบอาชีพเดຌ 

กิจกรรมทีไส าคัญ  เดຌก 
    ํ. ฝຄกทักษะละความรูຌดຌานวิชาชีพ฿หຌกดใกนักรียน฿นรงรียน 

    ๎. สงสริมอาชีพ฿หຌกยาวชน฿นทຌองถิไน 

    ๏. สงสริมความรวมมือจากภาคอกชน 

    ๐. ด านินงานฝຄกอาชีพ฿นศูนยຏฝຄกอาชีพนักรียนการงรียนต ารวจตระวนชายดน 
 

๐.๒  ครงการควบคุมรคขาดสารเออดีน   
สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงตระหนักถึงปัญหาการระบาดของรค

คอพอกนืไองมาจากการขาดสารเออดีน  ทัๅงจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ละจากการทีไ
พระองคຏทรงพบหในระหวางสดใจฯ ยีไยมดใกนักรียน฿นรงรียนต ารวจตระวนชายดน  จึงมี
พระราชด าริทีไจะด านินการพืไอชวยกຌปัญหาหลานีๅ  ดยสริมการท างานของกระทรวงสาธารณสุข  
ครงการนีๅเดຌริไมด านินการอยางตอนืไองมาตัๅงตดือนตุลาคม ๎๑๏๏  ดยคาดหวังวา  หากมีการ
ด านินงานควบคุมละปງองกันรคขาดสารเออดีนเดຌอยางมีประสิทธิภาพละตอนืไองลຌว  กใจะป็น
การชวยกຌปัญหาสาธารณสุขของประทศดยสวนรวมเดຌ  ดยมีวัตถุประสงคຏของครงการพืไอควบคุม
ปງองกันละกຌเขปัญหารคขาดสารเออดีน฿นพืๅนทีไทุรกันดาร 
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กิจกรรม฿นรงรียน  เดຌก 
    ํ. ดืไมนๅ าสริมเออดีนป็นประจ าทุกวัน 

    ๎. สงสริมการ฿ชຌกลือสริมเออดีนปรุงอาหารกลางวันป็นประจ าทุกวัน 

    ๏. ฝງาระวังรคขาดสารเออดีน  ดยตรวจคอพอก฿นดใกนักรียนระดับประถมศึกษาทุกคน 

    ๐. อบรม฿หຌความรูຌกนักรียน รืไองรคขาดสารเออดีน 
 

กิจกรรม฿นหมูบຌาน  เดຌก 
    ํ. อบรม฿หຌความรูຌกประชาชนรืไองรคขาดสารเออดีน 

    ๎. รณรงคຏการ฿ชຌกลือสริมเออดีนละ/หรือนๅ าหยดเออดีน฿นนๅ าปลาส าหรับปรุงอาหาร
฿นครัวรือนป็นประจ าทุกวัน 

 

๐.๓  ครงการสงริมสหกรณ์  สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี          
ทรงลใงหในวาการปลูกฝังสหกรณຏกดใกละยาวชน  ดยริไมจากรงรียนป็นอันดับรก  จะกอ฿หຌกิด
ความรวมมือรวมรงรวม฿จ฿นกลุมของดใกนักรียน  ตลอดจนครูละประชาชน฿นทຌองถิไนอยางป็น
ระบบละตอนืไอง  กิดการชวยหลือซึไงกันละกัน   การหในกประยชนຏสวนรวม  การรวมกลุมกัน 
฿นการด านินกิจกรรมตาง โ พืไอการด านินชีวิตทีไดีขึๅน   จึงมีพระราชกระสกับอธิบดีกรมต ารวจ      
ณ  รงรียนต ารวจตระวนชายดนบຌานภูตาง   อ าภอบຌานคก  จังหวัดอุตรดิตถຏ มืไอวันทีไ ๏์  
พฤษภาคม  ๎๑๏๐   ฿หຌด านินการสหกรณຏ฿นรงรียนต ารวจตระวนชายดน  ละมีพระราชกระส
กับอธิบดีกรมสงสริมสหกรณຏ  ณ ต าหนักจิตรลดารหฐาน  มืไอวันทีไ  ๓  มิถุนายน  ๎๑๏๐ ฿หຌสงสริม
วิธีสหกรณຏ฿หຌพรหลายเปยังดใกนักรียน จึงเดຌริไมด านินครงการสงสริมสหกรณຏ  ตัๅงตป พ.ศ.  
๎๑๏๐  ป็นตຌนมา  ดยมีวัตถุประสงคຏของครงการพืไอสงสริมความรูຌ ละทักษะดຌานสหกรณຏละ
สรຌางลักษณะนิสัยทีไสอดคลຌองกับอุดมการณຏสหกรณຏ฿หຌกนักรียน 

 

กิจกรรมส าคัญ  เดຌก 
    ํ. จัดการรียนการสอนวิชาสหกรณຏ 
    ๎. จัด฿หຌมีกิจกรรมสหกรณຏภาคปฏิบัติ  ชน  กิจกรรมรຌานคຌา  กิจกรรมออมทรัพยຏ  ละ

กิจกรรมการกษตร  พืไอป็นการฝຄกทักษะของนักรียน฿นการด านินกิจกรรมสหกรณຏตามความพรຌอม
ของตละรงรียน 

    ๏. จัด฿หຌมีการศึกษาดูงาน  ลกปลีไยนประสบการณຏกับสหกรณຏตัวอยาง 
 

๐.๔  ครงการสงสริมภชนาการละสุขภาพอนามัยมละดใก฿นถิไนทุรกันดาร สมดใจ
พระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงตระหนักวาการทีไคนราจะมีภาวะภชนาการละ
สุขภาพอนามัยดีนัๅน  จะตຌองริไมตຌนตัๅงตอยู฿นครรภຏมารดา  นัไนคือมจะตຌองมีภาวะภชนาการละ
สุขภาพอนามัยดีดຌวย   ถຌามขาดสารอาหารกใจะสงผลกระทบตอดใกทีไจะกิดออกมา ทัๅงดຌานการ
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จริญติบต   ละพัฒนาการของรางกายละสมอง   ดังนัๅนจึงมีพระราชด าริ฿หຌด านินครงการนีๅขึๅน฿น
ป พ.ศ. ๎๑๏๕   ดยมีวัตถุประสงคຏของครงการพืไอสงสริม฿หຌหญิงมีครรภຏ  หญิง฿หຌนมบุตร  ละ   
ดใกทารกรกกิดจนถึงอายุ  ๏ ปทีไอยู฿นถิไนทุรกันดาร  เดຌรับบริการทีไหมาะสม  ละเดຌรับความรูຌดຌาน
อาหารละภชนาการ  พืไอชวย฿หຌมมีภาวะภชนาการละสุขภาพอนามัยทีไดี  ดใกกิดรอด  มีการ
จริญติบตละพัฒนาการเดຌตใมศักยภาพ 

 

กิจกรรมส าคัญ  เดຌก 
    ํ. การ฿หຌบริการการดูลอนามัยมละดใกขัๅนพืๅนฐาน  ดยสวงหาคน฿นพืๅนทีไ พืไอท า

หนຌาทีไป็นผูຌ฿หຌบริการ  ลຌวอบรมผูຌ฿หຌบริการ  ทัๅงดຌานความรูຌ  วิธีการละทคนิคตาง โ กีไยวกับการ
฿หຌบริการงานอนามัยมละดใก  ละการสงสริมภชนาการ  ฿หຌมีการประสานงานรวมกับจຌาหนຌาทีไ
สาธารณสุข  ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณຏทีไจ าป็น฿นการ฿หຌบริการ 

    ๎. รณรงคຏ฿หຌประชาชนรวมดูลมละดใกทัๅง฿นครอบครัวของตนองละชุมชน 

    ๏. สนับสนุนอาหารสริมละยาทีไจ าป็นกมละดใก 

    ๐. ศึกษาวิจัยพืไอหาวิธีการ฿นการ฿หຌบริการทีไหมาะสมตอขนบธรรมนียมประพณีของกลุม
ชน฿นบางพืๅนทีไ  เดຌก ชาวเทยภูขา  ละชาวเทยมุสลิม 
 

๑. การพัฒนาดใกละยาวชนตามพระราชด าริ฿นตางประทศ 

สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงอุทิศพระองคຏพืไอพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทีไดຌอยอกาส฿นราชอาณาจักรมากวา  ๏๔ ป  พระราชกรณียกิจหลานีๅมิเดຌป็นทีไประจักษຏ
ฉพาะประชาชนชาวเทยทานัๅน  ตยังป็นทีไประจักษຏ฿นนานาชาติดຌวย  มีพระราชด าริ฿หຌด านินงาน
ครงการความรวมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตดใกละยาวชนกับประทศตาง โ  ตลอดจนรวมกับ
องคຏกรระหวางประทศหลายหง  อาทิ  องคຏการการศึกษา วิทยาศาสตรຏ ละวัฒนธรรมหง
สหประชาชาติ (UNESCO)   ครงการอาหารลก (World Food Program)  องคຏการอาหารละกษตร
หงสหประชาชาติ (FAO)   ตลอดจนองคຏกรอกชนอืไน โ พืไอรวมกันสรຌางความอยูดีกินดี ละความ
สงบสุขกประชากร฿นภูมิภาค   ปัจจุบัน (พ.ศ. ๎๑๑๐) มีรงรียนครงการตามพระราชด าริ฿น
ตางประทศ  รวม  ๓๑ รงรียน  ฿น ๓ ประทศ  เดຌก  สาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว   
สาธารณรัฐหงสหภาพ  ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐสังคมนิยมวียดนาม  มองกลีย  
ราชอาณาจักรภูฏาน ละสาธารณรัฐประชาชนบังคลาทศ  (ส านักงานสริมสรຌางอกลักษณຏของชาติ, 
๎๑๑๐ : หนຌา ๎์์)  
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สรุป 

 สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชปณิธานทีไจะพัฒนาดใกละ
ยาวชน฿นทຌองถิไนทุรกันดาร฿หຌเดຌมีอกาสทาทียมกับคนอืไน โ ละความป็นอยูทีไดีขึๅน  ฿นป พ.ศ. 
๎๑๎๏  ทรงริไมงานพัฒนากຌเขปัญหาดใกนักรียนขาดสารอาหารพืไอ฿หຌมีสุขภาพดีขึๅน   ดยท าป็น
ครงการทดลอง฿นรงรียนต ารวจตระวนชายดน ๏ หง รียกวา ครงการอาหารกลางวันผักสวน
ครัว ตอมาจึงปลีไยนชืไอป็น ครงการกษตรพืไออาหารกลางวัน ฿นป พ.ศ. ๎๑๎๐ ทรงมุงนຌน฿หຌ
ดใกละยาวชนป็นศูนยຏกลางของการพัฒนา ดย฿ชຌการศึกษาป็นหลัก฿นการท างาน  พืไอสริมสรຌาง
ศักยภาพของดใกละยาวชนอยางสมดุลกันทัๅง  ๐  ดຌาน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา  ละ 
พลศึกษา ดยหลักการทีไทรง฿ชຌ฿นการด านินงานพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร คือ ํ) รงรียน
หรือสถานศึกษาป็นฐานของการพัฒนา   ๎) การพึไงตนอง   ๏) การมีสวนรวมของชุมชน  ละ        
๐)  การ฿ชຌทรัพยากรรวมกันอยางประหยัดละกิดประสิทธิผลสูงสุด  

ปัจจุบันมีครงการพระราชด าริทีไอยูภาย฿ตຌครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร  
จ านวน  ๔  ครงการ เดຌก  ํ) ครงการกษตรพืไออาหารกลางวัน  ๎) ครงการสงสริมคุณภาพ
การศึกษา  ๏) ครงการอนุรักษຏทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม   ๐) ครงการนักรียน฿นพระราชา
นุคราะหຏ สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ๑)  ครงการฝຄกอาชีพ  ๒) ครงการ
ควบคุมรคขาดสารเออดีน  ๓) ครงการสงริมสหกรณຏ  ละ ๔) ครงการสงสริมภชนาการละ
สุขภาพอนามัยมละดใก฿นถิไนทุรกันดาร    นอกจากนีๅยังทรงมีพระราชด าริ฿หຌด านินงานครงการ
ความรวมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตดใกละยาวชน฿นประทศตาง โ อีก ๓ ประทศ  เดຌก  
สาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว   สาธารณรัฐหงสหภาพ  ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐ
สังคมนิยมวียดนาม  มองกลีย  ราชอาณาจักรภูฏาน  ละสาธารณรัฐประชาชนบังคลาทศ 

 ฿นตละปสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จะสดใจฯตรวจยีไยมรงรียน
ครงการตามพระราชด าริทัๅง฿นละตางประทศ  พืไอติดตามผลการด านินงานละ฿หຌก าลัง฿จก
ผูຌปฏิบัติงานดยฉพาะครูละนักรียน฿นครงการตามพระราชด าริ 
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บททีไ  ๎ 

การด านินงานของกรมปศุสัตว์ภาย฿ตຌครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร  
ตามพระราชด าริสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 กรมปศุสัตว์ด ำนินครงกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ สมดใจ
พระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ตัๅงตป พ.ศ. ๎๑๏๔  ชวงปลำยของผนพัฒนำดใกละ
ยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ ฯ ฉบับทีไ ํ (พ.ศ. ๎๑๏๑-๎๑๏๕) ตอนืไองมำจนถึงปัจจุบัน  
สนับสนุนกำรด ำนินงำนกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียน  พืไอสงสริมสุขภำพละ฿หຌควำมรูຌทักษะกดใก
นักรียน  ดยรงรียนผลิตอำหำรปรตีนป็นอำหำรกลำงวันของนักรียนเดຌครบตำมกณฑ์ตลอดป  ฿หຌมี
ผลผลิตพียงพอ  สมไ ำสมอ  ละยัไงยืน  ฿หຌนักรียนมีควำมรูຌละทักษะดຌำนกำรลีๅยงสัตว์  รงรียนป็น
หลงถำยทอดควำมรูຌดຌำนกำรผลิตปศุสัตว์อยำงยัไงยืน  สำมำรถบริหำรจัดกำรกิจกรรม฿หຌตอนืไอง  ยัไงยืน  
พึไงตนองเดຌ ละขยำยผลสูครัวรือนผูຌปกครองนักรียน  ละชุมชน  ป็นประยชน์ตอกำรพัฒนำ    

(กองงำนพระรำชด ำริละกิจกรรมพิศษ, ๎๑๑๕ : ํ๔) 
 

ํ. วัตถุประสงค์การด านินงาน 

 ํ. สนับสนุนกำรลีๅยงสัตว์฿นรงรียน ฿หຌสำมำรถผลิตอำหำรปรตีนป็นอำหำรกลำงวันของ
นักรียนเดຌครบตำมกณฑ์ตอนืไองตลอดป  ปริมำณอำหำรปรตีนทีไนักรียนวัยรียน (อำยุ ๒-ํ๐ ป)
ตຌองกำร  คือ  นืๅอสัตว์  ๐์ กรัม/คน/มืๅอ  ละถัไวมลใดหຌง  ๎๑  กรัม/คน/มืๅอ  หรือ นืๅอสัตว์  ๔์ 
กรัม/คน/มืๅอ พียงอยำงดียว (กรณีเมมีกำรบริภคถัไวมลใดหຌง) 
 ๎. สงสริม฿หຌนักรียนมีควำมรูຌดຌำนกำรลีๅยงสัตว์  ฝຄกปฏิบัติ฿หຌกิดทักษะ  สำมำรถน ำเปปฏิบัติ
หรือป็นอำชีพตอเปเดຌ  ฿หຌรงรียนถำยทอดควำมรูຌ  ขยำยพันธุ์ละปรับปรุงพันธุ์สัตว์ผยพรสูชุมชน
รอบรงรียน 

 ๏. สนับสนุน฿หຌรงรียนมีศักยภำพ  จัดตัๅงกองทุนพืไอกำรลีๅยงสัตว์ของรงรียน  มีกำรจด
บันทึกขຌอมูลบัญชีฟำร์มถูกตຌอง  สำมำรถบริหำรจัดกำรกองทุน฿หຌกิดควำมตอนืไองพึไงตนองเดຌ 
 ๐. สงสริม฿หຌนักรียนมีควำมรูຌพืๅนฐำนดຌำนกำรกษตรยัไงยืน  กษตรผสมผสำน  กำรท ำ
กำรกษตรทีไสงสริมคุณภำพสิไงวดลຌอม  กำร฿ชຌภูมิปัญญำทຌองถิไน฿นกำรลีๅยงสัตว์  กำรปรรูปผลผลิต  
ละกำรจัดกำรผลิตภำย฿ตຌนวคิดหลักปรัชญำของศรษฐกิจพอพียง 
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๎. นวทางการด านินครงการตามผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารตามพระราชด าริ  
สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ฉบับทีไ  ๑  พ.ศ. ๎๑๒์-๎๑๒๕  

 

๎.ํ วัตถุประสงค์ละป้าหมายของการพัฒนา 

    ํ. พืไอ฿หຌดใกละยำวชนมีคุณภำพชีวิตทีไดี ดยเดຌรับกำรพัฒนำศักยภำพอยำงสมดุล฿น
ดຌำนพุทธิศึกษำ จริยศึกษำ หัตถศึกษำ ละพลศึกษำ ดຌวยกระบวนกำรรียนรูຌจำกกำรปฏิบัติ มีควำมรัก
ละหวงหนทรัพยำกรธรรมชำติ ภำคภูมิ฿จ฿นควำมป็นเทย ละมีสวนรวม฿นกำรพัฒนำชุมชนละ
ประทศชำติ 

    ๎. พืไอขยำยกำรพัฒนำจำกรงรียนสูชุมชน ท ำ฿หຌชุมชนมีควำมขຌมขใงละพึไงตนองเดຌ 
ครอบครัวละชุมชนกิดกำรพัฒนำ  ชวยหลือสนับสนุนกำรพัฒนำดใกละยำวชนละรงรียนเป
พรຌอม โ กัน 

    ๏. พืไอผลักดัน฿หຌสถำนศึกษำพัฒนำป็นศูนย์บริกำรควำมรูຌ สำมำรถถำยทอดควำมรูຌละ
ทคนลยีกำรพัฒนำ฿หຌกับผูຌปกครอง ชุมชน ละสถำนศึกษำหรือองค์กรอืไนโ ทัๅงจำกภำย฿นประทศ
ละจำกตำงประทศ พืไอน ำเปประยุกต์฿หຌหมำะสมกับบริบทของตละทีไ สรຌำงควำมรวมมือละ
ครือขำยชืไอมยงระหวำงประทศ 

    กำรพัฒนำตำมผนพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ ฯ ฉบับทีไ ๑ 

ประกอบดຌวย  ๔  ป้ำหมำยหลัก  ๎ํ  ป้ำหมำยยอย   เดຌก 
    ป้าหมายหลักทีไ ํ สริมสรຌางสุขภาพของดใกตัๅงต฿นครรภ์มารดา ประกอบดຌวย ๏ 

ป้ำหมำยยอย เดຌก  ํ)  หญิงตัๅงครรภ์  มำรดำหลังคลอด  ละทำรกเดຌรับบริกำรทีไมีคุณภำพ  ๎)  ดใก
ทุกชวงอำยุเดຌรับกำรสงสริมดຌำนภชนำกำรละมีพัฒนำกำรตำมวัย ละ ๏)  ดใกละยำวชนมีนๅ ำหนัก
ละสวนสูงตำมกณฑ์มำตรฐำนพิไมขึๅน ละมีสมรรถภำพทำงกำยตำมกณฑ์ 

    ป้าหมายหลักทีไ ๎ พิไมอกาสทางการศึกษา ประกอบดຌวย ๏ ป้ำหมำยยอย  เดຌก     
ํ) ดใกทีไขำดอกำสสำมำรถขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรพัฒนำพิไมขึๅน   ๎) ดใกละยำวชนทีไมี
ควำมบกพรองทำงดຌำนรำงกำย  สติปัญญำละอำรมณ์เดຌรับบริกำรทำงกำรศึกษำทีไหมำะสม   ละ     
๏) นักรียน฿นพระรำชำนุครำะห์เดຌรับกำรสริมสรຌำงศักยภำพทำงวิชำกำรละพียงพรຌอมดຌวยคุณธรรม  
จริยธรรม  ละจิตสำธำรณะ 

    ป้าหมายหลักทีไ ๏ สริมสรຌางศักยภาพของดใกละยาวชนทางวิชาการละทาง
จริยธรรม ประกอบดຌวย ๐ ป้ำหมำยยอย  เดຌก ํ) ดใกละยำวชนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรรียน฿นวิชำ
ภำษำเทย  คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  ภำษำอังกฤษ  ละสังคมศึกษำ  ศำสนำละวัฒนธรรมสูงขึๅน  

๎) ดใกละยำวชนมีทักษะดຌำนทคนลยีสำรสนทศ  ๏) ดใกละยำวชนเดຌรับกำรตรียมควำมพรຌอม
ส ำหรับประชำคมอำซียน  ละ ๐) ครูมีกำรพัฒนำตนองอยำงตอนืไอง 

    ป้าหมายหลักทีไ ๐ สริมสรຌางศักยภาพของดใกละยาวชนทางการงานอาชีพ 

ประกอบดຌวย ๏ ป้ำหมำยยอย  เดຌก  ํ) ดใกละยำวชนมีควำมรูຌละทักษะพืๅนฐำนทำงกำรกษตร
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ยัไงยืน฿นกำรผลิตอำหำรพืไอกำรบริภค  ๎) ดใกละยำวชนมีควำมรูຌละทักษะพืๅนฐำนทำงดຌำนอำชีพทีไ
จ ำป็น฿นกำรด ำรงชีพอยำงนຌอย ํ อำชีพ ละ ๏) ดใกละยำวชนเดຌรับกำรพัฒนำศักยภำพตำม
หลักกำรละอุดมกำรณ์สหกรณ์ 

    ป้าหมายหลักทีไ ๑ ปลูกฝังจิตส านึกละพัฒนาศักยภาพของดใกละยาวชน฿นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ประกอบดຌวย ํ ป้ำหมำยยอย คือ ดใกละยำวชนมี
จิตส ำนึก฿นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมของตนอง 

    ป้าหมายหลักทีไ ๒ สริมสรຌางศักยภาพของดใกละยาวชน฿นการอนุรักษ์ละสืบทอด
วัฒนธรรมละภูมิปัญญาของทຌองถิไนละของชาติเทย ประกอบดຌวย ํ ป้ำหมำยยอย  คือ ดใกละ
ยำวชนมีควำมภำคภูมิ฿จ  หในคุณคำ฿นมรดกทำงวัฒนธรรมละภูมิปัญญำ 

    ป้าหมายหลักทีไ ๓ ขยายการพัฒนาจากรงรียนสูชุมชน ประกอบดຌวย ๏  ป้ำหมำยยอย  
เดຌก  ํ) กำรน ำกิจกรรมกำรผลิตทำงกำรกษตร฿นรงรียนมำสูกำรผลิตอำหำร฿นระดับครัวรือน      

๎) ดใกละยำวชนละสมำชิก฿นครอบครัวมีกำรปรับปลีไยนพฤติกรรมสุขภำพละรวมกันพัฒนำ
สภำพวดลຌอมของบຌำนละชุมชน฿หຌถูกสุขลักษณะ  ละ ๏) ดใกละยำวชนสำมำรถน ำควำมรูຌละ
ทักษะ฿นกำรรียนรูຌวิชำชีพทีไจ ำป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิต  กำรบัญชี  มำ฿ชຌ฿นครอบครัว 

    ป้าหมายหลักทีไ ๔ พัฒนาสถานศึกษาป็นศูนย์บริการความรูຌ  ประกอบดຌวย ๏ ป้ำหมำย
ยอย  เดຌก  ํ) รงรียนจัดกิจกรรมกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿หຌป็นนิทรรศกำรทีไมีชีวิตป็นตัวอยำง
฿หຌกประชำชน  ครู  นักรียน  หรือผูຌสน฿จมำศึกษำทดลอง  ๎) ครูละนักรียนสำมำรถถำยทอด
ควำมรูຌดยกำรป็นวิทยำกร  ละ ๏) มีวทีลกปลีไยนประสบกำรณ์฿นกำรพัฒนำดใกละยำวชนอยำง
กวຌำงขวำงทัๅง฿นระดับภำค  ประทศ  ละนำนำชำติ 
 

๎.๎ นวทางการด านินงานของกรมปศุสัตว์ตามผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร  
ตามพระราชด าริ ฯ  ฉบับทีไ ๑  พ.ศ. ๎๑๒์-๎๑๒๕    
 จำกทีไกลำวมำลຌวขຌำงตຌนวำกรมปศุสัตว์เดຌรวมสนองงำนครงกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไน
ทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ  สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  มำตัๅงตป  ๎๑๏๔  
หรือชวงปลำยของผนพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ ฯ ฉบับทีไ ํ จนถึง
ปัจจุบัน  ป็นวลำกวำ  ๎๎  ป   ส ำหรับผนพัฒนำฯ ฉบับทีไ ๑  นีๅ  มีป้ำหมำยหลักทีไกรมปศุสัตว์มี
สวนรวม฿นกำรพัฒนำ  จ ำนวน  ๏  ป้ำหมำยหลัก  เดຌก 
       ํ. ป้าหมายหลักทีไ ๐  สริมสรຌางศักยภาพของดใกละยาวชนทางการงานอาชีพ      
ทีไมุงนຌนจัดกระบวนกำรรียนรูຌอำชีพกำรกษตรอยำงครบวงจรละป็นระบบ ตัๅงตกำรผลิตทีไป็นมิตร
กับสิไงวดลຌอม จนถึงกำรน ำผลผลิตเป฿ชຌประยชน์  ละกำรจัดท ำบัญชี พัฒนำหลักสูตรงำนอำชีพทีไ
จ ำป็นส ำหรับชีวิตประจ ำวัน฿หຌหมำะสมกับตละชวงวัย พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรสหกรณ์พืไอ฿หຌกำร
ปลูกฝังลักษณะนิสัยละคุณธรรมจริยธรรมดຌวยหลักกำรละอุดมกำรณ์สหกรณ์สัมฤทธิผล  ดยตัวชีๅวัด
ยอยทีไกรมปศุสัตว์มีสวนรวม฿นกำรด ำนินงำน  จ ำนวน  ๎  ตัวชีๅวัด คือ ตัวชีๅวัดทีไ ๐.ํ ละ ๐.๎  เดຌก 
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  ป้าหมายยอยทีไ ๐.ํ ดใกละยาวชนมีความรูຌละทักษะพืๅนฐานทางการกษตร
ยัไงยืน฿นการผลิตอาหารพืไอการบริภค 

นวทางการพัฒนา 

ํ. จัดกระบวนกำรรียนรูຌดยนຌน฿หຌดใกละยำวชนเดຌลงมือปฏิบัติดຌวยตนองพืไอ
สรຌำงองค์ควำมรูຌ ทักษะ ละจตคติทีไดี฿นกำรท ำกษตรยัไงยืน ลຌวน ำผลผลิตทีไเดຌมำ฿ชຌป็นวัตถุดิบ฿นกำร
ประกอบอำหำรกลำงวันของรงรียน ละสงสริมกำรขยำยผลสูครัวรือนละชุมชน 

๎. จัดกระบวนกำรรียนรูຌพืไอ฿หຌดใกละยำวชนน ำหลักกำรสหกรณ์มำ฿ชຌ฿นกำร
จัดกำรกำรผลิต ละกำรจัดกำรผลผลิตอยำงมีประสิทธิภำพ 

๏. สงสริมกำรน ำพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พืๅนบຌำนละภูมิปัญญำทຌองถิไนมำ฿ชຌ฿นกำรผลิต
ทำงกำรกษตร 

๐. จัดกระบวนกำรรียนรูຌพืไอ฿หຌดใกละยำวชนน ำควำมรูຌรืไองอนำมัยสิไงวดลຌอม
มำจัดกำรพืๅนทีไกำรกษตร คอกสัตว์ตำง โ ของรงรียน฿หຌถูกสุขลักษณะ 

๑. พัฒนำกระบวนกำรรียนกำรสอนรืไองชลประทำน 

๒. สนับสนุน฿หຌครู฿นรงรียน฿ชຌพืๅนทีไกำรกษตรของรงรียนป็นสืไอกำรสอนกลุม
สำระวิชำอืไน โ 

  ป้าหมายยอยทีไ ๐.๎ ดใกละยาวชนมีความรูຌละทักษะพืๅนฐานทางดຌานอาชีพทีไ
จ าป็น฿นการด ารงชีพอยางนຌอย ํ อาชีพ 

นวทางการพัฒนา 

ํ. พัฒนำหลักสูตรงำนอำชีพทีไจ ำป็นส ำหรับชีวิตประจ ำวันทีไสอดคลຌองกับบริบท
ละควำมตຌองกำรของครอบครัวละชุมชน 

๎. จัดกระบวนกำรรียนรูຌพืไอ฿หຌดใกละยำวชนพัฒนำองค์ควำมรูຌ  ทักษะ  ละ
จตคติ฿นงำนอำชีพทีไจ ำป็นส ำหรับชีวิตประจ ำวัน 

๏. สงสริมละสนับสนุน฿หຌดใกละยำวชนรวมกลุมกันดย฿ชຌหลักกำรสหกรณ์ 
 

ตัวชีๅวัดความส ารใจ 

ํ. ตัวชีๅวัด ๎๓ ปริมำณผลผลติทำงกำรกษตร  

๎. ตัวชีๅวัด ๎๔ คะนนฉลีไยวิชำกษตรของนักรียนชัๅนประถมศึกษำปทีไ ๒ ดย฿ชຌ
บบประมินวิชำกษตรป็นรำยชัๅนละรำยบุคคล บงป็น วัดควำมรูຌ ๐์ คะนน ละทักษะ ๒์ 

คะนน  

๏.ตัวชีๅวัด ๎๕  คะนนฉลีไยวิชำชีพทีไจ ำป็นตอกำรด ำรงชีวิตของนักรียนชัๅน
ประถมศึกษำปทีไ ๒  ดย฿ชຌบบประมินวิชำชีพทีไจ ำป็นตอกำรด ำรงชีวิตป็นรำยชัๅนละรำยบุคคล 

บงป็น วัดควำมรูຌ  ๐์  คะนน ละทักษะ  ๒์ คะนน  
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       ๎. ป้าหมายหลักทีไ ๓  ขยายการพัฒนาจากรงรียนสูชุมชน ทีไมุงนຌน฿หຌชุมชนเดຌรับ
กำรพัฒนำดยกำรขยำยงำนพัฒนำจำกรงรียนขຌำเป฿นชุมชนผำนทำงดใกนักรียน ทัๅงกิจกรรมกำรผลิต
ทำงกำรกษตรทีไยัไงยืนละป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม พฤติกรรมสุขภำพละกำรพัฒนำสภำพวดลຌอมของ
บຌำนละชุมชน฿หຌถูกสุขลักษณะ กำรน ำควำมรูຌละทักษะทำงวิชำชีพ กำรท ำบัญชี กำรสหกรณ์มำ฿ชຌ฿น
ครอบครัวละชุมชน  ดยมีตัวชีๅวัดยอยทีไกรมปศุสัตว์มีสวนรวม฿นกำรด ำนินงำน  จ ำนวน  ๎  ตัวชีๅวัด 
คือ ตัวชีๅวัดทีไ ๓.ํ ละ ๓.๏  เดຌก 

ป้าหมายยอยทีไ ๓.ํ การน ากิจกรรมการผลิตทางการกษตร฿นรงรียนมาสูการ
ผลิตอาหาร฿นระดับครัวรือน   

  นวทางการพัฒนา 

ํ. สงสริม฿หຌครอบครัวของนักรียนท ำกำรกษตรบบยัไงยืนป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 

ดังชน  กษตรผสมผสำน ละสงสริมกำรถนอมอำหำรปรรูปอำหำรพืไอบริภค ป็นกำรลดรำยจำย 

ละพิไมรำยเดຌจำกกำรขำยผลผลิต฿นขัๅนตอเป 

๎. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตบืๅองตຌนชน พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภำพ    

ทีไนักรียนผลิตขึๅนองทีไรงรียน฿หຌกครัวรือนพืไอท ำกำรกษตรบบผสมผสำน 

๏. จัดกิจกรรมฝຄกอบรมพิไมติม ดยรงรียนชวยประสำนหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง 
๐. ครูติดตำมกำรด ำนินงำน฿นครัวรือนของนักรียนพรຌอม฿หຌค ำนะน ำละควำมรูຌ 

 

๎. ป้าหมายยอยทีไ ๓.๏  ดใกละยาวชนสามารถน าความรูຌละทักษะ฿นการ
รียนรูຌวิชาชีพทีไจ าป็นส าหรับการด ารงชีวิต การบัญชี มา฿ชຌ฿นครอบครัว 

นวทางการพัฒนา 

ํ. สงสริม฿หຌนักรียนจัดท ำบัญชีครัวรือน บัญชีฟำร์ม ละบัญชีรຌำนคຌำของครอบครัว 

๎. สนับสนุน฿หຌนักรียนน ำควำมรูຌทีไเดຌจำกรงรียนมำ฿ชຌ ชน กำรประกอบอำหำรทีไ 
ถูกหลักกำรถนอมอำหำรปรรูปอำหำร กำรตัดผม กำรตัดยใบสืๅอผຌำ กำรซอมซมสืๅอผຌำครืไอง฿ชຌตำง โ 

๏. สงสริมละสนับสนุนกำรรวมกลุมอำชีพทีไป็นภูมิปัญญำของผูຌปกครอง   ดยมี
ศิษย์กำละดใกนักรียนป็นกนน ำ฿นกำรพัฒนำของกลุม พืไอสรຌำงรำยเดຌสริม฿หຌกับครอบครัว 

 

ตัวชีๅวัดความส ารใจ 

  ตัวชีๅวัด ๏๏  จ ำนวนครัวรือนทีไเดຌรับกำรขยำยกิจกรรม  
 

๏. ป้าหมายหลักทีไ ๔  พัฒนาสถานศึกษาป็นศูนย์บริการความรูຌ ทีไมุงหวัง฿หຌรงรียน
สำมำรถพัฒนำกิจกรรมกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿หຌป็นนิทรรศกำรทีไมีชีวิต  ป็นตัวอยำง฿หຌก
ประชำชน คร ูนักรียน หรือผูຌสน฿จมำศึกษำทดลอง ครูละดใกนักรียนสำมำรถถำยทอดควำมรูຌดยกำร
ป็นวิทยำกร มีกำรจัดกำรควำมรูຌละผยพรตอเป  ดยมีตัวชีๅวัดยอยทีไกรมปศุสัตว์มีสวนรวม฿นกำร
ด ำนินงำน  จ ำนวน  ๏  ตัวชีๅวัด คือ ตัวชีๅวัดทีไ ๔.ํ , ๔.๎  ละ ๔.๏  เดຌก 



~ 21 ~ 

 

ป้าหมายยอยทีไ ๔.ํ รงรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาดใกละยาวชน฿หຌป็น
นิทรรศการทีไมีชีวิตป็นตัวอยาง฿หຌกประชาชน ครู นักรียน หรือผูຌสน฿จมาศึกษาทดลอง 

นวทางการพัฒนา 

ํ. สงสริมละสนับสนุน฿หຌสถำนศึกษำทีไมีควำมพรຌอม พัฒนำป็นศูนย์บริกำรควำมรูຌ 
๎. พัฒนำละปรับปรุงผังกำร฿ชຌประยชน์ของพืๅนทีไรงรียน฿หຌหมำะสมกับ

กิจกรรมทีไกืๅอกูลกัน ตำมสภำพจริงทีไกิดขึๅนประจ ำวัน ละจัดสภำพวดลຌอม฿หຌสะอำด รียบรຌอย
สวยงำม รมรืไน อืๅอตอกำรรียนรูຌละกำรปฏิบัติงำน 

๏. พัฒนำระบบกำรบริกำรควำมรูຌ ดยก ำหนดภำรกิจ฿หຌนักรียนรับผิดชอบละ
ปฏิบัติงำนป็นกิจวัตรประจ ำวัน มอบหมำยครูท ำหนຌำทีไ฿นกำรก ำกับติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผล
งำนของนักรียน พืไอ฿หຌทุกกิจกรรรมด ำนินงำนอยำงตอนืไองทุกวัน ป็นสมือนนิทรรศกำรทีไมีชีวิต 

๐. สงสริมละสนับสนุน฿หຌสถำนศึกษำมีกำรจัดกำรควำมรูຌ รวบรวมควำมรูຌหรือ
ตัวอยำงทีไป็นนวปฏบิตัทีไดี จัดกใบอยำงป็น ระบบ สำมำรถสืบคຌน ละผยพร กผูຌสน฿จตอเป 
 

ป้าหมายยอยทีไ ๔.๎ ครูละดใกนักรียนสามารถถายทอดความรูຌดยการป็นวิทยากร 

นวทางการพัฒนา 

ํ. สงสริมละสนับสนุน฿หຌครูละดใกนักรียนเดຌศึกษำ คຌนควຌำ ละน ำควำมรูຌมำ
ทดลองประยุกต์฿ชຌ ละพัฒนำจนกิดป็นนวัตกรรมทีไมีประยชน์ตอกำรพัฒนำดใกละยำวชน 

๎. จัดกำรฝຄกอบรมพืไอพัฒนำทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรป็นวิทยำกร ทคนิคกำร
ถำยทอดควำมรูຌ ฿หຌกครูละดใกนักรียน พืไอ฿หຌสำมำรถป็นวิทยำกร/มัคคุทศก์ทีไมีคุณภำพ 

๏. พัฒนำสืไอควำมรูຌหลำกหลำยรูปบบ ชน นิทรรศกำร อกสำร ปสตอร์ สืไอ
ดิจิตอล ป็นตຌน 
 

ป้าหมายทีไ ๔.๏ มีวทีลกปลีไยนประสบการณ์฿นการพัฒนาดใกละยาวชนอยาง
กวຌางขวางทัๅง฿นระดับภาค ประทศ ละนานาชาติ 

นวทางการพัฒนา 

ํ. สงสริมสนับสนุน฿หຌมีกำรจัดกิจกรรมพืไอพบปะลกปลีไยนควำมรูຌละ
ประสบกำรณ์ระหวำงกันละกันอยำงสมไ ำสมอทัๅง฿นระดับพืๅนทีไ ระดับภำค ระดับประทศหรือระดับ
นำนำชำติ ชน กำรประชุมวิชำกำรประจ ำป กำรประชุมสัมมนำ กำรสนทนำกลุมกำรประกวด
นวัตกรรม/ผลงำน ป็นตຌน 

๎. ประชำสัมพันธ์ผยพรผลงำน฿นรูปบบทีไหลำกหลำยดย฿ชຌทคนลยี
สำรสนทศละกำรสืไอสำรชวย 

 

ตัวชีๅวัดความส ารใจ 

  ตัวชีๅวัด ๏๐  จ ำนวนประชำชนทีไมำ฿ชຌหลงรียนรูຌของรงรียน  
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๏. พืๅนทีไป้าหมาย 

 จ ำนวนสถำนศึกษำ฿นครงกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ  
สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ฿นปกำรศึกษำ ๎๑๒์  จ ำนวน ๔๑์ หง  
นักรียน  ํ๎๒,๐๏๐  คน ดังตำรำงตอเปนีๅ  
 

ตำรำงทีไ ํ  สดงจ ำนวนสถำนศึกษำละนักรียน ครงกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร  
ตำมพระรำชด ำริ  สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ปกำรศึกษำ ๎๑๒์ 

ทีไ ตຌนสังกัดสถำนศึกษำ 
สถำนศึกษำ จ ำนวนนักรียน(คน) 

(หง) ปฐมวัย ประถม มัธยม รวม 

ํ กองบัญชำกำรต ำรวจตระวนชำยดน ๎ํ๏ ๓,์๎๑ ํ๔,์๑๔ ํ,ํ๓๑ ๎๒,๎๑๔ 

๎ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ๎์๒ ๔,๑๒๐ ๎๒,ํ์๏ ํ๏,๎๏๑ ๐๓,๕์๎ 

๏ 
ส ำนักงำนสงสริมกำรศึกษำนอกระบบละ  
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

๎๔๎ ๏,๐๓๑ ๑,๏๔๏ - ๔,๔๑๔ 

๐ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำอกชน ํ๓ ๎,๒ํ๓ ๏,ํ๔๒ ๒,๐๕๏ ํ๎,๎๕๒ 

๑ ส ำนักพุทธศำสนำหงชำต ิ ๒๔ - - ๓,๏๎๐ ๓,๏๎๐ 

๒ ส ำนักกำรศึกษำกรุงทพมหำนคร ๎๑ ๏,์๔๒ ํ๏,๒์๕ ๐,ํ๎๎ ๎ํ,๑๏๓ 

๓ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ๏๕ ํ,๎๐๕ ํ,์ํ์ - ๎,๎๑๕ 

รวม ๔๑์ ๎๒,๓๏๒ ๒๓,๏๐๕ ๏๎,๏๐๕ ํ๎๒,๐๏๐ 

  

ทีไมำ : ส ำนักงำนครงกำรส ำดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (๎๑๒์) 
 

๐. การด านินงานของกรมปศุสัตว์ 
 กำรด ำนินงำนของกรมปศุสัตว์฿นรงรียนครงกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร  
ตำมพระรำชด ำริ  สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมมำรี   ฿นปงบประมำณ  ๎๑๒ํ  
(กองงำนพระรำชด ำริละกิจกรรมพิศษ, ๎๑๒์ : ๐-๓)  เดຌก 
 ๐.ํ  กิจกรรมสงสริมการลีๅยงสัตว์ 

       ํ) สนับสนุนกำรลีๅยงสัตว์฿นรงรียน  ฿หຌสำมำรถผลิตอำหำรปรตีนป็นอำหำรกลำงวัน
ของนักรียนเดຌครบตำมกณฑ์ตอนืไองตลอดป  ปริมำณอำหำรปรตีนทีไดใกวัยรียน (อำยุ ๒-ํ๐  ป) 
ตຌองกำร คือ  นืๅอสัตว์  ๐์  กรัม/คน/มืๅอ  ละถัไวมลใดหຌง  ๎๑  กรัม/คน/มืๅอ  หรือ นืๅอสัตว์  ๔์  
กรัม/คน/มืๅอ  พียงอยำงดียว (กรณีเมมีกำรบริภคถัไวมลใดหຌง)  ละน ำผลผลิตทีไเดຌมำ฿ชຌป็นวัตถุดิบ
฿นกำรกำรประกอบอำหำรกลำงวันของรงรียน  เดຌครบตำมกณฑ์ควำมตຌองกำรของนักรียน 

๎) สงสริม฿หຌดใกละยำวชนมีคุณภำพชีวิตทีไดี  เดຌรับกำรพัฒนำศักยภำพอยำงสมดุลทัๅง 
๐  ดຌำน ประกอบดຌวย  พุทธิศึกษำ  จริยศึกษำ  หัตถศึกษำ  ละพลศึกษำ  ซึไงป็นหลักกำรพัฒนำทีไ
สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   ฿หຌควำมส ำคัญดังพระรำชนิพนธ์  (ส ำนักงำน
ครงกำรสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, ๎๑๑๐ : หนຌำ ํ)  ดังตอเปนีๅ 
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กำรสรຌำงคน฿หຌป็นคนทีไสมบูรณ์นัๅนจะตຌองนຌนควำมส ำคัญ  ๐ ดຌำน  ํ) ดຌำนพุทธิศึกษำ  
คือ  ควำมป็นลิศทำงวิชำกำร   ฿หຌควำมรูຌทำงหนังสือ  ถຌำคนรำเมมีควำมรูຌ   มีทรัพย์สมบัตินับสน 
นับลຌำนกใรักษำเวຌเมเดຌ   ๎) จริยศึกษำ  ตຌองสอน฿หຌมีคำนิยมทีไถูกตຌอง  มีคุณธรรม  ประพฤติตำมท ำนอง
คลองธรรมกฎหมำยบຌำนมือง ถຌำคนเมสุจริต บຌำนมืองกใจริญเปเมเดຌ ๏) หัตถศึกษำ คนรำตຌองมีศิลปะ  
มีควำมสำมำรถทีไจะท ำอะเรดຌวยมือของตนอง  เม฿ชรูຌตทฤษฎีลຌวปฏิบัติเมป็น  ๐) พลศึกษำ มืไอมี
ควำมรูຌควำมสำมำรถละป็นคนดีลຌว  ถຌำเมรักษำสุขภำพรำงกำย฿หຌดี  กใเมสำมำรถ฿ชຌควำมรูຌของตน฿หຌ
ป็นประยชน์ทำทีไควร  ผูຌทีไมีสุขภำพออนอ  กใจะรียนรูຌเดຌเมดีนัก  ปัจจุบันกำรศึกษำจึงนຌน฿นรืไอง
สมรรถภำพรำงกำยนักรียนกันมำก  

        พระรำชนิพนธ์ 
๎๔  กันยนยน  ๎๑๏์ 

จำก มณีพลอยรຌอยสง  หนຌำ ๑๓๓, ๎๑๏๏   
       

จำกพระรำชนิพนธ์ขຌำงตຌน   กรมปศุสัตว์เดຌตระหนักถึงกำรพัฒนำทัๅง ๐ ดຌำนของดใกละ
ยำวชนดຌวยกำรจัดกระบวนกำรรียนรูຌดยผำนกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียนอยำงป็นระบบครบวงจร 
มุงนຌนกระบวนกำรมีสวนรวม   ละปຂดอกำส฿หຌนักรียนเดຌลงมือปฏิบัติดຌวยตนองจนกิดทักษะ  
สำมำรถน ำเปปฏิบัติหรือ฿ชຌประกอบอำชีพหลังจบกำรศึกษำ ละมีจตคติทีไดี฿นกำรลีๅยงสัตว์  

 

ตารางทีไ ๎  สดงกำรพัฒนำ ๐ ดຌำน ดຌวยกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียน 

ดຌานการพัฒนา ความหมายของการพัฒนา การพัฒนาดຌวยกิจกรรมปศุสัตว์ 
พุทธิศึกษา มีควำมรอบรูຌวิชำกำรทีไจ ำป็น ส ำหรับกำร

ด ำรงชีวิตละกำรศึกษำรียนรูຌตอเป 

จัดกระบวนกำรรียนรูຌ฿หຌมีควำมรูຌ
ทำงวิชำกำรดຌำนกำรลีๅยงสัตว์ 

จริยศึกษา มีศีลธรรมจรรยำทีไดี มีควำมซืไอสัตย์ตอ
ตนองละผูຌอืไน มีควำมรับผิดชอบตอ
หนຌำทีไ มีส ำนึกทีไดีตอสวนรวม 

จัดกระบวนกำรรียนรูຌพืไอ฿หຌนักรียน
มีควำมรับผิดชอบ มีระบียบวินัย 
ซืไอสัตย์ตอหนຌำทีไ ละมตตำกรุณำ
ตอสัตว์ 

หัตถศึกษา ควำมรูຌละทักษะ฿นกำรท ำงำน มีควำมคิด
สรຌำงสรรค์ มีทัศนคติทีไดีตองำน ละ   
หในคุณคำของกำรท ำงำน 

จัด฿หຌนักรียนเดຌลงมือปฏิบัติจริงดຌวย
ตนองจนกิดป็นทักษะ ละ
ประสบกำรณ์ดຌำนกำรลีๅยงสัตว์ 

พลศึกษา กำรมีสุขภำพขใงรง กำรกินอำหำรทีไ
ถูกตຌองละกำรออกก ำลังกำย฿หຌหมำะสม 

รวมทัๅงควำมสะอำดละสุขำภิบำลดຌวย 

มีสุขภำพพลำนำมัยสมบูรณ์ ขใงรง  
ตำมวัยจำกกำรเดຌรับอำหำรครบถຌวน 
ดยฉพำะปรตีนจำกนืๅอสัตว์ทีไลีๅยง
฿นรงรียนตำมกณฑ์ทีไก ำหนด 
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๏)  สงสริม฿หຌนักรียนมีควำมรูຌ฿นกำรท ำกำรกษตรบบยัไงยืน  กษตรกผสมผสำน  กำร
ท ำกำรกษตรทีไสงสริมคุณภำพสิไงวดลຌอม  กำร฿ชຌภูมิปัญญำทຌองถิไน฿นกำรลีๅยงสัตว์  กำรปรรูป
ผลผลิต  ละกำรจัดกำรผลิตภำย฿ตຌนวคิดของปรัชญำศรษฐกิจพอพียง 

๐)  สงสริมกำรน ำพันธุ์สัตว์พืๅนบຌำน ละภูมิปัญญำทຌองถิไนมำ฿ชຌ฿นกำรผลิตทำงกำรกษตร  
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติพันธุ์สัตว์ ละวัตถุดิบอำหำรสัตว์ทຌองถิไน 

๑)  สนับสนุนกำรลีๅยงสัตว์ของรงรียน฿หຌถูกสุขลักษณะ  ปรับปรุงระบบกำรลีๅยง฿หຌป็น
มำตรฐำน GFM (Good  Farm  Management) ของกรมปศุสัตว์ 

๒)  สนับสนุน฿หຌรงรียนมีศักยภำพ  จัดตัๅงกองทุนพืไอกำรลีๅยงสัตว์ของรงรียน  มีกำร
จดบันทึกขຌอมูลบัญชีฟำร์มถูกตຌอง  สำมำรถบริหำรจัดกำรกองทุน฿หຌกิดควำมตอนืไอง  พึไงตนองเดຌ 

๓) สนับสนุนกำรขยำยงำนดຌำนปศุสัตว์ของรงรียนสูชุมชน  ท ำ฿หຌชุมชนมีควำมขຌมขใง
ดຌำนอำหำร  พึไงตนองเดຌ ละสำมำรถชวยหลือสนับสนุนกำรพัฒนำกิจกรรมของรงรียนเดຌ 

๔) ผลักดัน฿หຌรงรียนป็นศูนย์บริกำรควำมรูຌดຌำนปศุสัตว์  ป็นหลงถำยทอดควำมรูຌละ
ทคนลยีกำรลีๅยงสัตว์สูชุมชนรอบรงรียน ละหนวยงำนตำง โ  

 

 ฿นปงบประมำณ ๎๑๒ํ  กรมปศุสัตว์เดຌปรับรูปบบกำรสนับสนุนกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียน
พืไอ฿หຌหมำะสมกับสภำพพืๅนทีไละศักยภำพกำรผลิตของรงรียน  ดยบงออกป็น  ๏  กลุม  ดังนีๅ 
     ํ.  กลุมรงรียนตຌนบบ ป็นรงรียนทีไมีกำรลีๅยงสัตว์อยำงตอนืไอง  ผลผลิตอำหำร
ปรตีนเดຌ฿นระดับดีขึๅนเป สำมำรถบริหำรจัดกำรผลผลิต฿หຌนักรียนเดຌบริภคครบตำมกณฑ์ ๐์ กรัม/
คน/มืๅอ  มีกำรบันทึกขຌอมูลกำรผลิตอยำงป็นระบบตอนืไอง  จัดท ำบัญชีฟำร์ม  วิครำะห์ตຌนทุนกำรผลิต
ปศุสัตว์เดຌ จัดตัๅงกองทุนกำรลีๅยงสัตว์ละบริหำรจัดกำรงินกองทุน฿นกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิต฿น
กิจกรรมกำรลีๅยงสัตว์เดຌอง  ครละนักรียนมีควำมรูຌดຌำนปศุสัตว์ละดຌำนตำง โ ทีไกีไยวขຌอง  รงรียนมี
ควำมพรຌอม฿นกำรถำยทอดควำมรูຌ (สถำนทีไ  บุคลำกร  องค์ควำมรูຌกำรบริหำรจัดกำรละกิจกรรม)       
ป็นศูนย์บริกำรควำมรูຌดຌำนปศุสัตว์ 

นวทางการด านินงาน 

ํ)  สงสริมกำรลีๅยงสัตว์ ละวำงผนกำรผลิตปศุสัตว์ พืไอสำมำรถผลิตอำหำรปรตีน
฿หຌครบพียงพอกับควำมตຌองกำรของนักรียนตลอดปกำรศึกษำ 

๎) พัฒนำระบบกำรลีๅยง กำรจัดกำรฟำร์มละอนำมัยสิไงวดลຌอมป็นมำตรฐำน  
๏) นะน ำกำรจดบันทึกขຌอมูลฟำร์ม กำรจัดท ำรำยงำนผล  กำรสรุปผล วิครำะห์

ประสิทธิภำพกำรผลิต 

๐) สรຌำงกองทุนลีๅยงสัตว์฿หຌรงรียนสำมำรถพึไงตนองเดຌ 
๑) ถอดบทรียนกำรลีๅยงสัตว์฿นรงรียน  ส ำหรับถำยทอดควำมรูຌสูนักรียนละผูຌสน฿จ  

ละจัดท ำป็นหลักสูตรกำรรียนรูຌงำนปศุสัตว์฿นรงรียนส ำหรับนักรียนระดับชัๅนตำง โ ตำมควำม
หมำะสมของวัย 
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๒) จัดท ำป็นสืไอกำรสอนละผยพรควำมรูຌส ำหรับนักรียนละชุมชน 

๓) รวบรวมขຌอมูลพันธุ์สัตว์ ละพืชอำหำรสัตว์พืๅนมือง ภูมิปัญญำทຌองถิไนมำ฿ชຌ฿นกำร
ผลิตทำงกำรกษตร ละจัดท ำป็นบอร์ดควำมรูຌ  หมุนวียนทุกดือน 

๔) พัฒนำ฿หຌป็นรงรียนศูนย์บริกำรควำมรูຌดຌำนกำรปศุสัตว์ 
๕) จຌำหนຌำทีไกรมปศุสัตว์ถำยทอดควำมรูຌ ละติดตำม฿หຌค ำนะน ำทำงวิชำกำรอยำง

ตอนืไอง  ป็นพีไลีๅยง฿หຌกับรงรียน฿นกำรด ำนินกิจกรรม 

 ๎. กลุมรงรียนพัฒนา  ป็นรงรียนทีไมีกำรลีๅยงสัตว์อยำงตอนืไอง ผลผลิตอำหำรปรตีน
อยู฿นระดับพอ฿ชຌ (ผลผลิตนืๅอสัตว์ฉลีไย฿น  ํ ภำคกำรศึกษำ  นักรียนเดຌบริภคนຌอยกวำ  ๐์  กรัม/
คน/มืๅอ) มีกำรบันทึกขຌอมูลกำรผลิต  จัดท ำบัญชีฟำร์ม  วิครำะห์ตຌนทุนกำรผลิตเดຌตยังเมครบถຌวน
สมบูรณ์  มีกำรจัดตัๅงกองทุน฿นกำรลีๅยงสัตว์  ตมีงินกองทุนเมมำกพอทีไจะ฿ชຌบริหำรจัดกำรกิจกรรม
กำรลีๅยงสัตว์  หรือซืๅอปัจจัยกำรผลิตเดຌอง  ครูละนักรียนมีควำมรูຌดຌำนปศุสัตว์ละดຌำนตำง โ ทีไ
กีไยวขຌอง  รงรียนสำมำรถป็นศูนย์บริกำรควำมรูຌดຌำนปศุสัตว์เดຌตยังเมสมบูรณ์ ตຌองเดຌรับกำรพัฒนำ
ควำมพรຌอม฿นดຌำนตำง โ  
     นวทางการด านินงาน 

ํ) สงสริมกำรลีๅยงสัตว์ ละวำงผนกำรผลิตปศุสัตว์ พืไอสำมำรถผลิตอำหำรปรตีน฿หຌ
ครบพียงพอกับควำมตຌองกำรของนักรียน  คือ  ฉลีไย  ํ ภำครียน  นักรียนเดຌบริภคอำหำรปรตีน  
๐์  กรัม/คน/มืๅอ 

๎) ด ำนินงำนชนดียวกับ ขຌอ ๎) – ๔)  ฿นกลุมรงรียนตຌนบบ 

๏) พัฒนำรงรียน  ฿หຌมีควำมพรຌอมสูกำรป็นรงรียนตຌนบบ  มีควำมพรຌอม฿นกำร
ถำยทอดควำมรูຌละขยำยผลกำรพัฒนำ฿นรงรียนสูชุมชน 

๐) จຌำหนຌำทีไกรมปศุสัตว์ถำยทอดควำมรูຌ ละติดตำม฿หຌค ำนะน ำทำงวิชำกำรอยำง
ตอนืไอง  ป็นพีไลีๅยง฿หຌกับรงรียน฿นกำรด ำนินกิจกรรมดຌำนปศุสัตว์ 

 ๏. กลุมรงรียนจัดตัๅง฿หม  ป็นรงรียนทีได ำนินกิจกรรมดຌำนปศุสัตว์฿นชวง ํ-๏ ปรก 

     นวทางการด านินงาน 

ํ) สงสริมกำรลีๅยงสัตว์ ละวำงผนกำรผลิตปศุสัตว์ พืไอสำมำรถผลิตอำหำรปรตีน฿หຌ
ครบพียงพอตำมควำมตຌองกำรของนักรียน 

๎) พัฒนำระบบกำรลีๅยง  กำรจัดกำรฟำร์มละสิไงวดลຌอมลีๅยงป็นมำตรฐำน  
๏) ถำยทอดควำมรูຌ ทักษะดຌำนกำรลีๅยงสัตว์฿หຌนักรียน฿หຌมีควำมรูຌ ละทักษะ฿นกำรท ำ

กิจกรรมตำง โ ชน กำรลีๅยงเกเข  ป็ดทศ  เกพืๅนมือง  เกนืๅอ  สุกร  กำรจดบันทึกขຌอมูล  กำรท ำ
บัญชีฟำร์ม กำรท ำรำยงำนผล  กำรสรุปผล  วิครำะห์ประสิทธิภำพกำรผลิต 

๐) สนับสนุนสืไอควำมรูຌกำรลีๅยงสัตว์กรงรียน 

๑) สรຌำงกองทุนลีๅยงสัตว์฿หຌรงรียนสำมำรถพึไงตนองเดຌ 
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๒) รวบรวมขຌอมูลพันธุ์สัตว์ละพืชอำหำรสัตว์พืๅนมือง  ภูมิปัญญำทຌองถิไนมำ฿ชຌ฿นกำร
ผลิตทำงกำรกษตร 

๓) จຌำหนຌำทีไกรมปศุสัตว์ถำยทอดควำมรูຌ ละติดตำม฿หຌค ำนะน ำทำงวิชำกำรอยำง
ตอนืไอง  ป็นพีไลีๅยง฿หຌกับรงรียน฿นกำรด ำนินกิจกรรมดຌำนปศุสัตว์ 

 

 ๐.๎ กิจกรรมการขยายผลงานปศุสัตว์จากรงรียนสูชุมชน 

ป็นกิจกรรมทีได ำนินงำนตำมป้ำหมำยหลักของผนพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร 
ตำมพระรำชด ำริ  สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ดยมีวัตถุประสงค์  พืไอขยำย
กำรพัฒนำงำนปศุสัตว์จำกรงรียนสูชุมชน ละครัวรือน  

วิธีการด านินงาน 

ํ) ส ารวจศักยภาพ  บูรณำกำรพืๅนทีไทีได ำนินงำนกับกรมสงสริมกำรกษตร  กรม
ประมง ดยคัดลือกป้ำหมำยดียวกัน  จຌำหนຌำทีไปศุสัตว์รวมกับครูท ำกำรส ำรวจศักยภำพกำรผลิตสัตว์
ของรงรียน  ควำมสำมำรถ฿นกำรขยำยพันธุ์สัตว์  ควำมตຌองกำรสนับสนุน฿นกำรปรับปรุงพัฒนำกำร
ผลิตสัตว์฿หຌดีขึๅน  ถูกตຌองตำมหลักวิชำกำร  รำยงำนผลกำรส ำรวจตอกรมปศุสัตว์พืไอจัดท ำผน
สนับสนุน 

๎) พัฒนาการผลิตสัตว์  กรมปศุสัตว์฿หຌกำรสนับสนุนรงรียน฿นกำรผลิตสัตว์พันธุ์ดี  
เดຌก กำร฿หຌควำมรูຌ  สนับสนุนอุปกรณ์  พอ-มพันธุ์สัตว์  อำหำรสัตว์ส ำหรับพอ-มพันธุ์  ฿หຌค ำนะน ำ
กำรบริหำรจัดกำรทีไดี  ฿หຌสำมำรถพึไงตนองเดຌ  ฿หຌรงรียนผลิตปศุสัตว์เดຌอยำงพอพียง  นวทำงกำร
ขยำยพันธุ์สัตว์฿นรงรียน฿หຌสำมำรถผลิตสัตว์สนับสนุนสูชุมชนเดຌอยำงตอนืไอง 

๏) สงสริมละถายทอดความรูຌ  ดยน ำกิจกรรมกำรผลิตทำงกำรกษตร฿นรงรียนสู
กำรผลิตอำหำร฿นระดับครัวรือน 

๐) ด านินการผลิตปศุสัตว์ดยผูຌปกครอง  ชุมชน  ตำมค ำนะน ำของครู  ป็นกำรท ำ
กำรกษตรบบผสมผสำนทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 

๑) ติดตามประมินผล  ครูติดตำมผลกำรลีๅยงสัตว์ของผูຌปกครอง  พรຌอม฿หຌค ำนะน ำ
ละ฿หຌควำมรูຌพิไมติม  จัดท ำรำยงำนสงส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด  รำยงำนกรมปศุสัตว์  พืไอสรุป
รำยงำนผลกำรด ำนินงำน  กำรประมินผลละปรับปรุงกำรด ำนินงำน฿หຌดียิไงขึๅน ละขยำยกำร
ด ำนินงำนสูรงรียนอืไนตอเป 
 

 ๐.๏ กิจกรรมรงรียนศูนย์บริการความรูຌดຌานปศุสัตว์ 
 ป็นกิจกรรมทีได ำนินงำนตำมป้ำหมำยหลัก  ของผนพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร  
ตำมพระรำชด ำริ  สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ฉบับทีไ ๑  ดยมีวัตถุประสงค์ 
พืไอ฿หຌรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ  ป็นศูนย์บริกำรควำมรูຌดຌำนปศุสัตว์  ยึดหลักปรัชญำของ
ศรษฐกิจพอพียง 



~ 27 ~ 

 

วิธีการด านินงาน 

ํ) ส านักงานปศุสัตว์ 
    ํ. คัดลือกรงรียนตำมกณฑ์ทีไก ำหนด 

    ๎. จัดท ำผนพัฒนำป็นศูนย์บริกำรควำมรูຌ 
    ๏. สงสริมรงรียนด ำนินกำรตำมผนพัฒนำกำรป็นศูนย์บริกำรควำมรูຌ  ฿หຌ

ค ำนะน ำ฿นกำรจัดท ำสืไอควำมรูຌ  พืไอผยพรประชำสัมพันธ์องค์ควำมรูຌกำรลีๅยงสัตว์ของรงรียน 

๐. ประมินผลกำรด ำนินงำน  ถอดบทรียน รำยงำนกรมปศุสัตว์ 
๎) รงรียน/สถานศึกษา 

ํ. จัดครงสรຌางบริหารจัดการละพัฒนาบุคลากร 

- ตัๅงคณะท ำงำนทีไมีองค์ประกอบทัๅงครู  นักรียน  ผูຌปกครอง  กรรมกำร
สถำนศึกษำ ละปรำชญ์ทຌองถิไน 

- มอบหมำยหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ  นักรียนรับผิดชอบละปฏิบัติงำนป็น
กิจวัตรประจ ำวัน  ครูก ำกับติดตำม  ตรวจสอบ  ละประมินผลงำนของนักรียน  พืไอ฿หຌทุกกิจกรรม
ด ำนินงำนอยำงตอนืไองทุกวัน  ป็นสมือนนิทรรศกำรทีไมีชีวิต 

- จัดกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรของศูนย์บริกำรควำมรูຌ  ทัๅงดຌำนควำมรูຌละทักษะ 

- พัฒนำทักษะดຌำนวิทยำกรกครู  นักรียน ฿หຌสำมำรถถำยทอดควำมรูຌเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ 

๎. พัฒนาสถานทีไพืไอป็นศูนย์บริการความรูຌ (ป็นนิทรรศกำรทีไมีชีวิต ป็นตัวอยำง
฿หຌกประชำชน  ครู  นักรียน หรือผูຌสน฿จมำศึกษำหำควำมรูຌ) 

- ปรับปรุงผังกำร฿ชຌประยชน์ของพืๅนทีไรงรียน฿หຌหมำะสมกับป็นหลงรียนรูຌ  
จัดสภำพวดลຌอม฿หຌสะอำด รียบรຌอยสวยงำม รมรืไน อืๅอตอกำรรียนรูຌละกำรปฏิบัติงำน จัดสดงสืไอ
ควำมรูຌตำง โ ฿นศูนย์บริกำรควำมรูຌ  พืไอ฿หຌนักรียน  ผูຌปกครองละผูຌสน฿จ  เดຌขຌำมำศึกษำหำควำมรูຌ 

- จัดระบบกำรลีๅยงสัตว์฿นรงรียนตำมหลักอนำมัยสิไงวดลຌอม  
- จัดกำรงำนปศุสัตว์ป็นฐำนบริกำรควำมรูຌ  มีควำมรูຌชิงประจักษ์ ทีไสำมำรถ

รียนรูຌเดຌดຌวยตนองทุกกลุมป้ำหมำย 

- จัดสถำนทีไกลำง฿หຌเดຌผูຌรับบริกำรเดຌศึกษำ  ฝຄกหัด ทดลองละทดสอบ 

๏. สรຌางกิจกรรมศูนย์บริการ 

- จัดท ำผนกำรบริกำรควำมรูຌของรงรียน  สืไอสำรผนงำนสูผูຌกีไยวขຌอง 
- จัดท ำปฏิทินกำรบริกำรควำมรูຌของรงรียน 

- ก ำหนดกลุมป้ำหมำยรียนรูຌ   ชน  ครู  นักรียนระดับชัๅน  ผูຌปกครอง  
บุคคลภำยนอก ผสมผสำน 

- จัดท ำสืไอควำมรูຌ฿หຌหมำะสมกับกลุมป้ำหมำย 
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- ประชำสัมพันธ์ผยพรผน/ผลกำรด ำนินงำนศูนย์บริกำรควำมรูຌของรงรียน
฿นรงรียนละ฿นชุมชน 

- จัดกใบขຌอมูลรืไองทีไบริกำร  ควำมสน฿จของผูຌรับบริกำร  วิครำะห์  ถอด
บทรียนพืไอพัฒนำศูนย์บริกำรควำมรูຌ 

- สงสริม฿หຌครูละนักรียน  มีกำรจัดกำรควำมรูຌ  คຌนควຌำ  รวบรวมองค์ควำมรูຌ  
ขำวสำร  ละตัวอยำงทีไป็นนวปฏิบัติทีไดีกีไยวกับกำรปศุสัตว์  องค์ควำมรูຌ  ภูมิปัญญำทຌองถิไน  พันธุ์พืช  
พันธุ์สัตว์พืๅนมือง ดยจัดกใบอยำงป็นระบบ  สำมำรถสืบคຌนเดຌงำย  ละน ำมำผยพรประชำสัมพันธ์
฿นรงรียน฿หຌกผูຌสน฿จตอเป 

- สงสริมกำรสรຌำงนวัตกรรมดຌำนปศุสัตว์฿นรงรียน 

- จัดกิจกรรมประมินผล  ทัๅงดຌำนสถำนทีไ  บุคลำกร  ผนงำน 

- จัดกิจกรรมวันรียนรูຌงำนปศุสัตว์ ดือนละ ํ ครัๅง  ประชุมวิชำกำรประจ ำป 
ป็นวทีลกปลีไยนรียนรูຌ  กำรประชุมสัมมนำ กำรสนทนำกลุม กำรประกวดนวัตกรรม/ผลงำน ป็นตຌน  
พืไอถำยทอดควำมรูຌกำรผลิตปศุสัตว์สูนักรียน  จัดบริกำรดຌำนกำรลีๅยงสัตว์  ป้ำหมำย  ํ์์ คน 

- จัดกิจกรรมผยพรประชำสัมพันธ์งำนดຌำนปศุสัตว์  ชน กำรดินรณรงค์฿น
หมูบຌำน/ชุมชน ฿หຌตระหนักถึงกำรลีๅยงสัตว์ปลอดภัย  กำรตือนภัย  ฝ้ำระวังรืไองรคสัตว์  กำรออก
ดินรณรงค์ฉีดวัคซีนลีๅยงสัตว์ 

- สงสริมกำรท ำสืไอประชำสัมพันธ์ของนักรียนผำนชองทำงตำง โ ชน 
นิทรรศกำร  อกสำร  ปสตอร  วีดีอละสืไอดิจิตอล  ป็นตຌน  

 

 ๐.๐ กิจกรรมการคัดลือกรงรียนครงการตามพระราชด าริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีดน 

กรมปศุสัตว์เดຌด ำนินกำรคัดลือกรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ  กิจกรรมปศุสัตว์ดีดน  
มำตัๅงตป พ.ศ. ๎๑๑ํ  ดยมีวัตถุประสงค์ ดังนีๅ  

ํ. พืไอคัดลือกรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริทีไท ำกิจกรรมปศุสัตว์ดีดน  ผยพร
กียรติคุณละผลงำนของรงรียน฿หຌปรำกฏกสำธำรณชน  ป็นบบอยำงทีไดีละป็นหลงรียนรูຌก
รงรียนอืไน โ  

๎. พืไอสรຌำงขวัญละก ำลัง฿จกครูผูຌปฏิบัติงำน  จຌำหนຌำทีไทีได ำนินงำนกิจกรรมดຌำน
ประสบผลส ำรใจป็นทีไประจักษ์ 

๏. พืไอป็นตຌนบบกำรพัฒนำละยกระดับมำตรฐำนกำรด ำนินงำนกิจกรรมปศุสัตว์ของ
รงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ  ฿หຌด ำนินงำนสนองนวพระรำชด ำริอยำงมีประสิทธิภำพ 

ป้าหมายการคัดลือก 

รงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ  กิจกรรมปศุสัตว์ดีดน รวม  ๔  ขตพืๅนทีไ (ขต ํ ละ
ขต ๎ รวมกัน) พืๅนทีไละ ๏ รำงวัล  คัดลือกดยคณะกรรมกำรทีไส ำนักงำนปศุสัตว์ขตตละขตตงตัๅง  
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คุณสมบัติของรงรียน ทีไมีสิทธ์ิขຌารับการคัดลือก 

ํ. ป็นรงรียนทีได ำนินกิจกรรมปศุสัตว์ภำย฿ตຌครงกำรกษตรพืไออำหำรกลำงวัน ดย
มีกิจกรรมปศุสัตว์ตัๅงต ๎ ชนิดขึๅนเป  ละน ำผลผลิตนืๅอสัตว์ละเขป็นอำหำรกนักรียน 

๎. จัดนักรียนป็นผูຌปฏิบัติกิจกรรมตำง โ อยำงสมไ ำสมอละตอนืไอง 
๏. มีหลักฐำนกำรด ำนินงำนทีไสดง฿หຌหในเดຌชัดจน ละมีขຌอมูลตรวจสอบยຌอนกลับเดຌ 
๐. ด ำนินงำนครงกำรอืไน โ ตำมผนพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร ตำม

พระรำชด ำริ  สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ครบทัๅง  ๔  ครงกำร 

๑. รงรียนทีไเดຌรับรำงวัลกิจกรรมปศุสัตว์ดีดน  ระดับประทศ  อันดับ ํ-๏ งดสงขຌำ
ประกวดป็นวลำ  ๎  ป 

 

หลักกณฑ์การคัดลือกรงรียนครงการตามพระราชด าริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีดน 

กณฑ์กำร฿หຌคะนน  ประกอบดຌวย ๑  องค์ประกอบ  ํ์์  คะนน  ดังนีๅ 
ํ. ดຌานการจัดการผลิตปศุสัตว์  ๎๑  คะนน  พิจำรณำจำกตัวชีๅวัดตอเปนีๅ 

ํ.ํ  ผนกำรผลิตปศุสัตว์ของรงรียนสอดคลຌองตำมกณฑ์ควำมตຌองกำรของ
นักรียน฿นปนัๅนโ ด ำนินกิจกรรมตำมผนอยำงมีประสิทธิภำพ 

ํ.๎  รงรือน/คอกสัตว์ วัสดุอุปกรณ์กำรลีๅยง กำรป้องกันรค มีจ ำนวนหมำะสม
พียงพอ บ ำรุงรักษำ ละจัดกใบหมำะสม ถูกสุขลักษณะ พรຌอม฿ชຌงำน 

ํ.๏  ปัจจัยกำรผลิตสัตว์ อำหำรสัตว์ วชภัณฑ์ หมำะสม มีคุณภำพ 

ํ.๐  กำรบันทึกขຌอมูลกิจกรรมบัญชีฟำร์มถูกตຌอง ครบถຌวน สมไ ำสมอ  
ํ.๑  กำรจัดกำรสิไงวดลຌอมละสุขอนำมัยกำรลีๅยงสัตว์  สะอำด ควำมป็นระบียบ 

๎. ดຌานบริหารจัดการผลผลิต  ํ๑  คะนน  พิจำรณำจำกตัวชีๅวัดตอเปนีๅ 
๎.ํ  ผลผลิตประภทนืๅอสัตว์ของรงรียนพียงพอตำมกณฑ์ควำมตຌองกำร 

๎.๎  จัดอำหำรประภทนืๅอสัตว์฿หຌนักรียนเดຌบริภคครบตำมกณฑ์ควำมตຌองกำร 

๎.๏  กำรจ ำหนำยผลผลิต฿นรำคำทีไหมำะสม จัดกใบผลผลิตอยำงดี งินรำยเดຌจัดตัๅง
กองทุนลีๅยงสัตว์฿ชຌประยชน์หมำะสม 

๏. ดຌานการจัดกระบวนการรียนรูຌ  ๎์  คะนน  พิจำรณำจำกตัวชีๅวัดตอเปนีๅ 
๏.ํ  ประมินผลควำมรูຌวิชำกษตรของนักรียนตำมตัวชีๅวัดของผน กพด.ฉบับทีไ ๑ 

๏.๎  จัดกิจกรรมสงสริม฿หຌกิดกำรรียนรูຌ ผำนศูนย์บริกำรควำมรูຌ 
๏.๏  จัดฐำนรียนรูຌ ทีไหลำกหลำย ครอบคลุมกิจกรรมตำมผน กพด.ฉบับทีไ ๑ 

๏.๐  สถำนทีไ/ศูนย์บริกำรรียนรูຌ  มีกำรบริหำรกำรด ำนินงำน ฿หຌมีควำมพรຌอม฿น
กำรถำยทอดควำมรูຌ 

๏.๑  สืไอรียนรูຌทีไหลำกหลำย 
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๐. ดຌานการบูรณาการละการขยายผลสูชุมชน ๎์ คะนน พิจำรณำจำก 

๐.ํ  ชุมชนตระหนัก ขຌำ฿จครงกำรฯ ถึงกำรพัฒนำศักยภำพของดใกละยำวชน  
ละ฿หຌควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ของรงรียน 

๐.๎  ผูຌปกครองรียนรูຌ  ขຌำ฿จกำรผลิตสัตว์ กิดอำชีพป็นรำยเดຌ รวมกลุมกัน
พัฒนำกำรลีๅยงสัตว์ สนับสนุนกำรด ำนินงำนตำงโ ของรงรียน 

๐.๏  ชุมชนวำงผนกำรผลิตรวมกับรงรียน ผลิต฿นสวนทีไรงรียนผลิตเดຌเมพอ 
พืไอขำย฿หຌรงรียนส ำหรับบริหำรจัดกำรอำหำรกลำงวัน 

๐.๐  ขยำยผลกำรพัฒนำดຌำนปศุสัตว์฿นรงรียน สูชุมชน ผูຌปกครองนักรียน 

๐.๑  บูรณำกำรกับกิจกรรมอืไน โประยุกต์฿ชຌภูมิปัญญำทຌองถิไนผสมผสำนกับควำมรูຌ฿น
กำรลีๅยงสัตว์ 

๑. ดຌานผลสัมฤทธ์ิของการด านินกิจกรรมปศุสัตว์ ๎์ คะนน พิจำรณำจำก 

๑.ํ  นักรียนมีสุขภำพขใงรง มีนๅ ำหนัก สวนสูงตำมกณฑ์มำตรฐำน (พลศึกษำ) 
๑.๎  นักรียนมีควำมรูຌดຌำนกำรลีๅยงสัตว์ กำรป้องกันรค มีทักษะ ประสบกำรณ ์ 

(หัตถศึกษำ) 
๑.๏  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรรียนของนักรียนดຌำนวิชำกำร อยู฿นระดับมำตรฐำนทียบกับ

คะนนฉลีไยรຌอยละของกลุมรงรียน หรือขตพืๅนทีไกำรศึกษำ หรือของประทศ พฤติกรรมดຌำนคุณธรรม
ละจริยธรรมสวน฿หญอยูระดับดี (พุทธิศึกษำ ละจริยศึกษำ) 

๑.๐  รงรียนป็นศูนย์บริกำรควำมรูຌดຌำนปศุสัตว์ 
 

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 

ํ. ป็นขวัญละก ำลัง฿จส ำหรับผูຌปฏิบัติงำนครงกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไน
ทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ  กิจกรรมปศุสัตว์ 

๎. กิดกำรพัฒนำกำรด ำนินงำนกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ  
อยำงมีประสิทธิภำพ  ป็นตัวอยำงรียนรูຌ฿หຌกผูຌปกครองละผูຌสน฿จเดຌ 

 

 ๐.๑  กิจกรรมรวบรวมผลงานนักรียนกิจกรรมปศุสัตว์ดีดน฿นรงรียนครงการตาม
พระราชด าริ  

วัตถุประสงค์ 
ํ. พืไอรวบรวมผลงำนของนักรียนดຌำนกำรถำยทอดองค์ควำมรูຌ  รียงควำม ละภำพวำดทีไ

กีไยวกับกำรท ำกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียน  จัดพิมพ์ผยพรสูรงรียน฿นครงกำรฯ หนวยงำนทีไ
กีไยวขຌองละผูຌสน฿จ  ป็นกำรผยพรพระรำชกรณียกิจ  สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ  สยำมบรม
รำชกุมำรี 
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๎. พืไอชืไอมยงกิจกรรมดຌำนปศุสัตว์เปสูกระบวนกำรรียนกำรสอนวิชำตำง โ ดยฉพำะ
วิชำกำรงำนพืๅนฐำนอำชีพละทคนลยี  ภำษำเทย  ศิลปะ  นักรียนสำมำรถจัดท ำผลงำนผำนสืไอ
ควำมหมำยเดຌ 

๏. พืไอป็นขวัญ  ก ำลัง฿จกครูละนักรียน฿นกำรท ำกิจกรรมปศุสัตว์  ปลูกฝังทัศนคติทีไดี
ละหในคุณคำของกำรท ำงำนดຌำนกำรกษตร 

ประภทของผลงาน บงออกป็น  ๏  ประภท 

ํ. รียงความ  มีหลักกณฑ์กำรพิจำรณำ (ํ์์  คะนน) ดังนีๅ 
- นืๅอหำสอดคลຌองกับชืไอรืไอง  มีหตุผลละตัวอยำงสนับสนุน (๑์ คะนน) 
- มีควำมคิดสรຌำงสรรค์ (๎์  คะนน) 
- กำร฿ชຌภำษำอยำงหมำะสม (กระชับ ขຌำ฿จงำย ชัดจน) (ํ๑ คะนน) 
- จัดรูปบบขียนรียงควำมอยำงหมำะสม (ํ๑  คะนน) 

๎. ภาพวาด  มีหลักกณฑ์กำรพิจำรณำ (ํ์์  คะนน)  ดังนีๅ 
- ควำมสอดคลຌองถึงหัวขຌอภำพ กำรวำงภำพหมำะสม (๏์ คะนน) 
- ควำมคิดสรຌำงสรรค์ (๏์  คะนน) 
- ควำมประณีตสวยงำม (๏์  คะนน) 
- ควำมรียบรຌอยสะอำดของภำพ (ํ์  คะนน) 

๏. ผลงานความรูຌ การผลิตปศุสัตว์฿นรงรียน มีกณฑ์กำรพิจำรณำ (ํ์์ คะนน) ดังนีๅ 
- ควำมชัดจนขององค์ควำมรูຌ  (สำมำรถน ำสนอองค์ควำมรูຌเดຌอยำงชัดจน  ดย

อำจจะน ำสนอ฿หຌหในถึงชุดองค์ควำมรูຌทีไเดຌจำกกำรถอดบทรียน หรือมีหลักฐำนองค์ควำมรูຌทีไคนทัไวเป
ขຌำถึงงำย) (๎์  คะนน) 

- กำรบรรลุวัตถุประสงค์หรือประยชน์ขององค์ควำมรูຌ (สำมำรถน ำสนอประยชน์
ขององค์ควำมรูຌตอกำรพัฒนำคน กำรท ำงำน  ทัๅงนีๅ ควรมีกำรสดงถึงผลจำกกำรน ำองค์ควำมรูຌเป
ประยุกต์฿ชຌ  ละกำรขยำยผลอยำงตอนืไอง) (๐์  คะนน) 

- ควำมครบถຌวนของกระบวนกำรจัดกำรควำมรูຌ (กระบวนกำรจัดกำรควำมรูຌมี ๓ 
ขัๅนตอน คือ ํ) กำรบงชีๅควำมรูຌ  ๎) กำรสรຌำงละสวงหำควำมรูຌ  ๏) กำรจัดกำรควำมรูຌ฿หຌป็นระบบ  
๐) กำรประมินผลละกลัไนกลองควำมรูຌ  ๑) กำรขຌำถึงควำมรูຌ  ๒) กำรลกปลีไยนควำมรูຌละ ๓) กำร
รียนรูຌ) (๎์  คะนน) 

- กำรน ำสนอนืๅอหำมีควำมถูกตຌอง  ครอบคลุม ละป็นล ำดับ (ํ์  คะนน) 
- รูปบบกำรน ำสนอขຌำ฿จงำย  สวยงำม นำสน฿จ (ํ์  คะนน) 
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๑. การจัดท าผนปรับปรุงรงรือนลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ 
 รงรียนทีไมีผลกำรด ำนินงำนตไ ำกวำมำตรฐำน นืไองจำกรงรือนคอกสัตว์ช ำรุดทรุดทรม  ควร
ซอมซมปรับปรุงรงรือน฿หຌมีควำมมัไนคงขใงรง  ถูกหลักสุขำภิบำล กำรป้องกันรค สะดวกตอกำร
ปฏิบัติงำนของนักรียน 

 ฿หຌส ำนักงำนปศุสัตว์ขต/ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด  ส ำรวจสภำพ฿หຌค ำนะน ำซอมซมปรับปรุง  
ระบุวิธีกำรด ำนินงำน  หลงงบประมำณ  ดย฿ชຌงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์ของรงรียนหรือ
งบประมำณทีไรงรียนจัดหำเดຌด ำนินกำรกอน  หำกเมมีงบประมำณสนับสนุนจ ำป็นตຌองขอรับกำร
สนับสนุนจำกกรมปศุสัตว์  ฿หຌท ำจัดท ำรำยละอียดขຌอมูลพรຌอมภำพถำยสงกรมปศุสัตว์ภำย฿นวันทีไ  ๏์  
มษำยน  ของตละป  ดยนຌนควำมประหยัดละกำรมีสวนรวมของรงรียน  ผูຌปกครองละชุมชน 

 กรมปศุสัตว์จะพิจำรณำ฿หຌกำรสนับสนุนตำมควำมหมำะสมดย฿ชຌงบประมำณปกติหรือ
งินกองทุนพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร กรมปศุสัตว์ (กพด.กรมปศุสัตว์) 
 

 ขຌอมูลทีไก าหนด฿หຌรายงาน฿นผนปรับปรุงรงรือน  คือ  
- ชืไอรงรียน  สังกัด  ทีไตัๅง  รำยชืไอครู฿หญ  ครูปศุสัตว์  หมำยลขทรศัพท์ 
- สภำพปัญหำของรงรือนคอกสัตว์฿นปัจจุบันพรຌอมภำพถำย  ควำมตຌองกำรปรับปรุง ละ

วิธีด ำนินกำร 

- รำยละอียดงบประมำณทีไจ ำป็น หลงสนับสนุน งินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์ของรงรียน 

ดังตัวอยำงหนຌำถัดเป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รงรือนเกเขบบปลอยทีไเดຌรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก กองทุน กพด.กรมปศุสัตว์ 
รร.บຌำนมระมิง  อ ำภอทำสองยำง  จังหวัดตำก 
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ตัวอยางบบขอรับการสนับสนุนงิน กพด.กรมปศุสัตว์ 
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สรุป  
วัตถุประสงค์กำรด ำนินงำนของกรมปศุสัตว์  ครงกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร

ตำมพระรำชด ำริ  สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  คือ ํ) สนับสนุนกำรลีๅยงสัตว์฿น
รงรียน ฿หຌสำมำรถผลิตอำหำรปรตีนป็นอำหำรกลำงวันของนักรียนเดຌครบตำมกณฑ์ตอนืไองตลอดป 
๎)  สงสริม฿หຌนักรียนมีควำมรูຌละทักษะดຌำนกำรลีๅยงสัตว์   ๏) สนับสนุน฿หຌรงรียนมีศักยภำพ  จัดตัๅง
กองทุนพืไอกำรลีๅยงสัตว์ของรงรียน  มีกำรจดบันทึกขຌอมูลบัญชีฟำร์มถูกตຌอง ละ ๐) สงสริม฿หຌ
นักรียนมีควำมรูຌพืๅนฐำนดຌำนกำรกษตรยัไงยืน ละกำรจัดกำรผลิตภำย฿ตຌนวคิดหลักปรัชญำของ
ศรษฐกิจพอพียง 

นวทำงกำรด ำนินงำนตำมผนพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร   ตำมพระรำชด ำริ ฯ   

ฉบับทีไ ๑  พ.ศ. ๎๑๒์-๎๑๒๕  ทีไกรมปศุสัตว์มีสวนรวม฿นกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน  ๓ ป้ำหมำยยอย
เดຌก  

ํ. ป้ำหมำยยอยทีไ ๐.ํ  ดใกละยำวชนมีควำมรูຌละทักษะพืๅนฐำนทำงกำรกษตรยัไงยืน     
฿นกำรผลิตอำหำรพืไอกำรบริภค 

๎. ป้ำหมำยยอยทีไ ๐.๎  ดใกละยำวชนมีควำมรูຌละทักษะพืๅนฐำนทำงดຌำนอำชีพทีไจ ำป็น    
฿นกำรด ำรงชีพอยำงนຌอย ํ อำชีพ 

๏. ป้ำหมำยยอยทีไ ๓.ํ   กำรน ำกิจกรรมกำรผลิตทำงกำรกษตร฿นรงรียนมำสูกำรผลิต
อำหำร  ฿นระดับครัวรือน 

๐. ป้ำหมำยยอยทีไ ๓.๏  ดใกละยำวชนสำมำรถน ำควำมรูຌละทักษะ฿นกำรรียนรูຌวิชำชีพ
ทีไจ ำป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิต กำรบัญชี มำ฿ชຌ฿นครอบครัว 

๑. ป้ำหมำยยอยทีไ ๔.ํ  รงรียนจัดกิจกรรมกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿หຌป็นนิทรรศกำร
ทีไมีชีวิตป็นตัวอยำง฿หຌกประชำชน ครู นักรียน หรือผูຌสน฿จมำศึกษำรียนรูຌ 

๒. ป้ำหมำยยอยทีไ ๔.๎  ครูละดใกนักรียนสำมำรถถำยทอดควำมรูຌดยกำรป็นวิทยำกร 

๓. ป้ำหมำยยอยทีไ ๔.๏  มีวทีลกปลีไยนประสบกำรณ์฿นกำรพัฒนำดใกละยำวชนอยำง
กวຌำงขวำงทัๅง฿นระดับภำค ประทศ ละนำนำชำติ 

ดยมีกิจกรรมทีไกรมปศุสัตว์ด ำนินงำน ภำย฿ตຌผนพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำรฯ  
ฉบับทีไ ๑  พ.ศ. ๎๑๒์-๎๑๒๕  จ ำนวน  ๑ กิจกรรม ประกอบดຌวย   

ํ. กิจกรรมสงสริมกำรลีๅยงสัตว์    
๎. กิจกรรมกำรขยำยผลงำนปศุสัตว์จำกรงรียนสูชุมชน 

๏. กิจกรรมรงรียนศูนย์บริกำรควำมรูຌดຌำนปศุสัตว์    
๐. กิจกรรมกำรคัดลือกรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ   กิจกรรมปศุสัตว์ดีดน 

๑. กิจกรรมกำรรวบรวมผลงำนนักรียน  กิจกรรมปศุสัตว์ดีดน฿นรงรียนครงกำรตำม
พระรำชด ำริ   
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บททีไ ๏ 

นวทางการปฏิบัติงานสงสริมการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ 
 

 กรมปศุสัตว์  เดຌด ำนินกิจกรรมกำรลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ มำตัๅงตป 
พ.ศ. ๎๑๏๔  ป็นวลำกวำ  ๎๎ ป   ดยมีรงรียนทีไเดຌรับกำรสนับสนุนปละประมำณ  ๑์์  หง   
ตผลกำรปฏิบัติงำนทีไผำนมำสวน฿หญยังเมสำมำรถผลิตอำหำรปรตีนเดຌอยำงพียงพอ รูปบบกำร
ด ำนินงำนยังเมชัดจนละขำดควำมตอนืไอง  ผูຌปฏิบัติงำนยังขำดควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไมีตอครงกำร 
ดยฉพำะอยำงยิไงควำมเมตอนืไองของบุคลำกรทีไรับผิดชอบครงกำร฿นรงรียนทีไมีกำรปลีไยนปลง
ตลอดวลำ นอกจำกนีๅสภำพพืๅนทีไของรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริสวน฿หญมีควำมตกตำงจำก
พืๅนทีไปกติทัไวเป  ดังนัๅนจึงตຌองมีนวทำง฿นกำรปฏิบัติงำนพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ครงกำร  ซึไงผูຌวิจัยเดຌศึกษำละรวบรวมจำกประสบกำรณ์฿นกำรปฏิบัติงำนครงกำรพัฒนำดใกละ
ยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี  ฿นพืๅนทีไ
จังหวัดตำก ตัๅงตป พ.ศ. ๎๑๑ํ-๎๑๒์ พบวำ กำรสงสริมกำรลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงกำรตำม
พระรำชด ำริ  ฿หຌประสบผลส ำรใจละมีประสิทธิภำพนัๅน   จຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติงำนมีสวนส ำคัญทีไจะ
ขับคลืไอน฿หຌครงกำรบรรลุปງำหมำย  ดังนัๅน ฿นบทนีๅจึงขอน ำสนอ฿นประดในบทบำทของจຌำหนຌำทีไ
ละหลักกำรด ำนินงำนดຌำนกำรลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ ดังตอเปนีๅ 
  

ํ. บทบาทของจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานสงสริมการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ 
 ฿นกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ ฿นกำรสงสริมกำรลีๅยงสัตว์ ฿นรงรียนครงกำรตำม
พระรำชด ำริ  มีควำมตกตำงจำกกำรปฏิบัติงำนกำรสงสริมกำรลีๅยงสัตว์ทัไวเป ดຌวยขຌอจ ำกัดทำงดຌำน
พืๅนทีไ กำรคมนำคม ละควำมยำกล ำบำกตำง โ  ดังนัๅน จຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติงำนจึงตຌองมีควำมรูຌละทักษะ
฿นดຌำนตำง โ ตอเปนีๅ  นืไองจำกตຌองสวมบทบำทพืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุปງำหมำย เดຌก  บทบำท
ของนักส ำรวจ (Explorers)    บทบำทของนักวิครำะห์ (Analyst)  บทบำทของนักวำงผน (Planner)  
บทบำทของนักประสำนงำน (Coordinator)  บทบำทของนักประชำสัมพันธ์ละถำยทอดทคนลยี 

(Public Relations Officer & Technology transfer)  ละ บทบำทของนักประมินละติดตำมผล 

(Evaluator & Tracking)  
ํ. บทบาทของนักส ารวจ  (Explorers)  ฿นกำรปฏิบัติงำน฿นพืๅนทีไซึไงบำงหงอำจจะดินทำง

ล ำบำกจึงจ ำป็นตຌองมีกำรส ำรวจขຌอมูลทุกดຌำนของรงรียน  ชุมชน  วัฒนธรรมประพณี  ควำมชืไอ  
ขຌอจ ำกัด ละปัญหำอุปสรรคตำง โ ทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริมกำรลีๅยงสัตว์฿นรงรียน รวมทัๅงจุดขใง
จุดออน  อกำส ละวิกฤตตำง โ  ซึไงกำรส ำรวจขขຌอมูลจึงป็นจุดริไมตຌนของกำรพัฒนำดใกละยำวชน
฿นถิไนทุรกันดำรอยำงทຌจริง ละขຌอมูลดังกลำวจะน ำเปวิครำะห์ละวำงผนกำรปฏิบัติงำนตอเป   
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 ๎. บทบาทของนักวิคราะห์ (Analyst)  มืไอส ำรวจละรวบรวมขຌอมูลจำกพืๅนทีไมำครบถຌวน
ลຌวกใด ำนินกำรวิคระห์ขຌอมูล พืไอประมินควำมป็นเปเดຌ ละควำมหมำะสมของรงรียนตละหง 
ส ำหรับวำงผน฿นกำรด ำนินงำนตอเป 

  ๏. บทบาทของนักวางผน (Planner) ป็นบทบำททีไส ำคัญนืไองจำกกำรวำงผนป็นหัว฿จ
ของกำรปฏิบัติงำน   ทัๅงนีๅตຌองอำศัยขຌอมูลทีไครบถຌวนละถูกตຌอง    ผำนกระบวนกำรวิครำะห์ขຌอมูล     
ทีไถูกตຌองมนย ำกใท ำ฿หຌเดຌผนทีไดี ละจะน ำเปสูกำรปฏิบัติงำนทีไมีประสิทธิภำพ 

 ๐. บทบาทของนักประสานงาน (Coordinator) ฿นกำรปฏิบัติงำนมีหนวยงำนทีไกีไยวขຌองทีไ
ตຌองปฏิบัติงำนรวมกันหรือสนับสนุน฿นบำงกิจกรรม ทัๅงภำย฿นกรมปศุสัตว์ ละหนวยงำนภำยนอก 
รวมถึงตຌนสังกัดของรงรียนตำง โ ดังนัๅน  จึงตຌองมีทักษะ฿นกำรประสำนงำนพืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
รำบรืไน ป็นเป฿นทิศทำงดียวกัน  ละกิดกำรบูรณำกำรชิงพืๅนทีไพืไอ฿หຌบรรลุปງำหมำยรวมกัน 

 ๑. บทบาทของนักประชาสัมพันธ์ละถายทอดทคนลยี (Public Relations Officer & 

Technology transfer)  ป็นบทบำททีไตຌองชีๅจงท ำควำมขຌำ฿จหรือสรຌำงกำรรับรูຌ฿หຌกผูຌทีไกีไยวขຌอง
เดຌทรำบละขຌำ฿จตรงกัน รวมทัๅงกำรป็นวิทยำกรถำยทอดควำมรูຌละทคนลยีดຌำนกำรลีๅยงสัตว์ละ
กำรปฏิบัติงำนอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 
 ๒. บทบาทของนักประมินละติดตามผล (Evaluator & Tracking) ฿นกำรปฏิบัติงำนตຌอง
มีกำรติดตำมประมินผลอยำงสมไ ำสมอ  พืไอประมินควำมป็นเปเดຌระหวำงกำรด ำนินงำน ละ
ประมินผลสัมฤทธิของครงกำรมืไอสิๅนสุดปงบประมำณหรือกำรด ำนินงำน ลຌวสรุป฿หຌผูຌกีไยวขຌองทรำบ 

 จำกทีไกลำวมำขຌำงตຌนทัๅง  ๒  บทบำท มีควำมส ำคัญตอผูຌปฏิบัติงำนสงสริมกำรลีๅยงสัตว์฿น
รงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ  ตຌองปฏิบัติงำน฿นทุกบทบำทเปพรຌอม โ กัน ดังนัๅนจึงตຌองมีกำร
พัฒนำตนอง฿หຌพรຌอมอยูสมอพืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน฿นบทบำทตำง โ มีประสิทธิภำพ   
 

๎. การนຌอมน าหลักการทรงงาน฿นพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช  บรมนาถบพิตร  
มาป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงาน 

 ป็นทีไประจักษ์กันลຌววำ พระบำทสมดใจพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยดช บรมนำถบพิตร  
ทรงมีสำยพระนตรละพระอัจฉริยภำพ฿นดຌำนกำรพัฒนำตำง โ ปรำกฏกสำยตำประชำชนทัๅงชำวเทย
ละชำวตำงประทศ  ทรงทุมทพระวรกำย  ทรงตรำกตร ำละมุงมัไน  พืไอกຌเขปัญหำควำมดือดรຌอน
฿หຌกพสกนิกร  เมวำจะชืๅอชำติ฿ด ศำสนำ฿ด  หรืออยูหำงเกลสักพียง฿ดกใมิทรงยอทຌอ  ขຌำเป
ชวยหลือรำษฎรทัๅงดຌำนสำธำรณสุข  กำรศึกษำ  สำธำรณูปภคขัๅนพืๅนฐำน  กำรกษตร  กำรฟ้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม  ทัๅงดิน นๅ ำ ปຆำเมຌละพลังงำน  (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
ศรษฐกิจละสังคมหงชำติ, ๎๑๑๓. หนຌำ ํ์) 
 กำรทรงงำน฿นพระบำทสมดใจพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยดช บรมนำถบพิตร ทรงยึด
หลักกำรด ำนินงำน฿นลักษณะทำงสำยกลำงทีไสอดคลຌองกับสิไงทีไอยูรอบตัวละสำมำรถปฏิบัติเดຌจริง 
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ทรงมีควำมละอียดรอบครอบ ละทรงคิดคຌนหำนวทำงพัฒนำพืไอมุงสูประยชน์ตอประชำชนสูงสุด   
สำมำรถน ำมำปฏิบัติพืไอป็นนวทำง฿นกำรสงสริมกำรลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ  
฿หຌประสบผลส ำรใจละมีประสิทธิภำพ  ซึไงป็นนวทำงกำรพัฒนำทีไขຌมขใงละยัไงยืน ดຌวยกำรนຌอมน ำ
หลักกำรทรงงำนทีไส ำคัญมำปฏิบัติ  ดังตอเปนีๅ  
 

๎.ํ  ศึกษาขຌอมูลอยางป็นระบบ 

    กอนทีไจะด ำนินครงกำรจ ำป็นอยำงยิไงทีไจะตຌองมีกำรศึกษำขຌอมูลรำยละอียดตำง โ อยำง
ป็นระบบ  ทัๅงจำกขຌอมูลบืๅองตຌนจำกอกสำรคูมือกำรปฏิบัติงำน ละสอบถำมจำกจຌำหนຌำทีไ  ครู ละ 
ผูຌมีสวนกีไยวขຌอง  ชน ครูปศุสัตว์ ครู฿หญ จຌำหนຌำทีไ฿นพืๅนทีไ ป็นตຌน พืไอ฿หຌเดຌรำยละอียดหรือขຌอมูลทีไ
ครบถຌวนถูกตຌอง  อันจะป็นประยชน์ตอกำรวำงผนกำรด ำนินงำน฿หຌมีประสิทธิภำพละบรรลุ
วัตถุประสงค์ของครงกำร  

 

๎.๎  ระบิดจากขຌาง฿น 

    นืไองจำกจ ำนวนรงรียนละสถำนศึกษำทีไอยู฿นครงพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไน
ทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ  มีจ ำนวนมำกละมีควำมตกตำงกัน฿นหลำย โ ดຌำน เมสำมำรถทีไจะท ำ
฿หຌส ำรใจพรຌอมกันเดຌ ดຌวยมีขຌอจ ำกัดตำง โ  ดังนัๅน จึงควรลือกรงรียนทีไมีควำมพรຌอมมำกทีไสุดพืไอ   
น ำรองหรือป็นตัวอยำง฿นกำรพัฒนำ฿หຌหในผลป็นรูปธรรม  ซึไงจะป็นตຌนบบ฿หຌกรงรียนอืไนโมำ
ศึกษำหรือปฏิบัติตำมเดຌ  ดยปรับ฿ชຌ฿หຌหมำะสมกับควำมพรຌอมของตละรงรียน  

   

๎.๏  ท าตามล าดับขัๅน 

    ฿นกำรทรงงำนของพระบำทสมดใจพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยดช  บรมนำถบพิตร     
จะทรงริไมตຌนจำกสิไงทีไจ ำป็นของประชำชนทีไสุดกอน ดังพระบรมรำชวำท มืไอวันทีไ  ํ๔  กรกฎำคม  
๎๑ํ๓ ควำมตอนหนึไงวำ 

    ...กำรพัฒนำประทศจ ำป็นตຌองท ำตำมล ำดับขัๅน  ตຌองสรຌำงพืๅนฐำนคือควำมพอมีพอกิน
พอ฿ชຌของประชำชนสวน฿หญป็นบืๅองตຌนกอน  ฿ชຌวิธีกำรละอุปกรณ์ทีไประหยัด  ตถูกตຌองตำมหลัก
วิชำกำร  มืไอเดຌพืๅนฐำนทีไมัไนคงพรຌอมพอสมควรละปฏิบัติเดຌลຌว จึงคอยสรຌำงคอยสริมควำมจริญ  
ละฐำนะศรษฐกิจขึๅนสูงขึๅนดยล ำดับตอเป หำกมุงตจะทุมท  สรຌำงควำมจริญยกศรษฐกิจ฿หຌ
รวดรใวตประกำรดียว  ดยเม฿หຌผนปฏิบัติกำรสัมพันธ์กับสภำวะของประทศละของประชำชน  
ดยสอดคลຌองดຌวย กใจะกิดควำมเมสมดุล฿นรืไองตำง โ ขึๅน  ซึไงอำจกลำยป็นควำมยุงยำกลຌมหลวเดຌ฿น
ทีไสุด  ดังหในเดຌทีไอำรยประทศก ำลังประสบปัญหำทำงศรษฐกิจอยำงรุนรง฿นวลำนีๅ 

    กำรชวยหลือสนับสนุนประชำชน฿นกำรประกอบอำชีพละตัๅงตัว฿หຌมีควำมพอกิจ พอ฿ชຌ
กอนอืไนป็นพืๅนฐำนนัๅนป็นสิไงส ำคัญอยำงยิไงยวด  พรำะผูຌทีไมีอำชีพละฐำนะพียงพอทีไจะพึไงตนอง
ยอมสำมำรถสรຌำงควำมจริญกຌำวหนຌำระดับทีไสูงเดຌตอเปดยนนอน  สวนกำรถือหลักทีไจะสงสริมควำม
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จริญ฿หຌคอยป็นคอยเปตำมล ำดับ  ดຌวยควำมรอบคอบ ระมัดระวังละประหยัดนัๅน กใพืไอปງองกันควำม
ผิดพลำดลຌมหลว ละพืไอ฿หຌบรรลุผลส ำรใจเดຌนนอนบริบูรณ์... 

    จำกพระบรมรำชวำททีไอัญชิญมำดังกลำว สำมำรถน ำมำป็นนวทำง฿นกำรด ำนินงำนดย
กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรพัฒนำอยำงป็นขัๅนตอน  ริไมตຌนจำกควำมจ ำป็นพืๅนฐำน฿นกำรด ำนิน
ครงกำร  ชน  กำรริไมลีๅยงสัตว์พืไอน ำมำป็นอำหำรกลำงวันกนักรียนกอนป็นล ำดับรก ตอจำกนัๅน
จึงขยำยผลสูชุมชน หรือจ ำหนำยภำยนอกพืไอสรຌำงกองทุน฿นกำรด ำนินงำน฿นรุนตอเป ป็นตຌน 

 

๎.๐  ภูมิสังคม 

    จำกทีไกลำวเปลຌวขຌำงตຌนวำรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ  มีควำมตกตำงจำก
รงรียนทัไวเป อำทิชน ควำมตกตำงดຌำนภูมิศำสตร์นืไองจำกสวน฿หญตัๅงอยู฿นถิไนทุรกันดำรละ
หำงเกล  ขำดคลนสิไงอ ำนวยควำมสะดวกละสำธำรณูปภคตำง โ   ควำมตกตำงทำงสังคมละ
ควำมป็นอยูนืไองจำกสวน฿หญป็นชำวเทยภูขำหรือชนผำตำง โ ซึไงมีวัฒนธรรม ประพณี วิถีชีวิต 
ละควำมชืไอตกตำงกัน  ละประกำรส ำคัญคือควำมตกตำงดຌำนภำษำ   ดังนัๅน  ฿นกำรด ำนินงำน 
จึงตຌองมีศึกษำท ำควำมขຌำ฿จกลุมปງำหมำย฿หຌชัดจน   เมขัดตอวัฒนธรรม ประพณี ละควำมชืไอของ
ชุมชน  ชน  ชุมชนบำงหงนับถือลัทธิฤำษีละมีกฎหຌำมลีๅยงสัตว์฿นหมูบຌำน กใควรงดวຌนกิจกรรมกำร
ลีๅยงสัตว์฿นรงรียนนัๅน   ควำมชืไอทีไวำมสุกรทีไคลอดลูกออกมำป็นพศดียวกันทัๅงคลอกถือวำผิดผี 
ตຌองฆำทิๅงทัๅงมละลูกสุกร  ป็นตຌน     

    

๎.๑  เมติดต ารา 

    รงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ  สวน฿หญมีทีไตัๅงอยู฿นถิไนทุรกันดำรละหำงเกล  ฿นกำร
ปฏิบัติงำน฿นพืๅนทีไดังกลำวหำกยึดติดวิชำกำรหรือต ำรำมำกกินเปกใจะป็นอุปสรรค฿นกำรท ำงำน  
นืไองจำกขำดควำมพรຌอม฿นทุกโดຌำน  ดังนัๅนจึงตຌอง฿ชຌวิธีกำรท ำงำนทีไมีลักษณะอนุลม  รอมชอมกับ
สภำพธรรมชำติ  สิไงวดลຌอม  สภำพสังคม  จิตวิทยำของชุมชน  เมผูกมัดติดกับวิชำกำรละทคนลยี
ทีไเมหมำะสมกับสภำพชีวิตควำมป็นอยูทีไทຌจริงของชุมชน  น ำหลักทำงวิชำกำรมำปรับ฿ชຌ฿หຌสอดคลຌอง
กับภูมิปัญญำทຌองถิไน 

 

๎.๒  ประหยัด  รียบงาย  เดຌประยชน์สูงสุด 

    จำกทีไกลำวมำลຌวขຌำงตຌนวำรงรียนสวน฿หญตัๅงอยู฿นถิไนทุรกันดำรมีขຌอจ ำกัด฿นกำรพัฒนำ
หลำยดຌำน ดังนัๅน  ฿นกำรปฏิบัติงำนสงสริมกำรลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ  ควรนຌน
วิธีกำรทีไประหยัด  รียบงำย เมยุงยำก สอดคลຌองกับวิถีชีวิตของชุมชน  ครู นักรียน ละผูຌปกครอง 
สำมำรถท ำเดຌดຌวยตนององ วัสดุ อุปกรณต์ำง โ  สำมำรถหำเดຌ฿นทຌองถิไน   ดยน ำมำประยุกต์฿ชຌกับสิไง
ทีไมีอยู฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 
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๎.๓  การมีสวนรวม 

    ฿นกำรปฏิบัติงำน฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำรินัๅน  มีบุคคลละหนวยงำนทีไตຌอง
กีไยวขຌองหลำยฝຆำย ดังนัๅนจึงตຌองประสำนควำมรวมมือพืไอรวมกันด ำนินงำน฿หຌบรรลุปງำประสงค์ของ
ครงกำร  จึงตຌองปຂดอกำส฿หຌทุกคนมีสวนรวม฿นกำรสดงควำมคิดหใน  กำรวำงผน ละกำร
ด ำนินงำน฿นขัๅนตอนตำง โ ดยฉพำะอยำงยิไงกำรมีสวนรวมกำรบริหำรครงกำรพืไอ฿หຌมีควำมขຌมขใง
ละพึไงตนอง  ดຌวยควำมรูຌสึกรวมป็นจຌำของละรับผิดชอบรวมกัน อันป็นนวทำงกำรพัฒนำทีไยัไงยืน
อยำงทຌจริง 

 

๎.๔  การพึไงตนอง 
    จำกพระรำชปณิธำนของสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ทีไทรงมุงมัไนทีไ

จะพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร  ฿หຌมีสุขภำพพลำนำมัยสมบูรณ์ขใงรใง มีอกำสทำง
กำรศึกษำ ละมีคุณภำพชีวิตทีไดี หมือนดใกทัไวเป  ตนืไองจำกรงรียนสวน฿หญตัๅงอยู฿นถิไนทุรกันดำร
กำรสนับสนุนของภำครัฐอำจจะเมตอนืไองดຌวยขຌอจ ำกัดทำงดຌำนสภำพภูมิประทศ บุคลำกร กำรบริหำร
จัดกำร ละงบประมำณทีไจ ำกัด  ดังนัๅน  จึงตຌองมุงนຌน฿หຌรงรียนเดຌรับกำรพัฒนำอยำงยัไงยืน พึไงตนอง
เดຌดย฿ชຌทรัพยำกรทีไมี฿นพืๅนทีไ฿หຌมำกทีไสุด น ำภูมิปัญญำทຌองถิไนมำประยุกต์฿ชຌรวมกับควำมรูຌดຌำนวิชำกำร 
มีกำรวำงผนกำรลีๅยงสัตว์อยำงป็นระบบ  สรຌำงครือขำย฿นกำรพัฒนำระหวำงรงรียนกับชุมชน  
ละสรຌำงกองทุนลีๅยงสัตว์฿หຌพียงพอตอกำรด ำนินงำน฿นปตอเป  

 

๎.๕  ท างานอยางมีความสุข 

    ท ำงำนดยค ำนึงถึงควำมสุขทีไกิดจำกกำรเดຌท ำประยชน์฿หຌกับผูຌอืไนจะท ำ฿หຌกิดควำมสุข฿จ 
ซึไงนับป็นอกำสทีไดีทีไเดຌรวมสนองงำนของสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ทีไมีตอ
ดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำรทีไดຌอยอกำส  นับป็นมงคลของตนองละครอบครัว  ทัๅงนีๅตຌองค ำนึง
ควำมสุขของผูຌรวมปฏิบัติงำนดຌวย  ดยเมป็นกำรยัดยียดหรือบังคับ฿หຌด ำนินกำร฿ด โ ซึไงป็นกำรฝน
ควำมรูຌสึกหรือท ำงำนอยำงเมตใม฿จ จะสงผลสียตำมมำภำยหลัง  ดังนัๅนจึงตຌองเดຌรับควำมรวมมือดຌวย
ควำมสมัคร฿จจำกผูຌรวมปฏิบัติงำนจึงจะท ำ฿หຌงำนนัๅนประสบผลส ำรใจ 

 

๎.ํ์  รูຌ  รัก  สามัคคี 
    รูຌ : กำรทีไรำจะลงมือท ำสิไง฿ดนัๅน  จะตຌองรูຌสียกอน  รูຌถึงปัจจัยทัๅงหมด  รูຌถึงปัญหำ ละรูຌถึง

วิธีกำรกຌเขปัญหำ  
    รัก : มืไอรำรูຌครบกระบวนกำรลຌว  จะตຌองป็นคุณคำ  กิดศรัทธำ  กิดควำมรักทีไจะขຌำเป

ลงมือปฏิบัติกຌปัญหำนัๅน โ  
    สามัคคี :  มืไอถึงขัๅนลงมือปฏิบัติตຌองค ำนึงถึงสมอวำรำท ำคนดียวเมเดຌ  ตຌองรวมมือรวม

฿จกัน  สำมัคคีกันป็นหมูคณะ  จึงจะกิดพลัง฿นกำรกຌปัญหำ฿หຌลุลวงดຌวย 
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๏. การพัฒนาตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงละการกษตรบบยัไงยืน 

 ๏.ํ  หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
ศรษฐกิจพอพียง  ป็นปรัชญำทีไชีๅถึงนวทำงกำรด ำรงอยูละปฏิบัติตนของประชำชน฿นทุก

ระดับ ตัๅงตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทัๅง฿นกำรพัฒนำละบริหำรประทศ฿หຌด ำนิน
เป฿นทำงสำยกลำง  ดยฉพำะกำรพัฒนำศรษฐกิจพืไอกຌำวทันตอลกยุคลกำภิวัตน์  ควำมพอพียง 
หมำยถึง  ควำมพอประมำณ  ควำมมีหตุผล  รวมถึงควำมจ ำป็นทีไจะตຌองมีระบบภูมิคุຌมกัน฿นตัวทีไดี 
พอสมควรตอกำรมีผลกระทบ฿ด โ อันกิดจำกกำรปลีไยนปลงทัๅงภำยนอกละภำย฿น ทัๅงนีๅจะตຌอง
อำศัยควำมรอบรูຌ ควำมรอบคอบ ละควำมระมัดระวังอยำงยิไง ฿นกำรน ำวิชำกำรตำง โ มำ฿ชຌ฿นกำร
วำงผนละกำรด ำนินกำร ทุกขัๅนตอน ละขณะดียวกันจะตຌองสริมสรຌำงพืๅนฐำนจิต฿จของคน฿นชำติ 
ดยฉพำะจຌำหนຌำทีไของรัฐ  นักทฤษฎี ละนักธุรกิจ฿นทุกระดับ฿หຌมีส ำนึก฿นคุณธรรม ควำมซืไอสัตย์
สุจริต ละ฿หຌมีควำมรอบรูຌทีไหมำะสม ด ำนินชีวิตดຌวยควำมอดทนควำมพียร มีสติ ปัญญำ ละควำม
รอบคอบพืไอ฿หຌสมดุลละพรຌอมตอกำรรองรับ   กำรปลีไยนปลงอยำงรวดรใวละกวຌำงขวำง ทัๅงดຌำน
วัตถุ สังคม สิไงวดลຌอม ละวัฒนธรรมจำกลกภำยนอก เดຌป็นอยำงดี  (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ, ๎๑๑์.  หนຌำ ๓-๕)  

 

องค์ประกอบปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
ปรัชญำของศรษฐกิจพอพียงนับป็นนวทำงปฏิบัติพืไอ฿หຌชีวิตด ำนินเป฿นทำงสำยกลำงทีไ

หมำะสมสอดคลຌองกับวิถีควำมป็นอยูอันรียบงำยของคนเทยซึไงสำมำรถน ำมำประยุกต์฿ชຌกับประชำชน
ทุกระดับ ทัๅงระดับบุคคล ครอบครัวชุมชน  องค์กร ละประทศเดຌ  ดยมีคุณลักษณะทีไส ำคัญ ดังนีๅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ทีไมำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 
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ความพอประมาณ  หมำยถึง  ควำมพอดีตอควำมจ ำป็นละหมำะสมกับฐำนะของ
ตนอง  สังคม สิไงวดลຌอม รวมทัๅงวัฒนธรรม฿นตละทຌองถิไนเมมำกกินเปเมนຌอยกินเป  ละตຌอง     
เมบียดบียนตนองละผูຌอืไน รำสำมำรถน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริเดຌ   
ดยกำรลีๅยงสัตว์ละปลูกพืชผักสวนครัว฿นปริมำณทีไหมำะสมกับกำรดูลของนักรียน เมสรຌำงควำม
ดือดรຌอน หรือสงผลกระทบตอนักรียน  หำกเดຌผลผลิตพียงพอละหลือจำกกำรประกอบอำหำรลีๅยง
นักรียนภำย฿นรงรียนลຌว   กใขยำยผล฿หຌผูຌปกครองนักรียนตอเป  พืไอสรຌำงหลงอำหำรปรตีน฿น
ครัวรือนละระดับชุมชนตอเป 

ความมีหตุผล  หมำยถึง กำรตัดสิน฿จด ำนินกำรรืไองตำงโอยำงมีหตุผลตำมหลัก
วิชำกำรหลักกฎหมำยหลักศีลธรรมจริยธรรมละวัฒนธรรมทีไดีงำมคิดถึงปัจจัยทีไกีไยวขຌองอยำงถຌวนถีไ  
ดยค ำนึงถึงผลทีไคำดวำจะกิดขึๅนจำกกำรกระท ำนัๅน โ อยำงรอบคอบ  สำมำรถน ำมำนวทำง฿นกำร
ด ำนินกิจกรรมกำรลีๅยงสัตว์ของรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ   ดยมีกำรวำงผนอยำงหมำะสม 
นຌนกำรมีสวนรวมของทุกฝຆำย ตัๅงตครู นักรียน ผูຌปกครอง ละหนวยงำนสนับสนุน พืไอศึกษำควำม
ป็นเปเดຌละควำมหมำะสมสอดคลຌองกับสภำพพืๅนทีไละทรัพยำกรทีไมีอยู ชน กำรลือกพันธุ์สัตว์ทีไมี
อยู฿นทຌองถิไน นืไองจำกมีกำรปรับตัวขຌำกับสภำพวดลຌอมเดຌดี ลีๅยงงำย ละมีควำมคุຌนคยกับนักรียน 
ท ำ฿หຌงำยตอกำรจัดกำรดูล 

ภูมิคุຌมกัน฿นตัวทีไดี   หมำยถึง  กำรตรียมตัว฿หຌพรຌอมรับผลกระทบละกำรปลีไยนปลง
฿นดຌำนศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอม ละวัฒนธรรม  พืไอ฿หຌสำมำรถปรับตัวละรับมือเดຌอยำงทันทวงที 
ซึไงป็นนวทำงสูกำรพึไงตนองพืไอควำมยัไงยืนของครงกำร ดຌวยกำรปรึกษำหำรือกันของผูຌรับผิดชอบ
พืไอประมินสถำนกำรณ์ทีไจะกิด฿นอนำคต  ป็นกำรตรียมควำมพรຌอมหรือคำดกำรณ์เวຌลวงหนຌำวำหำก
มีกำรปลีไยนปลงกิดขึๅนมีนวทำงปງองกันละกຌเขอยำงเร  ดังนัๅนจึงเดຌมีกำรปลูกพืชผักสวนครัวละ
ลีๅยงสัตว์ทีไหลำกหลำย  พืไอ฿หຌกำรด ำนินครงกำรป็นเปอยำงตอนืไอง  สำมำรถทดทนกันเดຌหำกมี
ควำมจ ำป็น ดยเดຌมีกำรวำงผนกำรลีๅยงสัตว์ของรงรียนทัๅงระยะสัๅนละระยะยำว 

งืไอนเขส ำคัญพืไอ฿หຌกิดควำมพอพียงกำรตัดสิน฿จละด ำนินกิจกรรมตำงโ ตຌองอำศัยทัๅง
งืไอนเขคุณธรรม หลักวิชำ ละงืไอนเขชีวิตป็นพืๅนฐำน 

งืไอนเขหลักวิชา ความรอบรูຌ รอบคอบ ละระมัดระวังอยางยิไง ฿นกำรน ำวิชำกำรตำงโ 
มำ฿ชຌวำงผนละด ำนินกำรทุกขัๅนตอน  ดย฿นกำรด ำนินกิจกรรมดຌำนกำรลีๅยงสัตว์ละกิจกรรมดຌำน
อืไน โ ของรงรียน  ท ำกำรศึกษำขຌอมูลตำง โ ทีไกีไยวขຌอง ทัๅงครูผูຌรับผิดชอบครงกำร ละนักรียนทีไ
รับผิดชอบตละกิจกรรม มีกำรก ำหนดขอบขตกำรลีๅยงสัตว์ชนิดตำง โ มีรงรือนทีไมัไนคง ละมีกำร
จัดกำรดูลตำมหลักวิชำกำรทีไผำนกำรประยุกต์฿ชຌรวมกับภูมิปัญญำทຌองถิไน ดยมีกำรอบรม฿หຌควำมรูຌก
นักรียนอยำงสมไ ำสมอ มีกำรจัดกิจกรรมทีไกระตุຌน฿หຌนักรียนมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นกิจกรรมตำง โ ของ
รงรียน   
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งืไอนเขคุณธรรม   สริมสรຌำงพืๅนฐำนจิต฿จของคน฿นชำติ฿หຌมีควำมซืไอสัตย์สุจริต รูຌ รัก 
สำมัคคี  เมลภ เมตระหนีไ ละรูຌจักบงปัน฿หຌผูຌอืไน  ป็นกำรพัฒนำ฿หຌนักรียนมีจริยธรรม คุณธรรมทีไ
หมำะสมตำมวัย ดຌวยกำรปลูกฝัง฿หຌนักรียนมีวินัยละมีควำมรับผิดชอบ฿นกำรรวมกิจกรรม มีกำรบง
หนຌำทีไกันอยำงหมำะสม  มีกำรชวยหลือซึไงกันละกันดຌวยควำมตใม฿จ ขยันหมัไนพียร อดทนละ
สียสละ ซึไงจะติบตป็นผูຌ฿หญทีไมีคุณภำพตอเป 

 

 ๏.๎  การกษตรบบยัไงยืน 

 ระบบกษตรกรรมยัไงยืน (Sustainable Agriculture) หรือระบบกษตรกรรมทำงลือก
(Alternative Agriculture) หรือระบบกษตรกรรมถำวร(Permanent Agriculture หรือ Permaculture) 

ลຌวนป็นระบบกษตรกรรมทีไมีหลักกำร฿หญ โ คลຌำยคลึงกัน  มีผูຌ฿หຌค ำจ ำกัดควำมละควำมหมำยของ
นวทำงกษตรกรรมทำงลือก  กษตรกรรมยัไงยืนเวຌมำกมำย  ตสวน฿หญจะ฿กลຌคียงกัน  ดย฿หຌ
ควำมส ำคัญกับสมดุลของระบบนิวศ   ผลผลิตคุณภำพทีไดีละพียงพอตอกษตรกรละผูຌบริภค  กำร
พึไงพำตนอง  รวมทัๅงกำร฿หຌควำมส ำคัญกับชุมชนทຌองถิไนหลักกำรส ำคัญทีไสุดทีไมีรวมกันของกษตรกรรม
ทำงลือก (กรมวิชำกำรกษตร, ๎๑๒์. หนຌำ ๎๎-๏๎) 
 กษตรกรรมยัไงยืน   มีจุดมุงหมำยพืไอกำรผลิตอำหำรละปัจจัยทีไจ ำ ป็นตอกำรด ำรงชีวิต
มำกกวำผลิตพืไอกำรสงออก  มีกำร฿ชຌทรัพยำกรธรรมชำติ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดดยเมกิดผลสียตอ
สิไงวดลຌอม ระบบกำรผลิตกำรบริภคละกำร฿ชຌทรัพยำกร฿นทຌองถิไนมีควำมสมดุลอำหำรทีไผลิตเดຌป็น
อำหำรทีไมีคุณภำพปลอดภัยจำกสำรพิษตกคຌำง  ละปຂดอกำส฿หຌสมำชิก฿นครอบครัวสำมำรถท ำงำน
รวมกันเดຌอยำงมีควำมสุขสำมำรถ฿ชຌชีวิตอยูรวมกับธรรมชำติเดຌอยำงกลมกลืน  ท ำ฿หຌระบบกษตรกรรม
หลำนีๅด ำนินตอนืไองเปเดຌนำนทีไสุด  ดยเมมีผลกระทบดຌำนลบตอระบบ นิวศวิทยำ ละเมกิดปัญหำ
ทัๅงดຌำนสุขภำพ สังคม ละศรษฐกิจ 

 ความหมายของกษตรกรรมยัไงยืน 

  องค์กำรอำหำรละกษตรหงสหประชำชำติเดຌ฿หຌควำมหมำยของกษตรกรรมยัไงยืนวำ ป็น
ระบบกษตรกรรมทีไกีไยวขຌองกับกำรผสมผสำนละชืไอมยงระหวำงดิน กำรพำะปลูกละกำรลีๅยงสัตว์
กำรลิกหรือลดกำร฿ชຌทรัพยำกรจำกภำยนอกระบบทีไอำจป็นอันตรำยตอสิไงวดลຌอมละ/หรือสุขภำพ
ของกษตรกรละผูຌบริภค  ตลอดจนนຌนกำร฿ชຌทคนิคทีไป็นหรือปรับ฿หຌป็นสวนหนึไงของกระบวนกำร
ธรรมชำติของทຌองถิไนนัๅน โ   
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติเดຌก ำหนดควำมหมำยของ 
กษตรกรรมยัไงยืนวำ ระบบกำรท ำกำรกษตรทีไ฿หຌควำมส ำคัญกับระบบนิวศ  ดยจะตຌองชวยฟ้นฟูละ
อนุรักษ์ทรัพยำกร฿นเรนำละสิไงวดลຌอมลดกำรพึไงพำปัจจัยกำรผลิตจำกภำยนอก฿หຌเดຌมำกทีไสุด        
มีควำมป็นเปเดຌ฿นทำงปฏิบัติละมีผลตอบทนทีไจะท ำ฿หຌกษตรกรสำมำรถด ำรงชีพละประกอบอำชีพ
กำรกษตรเดຌอยำงยัไงยืน   
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ดังนัๅนจึงสรุปเดຌวำ กษตรกรรมยัไงยืน  คือกำรผลิตทำงกำรกษตรละวิธีกำรด ำนินชีวิตของ
กษตรกร ทีไอืๅออ ำนวยตอกำรฟ้นฟูละด ำรงรักษำเวຌซึไงควำมสมดุลของระบบนิวศละสภำพวดลຌอม  
ดยมีผลตอบทนทำงศรษฐกิจละสังคมทีไป็นธรรม  สงสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของกษตรกรละ
ผูຌบริภคตำมนวปรัชญำของศรษฐกิจพอพียง  รวมทัๅงพัฒนำสถำบันทำงสังคมของชุมชนทຌองถิไน  ทัๅงนีๅ
พืไอกำรพัฒนำระบบกษตรกรรมทีไขຌมขใงละยัไงยืน  ซึไงหำกรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริมีกำร
ด ำนินกิจกรรมตำมนวทำงดังกลำวนีๅกใจะสงผล฿หຌมีควำมขຌมขใง ยัไงยืน ละพึไงตนองเดຌอยำงสมบูรณ์  
 

หลักการพืๅนฐานกษตรกรรมยัไงยืน  มี ๏  ประกำร  คือ 

ํ. ความยัไงยืนดຌานศรษฐกิจ  ดຌวยกำรพัฒนำกำรจัดกำรดินละกำรหมุนวียน กำรปลูกพืชทีไ
ชวยพิไมผลผลิต ลดกำรพึไงพำครืไองจักรกล ละสำรคมีพืไอกำรกษตร ทัๅงปุ๋ยละสำรปງองกันก ำ จัด
วัชพืชละศัตรูพืช 

๎. ความยัไงยืนดຌานสิไงวดลຌอม    ดยกำรปกปງองละรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ  ละหำ     
สิไงทดทน  ตลอดจนน ำทรัพยำกรธรรมชำติกลับมำวียน฿ชຌ฿หม  ชน  ทีไดิน(ดิน) นๅ ำ ละสิไงมีชีวิต฿นปຆำ 
หลีกลีไยงกำร฿ชຌสำรคมีสังครำะห์ทีไป็นอันตรำยตอสิไงวดลຌอม ครงสรຌำงของดินละควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ 

๏. ความยัไงยืนดຌานสังคม  กษตรกรรมยัไงยืน ป็นหลักกำรละนวคิดกีไยวกับกษตรกรรมทีไ
ยึดหลักกำรกษตรทีไหมำะสมกับระบบนิวศกษตร ดย฿ชຌทรัพยำกรอยำงประหยัดละมีประสิทธิภำพ  
ละเมกอ฿หຌกิดผลสียตอสิไงวดลຌอมหรือกำรกษตรทีไตอบสนองตอควำมตຌองกำรของมนุษย์   ตเม
ท ำลำยสภำพวดลຌอม บำงครัๅงรียกอีกอยำงวำ วัฒนกษตร 

รูปบบระบบกษตรกรรมยัไงยืน  หมำยถึง  ระบบกำรผลิตทำงกำรกษตรหรือระบบฟำร์ม฿น
รูปบบตำง โ ทีไหมำะสมกับภูมินิวศของตละพืๅนทีไ  จัดป็นระบบกำรผลิตทีไหมำะสม (Appropriate 

production system) กับสภำพทรัพยำกรละสิไงวดลຌอม฿นเรนำทีไตกตำงกันออกเป  ซึไงรูปบบของ
ระบบกำรผลิตทำงกษตรกรรมยัไงยืนนัๅนอำจจ ำนกออกป็นลักษณะตำง โ  ตำมองค์ประกอบทีไส ำคัญ 
ละอำจจะมีหลำกหลำยรูปบบหรือชืไอรียกทีไเมหมือนกันกใเดຌ    ตำมตลักษณะกำรผลิตวำจะนຌน
หลักดຌำน฿ด หรือมีจุดดนทีไตำงกันออกเปอยำงเร  ซึไงมรีูปบบหลัก โ ทีไชัดจนละป็นทีไขຌำ฿จกันทัไวเป 
เดຌก  

ํ. กษตรผสมผสาน (Integrated farming) นຌนกิจกรรมกำรผลิตมำกกวำสองกิจกรรมขึๅน
เป฿นวลำดียวกันละกิจกรรมหลำนีๅกืๅอกูลซึไงกันละกัน  ป็นกำรสรຌำงมูลคำพิไม฿หຌมำกขึๅนจำกกำร฿ชຌ
ประยชน์ทรัพยำกรทีไดินทีไมีจ ำกัด฿นเรนำ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด  

๎. กษตรอินทรีย์ (Organic farming) นຌนหนักกำรผลิตทีไเม฿ชຌสำรอนินทรีย์คมีหรือคมี
สังครำะห์ตสำมำรถ฿ชຌอินทรีย์คมีเดຌ   ชน  สำรสกัดจำกสะดำ  ตะเครຌหอม ขำ หรือสำรสกัดชีวภำพ 
พืไอพิไมควำมอุดมสมบูรณ์กทรัพยำกรดิน  ป็นกำรสรຌำงควำมปลอดภัยดຌำนอำหำร (Food safety) 

฿หຌกผูຌบริภค 
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๏. กษตรธรรมชาติ (Natural farming)  นຌนหนักกำรท ำกษตรทีไเมรบกวนธรรมชำติหรือ
รบกวน฿หຌนຌอยทีไสุดทำทีไจะท ำเดຌดยกำรเมเถพรวน  เม฿ชຌสำรคมีละเมก ำจัดวัชพืช ตสำมำรถมีกำร
คลุมดินละ฿ชຌปุ๋ยพืชสดเดຌ  ป็นกำรฟ้นฟูควำมสมดุลของระบบนิวศ (Rehabilitation of ecological 

balance) ละลดกำรพึไงพำปัจจัยภำยนอก 

๐. กษตรทฤษฎี฿หม (New theory agriculture) กำรกษตรตำมนวพระรำชด ำริของ
พระบำทสมดใจพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยดช  ดยนຌน฿หຌกษตรกรมีควำมพอพียงลีๅยงตัวองเดຌ
(self – sufficiency) ฿หຌมีควำมสำมัคคีชวยหลือกืๅอกูลกัน฿นชุมชนบงป็น  ๏  ขัๅน  

    ขัๅนทีไ  ํ  กำรบงพืๅนทีไออกป็นสวน โ พืไอผลิตลีๅยงตัวองป็นบืๅองตຌน  

    ขัๅนทีไ  ๎  รวมพลัง฿นรูปกลุมหรือสหกรณ์  
    ขัๅนทีไ  ๏  กำรติดตอซืๅอขำยชิงธุรกิจ ชน บริษัท รงสีรຌำนสหกรณ์ ป็นตຌน นຌนหนักกำร

จัดกำรทรัพยำกรนๅ ำ฿นเรนำ฿หຌพียงพอพืไอผลิตพืชอำหำรดยฉพำะขຌำวอำเวຌบริภค฿นครัวรือนรวมทัๅง
มีกำรผลิตอืไนโ พืไอบริภคละจ ำหนำยสวนทีไหลือกตลำดพืไอสรຌำงรำยเดຌอยำงพอพียง ป็นกำรสรຌำง
ควำมมัไนคงดຌำนอำหำร (Food security) ซึไงป็นขัๅนพืๅนฐำนของศรษฐกิจพอพียงระดับครัวรือน 

๑. วนกษตรหรือเรนาปຆาผสม (Agroforestry) นຌนหนักกำรมีตຌนเมຌ฿หญละพืชศรษฐกิจ
หลำยระดับทีไหมำะสมกับตละพืๅนทีไพืไอกำร฿ชຌประยชน์ปຆำเมຌของพืชหรือ สัตว์ชนิดตำง โ ทีไกืๅอกูลกัน
ทัๅงยังป็นกำรพิไมพืๅนทีไของทรัพยำกรปຆำเมຌทีไมีจ ำกัดเดຌอีกทำงหนึไง  ป็นกำรคงอยูรวมกันของปຆำละ
กำรกษตรทัๅงยังพิไมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Biodiversity) อีกดຌวย 

 นอกจำกนีๅ ป็นเปเดຌทีไวำยังมีรูปบบกำรผลิตอืไน โ อีกจ ำนวนหนึไงทีไ จัดวำมีลักษณะของ
นวทำงกำรกษตรกรรมยัไงยืนตควำมชัดจนละกำรยอมรับ฿นทำงวิชำกำร฿นปัจจุบันยังอยู฿นขอบขต
ทีไจ ำกัดเมสำมำรถสรุปลักษณะดนทีไตกตำงเดຌอยำงชัดจนหมือน  ๑  รูปบบกำรผลิตขຌำงตຌน ตกใมี
ควำมป็นเปเดຌวำ฿นอนำคตมืไอมีกำรศึกษำวิจัยมำกขึๅน  รูปบบกำรผลิตอืไน โ จะป็นทีไยอมรับละ    
มีควำมชัดจนมำกขึๅนดຌวย 

 ส ำหรับนวทำงกำรน ำเปปรับ฿ชຌ฿นรงรียนครงกำรพระรำชด ำริ  สำมำรถท ำเดຌดยกำรจัด
สัดสวนพืๅนทีไท ำกำรกษตรภำย฿นรงรียน฿หຌหมำะสม นຌนกำรท ำกำรกษตรบบผสมผสำนคือกำรปลูก
พืชละลีๅยงสัตว์ทีไหลำกหลำยละกืๅอกูลกัน  เม฿ชຌสำรคมีหรือ฿ชຌ฿หຌนຌอยทีไสุดทำทีไจ ำป็น  ฿ชຌสมุนเพร
ทนกำร฿ชຌยำปฏิชีวนะ  ฿ชຌอำหำรทีไสำมำรถท ำเดຌองดย฿ชຌวัสดุหรือวัตถุดิบทีไมี฿นทຌองถิไนทนอำหำร
ส ำรใจรูปจำกภำยนอก  ประกำรส ำคัญคือกำรบริหำรจัดกำรผลผลิต฿หຌมีประสิทธิภำพ สำมำรถสรຌำง
งินกองทุนส ำหรับด ำนินกำรเดຌอยำงตอนืไอง  พืไอสรຌำงขຌมขใงละยัไงยืนของครงกำร  
 

การพัฒนากษตรกรรมยัไงยืน฿นรงรียนทีไมีประสิทธิภาพ 

ควำมส ำรใจของกำรพัฒนำกษตรกรรมยัไงยืน฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำรินัๅน   ปัจจัยทีไ
ส ำคัญทีไสุดคือจะตຌองมีกระบวนกำรทีไท ำ฿หຌรงรียน ซึไงเดຌก ครู นักรียน ละบุคลำกรทีไรับผิดชอบ  
สำมำรถกิดกำรรียนรูຌดຌวยตนอง  จนกระทัไงกิดควำมมัไน฿จทีไจะปลีไยนปลงวิธีกำรผลิตของรงรียน
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เป฿นนวทำงกำรกษตรกรรมยัไงยืน  ริไมจำกกำร฿หຌควำมรูຌควำมขຌำ฿จกีไยวกับกำรท ำกษตรบบยัไงยืน 
ป็นกำรสรຌำงควำมอุดมสมบูรณ์฿หຌพืๅนทีไท ำกำรกษตรละระบบนิวศ  ป็นกำรคืนควำมอุดมสมบูรณ์
฿หຌกสภำพวดลຌอมทัๅงภำย฿นละภำยนอกรงรียน  นักรียนกใจะเดຌรับประยชน์ทัๅงทำงตรงละ
ทำงอຌอม ทำงตรงกใคือ  มีอำหำรบริภคทีไปลอดภัยละป็นผลงำนทีไตนเดຌมีสวนรวม฿นกำรด ำนินกำร 
ท ำ฿หຌมีสุขภำพสมบูรณ์ขใงรงตำมวัย  สวนประยชน์ทำงอຌอมคือเดຌรียนรูຌวิธีกำรท ำกำรกษตรกรรม
บบยัไงยืนทีไเม฿ชຌสำรคมี   มีควำมรับผิดชอบตอหนຌำทีไทีไเดຌรับมอบหมำย฿นกำรท ำกิจกรรม  มีควำมรูຌสึก
รักละหวงหนทรัพยำกรธรรมชำติ  ละกิดทักษะทำงดຌำนอำชีพกษตรกรรม สำมำรถน ำเปนะน ำ
ผูຌปกครองหรือ฿ชຌประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำเปลຌว   ซึไงนวทำง฿นกำรพัฒนำกษตรกรรม
ยัไงยืน เดຌก กำร฿ชຌปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยพืชสด   มูลสัตว์ (ลดกำร฿ชຌปุ๋ยคมี) กำรจัดกำรศษซำกพืช 
กำร฿ชຌวัสดุคลุมดิน  กำรปลูกพืชหมุนวียน ละกำรก ำจัดศัตรูพืชดยวิธีผสมผสำนหรือชีวอินทรีย์ กำร
ปลูกพืชละลีๅยงสัตว์ทีไหลำกหลำย  คัดละปรับปรุงพันธุ์สัตว์ส ำหรับลีๅยง฿นรุนตอเป ละสรຌำงหลง
อำหำรสัตว์หรือผลิตอำหำรสัตว์บบลดตຌนทุนดย฿ชຌวัสดุทีไมี฿นทຌองถิไน   

 

๐. นวทางการปฏิบัติงาน฿นระดับพืๅนทีไ฿หຌบรรลุปງาหมายอยางยัไงยืนดຌวยหลัก ๓ ก. 

 ฿นกำรปฏิบัติงำนครงกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ  ฿นระดับ
พืๅนทีไ฿หຌบรรลุปງำหมำยของครงกำรละมีควำมยัไงยืนนัๅน  มีปัจจัยทีไกีไยวขຌองหลำยปัจจัยดยฉพำะ
อยำงยิไงดຌำนบุคลำกร ซึไงตຌองกีไยวขຌองหลำยฝຆำย ริไมจำกหนวยงำนของกรมปศุสัตว์  รงรียน฿น
ครงกำร  ผูຌปกครองละชุมชนรอบรงรียน  รวมทัๅงหนวยงำนรวมสนองงำนอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง  ดังนัๅน
จึงขอสนอหลักหรือนวทำงกำรปฏิบัติงำน฿หຌบรรลุปງำหมำยอยำงยัไงยืนดัวยหลัก  ๓  ก. ประกอบดຌวย 
กำรสรຌำงกำรรับรูຌ  กำรมีสวนรวม  กำรพึไงตนอง  กำรสรຌำงครือขำย  กำรจัดกำรควำมรูຌ  กำรสรຌำงขวัญ
ก ำลัง฿จ  ละกำรประมินละปรับปรุง  ดังรำยละอียดตอเปนีๅ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  ผนภำพสดงนวทำงกำรปฏิบตัิงำน฿นระดับพืๅนทีไฯ ดຌวยหลัก ๓ ก. 

การประมิน
ละปรับปรุง

ดຌวยหลัก 
PDCA 

การสรຌาง
การรับรูຌ 

การมี  
สวนรวม 

การ
พึไงตนอง 

การสรຌาง
ครือขาย 

การ
จัดการ
ความรูຌ 

การสรຌาง
ขวัญ

ก าลัง฿จ 
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 ๐.ํ การสรຌางการรับรูຌ 
 จำกทีไกลำวเปลຌววำงำนครงกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำรินัๅน 
ตຌองกีไยวขຌองกับหนวยงำนละบุคคลหลำยฝຆำย จึงจ ำป็นอยำงยิไงทีไตຌองสรຌำงกำรรับรูຌ฿หຌเป฿นนวทำง
ดียวกัน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนเป฿นทิศทำงดียวกันละบรรลุวัตถุประสงค์ของครงกำร ประกอบดຌวย 

ํ) บุคลำกรภำย฿นหนวยงำนของกรมปศุสัตว์ตัๅงตระดับสวนกลำง ระดับภูมิภำค ละ
ระดับพืๅนทีไ ตຌองมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไตรงกัน ดຌวยวิธีกำรกำรประชุม อบรม สัมมนำ หรือชีๅจง฿นอกำส
ตำง โ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนเป฿นทิศทำงดียวกัน 

๎) บคลำกรภำยนอกหนวยงำนกรมปศุสัตว์ เดຌก ครู  นักรียน  ผูຌปกครอง ละหนวยงำน
รวมปฏิบัติงำนทีไกีไยวขຌอง  ดยกำรติดตอประสำนงำนละ฿หຌควำมรูຌควำมขຌำ฿จดຌวยกำรฝຄกอบรมหรือ
วิธีกำรตำง โ ชน กำรฝຄกปฏิบัติ กำรสำธิต กำรติดตำมผลกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌทรำบทิศทำงกำร
ท ำงำนเป฿นนวทำงดียวกัน  กิดกำรรวมมือกัน ละมีกำรบูรณำกำร฿นระดับปฏิบัติตอเป 
 

๐.๎ การมีสวนรวม 

 กำรด ำนินกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ มีลักษณะพิศษตกตำงจำก
กำรปฏิบัติงำน฿นพืๅนทีไทัไวเปละตຌองมีสวนกีไยวขຌองกับองค์กรละบุคคลหลำยฝຆำย ดังนัๅนจึงตຌองเดຌรับ
ควำมรวมมือจำกทุกฝຆำยทีไกีไยวขຌอง  ดຌวยกำรพัฒนำดยนຌนกระบวนกำรมีสวนรวม 

 นวคิดกำรมีสวนรวม  ป็นกำรมีสวนรวม฿นกำรทีไจะจัดกำรทรัพยำกรดຌวยตัวของชุมชนองเดຌ  
ละ฿นกำรอธิบำยกำรมีสวนรวมนัๅนจ ำป็นตຌองอธิบำยระดับของกำรมีสวนรวม  พืไอทีไจะชีๅ฿หຌหใน
ควำมสำมำรถ฿นกำรขຌำเปมีสวนรวม฿นระดับ฿ดบຌำง ทัๅงนีๅ คฮนละอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 

ํ๕๓๓ ; อຌำงถึง฿น บัญชร กຌวสอง, ๎๑๐๑) 
ขัๅนทีไ ํ  กำรมีสวนรวม฿นกำรตัดสิน฿จ ดยมีสวนรวม฿นกำรตัดสิน฿จ฿นทุกขัๅนตอน  ตัๅงต

ริไมตຌนด ำนินกำรวำงผน  ละชวงกำรตัดสิน฿จตำมผน 

ขัๅนทีไ ๎  กำรมีสวนรวม฿นกำรด ำนินงำน ดยพิจำรณำวำ฿ครจะท ำอะเร฿หຌกับครงกำรเดຌบຌำง 
ชน กำรชวยหลือดຌำนทรัพยำกรกำรบริหำร กำรประสำนละกำรขอควำมชวยหลือ ป็นตຌน 

ขัๅนทีไ ๏  กำรมีสวนรวม฿นกำรรับผลประยชน์ ซึไงตຌองค ำนึงถึงผลประยชน์฿นชิงปริมำณ
ละชิงคุณภำพ รวมถึงกำรกระจำยผลประยชน์ ทัๅงทีไผลทำงบวกละทำงลบ 

ขัๅนทีไ ๐  กำรมีสวนรวม฿นกำรประมินผลดยสิไงส ำคัญทีไจะตຌองสังกต คือ ควำมหใน 

ควำมชอบ ละควำมคำดหวัง ซึไงจะมีอิทธิพลสำมำรถปรปลีไยนพฤติกรรมของบุคคล฿นกลุมตำงโ เดຌ 
 บัญชร กຌวสอง (๎๑๐๑)  เดຌสนอวำรูปบบทีไทຌจริงหรือสมบูรณ์ของกำรมีสวนรวมนัๅนจะตຌอง 
ประกอบดຌวย  ๑ ขัๅนตอน คือ 

ํ. กำรวำงผน (Planning) ฿นสวนนีๅประชำชนมีสวนรวม฿นกำรวิครำะห์ปัญหำจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญ ตัๅงปງำหมำย ก ำหนดกำร฿ชຌทรัพยำกร ก ำหนดวิธีกำรติดตำมประมินผล ละประกำรส ำคัญ 

คือกำรตัดสิน฿จ 
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๎. กำรด ำนินกิจกรรม (Implementation) ฿นสวนนีๅประชำชนตຌองมีสวนรวม฿นกำรจัดกำร
ละบริหำร฿ชຌทรัพยำกร มีควำมรับผิดชอบ฿นกำรจัดสรร ควบคุมกำรงิน ละกำรบริหำร 

๏. กำร฿ชຌประยชน์ (Utilization) ป็นสวนทีไประชำชนจะตຌองมีควำมสำมำรถ฿นกำรน ำอำ
กิจกรรมมำ฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ ป็นกำรพิไมระดับกำรพึไงตนอง ละกำรควบคุมทำงสังคม 

๐. กำรเดຌรับผลประยชน์ (Obtaining benefits)   ป็นกำรจกจำยผลประยชน์อยำง  
ทำทียม  อำจป็นผลประยชน์สวนตัว สังคมหรือวัตถ ุ

๑. กำรประมินผลกำรพัฒนำ (Evaluating development) ป็นกำรประมินผลพืไอทรำบ
ปัญหำละอุปสรรคตำงโ 

สนห์ จำมริก (๎๑๐์) ฿หຌควำมหมำยของกำรมีสวนรวม หมำยถึง   กำรมีสวนรวมของ
ประชำชนคือ กำร฿หຌประชำชนป็นผูຌคิดคຌนปัญหำ ป็นผูຌน ำทุกอยำง ซึไงเม฿ชกำรก ำหนดภำยนอกลຌว฿หຌ
ประชำชนขຌำรวม ตຌองป็นรืไองทีไประชำชนคิดอง ดยบงกำรมีสวนรวมออกป็น ๑ ขัๅนตอน คือ  

ํ. กำรคຌนหำปัญหำละจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ    
๎. กำรวิครำะห์ถึงสำหตุละทีไมำของปัญหำ 
๏. กำรลือกวิธีกำรละวำงผนรวมกัน฿นกำรกຌปัญหำ 
๐. กำรด ำนินงำนตำมผน   
๑. กำรประมินผล วิครำะห์ปัญหำอุปสรรค  ละปัจจัยทีไมีสวนท ำ฿หຌกิดผลส ำรใจ   

จำกทีไน ำสนอมำขຌำงตຌน สรุปเดຌวำ กำรมีสวนรวม฿นกำรด ำนินงำน฿นรงรียนครงกำร
พระรำชด ำริ  ประกอบดຌวย  ๑ ขัๅนตอน  เดຌก  ํ) กำรคิดคຌนหำปัญหำ วิครำะห์สำหตุละจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของปัญหำ  ๎) กำรวำงผนกำรด ำนินกำร   ๏) กำรด ำนินกิจกรรมตำมผน  ๐) กำรเดຌรับ
ผลประยชน์ ละ ๑) กำรประมินผล วิครำะห์ปัญหำอุปสรรค  ละปัจจัยทีไมีสวนท ำ฿หຌกิดผลส ำรใจ   

 

 ลักษณะการมีสวนรวม฿นรงรียนครงการพระราชด าริ 
 จำกนวคิดทีไน ำสนอมำขຌำงตຌน จึงสรุปลักษณะกำรมีสวนรวม฿นกำรด ำนินกิจกรรมปศุสัตว์฿น
รงรียน พอสังขปดังนีๅ 

ํ. กำรมีสวนรวม฿นกำรคิด  ดยปຂดอกำสผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นทุกระดับมีสวนรวม฿นกำร
น ำสนอขຌอมูล  สภำพปัญหำ  คຌนหำสำหตุของปัญหำทีไกิดขึๅน฿นรงรียนหรือกิจกรรมทีไรงรียนตຌอง
ด ำนินกำรตำมครงกำร  ตลอดจนกำรศึกษำหำขຌอมูลละวิครำะห์ปัญหำพืไอสรຌำงรูปบบวิธีกำร
ด ำนินกำรทีไหมำะสมกับควำมพรຌอม฿นดຌำนตำง โ พืไอ฿หຌบรรลุปງำหมำยของครงกำร  ทัๅงนีๅควรกำร
บันทึกขຌอคิดหในตำง โ  พืไอก ำหนด฿นกำรวำงผนกำรด ำนินตอเป 

๎. กำรมีสวนรวม฿นกำรวำงผนละตัดสิน฿จ   ดยน ำขຌอมูลจำกกำรศึกษำควำมป็นเปเดຌ  
ควำมพรຌอมละทรัพยำกรทีไมีอยู  มำจัดท ำป็นผนด ำนินงำนรวมกัน ป็นกำรรั บผิดชอบ฿นกำร
ตัดสิน฿จรวมกัน 
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๏. กำรมีสวนรวม฿นกำรปฏิบัติกำรหรือด ำนินงำนตำมผนทีไก ำหนด ตำมบทบำทหนຌำทีไ
รับผิดชอบ  กำรสนับสนุนดຌำนทรัพยำกรตำง โ ละกำรประสำนควำมรวมมือทุกฝຆำยทีไกีไยวขຌอง 

๐. กำรมีสวนรวม฿นผลประยชน์  พึงระลึกอยูสมอวำ฿นกำรด ำนินกิจกรรมกำรลีๅยงสัตว์฿น
รงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำรินัๅน  วัตถุประสงค์หลักของครงกำรคือพืไอนักรียนเดຌรับสำรอำหำร
ปรตีนจำกนืๅอสัตว์ตำมกณฑ์ควำมตຌองกำรตำมวัย  ดังนัๅน จึงตຌอง฿หຌนักรียนทุกคนมีสวนรวม฿นกำร
เดຌรับอำหำรจำกผลิตผลิตทีไรงรียนด ำนินกิจกรรม   

๑. กำรมีสวนรวม฿นกำรประมินผล ป็นกำรประมินผลรวมกัน฿นทุกขัๅนตอนของกำร
ด ำนินงำน  พืไอทรำบปัญหำละอุปสรรคตำงโ ส ำหรับกำรวำงผนกำรด ำนินงำน฿นปตอเป 

 

๐.๏ การพึไงตนอง 
 หลักส ำคัญ฿นกำรด ำนินงำนดຌำนกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ฿หຌมี
ควำมยัไงยืนเดຌนัๅน ตຌองนຌน฿หຌมีกำรพึไงพำตนองป็นส ำคัญ นืไองจำกสวน฿หญมีขຌอจ ำกัดทำงดຌำนพืๅนทีไ
ละระยำทำง฿นกำรดินทำง  หำกจะพึไงพำหรือรอรับกำรสนับสนุนจำกภำยนอกพียงอยำงดียวอำจจะ
เมสำมำรถกຌปัญหำเดຌทันทวงที  ดังนัๅน จึงตຌองสงสริม฿หຌมีกำรพึไงพำตนองดยกำรน ำสิไงทีไมี฿นชุ มชน
หรือทຌองถิไนมำประยุกต์฿ชຌ ชน พันธุ์สัตว์฿นทຌองถิไน พืชอำหำรสัตว์ วัถตุดิบอำหำรสัตว์ ละมืไอเดຌผล
ผลิตกใจ ำหนำยผำนระบบสหกรณ์ หรือจ ำหนำยสูชุมชน พืไอสรຌำงกองทุน฿นกำรด ำนินงำน฿นรุนตอเป  

นอกจำกนีๅยังฝຄก฿หຌนักรียนเดຌรียนรูຌ฿นกำรคิดตຌนทุนผลตอบทน฿นกำรด ำนินงำนเดຌ  ถึงมຌวำรงรียน
เมเดຌรับงบประมำณจำกกรมปศุสัตว์หรือหนวยงำนภำยนอกอืไน โ  กใสำมำรถด ำนินกิจกรรมเดຌอยำง
ตอนืไอง อันจะน ำเปสูควำมขຌมขใงละยัไงยืนเดຌ  ละรงรียนพึงตระหนักอยูสมอวำผลผลิตทีไเดຌตຌองมี
มูลคำ  เมควร฿หຌปลำดยเมกอ฿หຌกิดรำยเดຌขຌำสูกองทุน  พรำะจะท ำ฿หຌเมมีรำยเดຌขຌำสูครงกำรของ
กิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียน สงผล฿หຌขำดงินทุนละควำมตอนืไองทีไจะด ำนินงำน฿นปตอเป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรสรຌำงกองทุนปศุสัตว์ของรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ 
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๐.๐ การสรຌางครือขาย 

ปัจจัยส ำคัญอีกอยำงหนึไงทีไจะท ำ฿หຌกิจกรรมกำรลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ
ประสบผลส ำรใจละยัไงยืนคือ กำรสรຌำงครือขำย เดຌก  ครือขำยทำงดຌำนกำรลกปลีไยนควำมรูຌ   
ครือขำยดຌำนกำรผลิต ครือขำยดຌำนกำรตลำด ป็นตຌน  กำรสรຌำงครือขำยป็นกำรขยำยควำมรวมมือ
฿หຌกวຌำงขวำงขึๅน มืไอมีปัญหำหรือตຌองกำรควำมชวยหลือตำง โ กใสำมำรถขอรับกำรสนับสนุนจำกภำคี
ครือขำยตำง โ เดຌ  ดยฉพำะครือขำยกำรผลิตสำมำรถชวย฿หຌรงรียนผลิตอำหำรปรตีนจำกนืๅอสัตว์
฿หຌพียงพอกับควำมตຌองกำรของนักรียนเดຌหำกรงรียนผลิตเดຌเมพียงพอ 

 

๐.๑ การจัดการความรูຌ 
มืไอด ำนินงำนจนประสบประสบผลส ำรใจ 

หรือเดຌผลผลิตพียงพอตำมควำมตຌองกำรของนักรียน 

ซึไงมีรูปบบละวิธีกำรด ำนินงำนของตละกิจกรรม 

ทีไสำมำรถป็นตัวอยำง฿หຌกรงรียนอืไน หรือผูຌสน฿จ 

ทัไวเป  ดยด ำนินกำรรวบรวมองค์ควำมรูຌหรือผลงำน 

ทีไป็นลิศ฿นตละดຌำนของรงรียนพืไอจัดตัๅงป็นหลง 
รียนรูຌกชุมชนละผยพรกผูຌสน฿จทัไวเป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรน ำสนอองค์ควำมรูຌดຌำนปศุสัตว์ของรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ 
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๐.๒ การสรຌางขวัญก าลัง฿จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กำรปฏิบัติงำน฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำรินัๅน ตຌอง฿ชຌควำมรูຌควำมสำมำรถละควำม
สียสละของผูຌปฏิบัติงำนป็นอยำงมำก  นืไองจำกตຌองพบกับควำมยำกล ำบำก฿นดຌำนตำง โ ชน กำร
ดินทำงทีไทุรกันดำร  กำรสืไอสำร  วัฒนธรรมประพณี  ละควำมชืไอ ทีไตกตำงกัน  ดังนัๅน จึง ตຌองมี
กำรสรຌำงขวัญก ำลัง฿จละชิดชูกียรติ฿หຌกผูຌปฏิบัติงำนอยำงตอนืไองทุกระดับ  ซึไงจะท ำ฿หຌกิดควำม
ภำคภูมิ฿จกผูຌปฏิบัติงำนละมีควำมมุงมัไนทีไจะสืบสำนปณิธำนขององค์ประธำนครงกำรพัฒนำดใกละ
ยำวชน฿นถิไนทุรกันดำรตอเป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอยำงกำรมอบรำงวัลครตูຌนบบ฿นรงรียนถิไนทุรกันดำร (ดຌำนปศสุัตว์) 
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 ๐.๓  การประมินละปรับปรุง  ดຌวยหลัก PDCA (Deming  Cycle) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทีไมา : สุธำสินี  พธิ์จันทร์ 

 

PDCA ป็นนวคิดหนึไงทีไเมเดຌ฿หຌควำมส ำคัญพียงคกำรวำงผน ตนวคิดนีๅนຌน฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงมีระบบ  ดยมีปງำหมำย฿หຌกิดกำรพัฒนำอยำงตอนืไอง   นวคิด PDCA เดຌรับ
กำรพัฒนำขึๅนป็นครัๅงรกดย  Walter Shewhart  ซึไงถือป็นผูຌบุกบิกกำร฿ชຌสถิติส ำหรับวงกำร
อุตสำหกรรม ละตอมำวงจร PDCA เดຌป็นทีไรูຌจักอยำงพรหลำย มำกขึๅน   มืไอปรมำจำรย์ดຌำนกำร
บริหำรคุณภำพ อยำง W.Edwards Deming เดຌน ำมำผยพร ฿หຌป็นครืไองมือส ำหรับกำรปรับปรุง
กระบวนกำร วงจรนีๅจึงมีอีกชืไอหนึไงวำ Deming Cycle  (สุธำสินี  พธิ์จันทร์, ๎๑๑๔) 
         PDCA  คือวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ  ยอมำจำก  ๐ ค ำ เดຌก Plan (วำงผน), Do (ปฏิบัติ), 
Check (ตรวจสอบ)  ละ Act (กำรด ำนินกำร฿หຌหมำะสม)  ซึไงวงจร PDCA สำมำรถประยุกต์฿ชຌเดຌกับ
ทุกโ รืไอง  นับตัๅงตกิจกรรมสวนตัว  ชน  กำรปรุงอำหำร  กำรดินทำงเปท ำงำน฿นตละวัน        
กำรตัๅงปງำหมำยชีวิต  ละกำรด ำนินงำน฿นระดับบริษัท ซึไงรำยละอียด฿นตละขัๅนตอนมีดังนีๅ  
 ํ. P = Plan (ขัๅนตอนการวางผน)  ขัๅนตอนกำรวำงผนครอบคลุมถึงกำรก ำหนดกรอบ
หัวขຌอทีไตຌองกำรปรับปรุงปลีไยนปลง ซึไงรวมถึงกำรพัฒนำสิไง฿หม โ กำรกຌปัญหำทีไกิดขึๅนจำกกำร
ปฏิบัติงำน ฯลฯ  พรຌอมกับพิจำรณำวำมีควำมจ ำป็นตຌอง฿ชຌขຌอมูล฿ดบຌำงพืไอกำรปรับปรุงปลีไยนปลง
นัๅน ดยระบุวิธีกำรกใบขຌอมูลละก ำหนดทำงลือก฿นกำรปรับปรุง฿หຌชัดจน  ซึไงกำรวำงผนจะชวย฿หຌ
กิจกำรสำมำรถคำดกำรณ์สิไงทีไกิดขึๅน฿นอนำคต ละชวยลดควำมสูญสียตำง โ  ทีไอำจกิดขึๅนเดຌ 

๎. D = Do (ขัๅนตอนการปฏิบัติ)  ขัๅนตอนกำรปฏิบัติ คือ กำรลงมือปรับปรุงปลีไยนปลงตำม
ทำงลือกทีไเดຌก ำหนดเวຌ฿นขัๅนตอนกำรวำงผน ซึไง฿นขัๅนตอนนีๅตຌองมีกำรตรวจสอบระหวำงกำรปฏิบัติ
ดຌวยวำเดຌด ำนินเป฿นทิศทำงทีไตัๅง฿จหรือเม พืไอท ำกำรปรับปรุงปลีไยนปลง฿หຌป็นเปตำมผนกำรทีไเดຌ
วำงเวຌ 
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 ๏. C = Check (ขัๅนตอนการตรวจสอบ) ขัๅนตอนกำรตรวจสอบ คือ กำรประมินผลทีไเดຌรับ
จำกกำรปรับปรุงปลีไยนปลง พืไอ฿หຌทรำบวำ ฿นขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำนสำมำรถบรรลุปງำหมำยหรือ
วัตถุประสงค์ทีไเดຌก ำหนดเวຌหรือเม ตสิไงส ำคัญกใคือ ตຌองรูຌวำจะตรวจสอบอะเรบຌำงละบอยครัๅงคเหน 
พืไอ฿หຌขຌอมูลทีไเดຌจำกกำรตรวจสอบป็นประยชน์ส ำหรับขัๅนตอนถัดเป 

๐.  A = Act. (ขัๅนตอนการปรับปรุง฿หຌหมาะสม) ขัๅนตอนกำรปรับปรุงกำรด ำนินกำรอยำง
หมำะสม หรือ กำรจัดท ำมำตรฐำน฿หม ซึไงถือป็นพืๅนฐำนของกำรยกระดับคุณภำพ  ซึไงมีอยู ๎ กรณี  
คือ  ผลทีไกิดขึๅนป็นเปตำมผนทีไวำงเวຌ หรือเมป็นเปตำมผนทีไวำงเวຌ  หำกป็นกรณีรกกใ฿หຌน ำ
นวทำงหรือกระบวนกำรปฏิบัตินัๅนมำจัดท ำ฿หຌป็นมำตรฐำน พรຌอมทัๅงหำวิธีกำรทีไจะปรับปรุง฿หຌดี
ยิไงขึๅนเปอีก  ซึไงอำจหมำยถึงสำมำรถบรรลุปງำหมำยเดຌรใวกวำดิมหรือสียคำ฿ชຌจำยนຌอยกวำดิมหรือท ำ
฿หຌคุณภำพดียิไงขึๅนกใเดຌ  ตถຌำหำกป็นกรณีทีไสอง คือ ผลทีไเดຌเมบรรลุวัตถุประสงค์ตำมผนทีไวำงเวຌ   
ควรน ำขຌอมูลทีไรวบรวมเวຌมำวิครำะห์ละพิจำรณำวำควรจะด ำนินกำรอยำงเร  ชน มองหำทำงลือก
฿หมทีไนำจะป็นเปเดຌ  ฿ชຌควำมพยำยำม฿หຌมำกขึๅนกวำดิม ขอควำมชวยหลือจำกผูຌรูຌ  หรือปลีไยน
ปງำหมำย฿หม ป็นตຌน 

 

ประยชน์ของ PDCA 

  ํ. กำรวำงผนงำนกอนกำรปฎิบัติงำน จะท ำ฿หຌกิดควำมพรຌอมมืไอเดຌปฏิบัติงำนจริงกำร
วำงผนงำนควรวำง฿หຌครบ ๐ ขัๅนดังนีๅ 
              ํ.ํ ขัๅนกำรศึกษำ คือ  กำรวำงผนศึกษำขຌอมูล วิธีกำร ควำมตຌองกำรของตลำด ขຌอมูลดຌำน
วัตถุดิบ ดຌำนทรัพยำกรทีไมีอยูหรืองินทุน 

    ํ.๎ ขัๅนตรียมงำน คือ กำรวำงผนกำรตรียมงำนดຌำนสถำนทีไ กำรออกบบผลิตภัณฑ์ ควำม
พรຌอมของพนักงำน  อุปกรณ์ ครืไองจักร วัตถุดิบ 

    ํ.๏ ขัๅนด ำนินงำน คือ กำรวำงนวทำงกำรปฏิบัติงำนของตละสวนตละฝຆำย  
    ํ.๐ ขัๅนกำรประมินผล คือ  กำรวำงผนหรือตรียมกำรประมินผลงำนอยำงป็นระบบ 

ชน ประมินจำกยอดกำรจ ำหนำย ประมินจำกกำรติชมของลูกคຌำ พืไอ฿หຌผลทีไเดຌจำกกำรประมินกิด
กำรทีไยงตรง 

๎. กำรปฏิบัติตำมผนงำน ท ำ฿หຌทรำบขัๅนตอน วิธีกำร ละสำมำรถตรียมงำนลวงหนຌำหรือ
ทรำบอุปสรรคลวงหนຌำดຌวย ดังนัๅน กำรปฏิบัติงำนกใจะกิดควำมรำบรืไน ละรียบรຌอย น ำเปสูปງำหมำย
ทีไเดຌก ำหนดเวຌ 

๏. กำรตรวจสอบ ฿หຌเดຌผลทีไทีไยงตรงชืไอถือเดຌ ประกอบดຌวย 

            ๏.ํ  ตรวจสอบจำกปງำหมำยทีไเดຌก ำหนดเวຌ 
    ๏.๎  มีครืไองมือทีไชืไอถือเดຌ 
    ๏.๏  มีกณฑ์กำรตรวจสอบทีไชัดจน 

    ๏.๐  มีก ำหนดวลำกำรตรวจทีไนนอน 
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    ๏.๑  บุคลำกรทีไท ำกำรตรวจสอบตຌองเดຌรับกำรยอมรับจำกทุกหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง มืไอกำร
ตรวจสอบเดຌรับกำรยอมรับ กำรปฏิบัติงำนขัๅนตอเปกใด ำนินงำนตอเปเดຌ 

๐. กำรปรับปรุงกຌเข ขຌอบกพรองทีไกิดขึๅน เมวำจะป็นขัๅนตอน฿ดกใตำม มืไอมีกำรปรับปรุง
กຌเขคุณภำพกใจะกิดขึๅน ดังนัๅน  วงจร PDAC จึงรียกวำ วงจรบริหำรงำนคุณภำพ 

หลังจำกรำก ำหนดมำตรกำรกຌเขลຌวจึงน ำมำปรับปลีไยนผนงำน฿หຌสอดคลຌองกับวิธีกำรละ
ทรัพยำกรทีไก ำหนดขึๅนมำ฿หมดยยังคงค ำนึงถึงกำรก ำหนดตัวชีๅวัดทีไหมำะสม ลຌวจึงริไมลงมือปฏิบัติ 
ตรวจสอบ ปรับปรุงกຌเข ตำมวงจร P-D-C-A อยำงตอนืไองจนบรรลุปງำหมำยทีไตัๅงเวຌ 
 

 

 

 

 

 
 

  ทีไมำ : Peamika  Wongkatthaleekham (๎๑๑๕) 
 

หลังจำกบรรลุปງำหมำยตำมทีไตัๅง฿จเวຌครัๅงรกลຌว รำยังคง฿ชຌหลักกำร PDAC อยำงตอนืไองเดຌ
ดຌวยกำรยกระดับของปງำหมำย฿หຌสูงขึๅน ลຌวจึงมำก ำหนดผนงำน-วิธีกำรทีไหมำะสม ลຌวจึงริไมขຌำสู
วงจร  วางผน – ลงมือปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ปรับปรุง/กຌเข  เดຌชนกัน 
 

๑. การพัฒนากิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ ตามศักยภาพพืไอการบรรลุ
ปງาหมายละตัวชีๅวัดดຌวยหลัก มี พอ ดี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผนภำพสดงกำรพัฒนำกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ  
ตำมศักยภำพพืไอบรรลุปງำหมำยละตัวชีวัด  ดຌวยหลัก มี พอ ดี 
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๑.ํ  มี หมำยถึง สิไงรกทีไจะด ำนินกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ คือ 
กำร฿หຌควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿หຌกครู นักรียน ละบุคลำกรทีไกีไยวขຌอง  พืไอสรຌำงควำมพรຌอม฿นกำรท ำ
กิจกรรม  กระตุຌน฿หຌกิดควำมรวมมือ รวมรง รวม฿จ ระหวำงรงรียนละชุมชน  มีกำรวำงผนกำร
ลีๅยงสัตว์ทีไหมำะสมกับสภำพพืๅนทีไละควำมพรຌอมของรงรียน มีกำรลีๅยงสัตว์ทีไหลำกหลำย  ละน ำ
ผลผลิตทีไเดຌมำ฿หຌนักรียนเดຌบริภคดยผำนครงกำรอำหำรกลำงวัน   
 ๑.๎ พอ  หมำยถึง  วำงผนกำรด ำนินงำน฿หຌเดຌผลผลิตพียงพอกับควำมตຌองกำรของนักรียน
ตำมกณฑ์ทีไก ำหนด คือ  ปรตีนจำกนืๅอสัตว์  ๐์ กรัม/คน/มืๅอ ฿นกรณีมีถัไวลใดหຌงรวมดຌวย  หรือ ๔์ 
กรัม/คน/มืๅอ ฿นกรณีทีไเมมีถัไวมลใดหຌง ตลอดปกำรศึกษำ (๎ ภำครียน)  ละน ำหลักปรัชญำของ
ศรษฐกิจพอพียงมำป็นนวทำง฿นกำรพัฒนำ 
 ๑.๏ ดี  หมำยถึง กำรลีๅยงสัตว์ทีไเดຌมำตรฐำน มีควำมควำมปลอดภัย ละสำมำรถป็นตัวอยำง
฿หຌกรงรียนอืไนหรือผูຌสน฿จทัไวเป เดຌผลผลิตทีไดีละมีคุณภำพ นักรียนเดຌรับสำรอำหำรครบถຌวน มี
สุขภำพดีทีไงทำงรำงกำยละจิต฿จ มีพัฒนำกำรทีไดีละมีควำมพรຌอม฿นกำรรียนรูຌตำมวัย 

 

สรุป 

 กำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไสงสริมกำรลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำรินัๅน     
มีควำมตกตำงจำกกำรปฏิบัติงำนสงสริมทัไวเป  ตຌองท ำหนຌำทีไหลำยบทบำท฿นวลำดียวกัน  เดຌก 
บทบำทของนักส ำรวจ (Explorers)   บทบำทของนักวิครำะห์ (Analyst)  บทบำทของนักวำงผน 

(Planner)   บทบำทของนักประสำนงำน (Coordinator) บทบำทของนักประชำสัมพันธ์ละถำยทอด
ทคนลยี (Public Relations Officer & Technology transfer) ละ บทบำทของนักประมินละ
ติดตำมผล (Evaluator & Tracking)  ซึไงทุกบทบำทมีควำมส ำคัญตกตำงกันเป  ละพืไอ฿หຌกำร
ปฏิบัติงำนประสบผลส ำรใจอยำงยัไงยืนควรนຌอมน ำอำหลักกำรทรงงำน฿นพระบำทสมดใจพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยดช  บรมนำทบพิตร   มำป็นนวทำง฿นกำรปฏิบัติงำน   ประกอบดຌวย   ศึกษำขຌอมูล
อยำงป็นระบบ  ระบิดจำกขຌำง฿น ท ำตำมล ำดับขัๅน  ภูมิสังคม  เมติดต ำรำ  ประหยัด  รียบงำย เดຌ
ประยชน์สูงสุด  กำรมีสวนรวม  กำรพึไงตนอง  ท ำงำนอยำงมีควำมสุข  ละ รูຌ รัก สำมัคคี  
 สิไงส ำคัญละจ ำป็น฿นกำรปฏิบัติงำน  คือ กำรนຌอมน ำหลักปรัชญำของศรษฐกิจพอพียงละ
กำรกษตรยัไงยืนมำป็นนวทำง฿นกำรพัฒนำ ดยฉพำะกำรปฏิบัติงำน฿นระดับพืๅนทีไพืไอ฿หຌบรรลุ
ปງำหมำยอยำงยัไงยืนนัๅน  มีปัจจัยส ำคัญทีไสงผลตอควำมส ำรใจ ๓  ประกำร เดຌก  ํ) กำรสรຌำงกำรรับรูຌ   
๎) กำรมีสวนรวม  ๏) กำรพึไงตนอง ๐) กำรสรຌำงครือขำย  ๑) กำรจัดกำรควำมรูຌ  ๒) กำรสรຌำงขวัญ
ก ำลัง฿จ   ละ ๓) กำรประมินละปรับปรุง  นอกจำกนีๅยังเดຌสนอหลักกำรปฏิบัติงำน฿นกำรพัฒนำ
กิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ  ตำมศักยภำพพืไอกำรบรรลุปງำหมำยละตัวชีๅวัด
ดຌวยหลัก มี พอ ดี  ซึไงหำกปฏิบัติตำมนวทำงทีไเดຌน ำสนอมำขຌำงตຌน  กใจะท ำ฿หຌกำรด ำนินงำนมีกำร
พัฒนำอยำงป็นระบบละมีประสิทธิภำพมุงสูควำมขຌมขใงอยำงยัไงยืนตอเป 
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บททีไ ๐ 

ปัจจัยทีไสงผลตอความส ารใจ฿นการด านนิกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ 
(พียงพอ ขຌมขใง ละยัไงยืน ดຌวยพืๅนฐานการพัฒนา ๕ ประการ : ๕ ดี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชด าริ฿นการด านินครงการ
กษตรพืไออาหารกลางวันมืไอ พ.ศ. ๎๑๎๏  พืไอกຌปัญหาการขาดคลนอาหารของดใก฿นวัยดยทรง฿ชຌ
วิธีการท ากษตรบบผสมผสานทนการ฿หຌอาหารส ารใจกดใกนักรียน฿นรงรียนทຌองถิไนทุรกันดาร  

ดຌวยการพระราชทาน  มลใดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อุปกรณ์การกษตร ครืไองครัว พรຌอมทัๅงทคนิคสมัย฿หม
ละค านะน าตาง โ   ฿นการด านินกิจกรรมกษตร฿นรงรียนนัๅน ทรงมุงนຌน฿หຌดใกนักรียนรวมกันท า
การกษตรพืไอผลิตอาหารส าหรับน าเปบริภค   ดใกนักรียนเดຌรียนรูຌทคนิคการปลูกผัก ผลเมຌ ดยนຌน
พันธุ์พืๅนบຌาน การลีๅยงสัตว์ การกใบกีไยว การปรรูปละการถนอมอาหาร ทคนิคการบริหารจัดการนๅ า 
การ฿ชຌปุ๋ยอินทรีย์ละปุ๋ยหมัก การปลูกพืชหมุนวียน การ฿ชຌหญຌาฝก฿นการอนุรักษ์ครงสรຌางละความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน  ปງองกันการชะลຌางพังทลายของดิน  อีกทัๅง฿บของหญຌาฝกยังน ามา฿ชຌประดิษฐ์ป็น
งานศิลปหัตถกรรมละการ฿ชຌชีววิธี฿นการควบคุมก าจัดศัตรูพืช กิจกรรมหลานีๅปຂดอกาส฿หຌดใก
นักรียน ครู ชุมชนละจຌาหนຌาทีไของรัฐเดຌท างานรวมกันอยาง฿กลຌชิด (ส านักงานครงการสมดใจ
พระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. ๎๑๑๏. หนຌา ํ๑ )  ดังพระราชด ารัสความวา 
 ...อยาก฿หຌป็นพืชผักหรืออุปกรณ์ ลຌว฿หຌนักรียนมาท าการกษตรซึไงป็นวิธีทีไอຌอมละยาก
ขึๅนมาอีกทางหนึไง  อาหารทีไจะ฿หຌรับประทานนัๅนป็นอาหารทีไเดຌมาจากผลิตผลของนักรียนผูຌรับประทาน
อง   ซึไงอาจจะเดຌผลชຌาตกใป็นวิธีหนึไงซึไงจะเดຌรับอาหารละคิดวาจะเดຌรับประยชน์ป็นผลพลอยเดຌ   
ทีไส าคัญ คือ ความรูຌทางดຌานการกษตรละดຌานภชนาการ ซึไงจะป็นวิชาติดตัวเปจนนักรียนหลานัๅน
ติบตขึๅนป็นผูຌ฿หญละเดຌประกอบอาชีพทางดຌานการกษตรกรรม  วิชาการ฿หมโ หลานัๅน อาจจะ
น ามาชวย฿นการครองชีพเดຌมากทีดียว... 

การอบรมครูรงรียน฿นครงการกษตรพืไออาหารกลางวัน  จังหวัดนราธิวาส 

        ๎๒ กันยายน พ.ศ. ๎๑๎๐ 
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จากทีไกลาวมาขຌางตຌนจะหในวากิจกรรมการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ เดຌ
ด านินมาตัๅงตริไมตຌนครงการกษตรพืไออาหารกลางวัน ดยสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี   เดຌทดลองท า฿นรงรียน ๏ หง ควบคูกับการปลูกพืช ดยสละทรัพย์สวนพระองค์ละมืไอ
เดຌผลป็นทีไพอ฿จลຌวจึงขยายเปยังรงรียนอืไน โ  ซึไงวัตถุประสงค์ของพระองค์ทานทีไตຌองการ฿หຌ
นักรียนเดຌบริภคผลผลิตทีไลงมือท าดຌวยตนองลຌว ยังเดຌรับความรูຌทางดຌานการกษตรทีไจะติดตัวเป มืไอ
ติบตป็นผูຌ฿หญกใสามารถน าเปประกอบอาชีพเดຌ นอกจากนีๅ฿นผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไน
ทุรกันดาร ฯ ฉบับทีไ ๑ ยังเดຌก าหนดปງาหมายหลัก฿นการพัฒนาพิไมติมอีก ๎ ปງาหมายหลัก เดຌก 
ปງาหมายหลักทีไ ๓ ขยายการพัฒนาจากรงรียนสูชุมชน ละปງาหมายหลักทีไ ๔ พัฒนาสถานศึกษาป็น
ศูนย์บริการความรูຌ  

จากการศึกษาละรวบรวมขຌอมูลดຌานการลีๅยงสัตว์  การติดตามประมินผลการด านินงานของ
กิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ ฿นพืๅนทีไปศุสัตว์ขต  ๑ ละ ขต ๒ สามารถ
รวบรวมปัจจัยทีไสงผลตอความส ารใจ฿นการด านินกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ  
฿หຌพียงพอ  ขຌมขใง ละยัไงยืน ประกอบดຌวยหลักพืๅนฐาน฿นการพัฒนา  ๕ ประการ (๕ ดี)  เดຌก  

ํ. วางผนดี : การลือกพืๅนทีไ฿หຌมาะสมละจัดผนผังป็นสัดสวน 

๎. รงรือนดี : สรຌางรงรือน฿หຌขใงรงละปลอดภัย  
๏. สัตว์พันธุ์ดี :  หาพันธ์ุสัตว์ทีไ฿หຌผลผลิตดี  มีมาตรฐาน ละการปรับตัวกง 
๐. อาหารดี : ผสมอาหารสัตว์฿ชຌองดຌวยวัตถุดิบทຌองถิไนพืไอลดตຌนทุน  
๑. การจัดการดี : การจัดการลีๅยงดูดี  มีบันทึก  ฝຄกท าจริง  อิงวิชาการ 

๒. การปງองกันรคดี : ฿หຌความส าคัญการปງองกันรคสัตว์ละการดูลสุขภาพสัตว์ 
๓. ตลาดดี(มีกองทุน) : จ าหนายผลผลิตผานสหกรณ์กใบป็นทุนรุนตอเป 

๔. ครือขายดี(มีนวรวม) : ขยายการผลิตสูชุมชน  พืไอขยายผลการพัฒนา 

๕. หลงรียนรูຌดี : พัฒนาป็นศูนย์บริการความรูຌคูชุมชน  ศิษย์ละครูทุกคนรวมจัดการ  
    ชวยสืบสานงานพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร฿หຌยัไงยืน   
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ํ. วางผนดี : การลือกพืๅนทีไ฿หຌมาะสมละจัดผนผังป็นสัดสวน 

 นืไองจากขຌอจ ากัดดຌานพืๅนทีไของรงรียนครงการตามพระราชด าริ  ทีไสวน฿หญตัๅงอยู฿นถิไน
ทุรกันดาร ละมีสภาพตกตางตามภูมิประทศ ชน ตัๅงอยูบนยอดขา เหลขา หรือทีไราบชิงขา ทีไมี
ความลาดชันสูง  ซึไงจะมีปัญหามืไอกิดฝนตกป็นวลานาน  นอกจากนีๅยังมีขຌอจ ากัดดຌานพืๅนทีไ คับคบ  
ดังนัๅนจึงตຌอง฿หຌความส าคัญ฿นการลือกพืๅนทีไทีไจะด านินกิจกรรมดຌานปศุสัตว์฿หຌหมาะสม หากลือก
พืๅนทีไเมหมาะสมอาจสงผลกระทบกับสภาพวดลຌอมละสุขภาพอนามัยของนักรียนเดຌ 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพสดงทีไตัๅงรงรียนครงการตามพระราชด าริ฿นพืๅนทีไจ ากัด  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพสดงทีไตัๅงรงรียนครงการตามพระราชด าริ 
 

  

 

 

 

 

 

 
ภาพสดงสถานทีได านินกิจกรรมปศุสัตว์ทีไทีไมีความลาดชันละขวางชองทางนๅ าปຆาเหลหลาก 
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 ขຌอควรพิจารณา฿นการลือกพืๅนทีไพืไอด านินกิจกรรมการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงการ
พระราชด าริ เดຌก 
 ํ. เมอยูติดกับอาคารรียนหรือทีไพักอาศัยมากกินเป 

 ๎. เมตัๅงอยูขวางทางนๅ าปຆาเหลหลากหรือนๅ าทวมถึง 
 ๏. มีหลงนๅ าส าหรับ฿ชຌลีๅยงสัตว์อยางพียงพอตลอดป 
 ๐. สามารถจัดสัดสวนหรือลຌอมรัๅวพืไอปງองกันสิไงรบกวนตาง โ  
 ๑. สะดวก฿นการบริหารจัดการละมีการก าหนดผนผังอยางชัดจน 

 

 

 

   
 

 

 

สภาพพืๅนทีไกิจกรรมการลีๅยงสัตว์กอนการปรับปรุงของ รร.ตชด.จาตุรจินดา จ.ตาก 

 

 

 

 

 

 

 

วางผนปรับปรุงสภาพพืๅนทีไดยการมีสวนรวมของชุมชนละหนวยงานปศุสัตว์อ าภอมระมาด 

 

 

 

 

 

 

สภาพพืๅนทีไกิจกรรมการลีๅยงสัตว์หลังการปรับปรุงของ รร.ตชด.จาตุรจินดา  จ.ตาก 
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๎. รงรือนดี : สรຌางรงรือน฿หຌขใงรงละปลอดภัย  
 มืไอวางผนละลือกพืๅนทีไพรຌอมลຌว ขัๅนตอมาคือการสรางรงรือนลีๅยงสัตว์ทีไมีความขใงรง
ละหมาะสมกับชนิดสัตว์ทีไลีๅยง ซึไงมีหลักการพิจารณาดังนีๅ 

ํ. สถานทีไตัๅงของรงรือนของสัตว์ตชนิดควรยกจากกันอยางชัดจน ละควรมีรัๅวรอบตละ
ชนิดสัตว์ ป็นสัดสวนชัดจน  ดยค านึงถึงความปลอดภัยของสัตว์ป็นส าคัญ  สามารถปງองกันการ
รบกวนจากสัตว์ทีไป็นศัตรู 

๎. วัสดุทีไ฿ชຌควรดย฿ชຌวัสดุ฿นทຌองถิไนหรือหากมีงบประมาณพียงพอกใอาจ฿ชຌวัสดุทีไมีความ
ทนทาน  ชน สาปูน สังกะสี ตาขายหลใก  ป็นตຌน 

๏. พืๅนทีไภาย฿นรงรือนหมาะสมกับจ านวนสัตว์ทีไลีๅยงละบางชนิดตຌอง฿ชຌพืๅนทีไภายนอก
รงรือนดຌวย หลักส าคัญคือการปງองกันเม฿หຌนๅ าเหลขຌา฿นรงรือนดใดขาด ละอากาศสามารถถายทเดຌ
สะดวก  ดยมีขຌอนะน าดังนีๅ 

๏.ํ รงรือนเกเขบบปลอย ตຌอง฿ชຌพืๅนทีไ ๎ สวน คือ ํ) พืๅนทีไภาย฿นรงรือน อัตราสวน 
๐ ตัวตอตารางมตร  ๎) พืๅนทีไภายนอกรงรือนส าหรับปลอยเกเขออกภายนอก อัตราสวน ๐ ตาราง
มตรตอตัว มีรัๅวสูงเมตไ ากวา  ํ.๑์ มตร รอบบริวณทีไปลอยละปลูกหญຌาทีไเกจิกกินเดຌ (กรมปศุสัตว์, 
๎๑๑๑ : หนຌา ๐)  พืๅนรงรือนควรป็นพืๅนคอนกรีตหรือดินอัดนนละสูงกวาภายนอกพืไอปງองกันนๅ า
เหลขຌาภาย฿นรงรือน ผนังป็นตาขายหรือเมຌระนงทีไมีชอง฿หຌลมกรกเดຌ 

๏.๎ รงรือนเกพืๅนมือง ถຌาลีๅยงบบทัไวเปจะ฿ชຌอัตราสวน ๔  ตัวตอตารางมตร ตถຌาลีๅยง
ป็นพอมพันธุ์จะ฿ชຌอัตรสวน  ๐  ตัวตอตารางมตร  (กรมปศุสัตว์, ๎๑๑๔ : หนຌา ํ๑) 

๏.๏ รงรือนป็ดทศหรือป็ดเข  ฿ชຌอัตราสวน ๏-๐ ตัวตอตารางมตร (กรมปศุสัตว์, 
๎๑๒์ : หนຌา ๔) 

๏.๐ รงรือนสุกร ลีๅยงบบพืๅนคอนกรีต ฿ชຌอัตราสวน  ํ ตัวตอตารางมตร (บวรศักดิ์ 
หัสดิน ณ อยุธยา, หนຌา ๎๕) 

๏.๑ รงรือนหมูหลุม  ฿ชຌอัตราสวน  ๏ ตัวตอ ๐ ตารางมตร ( ํ ตัวตอ ํ.๎ ตารางมตร) 
(สมพงษ์ พงษ์สาส์น, มปป.: ํ๑)  

๐. มีอุปกรณ์ภาย฿นรงรือนครบถຌวน  ชน รังเข คอนนอน รางนๅ า รางอาหาร  ป็นตຌน 

 

 

 

 

 

 
ตัวอยางรงรือนการลีๅยงสัตว์ 
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 ขຌอจ ากัดของรงรียนครงการพระราชด าริอีกประการหนึไงคือ รืไองพืๅนทีไมีจ ากัด ละสวน฿หญ
ป็นพืๅนทีไลาดอียง พืๅนทีไราบมีนຌอย จึงตຌองมีการปรับพืๅนทีไ฿หຌสมอกันกอนสรຌางรงรือน ดังตัวอยาง
ตอเปนีๅ 
 

 

 

 

 

 

 
 

การปรับพืๅนทีไลาดอียงพืไอสรຌางรงรือนลีๅยงสัตว์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

การปลูกพืชผักสวนครัวป็นอาหารละปลูกหญຌาฝกพืไอปງองกันดินพังทลาย 

 

 หากพืๅนทีไมีความลาดอียงมากจนเมสามารปรับเดຌ  สามารถสรຌางรงรือนดยการยกพืๅนสูงกใเดຌ 
ตอาจจะมีปัญหารืไองยังละศัตรูรบกวน นืไองจากป็นพืๅนทีไปຂด อาจกຌเขดยการท ารัๅวรอบบริวณ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวอยางการสรຌางรงรือนบนพืๅนทีไลาดอียงบบยกพืๅนสูง 

ทีไตัๅงอาคารรียน 

ปรับพืๅนทีไพืไอสรຌาง 
รงรือนลีๅยงสัตว์ 

ปลูกพืชสวนครัว 
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๏. สัตว์พันธ์ุดี :  หาพันธุ์สัตว์ทีไ฿หຌผลผลิตดี  มีมาตรฐาน ละการปรับตัวกง 
 การคัดลือกพันธุ์สัตว์ส าหรับลีๅยง฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริซึไงอยูถิไนทุรกันดารนัๅน 
ป็นสิไงทีไตຌอง฿หຌความส าคัญมากกวาการลีๅยงสัตว์ดยทัไวเป พราะตຌองค านึงถึงพืๅนทีไตัๅงหรือ
สภาพวดลຌอมของรงรียนละหลงอาหารสัตว์ป็นส าคัญ  ตຌองป็นสัตว์ทีไสามารถปรับตัวเดຌดีละ
฿หຌผลผลิต฿กลຌคียงกับมาตรฐานของตละชนิดสัตว์ ซึไงมีนวทาง฿นการคัดลือกพันธุ์สัตว์มีดังนีๅ 
 ํ. เกเข  พันธุ์เกเขทีไจะลีๅยง฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ  ควรค านึงถึงการปรับตัว
ละระยะทาง฿นการขนสง นอกจากนีๅยังตຌองลือกพันธุ์เกเข฿หຌสอดคลຌองกับรูปบบการลีๅยงของ
รงรียนวาป็นการลีๅยงบบกรงตับหรือลีๅยงบบปลอยอิสระ  พันธุ์เกเขทีไลีๅยง฿นประทศเทย฿น
ปัจจุบันบงออกป็น ๏  ประภทคือ เกเขพันธุ์ทຌ  เกเขพันธุ์ลูกผสม ละเกเขทีไผลิตดยกรมปศุสัตว์ 

ํ.ํ เกเขพันธุ์ทຌ  ป็นเกทีไเดຌรับการคัดลือกละผสมพันธ์ุป็นอยางดีมาอยางตอนืไองของ
นักผสมพันธุ์ จนลูกหลาน฿นรุนตอโมามีลักษณะรูปราง ขนาด สีละอืไนโ หมือนบรรพบุรุษหรือ
ลักษณะประจ าพันธุ์คงทีไ    ตอมาเดຌมีการปรับปรุงพันธุ์จนเดຌพันธุ์ซึไง฿หຌผลผลิตสูงขึๅนกวาขึๅนมาทดทน
เกพันธุ์ทຌจึงเดຌรับความนิยมนຌอยลง  ปัจจุบันเกพันธุ์ทຌเดຌรับความสน฿จละลีๅยงป็นการคຌานຌอยลง 
พราะผูຌลีๅยงเกเขนิยมลีๅยงเกลูกผสมอันกิดจากการผสมขຌามพันธุ์ ซึไง฿หຌผลผลิตทีไดีกวาเกพันธุ์ทຌมาก 

ส าหรับพันธ์ุเกเขพันธุ์ทຌทีไยังมีลีๅยง฿นมืองเทย  เดຌก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ํ ) พันธ์ุรຍดเอส์ลนด์รด (Rhode Island Red) หรือทีไรียกกันสัๅน โ วา เกรຍด   
มีถิไนก านิดอยู฿นประทศสหรัฐอมริกา  ป็นเกพันธุ์กากพันธุ์หนึไงทีไมีอายุกวา ํ์์ ป  เกพันธุ์รຍด
เอส์ลนด์รด มี  ๎ ชนิด คือ ชนิดหงอนกุหลาบ (Rose comb) ละชนิดหงอนจักร (single comb) 

ตทีไนิยมลีๅยงกันพรหลายป็นชนิดหงอนจักรซึไงป็นเกทีไ฿หຌเขคอนขຌางดี  
เกรຍดเอส์ลนด์รด  ป็นเกประภทกึไงนืๅอกึไงเข  มีรูปรางคอนขຌางยาวละลึก ป็นรูป

สีไหลีไยมผืนผຌา ขนทัไวเปตามล าตัวมีสีนๅ าตาลดงขຌม ขนปกขนหางมีสีด าหลือบขียว ผิวหนังละหนຌา
ขຌงมีสีหลืองจัด ปากมีสีดงหลือง ตาสีดง หงอน ๎  จักร ๑ ฉก ผนหูมีสีดง ปลือกเขมีสีนๅ าตาล 

ขนาดเข฿หญปานกลาง   นิสัยชืไอง  สามารถปรับตัวขຌากับสภาพวดลຌอมเดຌดี  ริไม฿หຌเขมืไออายุ  ๑ 
ดือนครึไง (๎๎ สัปดาห์)  ฿หຌเขคอนขຌางดกคือ฿หຌเขปละประมาณ  ๎๔์-๏์์  ฟอง  นๅ าหนักตัวมืไอต
ตใมทีไพศผูຌหนัก ๏.ํ – ๐.์ กิลกรัม  พศมียหนัก  ๎.๐ – ๐.์  กิลกรัม 
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๎) พันธ์ุบาร์พลีมัทรใอค (Barred Plymouth Rock) หรือทีไรียกกันวา เกบาร์  ป็น
เกพลีมัทรใอคทีไมีขนสีบาร์ คือ มีขนสีด าสลับกับสีขาว ตามขวางของขน ลักษณะล าตัวยาว หงอนจักร 

ปากสีหลือง ตาสีนๅ าตาลดง หงอนหนียงละตุຌมหูมีสีดง หนังสีหลือง ขาละนิๅวทຌาสีดง ฿หຌเข
ปลือกสีนๅ าตาลริไม฿หຌเขมืไออายุประมาณ  ๑ ดือนครึไง ทนทานตอสภาพวดลຌอมเดຌดี ตัวผูຌมีนๅ าหนัก
ประมาณ  ๏.๒ – ๐.๏ กิลกรัม ตัวมียมีนๅ าหนักประมาณ  ๎.๓ – ๏.๓  กิลกรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เกพันธุ์บาร์พลีมัทรใอคมีถิไนก านิดอยู฿นประทศสหรัฐอมริกา ป็นเกประภทกึไงนืๅอ 
กึไงเข ป็นพันธุ์ทีไเดຌมีการผสมละคัดลือกพันธุ์ขึๅนมืไอประมาณป  ค.ศ. ํ๔๒๑  ดยการผสมระหวาง  
เกตัวผูຌพันธุ์ดมินิค กับเกตัวมียพันธุ์คชินด า หรือจาวาด า  คยป็นพันธ์ุทีไเดຌรับความนิยมลีๅยงป็นเกเข
อยูระยะหนึไงมืไอประมาณ  ๏์ กวาปกอน ต฿นปัจจุบันนิยม฿ชຌมพันธุ์ผสมกับพอพันธุ์รຍดเอส์ลนด์
รดหรือพันธุ์นิวฮมชียร์ พืไอผลิตลูกผสมเฮบริดป็นการคຌาชนิดคัดพศเดຌมืไอรกกิดดยดูจากสีของ
ขน ดยลูกผสมตัวมียจะมีขนสีด าละ฿หຌเขดก สวนลูกผสมตัวผูຌมีสีบาร์ 

๏) พันธ์ุลใกฮอร์นขาวหงอนจักร (Single Comb White Leghorn) มีถิไนก านิด฿น
ประทศอิตาลี  ป็นเกพันธุ์บาทีไมีขนาดลใก ลักษณะวองเว ปราดปรียว มีการจริญติบตรใว ขนสีขาว
ทัๅงตัว หงอนจักร ๑ ฉกขนาด฿หญ หงอนมีสีดง ปากหลือง ตุຌมหูสีขาว ผิวหนังละหนຌาขใงสีหลือง 
฿หຌเขรใว ฿หຌเขดก เขปลือกสีขาว มีประสิทธิภาพ฿นการปลีไยนอาหารคอนขຌางสูง ทนตออากาศรຌอนเดຌดี 
ริไม฿หຌเขมืไออายุประมาณ ๐ ดือนครึไง ฿หຌเขปละประมาณ  ๏์์ ฟอง นๅ าหนักมืไอตตใมทีไพศผูຌหนัก  

๎.๎ – ๎.๕ กิลกรัม พศมียหนัก  ํ.๔ – ๎.๎ กิลกรัม 
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ํ.๎ เกพันธ์ุลูกผสม (Hybrid Breeds) หมายถึง พันธุ์เกเขทีไเดຌจากการน าเกเขตัๅงต ๎ 

สายพันธุ์ขึๅนเปมาผสมกัน ป็นเกพันธุ์เขทีไนิยมลีๅยงกัน฿นชิงการคຌามากทีไสุด฿นปัจจุบัน นืไองจากป็น
พันธุ์เกทีไผสมขึๅนป็นพิศษ ดยบริษัทผูຌผลิตลูกเกพันธุ์เขจ าหนายเดຌมีการพัฒนาละปรับปรุงพันธุ์฿หຌมี
ประสิทธิภาพ฿นการ฿หຌผลผลิตเขสูงละมีคุณภาพตรงตามความตຌองการของตลาดคือ฿หຌเขดก ปลือกเข
สีนๅ าตาล เขฟองตละเขทนพราะเดຌรับการรวบรวมลักษณะตางโขຌาเวຌดຌวยกัน 

เกพันธุ์ลูกผสมนีๅจะมีลักษณะดนประจ าพันธุ์ละมีขຌอมูลประจ าพันธุ์อยางละอียด ชน 

อัตราการจริญติบต ปริมาณอาหารทีไกิน อัตราการลีๅยงรอด ปอร์ซในต์การเข ระยะวลา฿นการ฿หຌเข 
ขนาดของมเกขนาดของฟองเข สีของปลือกเข ป็นตຌน ตเกลูกผสมนีๅจะตຌองลีๅยงดຌวยอาหารทีไมี
คุณภาพสูง มีการจัดการทีไถูกตຌอง ชน  การควบคุมนๅ าหนัก การควบคุมการกินอาหาร การควบคุมสง
สวาง ตลอดทัๅงการสุขาภิบาลละการปງองกันรคทีไดีดຌวยชนกัน  ดຌวยหตุทีไเกพันธุ์ลูกผสมสวน฿หญมี
การผสมพันธุ์ทีได านินการดยบริษัทผลิตพันธุ์เกเขป็นการคຌา  ซึไงบริษัทจะรักษาเกตຌนพันธุ์ละระบบ
การผสมพันธุ์เวຌป็นความลับ พืไอผลประยชน์฿นทางการคຌา  ฿นปัจจุบันเกเขพันธุ์ลูกผสมมีจ านวนมาก 

สวน฿หญเดຌรับการปรับปรุงพันธ์ุ฿นสหรัฐอมริกาละ฿นยุรป  สวน฿นประทศเทยบริษัทอกชนตางโเดຌ
น าขຌาเกพอมพันธุ์รุนปูຆยาละรุนพอมมาผลิตลูกเกเขจ าหนาย฿หຌกับผูຌลีๅยง ซึไงมีอยูหลายพันธุ์ดຌวยกัน  
ชน  ซี.พี.บราวน์   อ.อ.บราวน์  รอสบราวน์  เฮซกบราวน์  อีซา-บราวน์  ซูปปอร์ฮาร์กຌ  ดีคาร์
บวอร์รน   ฮับบาร์ดกดຌนคอมมท   ซพวอร์สตาร์ครอส ๑๓๕   บຍบคຍอกบี-๏๔์ บาบลนาตตรຌา-

อสอล ป็นตຌน (การดา  ลຌอกຌวมณี ละชลัท ทรงบุญธรรม, ๎๑๒์ : หนຌา ํ-๏) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

เกเขลูกผสมทีไลีๅยง฿นรงรียนดຌวยบบกรงตับ 
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ํ.๏ เกเขทีไผลิตดยกรมปศุสัตว์  
ํ) เกรดเทย   พัฒนาพันธุ์มาจากเกรดเอส์ลนด์รด (Rhode Island Red) ซึไงมีถิไน

ก านิดมาจากประทศวหรัฐอมริกา  น าขຌามาลีๅยง฿นประทศเทยตัๅงตป พ.ศ. ๎๐๕๎ ดยกรมปศุสัตว์
เดຌด านินการวิจัยละพัฒนาพันธุ์มาอยางตอนืไอง จนถือเดຌวาป็นเกรดเอลนด์รดสายพันธุ์กรม     
ปศุสัตว์  ดยรียกชืไอ฿หมวา เกรดเทย (Rhode Thai) ฿ชຌประยชน์เดຌทัๅงการลีๅยงพืไอ฿หຌนืๅอละเข 
(Dual  purpose) (กองงานพระราชด าริละกิจกรรมพิศษ, มปป. หนຌา ๏)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมปศุสัตว์เดຌนะน า฿หຌกษตรกรลีๅยงเกรดเทยพืไอผลิตเขคุณภาพดี  ซึไงมีราคา
จ าหนายสูงกวาเขเก฿นตลาดทัไวเป ๎ - ๏ ทา  ดยพัฒนาสูระบบการลีๅยงบบปลอยอิสระ (Free-

range  system) หรือลีๅยงบบอินทรีย์ (Organic  system) ซึไงจะท า฿หຌเกเดຌสดงพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติ  ชน ตีปก  ดินลน อาบดด คุຌยขีไยอาหารทีไมีอยูตามธรรมชาติจ าพวก หนอน มลงตาง โ 
ป็นตຌน  ท า฿หຌเกมีความสุข (Happy  chicken) ละผลิตเขเกอารมณ์ดี  มีคุณคาทางการบริภคสูงละ
หมาะส าหรับผูຌทีไมีความหวง฿ยสุขภาพ 

ลักษณะทางศรษฐกิจประจ าพันธุ์ 
- อายุมืไอ฿หຌเขฟองรก  ํ๒๔ วัน 

- อัตราการ฿หຌเขสูงสุด    ๕๐ % 

- ผลผลิตเข   ๎๐์ ฟอง/ป 
- นๅ าหนักเขฉลีไยตอฟอง    ๑๑ กรัม 

- อัตราการกินอาหารชวง฿หຌเข ํ๎์ กรัม/ตัว/วัน 
 

๎) เกเขเทยกรมปศุสัตว์   ป็นเกพันธุ์เขทีไถูกพัฒนาดยกรมปศุสัตว์รวมกับส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการกษตร  ด านินการวิจัยทีไศูนย์วิจัยละบ ารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี  อ าภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี  ซึไงมีปງาหมายพืไอสรຌางพันธุ์เกเขของประทศเทยทีไป็นตຌนพันธุ์ (GGP)  พันธุ์หลัก 
(GP) ละพันธุ์ขยาย (PS) ส าหรับผลิตเกเขทางการคຌา  ทีไปรับตัวขຌากับสภาพวดลຌอมของประทศเทย  
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ละ฿หຌผลผลิตเกเขเดຌดี (กองบ ารุงพันธุ์สัตว์, ๎๑๑๏ : หนຌา ๔๒) ละเดຌน าพันธุ์เกเขสงสริม฿หຌรงรียน
ครงการตามพระราชด าริ สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ละผุຌปกครองนักรียน 
ดยนຌนการลีๅยงบบปลอย ซึไงสอดคลຌองกับวิถีชีวิตของชุมชน฿นชนบททีไคุຌนคยกับการลีๅยงเกพืๅนมือง  
เกเขเทยกรมปศุสัตว์สามารถปรับตัวขຌากับสภาพวดลຌอม฿นพืๅนทีไทุรกันดาร มีอัตราการ ลีๅยงรอดสูง
ละ฿หຌผลผลิตทีไดีมืไอเดຌรับการจัดการลีๅยงดีทีไหมาะสม (กรมปศุสัตว์, ๎๑๑๑ : ค าน า) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นอกจากนีๅเกเขเทยกรมปศสัตว์  ป็นพันธุ์เกเขทีไสนับสนุนรงรียนครงการตาม
พระราชด าริ สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาย฿ตຌครงการเกเขพระราชทาน฿น
รงรียนถิไนทุรกันดาร  พืๅนทีไจังหวัดตาก  ตัๅงตป ๎๑๑๔-๎๑๒ํ  จ านวน  ๒์  รงรียน  เกเข 
๑,๐๕์ ตัว ฿หຌผลผลิตเข ประมาณ  ๐๑์,์์์  ฟอง 

ลักษณะทางศรษฐกิจประจ าพันธุ์ (กรมปศุสัตว์, ๎๑๑๏ : หนຌา ๔๓) 
- อายุมืไอเขฟองรก  ํ๒๕ วัน 

- นๅ าหนักเขฟองรก    ๐๐ กรัม 

- อัตราการ฿หຌเข     ๔๒ % (สูงสุด ๕์ %) 
- ผลผลิตเข   ๎๕์ ฟอง/ป 
- นๅ าหนักเขฉลีไยตอฟอง    ๑๕ กรัม 

 

 

 

 

 

 

 
เกเขเทยกรมปศุสัตว์ทีไลีๅยงบบปลอยอิสระ 
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   ๎. เกพืๅนมือง  รงรียนครงการตามพระราชด าริสวน฿หญมีการลีๅยงเกพืๅนมืองมากกวาสัตว์
ชนิดอืไน โ  นืไองจากลีๅยงงายละป็นสัตว์ประจ าถิไนทีไลีๅยงอยู฿นชุมชนรอบรงรียน  ดยมีลักษณะละ
สายพันธุ์ตกตางกันเป฿นตละภูมิภาคของประทศเทย ซึไงกรมปศุสัตว์เดຌมีการปรับปรุงละพัฒนาสาย
พันธุ์เกพืๅนมืองทีไส าคัญ  เดຌก เกประดูหางด าชียง฿หม   เกหลืองหางขาวกบินทร์บุรี  เกดงสุราษฎร์  
ละเกชีทาพระ  ซึไงมีสมรรถภาพการจริญติบตสูงกวาเกพืๅนมืองทัไวเปละสามารถปรับตัวขຌากับ
ระบบการลีๅยงปลอยอิสระ หาอาหารกินตามธรรมชาติเดຌกง (กรมปศุสัตว์, ๎๑๒์ : หนຌา ๏) 

๎.ํ เกประดูหางด าชียง฿หม มีลักษณะภายนอกประจ าพันธุ์  ดังนีๅ  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

- พศผูຌ   มีสรຌอยคอสีดงประดู  ขนหาง  ขนล าตัว  ขຌง  ปากสีด า  ฿บหนຌาสีดงถึง
ดงอมด า  หงอนถัไว 

- พศมีย  ลักษณะหมือนพศผูຌตเมมีขนสรຌอยคอ 
 

๎.๎ เกหลืองหางขาวกบินทร์บุรี  มีลักษณะภายนอกประจ าพันธุ์  ดังนีๅ  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
- พศผูຌ   มีสรຌอยคอ  สรຌอยหลัง ละสรຌอยปกสีหลืองหรือหลืองสຌม  ขนล าตัวสีด าซม

กระขาว  ขนหางสีด ากมขาว  ฿บหนຌาสีดง  หงอนถัไว  ขຌงละปากสีหลือง 
- พศมีย  มีปากหลือง  ขຌงหลือง  ขนล าตัวด า  มีกระขาวลใกนຌอย 



~ 68 ~ 

 

 

๎.๎  เกดงสุราษฎร์ธานี  มีลักษณะภายนอกประจ าพันธุ์  ดังนีๅ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- พศผูຌ   มีสรຌอยคอสีดง  ขนหางสีดง-ด า  ขนล าตัวสีดง  ขຌง ปาก สีหลือง  
฿บหนຌาสีดง  หงอนถัไว 

- พศมีย  มีลักษณะหมือนพศผูຌ  ตเมมีขนสรຌอยคอละมีขนหางสีหลือง 
 

๎.๐  เกชีทาพระ  มีลักษณะภายนอกประจ าพันธุ์  ดังนีๅ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- พศผูຌ   มีสรຌอยสีขาวหรือสีงาชຌาง  ขนหาง  ขนล าตัวสีขาว   ขຌง   ปาก  สีหลือง  
฿บหนຌาสีดง หงอนถัไว 

- พศมีย  มีลักษณะหมือนพศผูຌ  ตเมมีขนสรຌอยคอ 
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ตารางทีไ ๏   สดงลักษณะทางศรษฐกิจของเกพืๅนมืองกรมปศุสัตว์ 
                                 พันธุ์   
ลักษณะทางศรษฐกิจ 

ประดูหางด า 

ชียง฿หม 
หลืองหางขาว 

กบินทร์บุรี 
ดง 

สุราษฎร์ธาน ี

ชี 

ทาพระ 

อายุมืไอ฿หຌเขฟองรก (วัน) ํ๔๏ ํ๔๕ ํ๕๎ ๎๎๐ 

นๅ าหนักตัวมืไอ฿หຌเขฟองรก (กรัม) ๎,์๏๓ ํ,๕๏๓ ํ,๔๐๏ ํ,๓์๒ 

นๅ าหนักเขฟองรก (กรัม) ๏๒ ๏๒ ๏๒ ๏๕ 

นๅ าหนักตัวรกกิด (กรัม) ๏๎ ๏ํ ๎๔ ๎๕ 

นๅ าหนักตัวอายุ ํ๎ สัปดาห์ (กรัม) ํ,๎๏๑ ํ,ํ๏๏ ํ,์๕๕ ํ,ํ๑๓ 

นๅ าหนักตัวอายุ ํ๒ สัปดาห์ (กรัม) ํ,๒๎ํ ํ,๑๏์ ํ,๑์๐ ํ,๑์๓ 

อัตราลกนืๅอ (์-ํ๎ สัปดาห์) ๏.๏ ๏.๒ ๏.๓ ๏.๏ 

อัตราลกนืๅอ (์-ํ๒ สัปดาห์) ๏.๔ ๏.๒ ๏.๓ ๏.๏ 

ผลผลิตเข (ฟอง/ม/ป) ๕๑-ํ๓๑ ๔๏-ํ๐๏ ๓๔-ํ๐์ ๓๎-ํ๒์ 
 

ทีไมา : กรมปศุสัตว์  กระทรวงกษตรละสหกรณ์ (พ.ศ. ๎๑๒์) 
 

 นอกจากเกพืๅนมืองทีไเดຌรับการพัฒนาจากกรมปศุสัตว์ดังทีไกลาวมาลຌว ยังเกพืๅนมืองประจ าถิไน
ทีไสามารถน ามาลีๅยง฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริเดຌชนดียวกัน ชน เกมฮองสอน  เกชีๅฟງา  
เกฟງาหลวง เกลๆัวะ ป็นตຌน  

๎.๑ เกมฮองสอน  ป็นเกพืๅนมืองทຌองถิไนทีไลีๅยงกัน฿นชนบทกือบทุก โ อ าภอของจังหวัด
มฮองสอน มีลักษณะทัไวเปคลຌายกับเกปຆา คาดวาป็นเกทีไมีตຌนพันธุ์มาจากเกปຆา 

ลักษณะภายนอกประจ าพันธุ์ 
- พศผูຌ  มีขนคอละหลังสีหลืองขຌม 

ขนล าตัวละหางมีสีด า    มีปุยขาวทีไคนหาง 
หงอนจักร ฿บหนຌาดง ขຌงละปากมีสีด าหรือ 

ทา  มีขนตุຌมหูสีหลือง  ผิวหนังขาวอมดง 
- พศมีย  มีขนล าตัวสีนๅ าตาลกระ- 

หลืองหรือสีนๅ าตาลปຆาทัๅงตัว  หงอนจักร ฿บหนຌา 

ดง  ปากละขຌงสีด าหรือทาหรือนๅ าตาล มีขน 

ตุຌมหูสีหลือง  ผิวหนังขาวอมดง  
ลักษณะทางศรษฐกิจ 

- ฿หຌเขฟองรกมืไออายุ  ํ๎๎ - ํ๕๓    วัน     - นๅ าหนักตัว  ๓๔๑ – ํ,์๑์   กรัม 

- นๅ าหนักเขฟองรก       ๎๐ – ๎๕    กรัม   - ผลิตเขปละ     ๐์ – ํ๎๏   ฟอง/ตัว 

- น าหนักตัวทีไอายุ ๎์  สัปดาห์ (๑ ดือน)   ๔๐๎ – ํ,ํ๏์  กรัม 
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๎.๒ เกชีๅฟງา ป็นเกพืๅนมือง฿นทຌองถิไนชาวเทยภูขา฿นขตอ าภอมฟງาหลวง  อ าภอทิง  
อ าภอวียงกน  จังหวัดชียงราย  ลีๅยงกัน฿นหมูบຌานตาง โ ฿นขตทีไสูง  ดยจากการสดใจจังหวัด
ชียงราย ของสมดใจพระนางจຌาพระบรมราชินีนาถฯ ฿นรัชกาลทีไ  ๕  ฿นดือนกุมภาพันธ์  ๎๑๐๏  เดຌ
ทอดพระนตรหในเกพันธุ์นีๅซึไงมีลักษณะสวยงาม  จึงทรงมีพระราชด าริวา  นาจะมีการอนุรักษ์เกพันธุ์นีๅ  
(กองบ ารุงพันธุ์สัตว์, ๎๑๑๏ : หนຌา ๔๎)  

ลักษณะภายนอกประจ าพันธุ์ 
- พศผูຌ   มีขนสรຌอยคอ ละหลังสี 

หลืองออน ขนล าตัวละหางมีสีด า  หงอนจักร  
ขอบตา ปาก ขຌง  ผิวหนัง ละนืๅอ มีสีด า 

- พศมีย  มีขนล าตัวละหางสีด า มีขน 

สรຌอยคอสีหลืองออน  หงอนจักร  ขอบตา  ปาก 

ขຌง ผิวหนังละนืๅอ  มีสีด า 
ลักษณะทางศรษฐกิจ 

- ฿หຌเขฟองรกมืไออายุ  ํ๑๓ - ํ๕๕  วัน   - นๅ าหนักตัว  ํ,๏๏๔ – ํ,๓ํ๐    กรัม 

- นๅ าหนักเขฟองรก      ๏์ – ๏๕   กรัม   - ผลิตเขปละ     ๐๏ – ํ๎๐   ฟอง/ตัว 

- น าหนักตัวทีไอายุ ํ๒  สัปดาห์ (๐ ดือน)   ๔๕ํ – ํ,๎๔ํ  กรัม 

 

๎.๓  เกฟງาหลวง ป็นเกพืๅนมือง฿นทຌองถิไนชาวเทยภูขา฿นขตอ าภอมฟງาหลวง  จังหวัด
ชียงราย ลีๅยงกัน฿นหมูบຌานตาง โ ฿นขตทีไสูง  (กองบ ารุงพันธุ์สัตว์, ๎๑๑๏ : หนຌา ๔๐) 

ลักษณะภายนอกประจ าพันธุ์ 
- พศผูຌมีขนสรຌอยคอละหลังสีหลืองขຌม 

หรือนๅ าตาลดง  ขนล าตัวละหางมีสีด า หงอนจักร 

ขอบตา ปาก ขຌง  ผิวหนัง ละนืๅอ มีสีด า 

- พศมีย  มีขนล าตัวละหางสีด า มีขน 

สรຌอยคอสีหลืองขຌมหรือนๅ าตาลดง  หงอนจักร  
ขอบตา  ปาก ขຌง ผิวหนัง  มีสีด า 

ลักษณะทางศรษฐกิจ 

- ฿หຌเขฟองรกมืไออายุ    ํ๑๔–ํ๕๔.๓ํ    วัน     
- นๅ าหนักตัว     ํ,๎๒๓.ํ๐ – ํ,๓๔๒.๐๒    กรัม 

- นๅ าหนักเขฟองรก               ๎๕ – ๏๔    กรัม   
- ผลิตเขปละ    ๐๑ – ํ๐ํ   ฟอง/ตัว 

- น าหนักตวัทีไอายุ ํ๒  สัปดาห์ (๐ ดือน)  ๕ํ๓ – ํ,๏ํํ  กรัม 
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๎.๔ เกลๆัวะ  ป็นเกพืๅนมืองประจ ำถิไนของชำวเทยภูขำผำลๆัวะ ฿นขตพืๅนทีไอ ำภอบอกลือ 
อ ำภอฉลิมพระกียรติ  ละอ ำภอปัว   จังหวัดนำน   เกลๆัวะป็นเกสำยพันธุ์ทีไมีลักษณะดนฉพำะ 
สำยพันธุ์ คือ นิสัยคลຌำยเกป่ำ มีควำมคลองตัววองเว สำมำรถหลบหนีศัตรูหรือภัยรอบขຌำงเดຌดี ตตัวเก
จะมีรูปรำง฿หญกวำเกปຆา 

ลักษณะภายนอกประจ าพันธ์ุ 

- พศผูຌ   มีขนหลังละสรຌอยคอสีหลือง- 
ทอง ขนหำงสีด ำ สีของขຌงมีสีนๅ ำตำลขຌม หงอนจักร   
สียงขันกຌองกังวำน   นๅ ำหนักตตใมทีไประมำณ  
2–2.5 กิลกรัม  

- พศมีย  มีขนล ำตัวสีนๅ ำตำลปนสีทำ  
สรຌอยคอสีทำ สีของขຌงมีสีนๅ ำตำลขຌม  หงอนจักร  
นๅ ำหนักตตใมทีไประมำณ 1.5-2 กิลกรัม 
 

ลักษณะทางศรษฐกิจ 

- อำยุมืไอ฿หຌเขฟองรกอยูชวง   180–197 วัน 

- นๅ ำหนักตัวมืไอ฿หຌเขฟองรก ประมำณ 1.3 กิลกรัม 

- ผลผลิตเขประมำณ 10–15 ฟอง/ตับ 

- นๅ ำหนักเขดยฉลีไย  35 กรัม 
 

การคัดลือกพันธุ์เกพืๅนมือง 
การคัดลือกเกพืๅนมืองเวຌป็นพอ-มพันธุ์ ส าหรับลีๅยง฿นรุนตอเปนัๅน  ตຌองคัดลือกจากเก

พืๅนมืองทีไมีลักษณะหมาะสม฿นการป็นพอ-มพันธุ์   ดยพิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังตอเปนีๅ    
(สีกุน  นุชชา ละคณะ,  ๎๑๑๕ : หนຌา ๏๒) 

ํ. ป็นเกมีรูปราง฿หญ  ตัวต  ขใงรง คอยาว ขนดกป็นมัน  เมป็นรค  คัดจากพอ-ม  
ป็นเกพืๅนมืองทีไมีลูกดก 

๎. ตຌองหมัไนคัดลือกพอพันธุ์ มพันธุ์เกพืๅนมืองตัวทีไมีลักษณะดีดนเวຌท าพันธุ์  ละพอพันธุ์ -
มพันธุ์เกทีไมีอายุกกิน  3  ป ฿หຌคัดออก 

๏. คัดลือกลูกเกพืๅนมืองทีไกิดจากพอพันธุ์-มพันธุ์เกพืๅนมืองตัวทีไดีเวຌท าพันธุ์ รุนละ 2-3 ตัว 

๐. คัดลือกเกทีไมีความสามารถตรงกับวัตถุประสงค์การลีๅยง 
 

ลักษณะพอพันธุ์ มพันธุ์เกพืๅนมืองทีไดี 

 ํ. พอพันธุ์เกพืๅนมืองทีไดี จะตຌองมีรูปรางสมบูรณ์ ขใงรง ประวัติดี มีนๅ าหนักตัวตัๅงต ๎.๑ 

กิลกรัมขึๅนเป มีอายุตัๅงต  ๕ ดือน ตเมกิน ๏  ป 
 ๎. มพันธุ์เกพืๅนมือง จะตຌองมีรูปรางสมบูรณ์ ขใงรง ขนดก ประวัติดี มีนๅ าหนักตัวตัๅงต ํ.๑ 

กิลกรัมขึๅนเป มีอายุตัๅงต  ๓ ดือน ตเมกิน  ๏ ปละมีความสามารถฉพาะตัว ดังนีๅ 
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๎.ํ  ฿หຌเขอยางนຌอยปละ  ๐  ชุด 

๎.๎  ฿หຌเขอยางนຌอยชุดละ  ํ๎  ฟอง 
๎.๏  ฟักเขออกป็นตัวอยางนຌอยชุดละ  ๔  ตัว 

๎.๐  ลีๅยงลูกกง ลีๅยงลูกรอดจนตชุดละประมาณ  ๒ ตัว 

๎.๑  เมดุรຌาย เมคอยจิกตีลูกเกพืๅนมืองของมเกพืๅนมืองตัวอืไน โ 

๎.๒  อัตราสวนทีไหมาะสมพอพันธุ์ตอมพันธุ์เมควรกิน ํ : ํ์ 

 

   ๏. ป็ดพันธุ์เข  ป็นสัตว์ทีไลีๅยง฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริหลายหง พืไอผลิตเขป็น
อาหาร฿หຌกนักรียน สามารถทดทนเขเกเดຌป็นอยางดี  ดยฉพาะอยางยิไงรงรียนทีไตัๅงอยู฿นถิไน
ทุรกันดารละหางเกล ทีไเมสะดวก฿นการลีๅยงเกเขนืไองจากตຌอง฿ชຌอาหารส ารใจรูปป็นหลัก ตการ
ลีๅยงป็ดเขสามารถ฿ชຌอาหาร฿นทຌองถิไนละปลอยหาอาหารตามธรรมชาติเดຌ  ป็ดเขทีไนิยมลีๅยงละ
฿หຌผลผลิตคอนขຌางดี  เดຌก  

๏.ํ ป็ดพันธ์ุกากีคมป์บลล์  ประทศเทย 

น าขຌามาจากประทศอังกฤษ   ป็นป็ดเขทีไ฿หຌเขดกมาก  

ประมาณปีละเมนຌอยกวา  ๎๔์ ฟองตอตัว   

พศผูຌ  มีขนล าตัวสีนๅ าตาล   ขนหนຌาอกสีนๅ าตาล 

ขຌมกวาขนล าตัว หัวสีขียว ขนปลายหางมຌวนงอ มีวงหวนสี 
นๅ าตาลออนรอบคอ ปากสีขียวกมนๅ างิน ขຌงละทຌาสีสຌม 

พศมีย ขนสีนๅ าตาลตลอดล าตัว หัวสีนๅ าตาลขຌม 

ปากสีด า ขຌงละทຌาสีนๅ าตาล   ตนืไองจากป็ดกากีคมป์บลล์มาจากภูมิภาคละอากาศทีไตกตาง
จากประทศเทย ตลอดจนวิธีการลีๅยงละการจัดการทีไตกตางกัน ประกอบกับป็ดจะตຌองปรับตัว฿หຌ
ขຌากับสภาพวดลຌอมละการจัดการของเทย  จึงท า฿หຌมีอัตราการสูญสียสูง  ผูຌลีๅยงจึงน าเปผสมกับ
ป็ดปากนๅ า  ผลิตป็นป็ดลูกผสมพืไอหวังจะ฿หຌลูกผสมทีไมีความตຌานทานตอสภาพวดลຌอม ทนรค ลีๅยง
งายละเขดก  ซึไงป็นทีไตຌองการของผูຌลีๅยงป็ดเข (กรมปศุสัตว์, ๎๑๑๐ : หนຌา ํ) 

๏.๎ ป็ดพันธ์ุพืๅนมือง ป็นป็ดพืๅนมืองของเทย บงออกป็น ๎ สายพันธุ์ ตามหลงทีไ
ลีๅยง ซึไงกรมปศุสัตว์ยังคงกใบรักษาสายพันธ์ุเวຌ  เดຌก 

ํ) พันธุ์ปากนๅ า  ป็นป็ดพืๅนมืองทีไมีขนาดลใก ฿หຌเขดก ตฟองลใก พศมียมีขนสีด า 
ตลอดล าตัว หนຌาอกสีขาว ปาก ขຌงละทຌาสีด าพศผูຌ มีหัวสีขียวขຌมป็นมัน สวนอืไนโหมือนพศมีย 

๎) พันธุ์นครปฐม   ตัว฿หญกวาป็ดกากีคมบลล์ ตผลผลิตเขนຌอยกวา  ฿หຌเขชຌากวา 
ฟอง฿หญ   พศมียมีสีนๅ าตาลลายกาบอຌอย  พศผูຌหัวมีสีขียวขຌม คอควัไนป็นวงหวนสีขาว ปากสีทา 
ทຌาละขຌงสีสຌม 
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         ป็ดพันธ์ุปากนๅ า             ป็ดพันธ์ุนครปฐม 

 

   ๐. ป็ดพันธ์ุนืๅอ  ป็นสัตว์ทีไลีๅยงงาย ปรับตัวกง ละ฿ชຌอาหาร฿นธรรมชาติเดຌดี  สามารถ
ขยายพันธุ์องเดຌดี  ตัวมีขนาด฿หญ  หมาะทีไจะลีๅยง฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ  ซึไงมีทัๅงพันธ์
พืๅนมือง ละพันธุ์ทีไกรมปศุสัตว์พัฒนาขึๅนมา฿หม พืไอ฿หຌผลผลิตนืๅอมากขึๅน  

๐.ํ ป็ดทศพันธ์ุทาพระ   กรมปศุสัตว์ดยศูนย์วิจัยละบ ารุงสัตว์ทาพระ  ริไมลีๅยงละ
พัฒนาสายพันธุ์  ฿นปี พ.ศ. ๎๑๎๒  ดยรวบรวมป็ดทศพอพันธุ์  มพันธุ์สายสีด า  ซึไงป็นสัตว์ปีกทีไ  
ตรใว  ตัว฿หญ  ฟักเขเดຌองดยธรรมชาติ ละรຌองสียงเมดัง จากจังหวัดตางโ ฿นภาค
ตะวันออกฉียงหนือ รวม  ๔  จังหวัด เดຌก ขอนกน ลย หนองคาย นครพนม สุรินทร์ อุบลราชธานี 
รຌอยอใด ละนครราชสีมา  ปัจจุบัน฿หຌเข  ๕๔  ฟอง/ป ี(กองบ ารุงพันธุ์สัตว์ , ๎๑๑๏ : หนຌา ๕์) 

 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 
- พศผูຌละพศมีย  สีขนป็นสีด า   

มีขนสีขาวซมทีไปีกละหนຌาอกบຌาง 
- หนຌาป็นปุ่มหนังยนสีดง ปากสีด า 

ซมชมพู  ขຌงสีด า  ตาสีนๅ าตาล 
 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทางศรษฐกิจ 

- อายุมืไอ฿หຌเขฟองรก   ๎ํ์      วัน 

- นๅ าหนักตัวมืไอ฿หຌเขฟองรก  ๎,ํ๑๎ – ๎,๐๑๐  กรัม 

- ผลผลิตเข (ม/ปี)   ๕๔    ฟอง 
- นๅ าหนักพศผูຌทีไอายุ ํ๎ สัปดาห์  ํ,๔๔๕ – ๏,๐๓๕ กรัม 

- นๅ าหนักพศมียทีไอายุ ํ๎  สัปดาห์  ํ,๔ํ๏ – ๎,์ํ๓ กรัม 

- พศผูຌตตใมทีไหนัก   ๐,ํ์์ – ๐,๑์์ กรัม 

- พศมียตตใมทีไหนัก   ๎,๑์์ – ๏,๎์์ กรัม        
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๐.๎ ป็ดทศพันธุ์กบนทร์บุร   ป็นป็ดทศพันธุ์นืๅอทีไกรมปศุสัตว์เดຌปรับปรุงละพัฒนาพันธุ์
มาจากป็ดทศพันธุ์บาร์บารี  ดยกรมปศุสัตว์เดຌรับการสนับสนุนพันธุ์จากภาคอกชน มืไอปี ๎๑๏๐  
จ านวน  ๔์  ตัว   ซึไงน าขຌามาจากประทศฝรัไงศส   กรมปศุสัตว์เดຌ฿หຌสถานีบ ารุงพันธุ์สัตว์บางปะกง   
อ าภอบางปะกง   จังหวัดฉะชิงทรา  ท าการขยายพันธุ์   คัดลือกปรับปรุงพันธุ์฿หຌลีๅยงงายขยายพันธุ์
เดຌดี  ติบตรใว  ตຌนทานรค  ละปรับตัวขຌากับภูมิอากาศละสิไงวดลຌอมของประทศเทย  ละขยาย
ฐานการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์เปทีไศุนย์วิจัยละบ ารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ละตัๅงชืไอ
฿หมป็นป็ดทศกบินทร์บุรี (กองบ ารุงพันธุ์สัตว์, ๎๑๑๏ : หนຌา  ๕๎) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป็ดทศพันธุ์กบินทร์บุรี        ผลผลิต฿น รร.ตชด.บຌานมกลองคี  จ.ตาก 

 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 
- ขนสีขาวตลอดล าตัว มีขนสีด าป็นจุดดนอยูกลางหัว อาจจะมีจุดด าลใกโ ซมกลาง

หัว ปากสีชมพูทຌาสีหลืองออน 

- ฿บหนຌามีผิวหนังขรุขระ ป็นสันนูนดน เมมีขนละสีชมพู ริไมจากปากเปบน฿บหนຌา
ละขอบตา  ดยฉพาะตัวผูຌจะหในชัดจนกวาตัวมีย ซึไงป็นลักษณะฉพาะพันธุ์ป็ดทศทานัๅน 

-  ล าตัวยาว หนຌาอกกวຌาง อกตัน นืๅอมาก 

-  ทຌามี  ๐  นิๅว ดยทีไ  ๏  นิๅวรกอยูดຌานหนຌายึดติดกันดຌวยพังผืดเวຌ฿หຌป็ดวายนๅ าเดຌ  
อีกนิๅวอยูดຌานหลังส าหรับรักษาการทรงตัววลายืนดินละผสมพันธุ์ 

- รกกิดขนสีขาวอมหลือง มีจุดด ากลางหัว ปากสีชมพู ขຌงหลือง 
 

ลักษณะทางศรษฐกิจ 

- อายุมืไอเขฟองรก   ๒ – ๓  ดือน 

- นๅ าหนักมืไอเขฟองรก   ๎.๐ – ๎.๒ ดือน 

- นๅ าหนักเขฟองรก   ๑๔ – ๒์ กรัม 

- นๅ าหนักรกกิด    ๑๎ – ๑๐ กรัม 

- นๅ าหนักพศผูຌมืไอตตใมทีไ (ํ๎ ดือน) ๐.๑ – ๑.ํ กิลกรัม 

- นๅ าหนักพศมียมืไอตตใมทีไ (ํ๎ ดือน) ๎.๔ – ๏.๎ กิลกรัม 

- ผลผลิตเขปละ    ํ๒์ – ํ๔์ ฟอง 
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   ๑. สุกร  ป็นสัตว์ทีไลีๅยง฿นรงรียนครงการพระราชด าริคอนขຌางมากชนดียวกับเกพืๅนมือง  
นืไองจากมีศษอาหารทีไหลือจากนักรียน฿นตละวัน การลีๅยงสุกรจึงป็นการลงทุนนຌอย พียงน าศษ
อาหารมาผสมกับร าหรือวัตถุดิบ฿นทຌองถิไนกใสามารถน าเปลีๅยงสุกรเดຌ  จากการติดตามยังพบวาพันธุ์สุกร
ทีไน ามาลีๅยงอาจจะเมเดຌมาตรฐานท า฿หຌการจริญติบตชຌา ดຌวยหตุนีๅรงรียนจึงตຌองมีการคัดลือกพันธุ์
สุกรทีไหมาะสมกใจะท า฿หຌมีการจริญติบตดีละสรຌางกองทุนการลีๅยงสัตว์฿หຌกรงรียนเดຌ  ส าหรับ
พันธุ์สุกรทีไลีๅยง฿นประทศเทยละลีๅยง฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริเดຌตามความพรຌอมของต
ละหง  มีทัๅงพันธุ์สุกรจากตางประทศทีไผานการปรับปรุงมจากภาคอกชนหรือกรมปศุสัตว์พืไอ฿หຌ
หมาะสมกับสภาพวดลຌอมของประทศเทยละสุกรพืๅนมืองทีไส าคัญ  เดຌก  

๑.ํ พันธ์ุลาร์จเวท์ มีถิไนก านิด฿นประทศอังกฤษ  
น าขຌามา฿นประทศเทยตัๅงต  ป พ.ศ. ๎๐๔๎  มีสีขาว  
หูตัๅ ง ล าตัวยาว กระดูก฿หญ  ครง฿หญ หนຌาสัๅน       
หัว฿หญ ตตใมทีไนๅ าหนัก ๎์์-๎๑์ กิลกรัม ฿หຌลูกดก 
ฉลีไย ๕-ํ์  ตัว  ลีๅยงลูกกง  หยานมฉลีไย ๔-๕ ตัว  
มีความขใงรง จริญติบตรใว ละคุณภาพซากดี 
หมาะทีไจะ฿หຌป็นทัๅงสายพอพันธุ์ละมพันธุ์  
(กรมปศุสัตว์, ๎๑๐๔ : หนຌา ๎) 
 

๑.๎ พันธุ์ลนด์ลซ มีถิไนก านิดจากประทศดนมาร์ก  
น าขຌามา฿นประทศเทย ป พ.ศ. ๎๑์๒ มีสีขาว หูปรก  
หนຌายาว ล าตัวยาว มีซีไครง  ํ๒-ํ๓  คู(สุกรปรกติมี 
ํ๑-ํ๒ คู)  ตตใมทีไนๅ าหนัก  ๎์์–๎๑์  กิลกรัม 
ลีๅยงลูกกง หยานมฉลีไย  ๔-๕ ตัว  มีขຌอสียคือ 
ออนอ  มักจะมีปัญหารืไองขาออน  กຌเขเดຌดยลีๅยง
ดຌวยอาหารทีไมีคุณภาพดี  หมาะส าหรับ฿ชຌป็นมพันธุ์ 
 

๑.๏ พันธุ์ดูรຍอคจอซีไ  มีถิไนก านิดจากประทศอมริกา 

มีสีดง หูปรกป็นสวน฿หญ ล าตัวสัๅนกวาลาร์จเวท์ละ
ลนด์ลซ  ล าตัวหนา หลังคຌง  ตตใมทีไนๅ าหนัก ๎์์-

๎๑์  กิลกรัม ฿หຌลูกเมดก ฉลีไย ๔-๕ ตัว ละลีๅยงลูก
เมกง  หยานมฉลีไย  ๒-๓ ตัว ลูกสุกรหลังอายุ ๎ 
ดือนเปลຌวจะจริญติบตรใวมีความขใงรงละ
ทนทานตอสภาพวดลຌอมทุกชนิด  นิยม฿ชຌป็นสายพอ
พันธุ์พืไอผลิตลูกผสมทีไจริญติบตรใว 
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๑.๐ พันธุ์ปยตรง  มีถิไนก านิดจากประทศบลยีไยม  
มีสีขาวด า พืๅนสีขาว  มีจุดด า฿หญกระจายทัไวตัว ตรง
กลางจุดป็นสีด าขຌม หูตัๅง  สะพก฿หญ เหลหนຌากวຌาง
ป็นรอง ละมีกลຌามนืๅอป็นมัดชัดจน  ตตใมทีไ
นๅ าหนัก ํ๑์-๎์์ กิลกรัม ป็นสุกรทีไมีปอร์ซในต์
นืๅอดงสูงมาก  เขมันบาง  มีขຌอสียคือ ตืไนตก฿จชใอค
ตายงายละตชຌา หมาะทีไจะน าเปผสมกับสุกรทีไมีสีด า 

ชน สุกรหมยซาน  สุกรพืๅนมือง พืไอปรับปรุงคุณภาพซาก  ลูกทีไกิดรุนรกสวน฿หญจะมีสีด า  มีการ
น าเป฿ชຌ฿นครงการหลวง ครงการตามพระราชด าริ ละการลีๅยงบบศรษฐกิจพอพียง 
 

๑.๑ สุกรพันธ์ุหมยซาน มีถิไนก านิดจากประทศจีน 
ลีๅยงพรหลาย฿นมณฑลซีไยงเฮຌ  มีชืๅอสายมาจากพันธุ์
เทຌหูຌ  มีล าตัวสีด า  หนຌาผากยน  หนังยนละหนา  ฿บหู
ยาว฿หญปรกหนຌา  บางตัวมีสีขาวทีไขຌอทຌาทัๅง ๐ ทຌา  มี
ตຌานมประมาณ  ํ๒-ํ๔ ตຌา นๅ าหนักตตใมทีไของพอ
พันธุ์ประมาณ  ํ๐์  กิลกรัม  มพันธุ์หนักประมาณ  
ํ๏์  กิลกรัม  ลักษณะดนของสุกรหมยซาน  คือ มี 

การจริญพันธุ์สูงมาก  ดย฿หຌลูกดกมาก  ฿หຌลูกครอกรก  ํ๎ ตัว/ครอก  ครอกตอเปประมาณ  ํ๒ 
ตัว/ครอก  ฉลีไยครอกละ  ํ๎-ํ๔  ตัว บางครัๅงพบวามากถึง  ๏์  ตัว สามารถลีๅยงลูกเดຌรอดทบ
ทัๅงหมดมຌมีลูกจ านวนมาก  ป็นหนุมป็นสาวรใว ริไมป็นสัดตัๅงตอายุประมาณ ๐ ดือน  มีความ
ขใงรงทนทาน  ปรับตัวขຌากับสภาพวดลຌอมเดຌดี  (กรมปศุสัตว์, ๎๑๑ํ : หนຌา ๎)  
 

๑.๒ สุกรพืๅนมือง ป็นสุกรทีไ ลีๅยงอยูตามหมูบຌาน
ชนบทละชนผาตาง โ ลักษณะดยทัไวเป จะมีขนสีด า  
ทຌองยาน  หลังอน  การจริญติบตชຌา  ฿หຌลูกดกละ
ลีๅยงลูกกง  จะมีชืไอรียกตางกันเปตามทຌองถิไน  ชน 
สุกรพันุ์เหหล า  พันธุ์ควาย  พันธุ์ราด พันธุ์พวง สุกรปຆา 
(กรมปศุสัตว์, ๎๑๒์ : หนຌา ๐) ปัจจุบันมีการลีๅยงสุกร 

พืๅนมือง฿นรงรียนหลายหง  ดย฿ชຌป็นมพันธุ์ผสมกับพอพันธุ์อืไน ชน พันธุ์ดูรใอค ป็นตຌน  
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 การคัดลือกละปรับปรุงพันธุ์สุกร 
 ํ. การคัดลือกพันธุ์สุกร  สุกรทีไจะ฿ชຌท าพันธุ์นัๅนจะคัดลือกจากลักษณะภายนอกละจากพันธุ์
ประวัติ  การคัดลือกจากภายนอก  ชน  รูปรางลักษณะถูกตຌองตามสายพันธุ์  พิจารณาความขใงรง
ของขา ขาเมอนหมือนตีนป็ด  ล าตัวยาว  อวัยวะพศปกติ ตຌานมเมนຌอยกวา ํ๎ ตຌา หัวนมเมบอด  
สวนจากพันธุ์ประวัติดูจากอัตราการจริญติบต  ประสิทธิภาพการ฿ชຌอาหาร ละผลผลิตจากมสุกร 
(ลูกดก) (กรมปศุสัตว์, ๎๑๒์ : หนຌา  ๒) 
 

 

 

 

 
 

 

 

                      สุกรพอพันธุ์                สุกรมพันธุ์ 
 

 ๎. การผสมพันธุ์  มืไอคัดลือกพันธุ์สุกรเดຌลຌวกใน ามาผสมพันธุ์พืไอผลิตลูกตอเป ดยตຌองเม฿หຌ
พอผสมลูกหรือพีไนຌองผสมกันองพืไอปງองกันลือดชิด สุกรพศผูຌจะริไม฿ชຌผสมพันธุ์มืไออายุ  ๔  ดือน  
สวนพศมียริไม฿ชຌผสมพันธ์ุมืไออายุ ๓-๔  ดือน มสุกรพันธุ์ควรจะ฿หຌลูกครอกรกมืไออายุ  ํ  ป  ม
สุกรป็นสัดตละรอบระยะหางกัน ๎ํ  วัน  ตัๅงทຌอง  ํํ๐  วัน  ควรท าการผสมพันธุ์ ๎ ครัๅง  หางกัน 
๎๐  ชัไวมง (ชຌา –ยใน หรือ ยใน – ยใน) หรือมากกวา ๎ ครัๅงยิไงดี  ดยริไมผสมพันธ์ุ฿นวันทีไสองของการ
ป็นสัด  มสุกรทีไผสมเมติดกิน ๏ ครัๅง ควรคัดออก  มสุกรทีไดีควรผลิตลูกเดຌปละเมตไ ากวา  ๎  ครอก 
ผลิตลูกเดຌเมนຌอยกวา ํ๔ ตัว/ม/ป (กรมปศุสัตว์, ๎๑๒์ : หนຌา  ๓) 
 

 

 

 

 

 
 

 

มพันธุ์สุกร รร.ตชด.บຌานมกลองคี  จ.ตาก 
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๐. อาหารดี : ผสมอาหารสัตว์฿ชຌองดຌวยวัตถุดิบทຌองถิไนพืไอลดตຌนทุน 

  อาหารสัตว์ป็นปัจจัยทีไมีความส าคัญมากตอการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครการตามพระราชด าริ  
นืไองจากสวน฿หญตัๅงอยู฿นพืๅนทีไหางเกลละทุรกันดาร ซึไงเมสะดวก฿นการขนสงอาหารส ารใจรูป อีกทัๅง
มีขຌอจ ากัดทางดຌานงบประมาณซึไงมีจ ากัด ดังนัๅนจึงมีความจ าป็นทีไจะตຌองลดตຌนทุนทางดຌานหารสัตว์ดย
การผสมอาหารสัตว์฿ชຌองดຌวยวัสดุทีไหางายละมีอยู฿นทຌองถิไน  ดຌวยหตุนีๅรงรียนทีไท าการลีๅยงสัตว์
จ าป็นตຌองศึกษารืไองการ฿หຌอาหารสัตว์ ละจัดหาอาหารมา฿หຌสัตว์กิน฿หຌถูกตຌองป็นเปตามความ
ตຌองการของสัตว์ตละชนิด กใจะท า฿หຌสัตว์จริญติบต ขใงรง ละ฿หຌผลผลิตเดຌดีตามมาตรฐาน 

 ความส าคัญของอาหารทีไสัตว์เดຌรับจะน าเป฿ชຌประยชน์฿นการด ารงชีพละการ฿หຌผลผลิต  ซึไง
หากสัตว์เดຌรับภชนะ฿นอาหารเมพียงพอกใอาจจะท า฿หຌสัตว์เมจริญติบตละ฿หຌผลผลิตนຌอยกวา
มาตรฐาน กลาวคือคุณคาทางภชนะของอาหารทีไสัตว์เดຌรับมีประยชน์พียงคด ารงชีพตเมพียงพอ
ตอการ฿หຌผลผลิต   ดังนัๅนจึงตຌอง฿หຌความส าคัญกับอาหารสัตว์วามีภชนะครบถຌวนตามทีไสัตว์ตຌองการ
พียง฿ด   ซึไงองค์ประกอบของภชนะ฿นอาหารสัตว์ บงออกป็น  ๒ ชนิดดังนีๅ (ทองลียน บัวจูม, 
๎๑๑ํ : หนຌา ๓์) 
  

ํ. นๅ า   รางกายของสัตว์ประกอบดຌวยนๅ ามากกวา ๑์ %  นืๅอยืไอหลายยางประกอบดຌวย
นๅ าตัๅงต ๓์-๕์ % อาหารสัตว์ทุกชนิดจะมีนๅ าป็นองค์ประกอบเมมากกในຌอย ซึไงสัตว์จะเดຌรับนๅ าจาก ๏ 
หลงดຌวยกัน คือ จากนๅ าทีไดืไมขຌาเปอง  จากนๅ าทีไมีอยู฿นอาหาร ละจากนๅ าทีไกิดขึๅนมาจากปฏิกิริยา
ทางคมีภาย฿นรางกาย ดยสุกรตຌองการนๅ า  ๔ ลิตร/วัน ละเก  ํ์์  ตัว ตຌองการนๅ า  ํ๒  ลิตร/วัน 

หนຌาทีไส าคัญของนๅ าคือ  ํ) ชวยรักษาอุณภูมิของรางกาย฿หຌป็นปกติ   ๎) กีไยวขຌองกับ
ปฏิกิริยาทางชีวคมี฿นรางกายสัตว์   ๏) ป็นสวนประกอบของซลล์ ของนืๅอยืไอ ของลือดละของ
นๅ าหลือง  ๐) น าภชนะเปยังสวนตาง โ ของรางกาย  ๑) ป็นสวนประกอบของ synovial  fluid  ซึไง
ป็นของหลวทีไหลอลืไนตามขຌอตาง โ  ๒) ป็นสวนประกอบของของหลวภาย฿นสมอง  ๓) ชวย฿นการ
รักษารูปรางของสัตว์   ๔) ป็นตัวน าสียง฿นหูละน าสง฿นตา   ๕) ชวย฿นการขับถายของสีย  ชน  
มูลสัตว์  ปัสสาวะ  หงืไอ   ํ์) ป็นสวนประกอบของนๅ ายอยละป็นสืไอกลางท า฿หຌกิดการยอยอาหาร
ละการดูดซึมอาหาร   ละ ํํ) ป็นสวนประกอบ฿นการสรຌางนมละเข 

 

๎. คาร์บเฮดรต  ป็นภชนะหลักทีไ฿หຌพลังงาน เดຌก สารอาหารประภทปງงละนๅ าตาล  
ดยสัตว์จะมีการ฿ชຌน าคาร์บเฮดรตเป฿ชຌอยูตลอดวลา  ชน  ถูกน าเป฿ชຌ฿นรูปพลังงาน  พืไอขบวนการ
ตาง โ ของชีวิตสัตว์ พืชป็นหลงอาหารคาร์บเฮดรตทีไส าคัญส าหรับสัตว์  ชน  ขຌาวพด ร าขຌาว  
ปลายขຌาว  ขຌาวฟຆาง  มันส าปะหลัง  ป็นตຌน  

หนຌาทีไส าคัญของคาร์บเฮดรตคือ  ํ) ป็นหลงพลังงานความรຌอน  ทัๅงนีๅกในืไองจาก
คาร์บเฮดรตทีไถูกท า฿หຌสลายตัวจะ฿หຌกลูคส  ลຌวจะถูกน าเป฿ชຌป็นพลังงานชัๅนสูงทีไรียกวา 
Adenosine  Triphosphate (ATP)  พืไอ฿ชຌป็นพลังงานความรຌอนของขบวนการตาง โ ฿นรางกาย  
ชน  การคลืไอนเหว  การหาย฿จ  การยอยอาหาร  การหมุนวียนลหิต  ละการสืบพันธุ์   ๎) ป็น
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ภชนะส าหรับสรຌางนม สรຌางเข  ละ ๏) ป็นพลังงานส ารอง (reserved energy) อาหารคาร์บเฮดรต
มืไอสัตว์กินขຌาเปหลือ฿ชຌ  สัตว์จะปลีไยนป็นเขมันกใบเวຌตามสวนตาง โ ของรางกาย  มืไอสัตว์ขาด
คลนพลังงานหรือเดຌรับอาหารเมพียงพอ สัตว์กใจะดึงพลังงานส ารองมา฿ชຌ 

 

๏. ปรตีน  ป็นสวนประกอบทีไส าคัญ฿นรางกายสัตว์    คือ ป็นสวนประกอบของอวัยวะ
ตาง โ  ละครงสรຌางทีไออนนุม  สัตว์ตຌองการ฿ชຌปรตีนตลอดชีวิต  พืไอ฿ชຌ฿นการจริญติบตละ
ซอมซมสวนทีไ สึกหรอ  ซลล์ของสัตว์ประกอบดຌวยปรตีน  ตละซลล์ของพืชประกอบดຌวย
คาร์บเฮดรต  นอกจากนีๅสัตว์ยังตຌองการปรตีนพืไอ฿ชຌป็นสวนประกอบของลือด นืๅอ ละยังน าเป
สรຌางผลผลิตพืไอการสืบพันุ์  สรຌางนๅ ายอย ละฮอร์มนตาง โ  

หนຌาทีไของปรตีนคือ  ํ) ป็นสวนประกอบของรางกาย  ชน ลือด  นืๅอ ขน  ขา  กีบสัตว์ 
ละอวัยวะตาง โ  ๎) พืไอสรຌางซลล์฿หมทดทนซลล์ทีไ สึกหรอเปภาย฿นรางกายสัตว์  ๏) ป็น
สวนประกอบของฮอร์มนละนๅ ายอย  ซึไงป็นตัวคอยควบคุมการท างานของตอมตาง โ ละการยอย
อาหารภาย฿นรางกายสัตว์฿หຌป็นปกติ  ๐) ชวยสรຌางความจริญติบตของลูกสัตว์฿นทຌอง ละสัตว์ทีไ
ก าลังจริญติบต  ๑) ชวย฿นการสรຌางผลผลิตตาง โ ชน การ฿หຌนม  การ฿หຌเข  ละการ฿หຌนืๅอของสัตว์  
๒) ชวย฿หຌรางกายมีความตຌานทานรค  นืไองจากปรตีนป็นองค์ประกอบของสารทีไมีอ านาจตอตຌาน  
ชืๅอรค สารนัๅนรียกวา antibody  ๓) ชวย฿นการสืบพันธุ์฿หຌกสัตว์ พราะ sperm ละ ovum จะ
สรຌางเดຌกใตຌองมีปรตีน  ละ ๔) ป็นหลงพลังงาน พราะปรตีนกใ฿หຌพลังงานพอ โ กับคาร์บเฮดรต 

 หลงปรตีนทีไส าคัญ  เดຌก  ํ) ปรตีนจากสัตว์ (animal  protein)  ป็นปรตีนทีไเดຌจาก
สัตว์หรือผลพลอยเดຌจากสัตว์  ชน นืๅอปຆน  ปลาปຆน  นมผง  หางนมผง  ลือดปຆน  กุຌงปຆน  ป็นตຌน  
ปรตีนจากสัตว์มักจะมีคุณภาพสูง  พราะประกอบดຌวยกรดอะมินทีไจ าป็นตอสัตว์อยูมากชนิด  ละ 
๎) ปรตีนจากพืช (plant  protein) ป็นปรตีนทีไเดຌจากพืชหรือผลพลอยเดຌจากพืช  ชน กากถัไวหลือง  
กากถัไวลิสง  กากมะพรຌาว  กากมลใดฝງาย  กากงา  ฿บกระถินปຆน  ปรตีนจากพืชมักจะมีคุณภาพตไ ากวา
ปรตีนจากสัตว์ ตราคาจะถูกกวา 

๐. เขมันละสารคลຌายเขมัน  มีความส าคัญตอสัตว์คือ ํ) ป็นอาหารทีไ฿หຌพลังงานละ
ความรຌอนกรางกายเดຌชนดียวกับอาหารคาร์บเฮดรต ตจะ฿หຌพลังงานมากกวา ๎.๎๑ ทา  ๎) ท า
หนຌาทีไป็นฉนวนกันความหนาวจากอากาศภายนอก จึงท า฿หຌรางกายอบอุน  ๏) ท าหนຌาทีไป็นตัวกันการ
กระทบกระทือนของอวัยวะภาย฿นรางกาย  ละ ๐) ชวย฿นการละลายละดูดซึมวิตามินบางชนิด 

ดยฉพาะวิตามินทีไละลายเดຌ฿นเขมัน ชน  วิตามิน อ ดี อี ละค 
 

๑) วิตามิน  ป็นสารอินทรีย์ทีไสัตว์ตຌองการนຌอยมืไอทียบกับภชนะอืไนโ สัตว์ตຌองการ 

วิตามินพืไออาเป฿ชຌ฿นขบวนการตาง โ ด านินเปอยางปกติ  ชน  พืไอการด ารงชีพ (Maintenance) 

พืไอการจริญติบต (Growth)  พืไอการ฿หຌผลผลิต  (Production) พืไอการสืบพันธุ์ (Reproduction) 

พืไอสุขภาพของสัตว์ (Health) ละการ฿หຌสีของขน (Pigmentation)   
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ปัจจุบันเดຌคຌนพบวิตามินทีไจ าป็นส าหรับสัตว์ จ านวน  ํ๒ ชนิด  บงออกเดຌป็น ๎   
ประภทตามคุณสมบัติการละลายของวิตามิน  คือ  ํ) วิตามินทีไละลายเดຌ฿นเขมัน  เดຌก วิตามิน อ ดี 

อี ละ ค   ละ ๎) วิตามินทีไละลายเดຌ฿นนๅ า เดຌก วิตามินบีรวม ละวิตามินซี  ซึไงวิตามินบีรวม
ประกอบดຌวย Thiamine(B1), Riboflavin (B2), Niacin, Pantothenic Acid, Pyridoxine (B6), 

Biotin, Folic Acid, Choline, Inositol, Para-amino benzoic Acid ละ Cyanocobalamin (B12) 
 

๒. รธาตุ ป็นสารอนินทรีย์ทีไพบอยู฿นอาหารสัตว์ ตมีรธาตุบางชนิดเปป็นสวนประกอบ
ของสารอนินทรีย์  ชน  ธาตุฟอสฟอรัส, ก ามะถัน  ป็นสวนประกอบของปรตีนบางอยาง, หลใกป็น
สวนประกอบของ hemoglobin ฿นลือด มกนีซียมป็นสวนประกอบของ chlorophyll  ป็นตຌน 

ตามนืๅอยืไอตางโ ของสัตว์   มีรธาตุประมาณ  ๎๐  ชนิดหรือมากกวา   รธาตุบางอยางพบอยูนຌอย 

รธาตุบางอยางมีหนຌาทีไส าคัญโ หลายอยาง ตยังเมทราบหนຌาทีไทีไทຌจริง 
หนຌาทีไดยทัไวเปของรธาตุ คือ  ํ) ป็นสวนประกอบของกระดูกละฟัน กระดูกละฟันจะ

มีรธาตุสูง กระดูกทีไยังสดอยูมีสวนประกอบดังนีๅ  นๅ า ๐๑ %  รธาตุ  ๎๑ %  ปรตีน  ๎์ % เขมัน 

ํ์  %   ๎) ป็นสวนประกอบของสารอินทรีย์ ชน ปรตีนละ lipids ซึไงสารอินทรีย์ดังกลาวป็น
สวนประกอบของกลຌามนืๅอ อวัยวะ ซลล์ของลือด ละนืๅอยืไอทีไออนนุมภาย฿นรางกายสัตว์  ๏) ป็น
สวนประกอบของนๅ ายอย , ฮอร์มน ละวิตามินตางโ  ละ ๐) ท าหนຌาทีไป็น soluble salts ฿นลือด 

ละของหลวภาย฿นรางกาย ซึไงกีไยวขຌองกับรงดันออสมซิส ละการรักษาความสมดุลของการป็น
กรดละดาง ( Acid – base balance or Acid base equilibrium ) ดยการชวยรักษาระดับ pH ของ
ของหลวภาย฿นรางกาย ฿หຌมี pHประมาณ ๓.์  ๑) มีหนຌาทีไกีไยวกับการยืดหดตัวของกลຌามนืๅอละ
การท างานของประสาท  ๒) ป็นสวนประกอบของผลิตผลตางโ  ชน นืๅอ นม เข ละลูกสัตว์฿นทຌอง 
๓)  ป็นสวนประกอบของขน ,ขา ละกีบสัตว์  ๔)  กีไยวขຌองกับ Metabolic cycles  ละ ๕) ป็น
สวนประกอบของรางกาย ฿นรางกายสัตว์มีรธาตุอยูหลายชนิด 

 จากทีไกลาวมาขຌางตຌนจะหในวาสารอาหารหรือภชนะ฿นอาหารสัตว์ทัๅง ๒ ประภท มี
ความส าคัญตอสัตว์ทีไจะขาดเมเดຌ ดังนัๅนกอนทีไจะน าวัตถุดิบมาป็นอาหารสัตว์ตຌองค านึงถึงคาของ
ภชนะ฿นอาหารสัตว์ดຌวยวามีประยชน์ตอสัตว์หรือเมพียง฿ด   ซึไงวัตถุดิบทีไสามารถ฿ชຌป็นอาหารสัตว์
เดຌก  ร า ปลายขຌาว ขຌาวพด ขຌาวฟຆาง กากถัไวหลือง กระถินปຆน พืชจากธรรมชาติ ป็นตຌน  

ร าขຌาว (rice bran) มีหลายชนิดชน ร าขຌาวอัดนๅ ามัน ซึไงปัจจุบันอุตสาหกรรมอัดนๅ ามันจากร า
พืไออานๅ ามันเปป็นอาหารของมนุษย์ ร าทีไอัดลຌวรียกวา ร าอัดนๅ ามันยังมีปลายขຌาวอยูบຌาง ร าขຌาวขาว
หรือร าละอียด ป็นร าขຌาวทีไเดຌจากการสีขຌาวละเมเดຌสกัดนๅ ามัน ร าละอียดมีจมูกขຌาวซึไงอุดมเปดຌวย
ภชนะ ร าละอียดจะมีปรตีนประมาณ  ํ๎ % (สูงกวาขຌาวพด) นอกจากนีๅร าละอียดยังมีวิตามิน บี 1 

ละเนอาซีนสูง  มีนๅ ามันประมาณ  ํ๏ %  ละมีกลุมยืไอ฿ยราว ํ๎ % นืไองจากเมเดຌสกัดนๅ ามันออก 

มืไอกใบร าชนิดนีๅเวຌนาน โ จะมีการหมในหืน ( rancidity ) ปัจจุบันมีการ฿ชຌร าป็นอาหารสัตว์มาก
ดยฉพาะ฿นการลีๅยงเกละการลีๅยงสุกร (ทองลียน  บัวจูม, ๎๑๑ํ : หนຌา ๎๓) 
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ปลายขຌาว (rice broken) ปลายขຌาวป็นอาหารคาร์บเฮดรตทีไมีราคาเมพงนัก คุณภาพ
฿กลຌคียงกับขຌาวพด ฿หຌพลังงานสูง ฿นสุกรมีพลังงาน฿ชຌประยชน์เดຌ ๏,๑๕๒ กิลคลอรี/กิลกรัม     
฿นสัตว์ปก  ๏,๑์์  กิลคลอรี/กิลกรัม ฿นการผสมอาหารสัตว์ปกอาจ฿ชຌสัดสวนของปลายขຌาวทากับ
ขຌาวพดหรือตางกันกใเดຌ ดยพิจารณาถึงราคาป็นหลัก ปลายขຌาวจะมีปรตีนประมาณ ๔ %  มีเขมัน
ละยืไอ฿ยตไ า กใบเวຌ฿ชຌเดຌนานดยเมหืน 

ขຌาวพด (corn) ขຌาวพดทีไ฿ชຌลีๅยงสัตว์฿นบຌานรา ปัจจุบันป็นขຌาวพดหลือง (yellow corn) 

ลูกผสมสายพันธุ์ตาง โ ซึไง฿หຌผลผลิตสูง ขຌาวพดดังกลาวมีคุณคาทางอาหารเมตกตางกันนัก วลา฿ชຌ
ป็นอาหารสัตว์ถຌาบดควรบด ละ฿ชຌทันที เมควรบดลຌวกใบเวຌนาน โ พราะจะท าเขมัน฿นขຌาวพดกิด
การหมในหืน ท า฿หຌสัตว์เมชอบกิน ละอาจมีรากลุม Aspergillus flavus ซึไงผลิตสารอะฟลาทอกซินทีไ
ป็นพิษตอสัตว์ขຌาวพดป็นอาหารส าคัญอยางหนึไงของเกกระทงพราะยอยเดຌงายกวามลใดธัญพืชอืไน โ 

ขຌาวพดมีวิตามิน อ สูง ชวย฿หຌเขดงมีสีขຌมขึๅน มีกรดเขมันทีไจ าป็นตอสัตว์ คือ linoleic สูง ดยทัไวเป 

ขຌาวพดปรตีนประมาณ  ๔.๔ %   มีเขมัน  ๓-๕ %    ขຌอสียของขຌาวพดกใคือมีคลซียมคอนขຌางตไ า 

มี riboflavin ละ pantothenic acid  ตไ า มักขาดวิตามิน บี ํ๎   นอกจากนีๅยังขาดกรดอะมิน        
ทีไจ าป็นตอสัตว์  ๏  ชนิด คือ มทเธอนีน, เลซีน ละ ทริฟตฟน 

ขຌาวฟຆาง (sorghum grain) ขຌาวฟຆางมีคาร์บเฮดรตประมาณ  ๓์ % ซึไงป็นจ านวน
฿กลຌคียงกับคาร์บเฮดรต฿นปลายขຌาวละขຌาวพด จ านวนปรตีน฿นขຌาวฟຆางมีมากกวาจ านวนปรตีน
฿นขຌาวพดพียงลใกนຌอย (ตป็นปรตีนชนิด฿หຌประยชน์นຌอย)  วิตามินบีรวมมีทากับขຌาวพดตมี     
เนอาซีนสูงกวาขຌาวพด ขຌอสียของขຌาวฟຆางคือขาดครทีน (carotene) ละขຌาวฟຆางบางพันธุ์มีทนนิน 

(tannin) สูง การยอยเดຌของขຌาวฟຆางตไ ากวาขຌาวพด นอกจากนีๅขຌาวฟຆางมีคลซียมตไ า อาจ฿ชຌขຌาวฟຆางเดຌ
บຌางถຌาราคาถูกกวาปลายขຌาวละขຌาวพด ขຌาวฟຆางมีการยอยเดຌของภชนะทัๅงหมด (TDN) ตไ ากวา
ขຌาวพด ดยขຌาวฟຆางมี TDN ๓๑ – ๔์ % ขณะทีไขຌาวพดมี TDN  ๔์ % 

มันส าปะหลังหຌง (cassava)  มันส าปะหลังป็นอาหารทีไมีคาร์บเฮดรตสูง ตมีปรตีนละ
เขมันตไ ามาก ราคาถูกกวาปลายขຌาวละขຌาวพด ดยทัไวเปอยู฿นรูปของมันสຌนซึไงป็นการน าหัวมันสด
มาหัไนป็นชิๅนลใกโ ลຌวผึไงดด฿หຌหຌงประมาณ  ๏-๑ วัน สวนมันส าปะหลังทีไสงออกจ าหนายยัง
ตางประทศมักจะอยู฿นรูปของมันอัดมใด  มันส าปะหลังมีวัตถุหຌงประมาณ ๓๑ – ๔์ % มีพลังงาน
฿กลຌคียงกับขຌาวพด  มีปรตีนประมาณ  ๎.๔  %  เขมัน ์.๑  % N F E  ๔๐ %  ยืไอ฿ย ๏.๐ % ละ
รธาตุ ๑ %  ฿นหัวมันละ฿บมันสดมีกรดเฮดรเซยานิคหรือกรดพรัสสิด  ซึไงมีความป็นพิษตอสัตว์  
ตสามารถท าลายหรือลดความป็นพิษเดຌดยความรຌอน ชน  การผึไงดด 

กากถัไวหลือง (soybean meal)  ป็นหลงส าคัญของปรตีนจากพืช ฿ชຌมาก฿นอาหารสัตว์ 
กากถัไวหลืองมีปรตีนสูงตอาจจะมีกรดอะมินทีไส าคัญบางอยางตไ า  ชน มทเธอนีน ละ เลซีน 

นอกจากนีๅกากถัไวหลืองมีวิตามินบี  ํ๎  ตไ า  ถัไวหลืองดิบเมหมาะส าหรับ฿ชຌป็นอาหารสัตว์ พราะมี
สารตอตຌานการ฿ชຌประยชน์ของปรตีน คือ anti-trypsin หรือ trypsin inhibitor สารนีๅจะเปขัดขวาง
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การท างานของอนเซม์ทริปซิน (trypsin) เม฿หຌยอยปรตีน  ตมืไอ฿หຌความรຌอน ํ์์-ํ๎์ °C วลา 
ํ๑-๎์  นาที จะท าลายสารนีๅเดຌ  กากถัไวหลืองทีไสกัดนๅ ามันออกดย กรรมวิธีทางคมีจะมีปรตีน
ประมาณ  ๐๐ %  เขมัน  ํ %   ฿หຌ ME = ๎,๎๒์ กิลคลอรี/ก.ก. 

กากมะพรຌาว (coconut meal)  ฿นบຌานรากากมะพรຌาวทีไ฿ชຌลีๅยงสัตว์สวน฿หญสกัดนๅ ามัน
ออกดยวิธีคมี กากมะพรຌาวมีราคาถูก กากมะพรຌาวชัๅนดีตຌองมีสีขาวหรือสีนๅ าตาลออน ละตຌองเมมีกลิไน
หมในหืน ฿ชຌผสม฿นอาหารราว  ๎.๑ - ๑ % ฿นอาหารเกเข ตอาจ฿ชຌสูงมากกวานีๅถຌามีอาหารปรตีนทีไดี
ชนิดอืไนกากมะพรຌาวผสมกับกากนๅ าตาลขຌากันเดຌดีมีปรตีน ๎ํ.๔ %  ยืไอ฿ย ํ๎ % เขมัน ๒.๏ % 

฿บกระถินปຆน (leucaena leaf meal)  ฿บกระถินปຆนมีปรตีน ๎์ %  เขมัน ๐.๎ %  ยืไอ฿ย 

ํ๏.๐  %  รธาตุ  ํ๏.๔  %  NFE ๏.๐ %  ละความชืๅน ํํ.๎ %  ฿บกระถินปຆน฿ชຌ฿นอาหารลูกเกเดຌ
เมกิน ๏ %    ฿นอาหารเก฿หญ฿ชຌเมกิน ๓-๔ %  ถຌา฿ชຌกินก าหนดสารอลคาลอยซึไงรียกวา มิมซีน 

(memosine) จะท า฿หຌลูกเกตชຌา การงอกของขนชຌาละเมป็นผลดีตอการเข ท า฿หຌขนเกรวง การผสม
พันธุ์เมด ี การ฿ชຌ฿บกระถินปຆนป็นอาหารสัตว์คีๅยวอืๅองเมกิดอันตรายตประการ฿ด 

นอกจากนีๅยังมีพืชอาหารสัตว์ทีไมีอยูตามธรรมชาติทีไมีคุณคาทางภชนะทีไสามารถน ามาลีๅยงสัตว์
เดຌ ชน ปอสา  บุหงานรา  ผักขม  ตຌนกลຌวย  ป็นตຌน 

ปอสา ปนพืชทีไพบเดຌทัไวเป ดยฉพาะภาคหนือทีไนิยม
ปลูกพืไอน าปลือก ของล าตนมาปนกระดาษสา ฿บมีขนออน
ปกคลุม ขอบ฿บหยักคลายฟนลืไอย ปลาย฿บหลม สามารถ
น าเปป็นอาหารสัตว์ส าหรับลีๅยงสุกรเดຌ ชวยลดตนทุนดຌาน
อาหารสัตว์เดຌดี  ซึไง฿บของปอสามีคาภชนะดานอาหารสัตว 

ประกอบดຌวย  ปรตีน 12.52 % เขมัน 4.23 %คลซียม 
2.12  % ฟอสฟอรัส 0.20 %  (กองอาหารสัตว  กรมปศุสัตว) 

ขอจ ากัดของการ฿ช฿บปอสาสดละหงปนอาหารสัตว์  คือ  มีลักษณะสากละมีกลิไนคอนขาง
หมในขียว  ดังนัๅนการน ามาหมัก฿นลักษณะดียวกันกับกระถินนาจะชวย฿ห฿บปอสามีความออนนุมละ 
นากินขึๅน  สามารถน า฿บปอสาหมักปนหลงปรตีนบางสวน฿นสูตรอาหารสุกรรุนละสุกรขุนเดຌ  

บุหงานรา ป็นเมຌพุมขนาดลใก สูง ๔์-ํ์์ ซนติมตร  
ล าตຌนป็นสีไหลีไยมมีขนออนปกคลุมรียบ  ซึไงขึๅนเดຌทัไวเป฿น
พืๅนทีไลงดินหนียวปนลูกรังดยฉพาะ฿นภาค฿ตຌ ละทุกภาค
ของประทศเทยทีไมีสภาพพืๅนทีไชุมนๅ าหรือมีรมงา(฿ตຌเมຌยืนตຌน)      

คาทางภชนะอาหารสัตว์ สวนล าตຌนละ฿บมีปรตีน 
17.86 % ยืไอ฿ยสวน ADF 36.60 %,NDF 42.02 %,

คลซียม 3.38 %, ฟอสฟอรัส 0.58 %,ปตสซียม 3.91 % 

 ละทนนิน 0.62 %  มีคาการยอยเดຌของวัตถุหຌง(DMD) 74.58 % (กองอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์) 
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ตຌนกลຌวย  ป็นพืชทีไปลุกงายละมีขึๅนองตามธรรมชาติ ละสามารถน ามา฿ชຌป็นอาหารสัตว์
ดยฉพาะอยางยิไงสุกร   ดย฿นชนบท฿ชຌตຌนกลຌวยมาป็นอาหารสุกรกันอยางพรหลายพราะชวยลด
ตຌนทุนดຌานอาหารสัตว์เดຌดี    ผลิตผลจากตຌนกลຌวยนับวาป็นวัตถุดิบทีไจะน ามาพัฒนาพืไอลีๅยงสัตว์เดຌ
อยางดียิไง   นืไองจากปริมาณการผลิตตละปมีจ านวนมาก ละมีสวนหลือทิๅงมากถึง  ๔์ ปอร์ซในต์ 
เดຌก ฿บกลຌวย ตຌนกลຌวย หงຌาของตຌนกลຌวย ปลือกกลຌวยสุก ปลีกลຌวย ละหยวกกลຌวย ป็นตຌน 

กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ เดຌน าสวนตางโของกลຌวยมาท าการวิคราะห์สวนประกอบทางคมี 
พืไอพิจารณาความป็นเปเดຌความหมาะสมละนวทางการน าผลิตผลจากตຌนกลຌวย มา฿ชຌลีๅยงสัตว์
รวมทัๅงการพิจารณาปรียบทียบขຌอมูล กับผลการวิจัยของตางประทศพบวา ผลิตผล หรือผลพลอยเดຌ
ตาง โ จากการปลูกกลຌวย  มีศักยภาพละมีความหมาะสมทีไจะน ามาลีๅยงสัตว์เดຌดี  (ส านักพัฒนา
อาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์, ๎๑๑๕) 

ํ. ฿บกลຌวย ฿บกลຌวยสด มีสีขียวขຌม มีวัตถุหຌงประมาณ  ๎๔ ปอร์ซในต์ ละมีนๅ า ๓๎ 

ปอร์ซในต์ มีสารอาหารทีไส าคัญ ชน ปรตีนคิดจากนๅ าหนักหຌงประมาณ  ํ๎ ปอร์ซในต์ มียืไอ฿ย
ประมาณ  ๎๐ ปอร์ซในต์ ปรียบทียบคุณคาทางอาหารของ฿บกลຌวยสด กับพืชอาหารสัตว์อืไนโจะหใน
วา ฿บกลຌวยสดมีระดับปรตีน฿กลຌคียงกับหญຌาขนสด (฿บกลຌวยมีปรตีนคิดจากนนๅ าหนักหຌง ํ๎ 

ปอร์ซในต์ หญຌาขนมีปรตีน  ํ์ ปอร์ซในต์ ดยประมาณ) สวน฿บของกลຌวยเมรวมกຌาน฿บมี ปรตีน
฿กลຌคียงกับพืชตระกูลถัไว ฿บสดของตຌนกลຌวยจึงป็นผลพลอยเดຌทีไนาจะน ามา฿ชຌป็นอาหารหยาบส าหรับ
ลีๅยง ค-กระบือ รวมกับฟางขຌาว ละหญຌาหຌง จะท า฿หຌค-กระบือกินอาหารมากขึๅน การน า฿บกลຌวย
หัไนป็นฝอยตากหຌงลຌว น ามาผสมอาหารขຌนลีๅยงสุกร หรือสัตว์ปก อาจจะป็นอีกวิธีหนึไงทีไนาจะลด
ตຌนทุนการผลิตเดຌ นืไองจาก฿บกลຌวยมียืไอ฿ยสูงเมมากนัก สัตว์กระพาะดีไยวสามารถ฿ชຌประยชน์เดຌมาก
พอสมควร ขຌอนาสังกตอีกประการหนึไงคือ ฿บกลຌวยมีระดับ เขมันคอนขຌางสูง  นาจะ฿ชຌป็นหลง
พลังงานส าหรับสัตว์เดຌคอนขຌางดีหลงหนึไง 

๎. ตຌนกลຌวย สวนทีไราหในผลพຌนจากดินนัๅนอันทีไจริงป็นกຌาน฿บของกลຌวย ฿นทางวิชาการ
ถือวาป็นล าตຌนทียม  ประกอบดຌวย  กຌาน฿บจ านวนมากอัดกันนนป็นชัๅน โ  ชัๅนนอกสุดมีความขใง 
ละหนียวมากกวากຌาน฿บทีไอยูดຌาน฿น  จากผลการวิคราะห์สวนประกอบทางคมีของตຌนกลຌวย ดย
กลุมงานวิคราะห์อาหารสัตว์ กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ พบวา ตຌนกลຌวยสดมีนๅ าป็นสวนประกอบ
ประมาณ  ๕๑  ปอร์ซในต์ มีปริมาณปรตีนคิดจากนๅ าหนักหຌงพียง  ๎.๑  ปอร์ซในต์ ซึไง ฿กลຌคียงกับ
ฟางขຌาว มียืไอ฿ยคิดจากนๅ าหนักหຌง ๎๒.ํ ปอร์ซในต์ อยางเรกใตามระดับยืไอ฿ย฿นตຌนกลຌวยคอนขຌางตไ า 
จึงสามารถ฿ชຌตຌนกลຌวยป็นอาหารลีๅยงสุกร ซึไงป็นสัตว์กระพาะดีไยวเดຌ นอกจากนัๅนยังพบวา ตຌนกลຌวย
มีระดับรธาตุคลซียม ประมาณ  ํ  ปอร์ซในต์  ปตสซียมประมาณ  ๏  ปอร์ซในต์  ฟอสฟอรัส 
์.ํ  ปอร์ซในต์  มกนีซียมประมาณ  ์.๐๎  ปอร์ซในต์ ร ธาตุมงกานีส ทองดง หลใก ละ
สังกะสีประมาณ  ๎.๔๓, ์.์๑, ๒.๏๓  ละ  ํ.๐ํ  มิลลิกรัมตอนๅ าหนักหຌง ํ์์ กรัม ตามล าดับ   
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การ฿ชຌตຌนกลຌวยลีๅยงสัตว์ จึงท า฿หຌสัตว์เดຌรับรธาตุ ละวิตามินตางโดຌวย นืไองจากตຌนกลຌวย
สดมีปริมาณนๅ าป็นสวน ประกอบมากตຌนออนโของกลຌวย มียืไอ฿ยตไ าการน าตຌนกลຌวยสดสับผสมฟางขຌาว 
หรือหญຌาหຌงลีๅยง ค-กระบือ  ฿นฤดูลຌงจะท า฿หຌ ค-กระบือ กินอาหารเดຌมากขึๅน สัตว์สามารถประทัง
ความหิวเดຌ ละเดຌรับสารอาหารปลีกยอย ชน รธาตุ ละวิตามินตางโมากขึๅน อาจจะท า฿หຌ ค -

กระบือ สามารถจริญติบตตามปกติ ตลอดชวงฤดูลຌง฿นตละป 
๏. ปลือกกลຌวย ตຌนกลຌวยจะสามารถ฿หຌผลมืไอตตใมทีไ ฿นสภาพดินอุดมสมบูรณ์ ละมีนๅ า

พียงพอ ตຌนกลຌวยจะ฿หຌผลหลังจากปลูกประมาณ  ๒ ดือน ปลือกกลຌวยป็นผลพลอยเดຌจาก ผลของ
กลຌวย ตามปกติมืไอรารับประทานกลຌวยสุกจะตຌองปอกปลือกของกลຌวยทิๅงเป อันทีไจริงปลือกกลຌวยยัง
สามารถน า มา฿ชຌลีๅยงสัตว์เดຌ นืไองจากมีความหวาน ละมีความนากินอยูมาก สัตว์ทบทุกชนิดชอบกิน
ปลือกกลຌวย ดยฉพาะสุกร ค-กระบือ มຌกระทัไงสัตว์ปกกใชอบกินปลือกกลຌวย 

ปลือกกลຌวยมีปรตีน คิดจากนๅ าหนักหຌงประมาณ ๓ ปอร์ซในต์ มีเขมันคิดจากนๅ าหนัก
หຌงประมาณ ํ์ ปอร์ซในต์ จากสวนประกอบทางคมีดังกลาว ปลือกกลຌวยนาจะหมาะส าหรับลีๅยง
สัตว์ทุกชนิด ทัๅงสัตว์กระพาะดีไยวละสัตว์กระพาะรวม มຌจะมีระดับปรตีนคอนขຌา งตไ า ตมีเขมัน
มากท า฿หຌสามารถ฿หຌพลังงานกสัตว์มาก   นอกจากนีๅปลือกกลຌวยสามารถยอยเดຌมาก พราะมียืไอ฿ย
อยูนຌอย (ประมาณ  ํํ ปอร์ซในต)์ 

฿นปัจจุบันนีๅมีการน ากลຌวยมาปรรูปป็นผลิตภัณฑ์ตางโ ท า฿หຌมีปลือกกลຌวยหลือทิๅง฿น
ปริมาณมากโ กษตรกรทีไอยู฿กลຌหลงดังกลาวอาจจะ฿ชຌปลือกกลຌวยป็นอาหารหลักลีๅยงค-กระบือ 
ละสุกร  กรณีทีไมีปลือกกลຌวยหลือทิๅง฿นปริมาณมากกินกวาทีไจะ฿ชຌลีๅยงสัตว์฿นตละวัน กษตรกร
อาจจะน าปลือกกลຌวยมาหมักรวมกับหญຌาสด หรืออาหารหยาบอืไนโกใบเวຌลีๅยงสัตว์฿นฤดูลຌงจะเดຌ 
อาหารหมักทีไมีความนากิน ละมีคุณคาทางอาหารหมาะสมส าหรับลีๅยงสัตว์ 

๐. ผลกลຌวย  ผลกลຌวยมืไอกตใมทีไจะมีนๅ าป็นสวนประกอบ ๒์-๓์ ปอร์ซในต์ มีวัตถุหຌง
ประมาณ  ๏์-๐์ ปอร์ซในต์ มีปງงคิดจากนๅ าหนักหຌงประมาณ  ๓์ ปอร์ซในต์ มืไอกลຌวยสุกปງงจะ
ถูกปลีไยนป็นนๅ าตาล ท า฿หຌมีรสหวานอาจจะมีกลิไนหอมดຌวย ขึๅนอยูกับสายพันธุ์ของกลຌวย 

การ฿ชຌผลกลຌวยลีๅยงสุกร ควร฿ชຌผลกลຌวยสุก พราะสุกรจะชอบกินมากกวาผลดิบ อยางเรกใ
ตามถຌา฿หຌสุกรกินกลຌวยสุกพียง อยางดียวจะท า฿หຌสุกรทຌองสีย ดังนัๅน กษตรกรจะตຌองสริมอาหารขຌน
ทีไมีปรตีน ํ์-๎๎  ปอร์ซในต์   วันละ ํ-๎ กิลกรัม ขึๅนอยูกับนๅ าหนักของสุกรจะท า฿หຌสุกร
จริญติบตตามปกติ 

การท ากลຌวยปຆน ดยน ากลຌวยดิบหัไนป็นชิๅนลใกโตากหຌง สามารถกใบเวຌเดຌนาน ละ฿ชຌ
ทนร าทนปลายขຌาว฿นสูตร อาหารขຌนส าหรับลีๅยงสุกรเดຌมากถึง  ๓์-๔์ ปอร์ซในต์ กรณีทีไกษตรกร
ท าสวนกลຌวย ละมีผลิตผลมากกินความตຌองการของตลาด อาจจะท า฿หຌกลຌวยปຆนป็นอาหารลีๅยงสัตว์ 
หรือจ าหนาย฿หຌกษตรกรน าเปลีๅยงสัตว์ กใจะป็นรายเดຌทีไดีอีกทางหนึไง 
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การผลิตอาหารหมักจากหยวกกลຌวย 

การน าผลิตอาหารหมักจากหยวกกลຌวย  เดຌน ามา฿ชຌ฿นการลีๅยงสัตว์ของรงรียนครงการ
ตามพระราชด าริหลายหงดยฉพาะอยางยิไงรงรียนทีไตัๅงอยู฿นถิไนทุรกันดารทีไมีกลຌวยปຆาขึๅนอยูมาก 
ป็นการลดตຌนทุนดຌานอาหารสัตว์เดຌดี  ส าหรับรงรียนทีไน าหยวกหมักมาป็นอาหารสัตว์อยางตอนืไอง
คือ รงรียนต ารวจตระวนชายดนจาตุรจินดา  อ าภอมระมาด  จังหวัดตาก ซึไงมีขัๅนตอนการท าดังนีๅ 

ขัๅนตอนทีไ ํ การตรียมอาหารหมัก คือ การน าหยวกกลຌวยมาหมัก ดຌวยสูตร ํ์์ : ๐ : ํ   
ประกอบดຌวย  หยวกกลຌวยสับละอียด  ํ์์ กก.   นๅ าตาลทรายดง ๐ กก.  ละกลือกง  ํ กก.  
หมัก฿นถังปຂดฝาอยางนຌอย ๑ วัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สูตรหยวกหมัก ํ์์ : ๐ : ํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    วัสดุการท าหยวกหมัก สูตร ํ์์ : ๐ : ํ  การหมักหยวก฿นถังทีไมีฝาปຂดสนิท 
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ขัๅนตอนทีไ ๎ : การผสมวัตถุ฿นทຌองถิไนพืไอลีๅยงสัตว์  มืไอหมักครบก าหนดลຌว กใน าหยวก
กลຌวยหมักมาผสมกับวัตถุดิบตาง โ  ประกอบดຌวย  หยวกกลຌวยหมัก  ๑ กก. ร าละอียด  ์.๑  กก.   
ขຌาวพดบด  ์.๑  กก.  ปลายขຌาว   ์.๑  กก.  อาหารเกเขระยะเข  ์.๑ กก. ฿บกระถินบด  ์.ํ  กก. 
ละ  หมัก E.M. ๎ ชຌอน  

 

 

 

  
 

 

 
 

การผสมอาหารหมักหยวกกลຌวยพืไอน าเปลีๅยงสัตว์ 
 

ขัๅนตอนทีไ ๏ : การน าเป฿ชຌลีๅยงสัตว์   ป็นขัๅนตอนสุดทຌายดยน าอาหารทีไผสมลຌวเป฿ชຌ
ลีๅยงสัตว์  เดຌก  สุกร  ป็ดทศ  ป็ดเข  เกพืๅนมือง ละเกเข  ส าหรับเกเขน าเป฿ชຌรวมกับอาหารเกเข
ส ารใจรูป ปรตีน  ํ๒  ปอร์ซในต์  ดย฿ชຌทนอาหารส ารใจรูป  ํ สวน ๏  ชน ถຌาปกติ฿ชຌอาหารขຌน  
๕  กก. กใลดหลือ  ๒  กก. ลຌว฿ชຌอาหารหมักทีไผสมลຌว  ๓ กก.(ตามสัดสวนขัๅนตอนทีไ ๎)  ชวยลด
ตຌนทุนคาอาหารเกเขเดຌประมาณ  ๎์ ปอร์ซในต์  สวนสัตว์ชนิดอืไน โ เมตຌองผสมอาหารส ารใจรูป 
พียงน าเปผสมกับศษอาหารทีไหลือจากนักรียนรับประทาน  ปลายขຌาวทีไตຌมลຌว ละร า กใจะสามารถ
ลดตຌนทุนดຌานอาหารประมาณ  ๐์-๒์ ปอร์ซในต ์ (รร.ตชด.จาตุรจินดา, ๎๑๒์)  

จากทีไกลาวมาขຌางตຌน จะหในวาการผสมอาหารสัตว์ดຌวยวัตถุดิบ฿นทຌองถิไนป็นการลดตຌนทุน
การผลิตละป็นนวทางสูความขຌมขใง  ยัไงยืน  ละพึไงตนองเดຌ 
 

 

 

 

 

 

 

การน าอาหารผสมเปลีๅยงเกเข 
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๑. การจัดการดี : การจัดการลีๅยงดูดี  มีบันทึก  ฝຄกท าจริง  อิงวิชาการ 
 การจัดการป็นปัจจัยทีไส าคัญของการด านินกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียน  พราะนอกจากการ
ดຌานการลีๅยงสัตว์฿หຌเดຌผลผลิตตามตຌองการลຌว ยังตຌองบริหารจัดการ฿หຌครงการด านินเปอยางตอนืไอง
ละยัไงยืนอีกดຌวย  ประกอบดຌวย การจัดการลีๅยงดู฿หຌหมาะสมตามหลักวิชาการของตลชนิดสัตว์  การ
บันทึกขຌอมูล การจัดบุคลากรรับผิดชอบ ละการจัดกิจกรรมรียนรูຌดຌวยการมีสวนรวม   ซึไงรงรียน
หลายหงมีขຌอจ ากัดทีไท า฿หຌการลีๅยงสัตว์เมประสบผลส ารใจ  ชน บุคลากรเมมีความรูຌละทักษะดຌาน
การลีๅยงสัตว์  สภาพทีไตัๅงรงรียนอยู฿นถิไนทุรกันดารท า฿หຌการคมนาคมล าบาก  ขาดงินกองทุน฿นการ
ด านินงาน ป็นตຌน   ดังนัๅนพืไอป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงาน  จึงขอน าสนอหลักการจัดการลีๅยงสัตว์
฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ (กองงานพระราชด าริละกิจกรรมพิศษ, ๎๑๑๕) ดังตอเปนีๅ  
 

 ๑.ํ การจัดการการผลิตปศุสัตว์  ป็นการจัดการดຌานการผลิต฿หຌมีประสิทธิภาพ เดຌก 
ํ) รงรือนละคอกสัตว์มีสภาพขใงรง  ปลอดภัย มีขนาดหมาะสมกับจ านวนสัตว์ลีๅยง 

มีการบ ารุงรักษาทีได ีละวางผังรงรือนอยางหมาะสมกับพืๅนทีไละประภทของสัตว์ทีไลีๅยง 
๎) วัสดุอุปกรณ์การลีๅยงสัตว์  การปງองกันรคมีความหมาะสม ถูกสุขลักษณะ กใบรักษา

ป็นระบียบ จัดการสภาพวดลຌอมดี 
๏) ปัจจัยการลีๅยงสัตว์ ชน อาหารสัตว์ วชภัณฑ์ มีคุณภาพดี การ฿หຌอาหารละการ฿ชຌ

วชภัณฑ์หมาะสมตามกณฑ์ 
๐) มีการผลิตปศุสัตว์หลากหลายชนิด  วางผนการลีๅยงสัตว์หมาะสมกับชวงปຂดภาครียน

ละสภาพอากาศ 
๒) มีการจัดการฟาร์มทีไดี   มีระบบการคัดลือกพันธุ์ สัตว์ทดทน฿นรุนตอเป ละ

ประสิทธิภาพการผลิตเมตไ ากวามาตรฐานหรือ฿กลຌคียงกับกณฑ์ทีไก าหนด 
๓) มีการบันทึกขຌอมูลกิจกรรม ท าบัญชีฟาร์ม สรุปผลมืไอจบรุนหรือสิๅนสุดภาครียนเดຌอยาง

ถูกตຌอง  มีการรายงานผลสมไ าสมอ ละจัดสดงขຌอมูลพืไอการรียนรูຌกนักรียนละผูຌสน฿จทัไวเป 
 

๑.๎ การบริหารจัดการผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ เดຌก 
ํ) มีการวางผนการผลิตละจัดการผลผลิตประภทนืๅอสัตว์ของรงรียนพียงพอตาม

กณฑ์ความตຌองการของนักรียน 
๎) มีการน าผลผลิตทีไผลิตเดຌหรือจัดอาหารประภทนืๅอสัตว์฿หຌนักรียนเดຌบริภคครบตาม

กณฑ์ความตຌองการ 
๏) มีการจ าหนายผลผลิต฿นราคาทีไหมาะสม ละมีผนการจ าหนาย฿นชวงปຂดทอมหรือ

ชวงทีไผลผลิตกินความตຌองการ ละมีการจัดกใบผลผลิตอยางดี 
๐) มีการปรรูปถนอมอาหารหรือ฿ชຌผลผลิตป็นประยชน์฿นกิจกรรมตางโ ของรงรียน 

พืไอพิไมมูลคาผลผลิตหรือกຌปัญหาผลผลิตลຌนตลาด 
๑) มีการน ามูลสัตว์เป฿ชຌประยชน์หมาะสม ละวัสดุหลือ฿ชຌจากกิจกรรมปศุสัตว์เมป็น

ปัญหาดຌานสิไงวดลຌอมกรงรียนละชุมชน 
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๑.๏ การจัดกระบวนการรียนรูຌพืไอพัฒนานักรียน เดຌก 
ํ) การจัดดใกนักรียนท ากิจกรรมหมาะสมทัๅงชวงปຂดภาครียน วันหยุด ละปຂดภาครียน 
๎) จัดกิจกรรม฿หຌนักรียนมีความรูຌ฿นการด านินงานดຌานการลีๅยงสัตว์ ตามนวทางของ

ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
๏) สงสริม฿หຌนักรียนมีสวนรวม฿นกิจกรรมปศุสัตว์  มีความรับผิดชอบ  ท างานป็นหมูคณะ 

กลຌาสดงออก ละมีความริริไมสรຌางสรรค์ 
๐) มีการวัดประมินผลผูຌรียนทัๅงดຌานความรูຌละทักษะตามตัวชีๅวัดของผน กพด.ฉบับทีไ ๑ 
 

๑.๐ การบูรณาการละการมีสวนรวม  เดຌก 
ํ) มีการบูรณาการกับกิจกรรมอืไน ชน การปลูกพืช ลีๅยงปลา สหกรณ์บัญชีฟาร์ม การรียน

การสอนวิชาตางโ ประยุกต์฿ชຌภูมิปัญญาทຌองถิไนผสมผสานกับความรูຌ฿นการลีๅยงสัตว์ 
๎) มุงนຌนการมีสวนรวมของทุกฝຆายทัๅงภาย฿นละนอกรงรียน  เดຌก  ผูຌบังคับบัญชา ครู

฿นรงรียน  ผูຌปกครองนักรียน หนวยงานสนับสนุน ละชุมชน 
 

๑.๑ การวัดผลสัมฤทธ์ิของการด านินกิจกรรมปศุสัตว์ เดຌก 
ํ. ประมินจากสุขภาพของนักรียน ขใงรงละมีนๅ าหนักตามกณฑ์ทีไก าหนดหรือ฿กลຌคียง 
๎. ประมินความรูຌละทักษะของนักรียน  ดຌานการลีๅยงสัตว์ การปງองกันรค ละมีจตคติ

ทีไดีตอการลีๅยงสัตว์ 
๏. พัฒนารงรียนป็นหลงรียนรูຌดຌานการปศุสัตว์ของนักรียน ชุมชนละผูຌสน฿จทัไวเป 

 

   
 

 

 

 
 

 

การจัดการดຌานการลีๅยงละการดูลสัตว์฿นรงรียน 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการดຌานการจดบันทึกขຌอมูลละการสรุปผลการลีๅยงเกเขมืไอจบรุน 
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๒. การปງองกันรคดี : ฿หຌความส าคัญการปງองกันรคสัตว์ละการดูลสุขภาพสัตว์ 

 การปງองกันรคสัตว์ละการดูลสุขภาพสัตว์ ป็นปัจจัยทีไส าคัญ฿นการลีๅยงสัตว์อีกปัจจัยหนึไงทีไ
ตຌอง฿หຌความส าคัญป็นอยางสูง นืไองจากปัจจุบันสภาวะการกิดรคระบาดสัตว์ทีไคอนขຌางรุนรง฿น
กือบทุกพืๅนทีไ  หากเมมีการปງองกันทีไดี  มืไอกิดรคระบาดสัตว์กใจะท า฿หຌกิดความสียหาย฿นวงกวຌางทัๅง
฿นรงรียน  ชุมชนรอบรงรียน  ละพืๅนทีไ฿กลຌคียง    ซึไงมีนวทาง฿นการปງองกันรคสัตว์ละดูล
สุขภาพสัตว์฿หຌปลอดภัย (ส านักควบคุม ปງองกันละบ าบัดรคสัตว์, ม.ป.ป.)  มีดังนีๅ 

 ๒.ํ  การปງองกันชืๅอรคเม฿หຌขຌามาหาสัตว์   ป็นการปງองกันพืไอเม฿หຌมีการน าชืๅอรคจาก
ภายนอกขຌามาซึไงอาจจะน าชืๅอรคขຌามาดຌวย เดຌก 

ํ) การสรຌางรงรือนทีไขใงรงละมีรัๅวรอบบริวณลีๅยงสัตว์ของรงรียน ทีไสามารถปງองกัน
ศัตรูตาง โ รบกวน ละมีอางจุมนๅ ายาฆาชืๅอรคกอนขຌาบริวณลีๅยงสัตว์ 

๎) จ ากัดการขຌา-ออก ละตຌองจุมนๅ ายาฆาชืๅอกอนขຌาทุกครัๅง 
๏) ระมัดระวัง฿นการน าสัตว์ขຌา฿หม ละควรมีคอกพักกอนทีไจะปลอยรวมฝูงหรือกักจนครบ

ก าหนด 

๐) หากกิดรคระบาด฿นพืๅนทีไ฿กลຌคียงหรือ฿นชุมชน ควรขังสัตว์฿นรงรือนละดูลป็น
พิศษ  หຌามเม฿หຌผูຌมีสวนกีไยวขຌองขຌาบริวณลีๅยงสัตว์ดยดใดขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มีรัๅวทีไขใงรงรอบบริวณทีไลีๅยงสัตว์       มีอางจุมนๅ ายาฆาชืๅอละรองทຌาบูຍทกอนขຌา 
 

๒.๎  การสุขาภิบาลการลีๅยงสัตว์ทีไดี ป็นการ 
ดูล฿หຌสัตว์อยูอยางมีความสุข เมครียด  ชน  รงรือน 

มีขนาดหมาะสมกับจ านวนสัตว์ เมออัดกินเป สะอาด 

เมชืๅนฉะ มีอากาศถายทเดຌสะดวก  มีอุปกรณ์ครบถຌวน 

ละพรຌอม฿ชຌงาน   มีการท าความสะอาดละฉีดนๅ ายา 
ฆาชืๅอสมไ าสมอ ละมีการปງองกันละก าจัดพยาธิตาง โ 

พืไอ฿หຌสัตว์มีสุขภาพขใงรงสามารถตຌานทานรคเดຌ           สภาพรงรือนทีไหมาะสมกับจ านวนสัตว์
   


