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๒.๏  การสรຌางภูมิคุຌมกันกสัตว์   ดย การฉีดวัคซีน฿หຌกสัตว์ตามระยะวลาทีไก าหนดของ
วัคซีนตละชนิด  จะท า฿หຌสัตว์มีภูมิคุຌมกันรคระบาดทีไมีวัคซีนปງองกัน ชน อหิวาต์ป็ด-เก  นิวคาสซิล  
หลอดลมอักสบ  อหิตวาต์สุกร  ป็นตຌน  ท า฿หຌลดความสูญสียทีไกิดจากรคระบาดสัตว์เดຌ  

 

 

 

 

 

 

 
 

         การฉีดวัคซีนสุกร          การหยอดวัคซีนเกเข 
 

๒.๐  การจัดการละรักษาสัตว์ปຆวย  เดຌก การสังกตอาการสัตว์ทีไลีๅยงวามีอาการผิดปกติ
หรือเม  หากพบวามีอาการปຆวยหรือผิดปกติกใ฿หຌยกออกมาจากฝูงพืไอท าการรักษา฿หຌหายกอนปลอย
ขຌาฝูง  ตหากพบอาการทีไป็นพรຌอมกันจ านวนมาก 

ชน ป็นหวัด ทຌองสีย อาจรักษาดย฿ชຌยาละลายนๅ า 
฿หຌกินติดตอกัน  ํ - ๏  วัน หรือจนกวาจะหาย  ต 
หากพบวาสัตว์ตายดຌวยอาการหมือนกันจ านวนมาก  
฿หຌรีบจຌงจຌาหนຌาทีไปศุสัตว์ทีไอยู฿กลຌคียง   ละควร 

สงตัวอยางตรวจพืไอหาสาหตุของรคอยางทຌจริง  
ละตຌองพนยาฆาชืๅอบริวณรงรือนลีๅยงสัตว์ 

 

๒.๑  การบันทึกขຌอมูล ชน การบันทึกวันน าสัตว์ขຌามาลีๅยง  บันทึกการกิด  การฉีดวัคซีน  
การปຆวย การรักษาตาง โ จะป็นประยชน์฿นการ 
วางผนการปງองกันรคสัตว์ดยฉพาะอยางยิไง 
การฉีดวัคซีน฿หຌกสัตว์ตามระยะวลาทีไก าหนด 

สามารถวางผนการ฿ชຌวัคซีนเดຌตลอดการลีๅยง   
ท า฿หຌลดอัตราการตายจากรคระบาดสัตว์ ละ 

ท า฿หຌสัตว์มีสุขภาพด ี ละมีความตຌานทานรค 

ละ฿หຌผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ     
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๓. ตลาดดี(มีกองทุน) : จ าหนายผลผลิตผานสหกรณ์กใบป็นทุนรุนตอเป 

 การตลาดของกิจกรรมการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงการพระราชด าริป็นการบริหารจัดการ
ผลผลิต฿หຌกิดมูลคาพืไอสรຌางงินกองทุนลีๅยงสัตว์ส าหรับด านินการ฿นรุนตอเป ดังนัๅนจึงตຌองมีการ
วางผนดຌานการจัดการผลผลิตตลอดฤดูการผลิต ดยชวงปຂดภาครียนกใจ าหนายผลผลิตผานระบบ
สหกรณ์ของรงรียนพืไอน าขຌาครงการอาหารกลางวัน สวนชวงปຂดภาครียนอาจจะจ าหนายก
ผูຌปกครองหรือชุมชนรอบรงรียน พืไอสรຌางรายเดຌ฿หຌกกองทุนลีๅยงสัตว์พียงพอ฿นการด านินการ
ตอเป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การจ าหนายผลผลิตผานระบบสหกรณ์พืไอสรຌางงินกองทุนลีๅยงสัตว์ของรงรียน 

 

๔. ครือขายดี(มีนวรวม) : ขยายการผลิตสูชุมชนละรงรียน฿กลຌคียง พืไอขยายผลการพัฒนา 

 การสรຌางครือขายการผลิตหรือนวรวม฿นการพัฒนา ป็นปัจจัยทีไจะชวยสริม฿หຌการผลิตดຌาน
ปศุสัตว์มีความขຌมขใงละพียงพอกับความตຌองการของนักรียน นอกจากนีๅยังป็นการขยายผลการ
พัฒนาดຌานการลีๅยงสัตว์พืไอ฿หຌกิดความมัไนคงทางดຌานอาหารกชุมชน  ซึไงอะห์มัด ยีไสุนทรง ละ 
สมบูรณ์ สุวรรณราช (ม.ป.ป.)  เดຌ฿หຌนวทาง฿นการสรຌางครือขาย ๐  ขัๅนตอน  เดຌก 

ํ)  การชืไอมยงครือขายหรือสรຌางครือขาย   
๎)  การประมินความพรຌอมของครือขาย  
๏)  การด านินงานปฏิบัติการดຌวยครือขาย  
๐)  การติดตามละประมินผลครือขาย 

 จากนวทางขຌางตຌนนีๅ จะหในวา฿นการสรຌางครือขาย 

การผลิต฿หຌประสบผลส ารใจนัๅน  ตຌองมีการด านินงานทีไป็น 

ขัๅนตอนละตอนืไอง  มีการชืไอมยงทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง 
พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาครือขายทีไกิดประยชน์อยางทຌจริง         การขยายผลสูรงรียน฿กลຌคียง 
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๕. หลงรียนรูຌดี : พัฒนาป็นศูนย์บริการความรูຌคูชุมชน  ศิษย์ละครูทุกคนรวมจัดการ  
ชวยสืบสานงานพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร฿หຌยัไงยืน   

 หลงรียนรูຌดຌานการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ ป็นการรวบรวมองค์ความรูຌ
ดຌานการลีๅยงสัตว์฿นรงรียน   ทีไผานกระบวนการจัดการความความรูຌ (Knowledge Management) 
ซึไงป็นกระบวนการบบหนึไงทีไจะชวย฿หຌกิดพัฒนาการของความรูຌ ภาย฿นองค์กรตามนวทางของ
ส านักงาน ก.พ.ร. (๎๑๐๔) ประกอบดຌวย  ๓  ขัๅนตอน  ดังนีๅ 

ํ)  การบงชีๅความรูຌ ป็นการระบุกีไยวกับความรูຌทีไองค์กรจ าป็นตຌองมีตຌอง฿ชຌ พืไอ฿หຌบรรลุ 

ปງาหมายตามวิสัยทัศน์  พันธกิจขององค์กร  เดຌก ความรูຌอะเรบຌาง ความรูຌอะเรทีไมีอยูลຌว อยู฿น
รูปบบ฿ด  อยูทีไ฿คร 

๎)  การสรຌางละสวงหาความรูຌ  ป็นการสรຌางความรูຌ฿หม สวงหาความรูຌจากภายนอก 
รักษา ความรูຌดิม ยกความรูຌทีไ฿ชຌเมเดຌลຌวออกเป 

๏) การจัดความรูຌ฿หຌป็นระบบ  ป็นการวางครงสรຌางความรูຌ  บงชนิด ประภท ชน กฎ 

ระบียบ ขัๅนตอนการท างาน ฯลฯ ก าหนดวิธีการจัดกใบละสืบคຌน 

๐) การประมวลละกลัไนกรองความรูຌ  ป็นการกลัไนกรองความถูกตຌอง ครบถຌวน ทันสมัย 
฿ชຌงานเดຌ  ปรับปรุงรูปบบอกสาร฿หຌป็นมาตรฐาน ฿ชຌภาษาดียวกัน ปรับปรุง นืๅอหา฿หຌสมบูรณ์  

๑) การขຌาถึงความรูຌ  ป็นการท า฿หຌผูຌ฿ชຌความรูຌนัๅนขຌาถึงความรูຌทีไตຌองการเดຌงายละ
สะดวก  ชน  ระบบทคนลยีสารสนทศ (IT)  Web board   บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป็นตຌน 

๒) การบงปันลกปลีไยนความรูຌ   ป็นการน าความรูຌทีไ เดຌจากการปฏิบัติงานมา
ลกปลีไยนคลใดลับ  ทคนิคการท างาน  ทคนิคการกຌปัญหา  หรือปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน 
ส าหรับความรูຌทีไชัดจຌง (Explicit Knowledge)   อาจจัดท าป็นอกสารฐานความรูຌ ทคนลยี
สารสนทศ  สวนความรูຌทีไฝัง฿นตัวคน (Tacit Knowledge) อาจจัดท าป็นระบบทีมขຌามสายงาน  
กิจกรรม  กลุมคุณภาพละนวัตกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ ระบบพีไลีๅยง  วทีลกปลีไยนความรูຌ ป็นตຌน 

๓) การรียนรูຌ  ป็นการน าความรูຌทีไเดຌจากการบงปันลกปลีไยนหรือสืบคຌนเป฿ชຌประยชน์
฿นการท างานลຌวกิดความรูຌ฿หมน ามาขຌาระบบจัดกใบหรือบงปันลกปลีไยน กใจะเดຌองค์ความรูຌ ฿หม
฿หຌ฿ชຌประยชน์ตอเปเดຌรืไอยโ ควรท า฿หຌการรียนรูຌป็นสวนหนึไงของงาน  ชน  กิดระบบ การรียนรูຌ
จากวงจร สรຌางองค์ความรูຌ > การน าความรูຌเป฿ชຌ > กิดการรียนรูຌละประสบการณ์฿หม  ละ
หมุนวียนตอเปอยางตอนืไอง 
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สรุป 

ปัจจัยทีไสงผลตอความส ารใจ฿นการด านินกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ  
฿หຌพียงพอ  ขຌมขใง ละยัไงยืน ประกอบดຌวยหลักพืๅนฐาน฿นการพัฒนา  ๕ ประการ (๕ ดี)  เดຌก  

ํ) วางผนดี   ป็นปัจจัยพืๅนฐานทีไส าคัญมากทีไตຌองท าป็นล าดับรก  ดຌวยการลือกพืๅนทีไ
฿หຌหมาะสมกับชนิดสัตว์ทีไลีๅยง  จัดสัดสวน ละก าหนดผนผังชัดจน  ดยค านึงถึงความปลอดภัยละ
สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) 

๎) รงรือนดี   ฿นการสรຌางรงรือนลีๅยงสัตว์ตຌองมีความขใงรงละปลอดภัยตอการ
รบกวนตาง โ  ดย฿ชຌวัสดุทีไหางาย฿นทຌองถิไนกใเดຌ มีขนาดพียงพอละหมาะสมกับจ านวนสัตว์ทีไลีๅยง  

๏) สัตว์พันธ์ุดี  การจัดหาพันธุ์สัตว์ทีไ฿หຌผลผลิตดี  มีมาตรฐาน ละการปรับตัวกง ป็น
ปัจจัยส าคัญทีไตຌองค านึงถึง  นืไองจากจะสงผลดยตรงตอผลผลิตทีไเดຌวาจะพียงพอหรือเม  ถຌาเดຌพันธุ์
สัตว์ทีไดีกใจะท า฿หຌการ฿หຌผลผลิตดี การด านินงานมีประสิทธิภาพ 

๐) อาหารดี   ตຌนทุนการลีๅยงสัตว์สวน฿หญป็นคา฿ชຌจายดຌานอาหารสัตว์ ดังนัๅนจึงตຌอง
สงสริม฿หຌรงรียนมีการผสมอาหารสัตว์฿ชຌองดຌวยวัตถุดิบทຌองถิไนพืไอลดตຌนทุน  

๑) การจัดการดี   ป็นปัจจัยดຌานการดูลสัตว์ตละชนิดตามหลักการลีๅยงสัตว์  มีการ
บันทึกขຌอมูลตาง โ ครบถຌวน  ดย฿หຌนักรียนเดຌปฏิบัติดຌวยตนองมีครูป็นทีไปรึกษา   ละมีจຌาหนຌาทีไ
ปศุสัตว์คอย฿หຌค านะน าทางดຌานวิชาการ 

๒) การปງองกันรคดี   ป็นการ฿หຌความส าคัญการปງองกันรคสัตว์ละการดูลสุขภาพสัตว์
฿หຌปลอดจากรคระบาดสัตว์ละภัยคุกคามตาง โ  รวมทัๅงการจัดการดຌานการสุขาภิบาลสัตว์พืไอ฿หຌสัตว์
มีสุขภาพขใงรง ละปງองกันเม฿หຌมีการน าชืๅอรคจากภายนอกมาสูตัวสัตว์ 

๓) ตลาดดี (มีกองทุน)  ป็นการจัดการผลผลิต฿หຌกิดผลตอบทนทีไมีประสิทธิภาพ ดย
นຌนการจ าหนายผลผลิตผานสหกรณ์ พืไอน ารายเดຌสรຌางกองทุนลีๅยงสัตว์ส าหรับลีๅยงรุนตอเป 

๔) ครือขายดี (มีนวรวม)   ป็นการครือขายการพัฒนาดຌานการลีๅยงสัตว์฿หຌมากขึๅน  
ดยการขยายพันธุ์สัตว์ทีไรงรียนผลิตเดຌสูชุมชนพืไอขยายผลการพัฒนา ป็นการพิไมหลงอาหารปรตีน
จากนืๅอสัตว์ละสรຌางความมัไนคงทางดຌานอาหาร฿นระดุบชุมชน 

๕) หลงรียนรูຌดี  ป็นการยกระดับการพัฒนาละผยพรความรูຌสูชุมชนละผูຌสน฿จทัไวเป 
ดຌวยการ฿หຌรงรียนป็นศูนย์บริการความรูຌคูชุมชน  ดยการมีสวนรวมของนักรียน  ครู  ละจຌาหนຌาทีไ
ปศุสัตว์ ป็นการสืบสานงานพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร฿หຌยัไงยืนตลอดเป 
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บททีไ ๑ 

การบริหารจัดการการผลิตทางการกษตร฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ํ. นวทางจัดการการผลิตทางการกษตร฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ 
สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชด าริ฿หຌด านินงานครงการ

กษตรพืไออาหารกลางวัน฿นรงรียนต ารวจตระวนชายดนมาตัๅงตป ๎๑๎๏ พืไอชวยกຌปัญหาการ
ขาดคลนอาหารของดใกนักรียน นอกจากจะท า฿หຌนักรียนมีอาหารกลางวันทีไมีคุณคาทางภชนาการ
บริภคตลอดชวงการศึกษาลຌว ยังท า฿หຌดใกนักรียนเดຌรับความรูຌดຌานการกษตรผน฿หมละกิด
ทัศนคติทีไดีตออาชีพการกษตร สามารถน าเป฿ชຌประกอบป็นอาชีพเดຌตอเป฿นอนาคต   ตลอด ๏์ ป
ของการด านินงาน฿นรงรียนต ารวจตระวนชายดน ครงการฯเดຌมีพัฒนาการมาอยางตอนืไอง  ตัๅงต
สามารถผลิตอาหาร฿หຌนักรียนน ามาประกอบอาหารเดຌบริภคดือนละ  ํ  ครัๅง ลຌวพิไมป็นสัปดาห์ละ  

ํ  ครัๅง  จนกระทัไงครบทกุวันรียน  ตอมากใเดຌ฿หຌความส าคัญพิไมขึๅน฿นงของปริมาณผลผลิตทีไพียงพอ
ตอความตຌองการบริภค คุณภาพละความปลอดภัยของผลผลิตการกษตร อยางเรกใตามมຌวา รร.ตชด. 

หลายหงจะสามารถด านินการผลิต  ชน ผัก นืๅอสัตว์ เดຌตามป้าหมาย ตกใยังมีรงรียนอีกหลายหง
ทีไประสบปัญหาการผลิต เมบรรลุป้าหมายทัๅง฿นงของความพอพียงละความยัไงยืน 

ดຌวยทรงหวง฿ยการด านินกิจกรรมการกษตร฿นรงรียน ตชด. หากผลผลิตเมพียงพอจะสงผล
ตอคุณภาพของอาหารกลางวันของดใกนักรียน ซึไงจะมีผลตอภาวะภชนาการ อีกทัๅงรูปบบการกษตร
ทีไ฿หຌผลผลิตพอพียงละยัไงยืนทีไสามารถป็นตัวอยาง฿หຌดใกนักรียนรียนรูຌละน าเป฿ชຌ฿นอนาคตเดຌ     
จึงมีพระราชด าริ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองหานวทาง฿นการพิไมประสิทธิภาพของกิจกรรมการกษตร฿น
รงรียน ตชด.  จึงเดຌจัดท าคูมือการจัดการการผลิตทางการกษตร฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ 
สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีขึๅน พืไอ฿หຌคณะครูละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿ชຌป็นนวทาง
พิไมประสิทธิภาพ฿นการจัดการการผลิตทางการกษตรของรงรียนเดຌอยางหมาะสม  ฿หຌผลผลิตมีความ
พอพียง สมไ าสมอละยัไงยืนซึไงจะสงผล฿หຌดใกละยาวชนมีภชนาการละสุขภาพทีไ ดี ละมีความรูຌ
ละทักษะทางการกษตรสามารถน าเป฿ชຌ฿นการด ารงชีวิตตอเป฿นอนาคตเดຌ   (ส านักงานครงการ
สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๎๑๑๑) 

฿นการจัดการการผลิตทางการกษตร ฿นรงรียนครงการตามพระราชด ารินัๅน   มีปัจจัยตาง โ  
ทีไตຌองทราบพืไอป็นนวทาง฿นการด านินการ  เดຌก 
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 ํ.ํ ปริมาณผลผลิตทางการกษตรทีไตຌองการ กอนทีไจะด านินการจัดการผลผลิตทางการ
กษตร ราตຌองทราบปริมาณอาหารทีไดใกวัยรียน (๒-ํ๎ ป) ควรเดຌรับ฿นตละวัน นืไองจากดใกวัยรียน
ตຌองเดຌรับพลังงาน ปรตีน วิตามิน ละรธาตุ พืไอสริมสรຌางการจริญติบต การรียนรูຌจดจ า การ
สรຌางภูมิตຌานทานรค การท ากิจกรรมตางโ อยางมีประสิทธิภาพ หากรางกายเดຌรับพลังงานละ
สารอาหารตางโ เมพียงพอจะสงผล฿หຌดใกมีการจริญติบตเมตใมศักยภาพ ดใกตัวลใก ตีๅยคระกรใน 

กลຌามนืๅอลีบ ภูมิตຌานทานตไ า สติปัญญาตไ า รียนรูຌชຌา ตถຌาเดຌรับพลังงานมากกินเปติดตอกันนานจะท า
฿หຌมีนๅ าหนักมากกิน กิดป็นรคอຌวน ละรคอืไนโ ตามมาทีไมีผลสียตอสุขภาพมากมาย  ดยฉพาะ
อาหารกลุมปรตีน ดใกควรกินนืๅอสัตว์ตางโ ป็นประจ าทุกวัน ดใกควรกินปลาอยางนຌอยสัปดาห์ละ  ๏  
วัน นืไองจากปลาป็นอาหารทีไ฿หຌปรตีนคุณภาพดี ยอยงาย ละมีกรดเขมันทีไมีความส าคัญตอการ
พัฒนาสมอง ละควรกินตับ ลือด นืๅอสัตว์ดยฉพาะนืๅอดง สัปดาห์ละ ํ-๎ วัน พืไอ฿หຌเดຌธาตุหลใก
ซึไงชวย฿นการสรຌางมใดลือดดง  พัฒนาสมองละการรียนรูຌ  ละสรຌางภูมิตຌานทานรค ละกินเข 
สัปดาห์ละ  ๏-๓  วัน พืไอ฿หຌเดຌปรตีนคุณภาพดีละยัง฿หຌวิตามินละรธาตุทีไส าคัญหลายชนิด (วันทนีย์ 
กรียงสิบยศ ละคณะ, ๎๑๑๕. หนຌา  ๏๓)  
 ส าหรับครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมดใจพระทพ
รัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี   เดຌก าหนดกณฑ์ทีไดใกวัยรียนควรเดຌรับอาหารตลอดปการศึกษา 
(๎ ภาครียน โละ  ํ์์ วัน) ดังนีๅ 
 - นืๅอสัตว์   ๐์   กรัม/คน/มืๅอ (ดยมีถัไวมลใดหຌงสริม  ๎๑ กรัม/คน/มืๅอ) หรือ 

 - นืๅอสัตว์   ๔์   กรัม/คน/มืๅอ พียงอยางดียว (กรณีเมมีถัไวมลใดหຌงสริม) 
 - ถัไวมลใดหຌง   ๎๑   กรัม/คน/มืๅอ 

 - ผัก  ํ์์   กรัม/คน/มืๅอ 

 - ผลเมຌ  ํ์์   กรัม/คน/มืๅอ 

อาหารกลุมนืๅอสัตว์ ประกอบดຌวย นืๅอหมู นืๅอเก นืๅอวัว นืๅอปลา ครืไอง฿นสัตว์ อาหารทะล 

สัตว์ตัวลใก ชน กบ อึไงอาง ป็นตຌน รวมทัๅงเข ถัไวมลใดหຌงละผลิตภัณฑ์ ชน ตຌาหูຌ ป็นตຌน พืไอ฿หຌเดຌ
ปรตีน กรดเขมันจ าป็น คลซียม ธาตุหลใก วิตามินอ ซึไงจ าป็นตอการสรຌางนืๅอยืไอตางโ รวมทัๅงการ
จริญติบตของซลล์สมองของดใก ดใกจึงมีสวนสูงพิไมขึๅน มีการสรຌางกลຌามนืๅอ พัฒนาสมอง จึงควร
รับประทานอาหารกลุมนืๅอสัตว์  พืไอ฿หຌดใกเดຌรับสารอาหารส าคัญตามวัย 

(วันทนีย์ กรียงสิบยศ  ละคณะ, ๎๑๑๕. หนຌา  ๐์) 
นอกจากนีๅ ยังเดຌก าหนด฿หຌดใกวัยรียน 

฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ  ตຌองเดຌ 
รับประทานเขสัปดาห์ละ ๏ ฟอง/คน  
(๒์ ฟอง/คน/ภาครียน)  
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ํ.๎. ป้าหมายความส ารใจของครงการกษตรพืไออาหารกลางวัน฿นรงรียน  ปัจจัยส าคัญ
ทีไควรทราบส าหรับการจัดการผลผลิตทางการกษตร คือปງาหมายความส ารใจของครงการกษตรพืไอ
อาหารกลางวัน  ซึไงปງาประสงค์ละจุดมุงหมายหลักของครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไน
ทุรกันดาร (กองงานพระราชด าริละกิจกรรมพิศษ, ๎๑๑๑)  เดຌก 
 - ผลผลิตของรงรียนตຌองพอพียงกับความตຌองการของนักรียนอยางสมไ าสมอ ดยมีการ
ด านินงานทีไขຌมขใงละยัไงยืน  นักรียนมีการรียนรูຌดຌานการกษตรอยางลึกซึๅง สามารถป็นตຌนบบ
฿หຌกรงรียนอืไนเดຌ  
 - มีผลผลิตทีไหลากหลายละพอพียง  ดยมีการปฏิบัติงานอยางป็นระบบครบขัๅนตอน (ตัๅงต
การวางผนเปจนการวัดละประมินผล) 
 - นักรียนเดຌมีการปฏิบัติจริงจนกิดทักษะ สามารถอธิบายความรูຌ ขัๅนตอนการปฏิบัติ ละ
สามารถน าเป฿ชຌประยชน์เดຌ 
 - สถานทีไสะอาด ป็นระบียบ รมรืไน หมาะสมป็นหลงรียนรูຌ 
 - ครู หรือบุคลากรทีไรับผิดชอบสามารถท าเดຌละถายทอดเดຌ  มีกระบวนการคิดอยางป็นระบบ  
สามารถชืไองยงกับวิชาการเดຌ  ยอยความรูຌ฿หຌงายตอความขຌา฿จละการสืไอสาร 

 ํ.๏ ผนพิไมประสิทธิภาพการผลิตทางการกษตร รวมกับครู นักรียน ละทุกฝຆายทีไ
กีไยวขຌองกับการด านินครงการ พืไอจัดท าผนพิไมประสิทธิภาพการผลิตทางการกษตร ดยก าหนด
ประดในตาง โ ดังนีๅ 
 -  ก าหนดปງาหมายความส ารใจทีไชัดจน ดຌวยหลัก พอพียง สมไ าสมอ ละยัไงยืน 

 -  การขียนผนมีความส าคัญทากับการปฏิบัติ (ครบถຌวน ตรงวลา ปริมาณทีไตຌองการ) 
 -  การคิดอยางมีระบบละชืไอมยงกัน  ตัๅงตปัญหา สาหตุ นวทางกຌเขละ การปฏิบัติ  

ปัญหา – ปງาหมาย/ความตຌองการ  ปรียบทียบกับผลการปฏิบัติจริง 
สาหตุ – ความรูຌทางวิชาการ/ประสบการณ์ ปรียบทียบกับวิธีการปฏิบัติจริง 
นวทางกຌเข – หาวิธีการ฿หมโ ฿หຌสอดคลຌองกับศักยภาพของตน 

การปฏิบัติ – ตຌองมีผนงาน การปฏิบัติตามผน ความขยัน ความรัก ความมุงมัไนกຌปัญหา
หรือพัฒนา฿หຌดีขึๅน 

 ํ.๐ การรียนรูຌละการวัดประมินผล : ความรูຌ   เดຌก 
- ความรูຌพืๅนฐานกีไยวกับการท าการกษตรพืไอการบริภค 

- ผลกระทบจากการท าการกษตร฿นรูปบบตางโ ตอสิไงวดลຌอม ศรษฐกิจละสุขภาพอนามัย 

- การท าการกษตรทีไสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม 

- การจัดการการผลิตภาย฿ตຌนวคิดปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
- ภูมิปัญญาทຌองถิไน฿นการท าการกษตร 
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ํ.๑ การรียนรูຌละการวัดประมินผล  : ทักษะ   เดຌก 
- การกษตรบบผสมผสาน 

- การ฿ชຌชีววิธี฿นการท าการกษตร ชน ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก นๅ าสกัดชีวภาพ ป็นตຌน 

- การขยายพันธ์ุพืช สัตว์ 
- การผลิตอาหารสัตว์฿นครัวรือน 

- การปรรูปผลผลิตทางการกษตร 

- การจัดท าบัญชีฟาร์ม 

- การประยุกต์ภูมิปัญญาทຌองถิไน฿นการท าการกษตรยัไงยืน 

ํ.๒ หลักการส าคัญของการจัดการการผลิตทางการกษตร  พืไอ฿หຌเดຌผลผลิตทีไหลากหลาย 
พอพียงกับความตຌองการบริภคของนักรียน สมไ าสมอ ตอนืไองยัไงยืน รวมถึงการ฿ชຌพืๅนทีไภาย฿น
รงรียนอยางมีประสิทธิภาพ ควรค านึงถึงรืไองตางโ ดังนีๅ 

ํ. ก าหนดปງาหมาย฿นการผลิตทางการกษตรทีไชัดจน ทัๅงดຌานคุณภาพ ละปริมาณ 

๎. วางผนการผลิต การจัดการลีๅยงดู การจัดการ฿ชຌประยชน์ผลผลิต วางระบบการจัดการ
ทุกขัๅนตอน ฿หຌผูຌรับผิดชอบทุกระดับขຌา฿จความส าคัญของผน ละด านินการตามผนทีไก าหนด 

๏. การจัดการบุคลากร(คน) อยางหมาะสม หมายถึง ครู ละนักรียน มีหนຌาทีไรับผิดชอบทีไ
ชัดจนตละกิจกรรม บนพืๅนฐานของความรูຌ ความขຌา฿จ ละความรักตองานดຌานการกษตร 

๐. จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน  ปริมาณผลผลิต  ปัญหาอุปสรรค฿นการปฏิบัติตามผน พืไอ
น ามาปรับปรุงหรือหานวทางพัฒนาส าหรับวางผนการผลิต฿นปตอเป จดบันทึกตຌนทุนการผลิตดย
นักรียน พืไอ฿หຌทราบตຌนทุนการผลิตตละกิจกรรม สามารถตัดสิน฿จ฿นการด านินกิจกรรมรุนตอเปเดຌ 

๑. นຌนการ฿ชຌวิธีธรรมชาติ฿นการผลิต การจัดการลีๅยงดูทุกขัๅนตอน การท าการกษตรบบ
ผสมผสาน การน าวัสดุหลือ฿ชຌป็นประยชน์฿นการผลิต ละการจัดการสิไงวดลຌอม฿หຌสะอาด ป็น
ระบียบ 

๒. ฿หຌความส าคัญ฿นการจัดการการผลิตทางการกษตรทุกกิจกรรมละทุกขัๅนตอน ฿หຌ เดຌ
ผลผลิตตามทีไคาดการณ์ มีปริมาณพียงพอตอการบริภค มีความสมไ าสมอของผลผลิตทีไน ามาประกอบ
อาหารกลางวันเดຌตลอดป ละความยัไงยืนตอนืไองของกิจกรรม สามารถพึไงตนองเดຌ 

๓. มีการจ าหนายผลผลิตผานสหกรณ์นักรียน ละจัดตัๅงกองทุนการผลิตตละกิจกรรม 
พืไอมีงินทุนหมนุวียนด านินการตอนืไอง 

๔. มีการจัดการรียนการสอนทัๅงภาคทฤษฎีละภาคปฏิบัติ฿หຌนักรียน พืไอการรียนรูຌละ
ปฏิบัติจริง กิดความรูຌ ทักษะส าหรับน าเป฿ชຌทัๅงระหวางชวงการศึกษา ละหลังจากจบการศึกษาออกเป 

๕. มีการขยายผลสูครอบครัวนักรียน ดยสงสริมการจัดการผลิตทางการกษตร฿น
ครัวรือน พืไอขยายผลการปฏิบัติสูชุมชน ฿หຌเดຌรียนรูຌการกษตรผน฿หม สรຌางความมัไนคงทางอาหาร
฿นครัวรือน ชุมชน ละป็นพืๅนฐานคุณภาพชีวิตทีไดีตอเป      
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ํ.๓ นวทางการบริหารงานกลุมการผลิตทางการกษตร  การด านินงานกิจกรรมการผลิต
ทางการกษตร฿หຌเดຌผลอยางมีประสิทธิภาพนัๅน  ตຌองมีกระบวนการบริหารจัดการทีไดีละความรวมมือ
ของทุกฝຆาย ทัๅงครู นักรียน รวมทัๅงผูຌสนับสนุนละหนวยงานภายนอก  การบริหารงานกลุมการผลิตทาง
การกษตร฿นรงรียนตຌองจัดตัๅง คณะกรรมการด านินการกลุมผลิตทางการกษตร  หมายถึง ครูละ
นักรียนทีไรวมกลุมกันพืไอด านินกิจกรรมการผลิตทางการกษตรตละกลุม ดยมีหนຌาทีไตัๅงตการ
วางผนตรียมการผลิต การจัดการกระบวนการผลิต การบันทึกขຌอมูลบัญชีฟาร์ม การน าผลผลิตเป฿ชຌ
ประยชน์ การจ าหนายผลผลิต การบริหารจัดการกองทุน สรุปผลการด านินงาน ละการจัดสรร
ผลประยชน์฿หຌสมาชิกกลุม 

 ํ.๔  ขัๅนตอนด านินการบริหารงานกลุม  
ํ. ครูผูຌรับผิดชอบกลุมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ละปຂดรับสมัครนักรียนทีไสน฿จขຌารวมป็น

กรรมการ 

๎. ครูอธิบายวัตถุประสงค์ ปງาหมาย ของกิจกรรม หนຌาทีไความรับผิดชอบของกรรมการ  
ตละคน วิธีการด านินงานของกิจกรรมนัๅนโ 

๏. ครูอธิบายวิธีการจดบันทึกขຌอมูลทีไจ าป็น ดຌานการจัดการลีๅยงดู การปງองกันรค ผลผลิต
ทีไเดຌรับ การจัดการผลผลิต ตຌนทุนการผลิต รายรับ รายจาย ปัญหาอุปสรรคตาง โ 

๐. คณะกรรมการด านินการลีๅยงสัตว์ตามขัๅนตอนกิจกรรมทีไวางผน จดบันทึกขຌอมูล กใบ
ผลผลิตเป฿ชຌประยชน์ จ าหนายผลผลิตผานสหกรณ์นักรียน ดยครูป็นผูຌ฿หຌค าปรึกษา ชีๅนะ 

๑. สรุปผลการด านินงานของกลุมมืไอจบรุน จัดท ารายงานรืไองความรูຌละประสบการณ์ทีไ
เดຌรับจากการป็นคณะกรรมการ ครูประมินผล฿หຌคะนนนักรียน    

 

๎. ทคนิคการจัดการกองทุนการผลิตทางการกษตร 
การบริหารจัดการทางดຌานการงิน (ทัๅงงินลงทุน฿นการผลิตละงินรายเดຌทีไกิดจากการ

จ าหนายผลผลิต) ทีไมีประสิทธิภาพจะชวยท า฿หຌกิจกรรมการกษตร฿นรงรียนด านินเดຌอยางตอนืไอง
วิธีการทีไนะน า฿หຌรงรียนด านินการ คือ ก รจดตงกองทนก รผลตท งก รเกษตร จะชวย฿หຌรงรียน
มีงินทุนหมุนวียนส าหรับด านินกิจกรรมการผลิตทางการกษตรเดຌอยางตอนืไอง  ยัไงยืน  สามารถพึไงพา
ตนองดຌานปัจจัยการผลิตเดຌ ด านินการดยรงรียนน างินซึไงเดຌรับการสนับสนุน ชน งินพระราชทาน 

งบสนับสนุนจากหนวยงานราชการละอกชน  งินจากกองทุนอาหารกลางวัน (ํ๏ บาท/คน/มืๅอ)     
มาซืๅอผลผลิตทางการกษตรป็นวัตถุดิบ฿นการประกอบอาหารกลางวัน   หรือหากมีผลผลิตหลือ        
กใสามารถจ าหนาย฿หຌกับบุคคลภายนอก   ลຌวน างินทีไเดຌจากการจ าหนายผลผลิตทางการกษตรมา
จัดตัๅงป็นกองทุนการผลิตทางการกษตร฿นรงรียน   ส าหรับป็นงินทุนหมุนวียน฿นการจัดซืๅอปัจจัย
การผลิต฿นครัๅงตอเป  (ส านักงานครงการสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี , ๎๑๑๑ : 
หนຌา ๏๑) 

ตัวอยางนวทางการปฏิบัติพืไอ฿หຌการจัดการกองทุนการผลิตทางการกษตรมีประสิทธิภาพ
ปรง฿ส สามารถตรวจสอบเดຌ  มีดังนีๅ 
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 ํ. กลุมการผลิตทางการกษตร หมายถึง กลุมผลิตทางการกษตรทีไรงรียนพิจารณาวามี
ศักยภาพ฿นการผลิตทางการกษตรลຌวกอ฿หຌกิดกองทุนเดຌ ซึไงมีครูละนักรียนป็นคณะกรรมการ
ด านินการ ชน กลุมปลูกพืชผัก กลุมปลูกเมຌผล กลุมพาะหใด กลุมลีๅยงปลา กลุมลีๅยงเก ฯลฯ  ดยมี
ขัๅนตอน฿นการจัดตัๅงกลุมดังนีๅ 
     ํ) รงรียนจัดท าครงการทีไจะจัดตัๅงกลุมกองทุนการผลิตทางการกษตร สนอผูຌมีอ านาจ฿น
การอนุมัต ิชน ครู฿หญ 

๎) มืไอเดຌรับการอนุมัติลຌว ครูผูຌรับผิดชอบกิจกรรมการผลิตทางการกษตร ด านินการ ดังนีๅ 
    ๎.ํ ประสานการปฏิบัติงานกับผูຌทีไกีไยวขຌองทัๅง฿นละนอกรงรียนพืไอ฿หຌการด านินงาน

ป็นเปอยางรียบรຌอย 

๎.๎ ประกาศรับสมัครนักรียนขຌารวมกิจกรรม 

๎.๏ ฿หຌความรูຌละวิธีการปฏิบัติกนักรียน 

๎.๐ บงหนຌาทีไ฿หຌกนักรียนละก ากับติดตามดูลอยาง฿กลຌชิด พืไอ฿หຌการท างาน 

ป็นเปอยางรียบรຌอย ดยควรจัดบงหนຌาทีไ฿หຌนักรียนเดຌฝຄกปฏิบัติ฿นรืไอง ดังตอเปนีๅ 
    ๎.๐.ํ  ท าหนຌาทีไกีไยวกับการผลิตทางการกษตร ชน การปลูกพืชผัก เมຌผลละ

พาะหใด ป็นตຌน ดยครูจัดท าตารางการปฏิบัติงานประจ าวัน฿นกลุมการผลิตพืไอ฿หຌนักรียนเดຌฝຄกป็น
ประจ าสมไ าสมอ 

๎.๐.๎ ท าหนຌาทีไกีไยวกับการบริหารจัดการละกระบวนการกลุม  ประกอบดຌวย 

    - ท าหนຌาทีไหัวหนຌากลุม ดยมีขอบขตหนຌาทีไดังนีๅ ป็นประธาน฿นทีไประชุม
กรรมการด านินการประจ าดือน ดูลการท างานของกลุม฿นภาพรวม฿หຌป็นเปตามทีไก าหนดเวຌ รับฟัง
ปัญหาละขຌอสนอนะจากทุกโ คน฿นกลุม น าปัญหาละขຌอสนอนะจากทุกโ คน฿นกลุม
ปรึกษาหารือครูทีไรับผิดชอบละจຌง฿หຌทุกโ คน฿นกลุมทราบ฿นทีไประชุมประจ าดือน ตรวจดูการบันทึก
ขຌอมูลทางบัญชีป็นประจ าทุกวัน เดຌก สมุดบัญชีรับ-จาย บัญชีคุมยอดผลผลิต ดูลรักษาสมุดบัญชี 
อกสาร ละรายงานการประชุม฿หຌรียบรຌอยอยูสมอ 

- ท าหนຌาทีไกีไยวกับดຌานการรับ-จายงิน ดยมีขอบขตหนຌาทีไดังนีๅ รับงินคา
จ าหนายผลผลิต ดยการตรวจนับจ านวนงิน฿หຌถูกตຌองตรงกับยอดขายตามอกสาร จายงินทีไทีไประชุม
คณะกรรมการด านินการลงมติ฿หຌจายเดຌ ทุกสิๅนวันจะตຌองตรวจนับจ านวนงินสดคงหลือ฿นบัญชีกอนสง
มอบงินสด฿หຌกผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการกใบรักษา ชน ครูกษตร 

- ท าหนຌาทีไกีไยวกับการบันทึก-จดรายงานการประชุม ดยมีขอบขตหนຌาทีไดังนีๅ 
จดบันทึกรายงานการประชุมประจ าดือน จຌงก าหนดการประชุมประจ าดือน฿หຌกรรมการทุกคนทราบ 

บันทึกขຌอมูล฿นสมุดบัญชี รับ-จาย จัดท ารายงานรับ–จาย ประจ าดือน 

๎. งินกองทุนการผลิตทางการกษตร หมายถึง งินกองทุนซึไงเดຌจากการพระราชทานละการ
บริจาคทีไระบุพืไอกิจกรรมการผลิตทางกษตร ละงินรายเดຌจากการจ าหนายผลผลิต 

๏. คณะกรรมการด านินการกลุมผลิตทางการกษตร หมายถึงครู ละนักรียนทีไรวมกลุมกัน
พืไอด านินกิจกรรมการผลิตทางการกษตร฿นตละกลุม ดยมีหนຌาทีไตัๅงตการวางผนตรียมการผลิต 

การจัดการ กระบวนการผลิต การบันทึกขຌอมูลทางบัญชี การน าผลผลิตเปขาย การสรุปผลการ
ด านินงานละการจัดสรรผลก าเรทีไเดຌจากการผลิต 
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๐. งินทีไตຌองน าขຌาบัญชีกองทุนการผลิตทางการกษตร หมายถึง งินทีไเดຌตามขຌอทีไ ๎ ดย
การกใบรักษางินจะตຌองน าฝากธนาคาร ดยระบุวา ป็นบัญชีส าหรับกองทุนกลุมผลิตทางการกษตรเวຌ
ดยฉพาะ ชน กองทุนกลุมปลูกพืชผัก กองทุนกลุมปลูกเมຌผล ป็นตຌน 

๑. การ฿ชຌจายงินกองทุนการผลิตทางการกษตร ฿หຌจายเดຌดังนีๅ 
    ๑.ํ คาวัสดุ อุปกรณ ์รงรือน ตลอดจนสิไงกอสรຌางทีไจะน ามา฿ชຌป็นปัจจัย฿นการผลิตของกลุม 

๑.๎ คาซอมซมวัสุดอุปกรณ์ รงรือน ตลอดจนสิไงกอสรຌางของกลุม 

๑.๏ คา฿ชຌจายทีไจ าป็นกีไยวกับการจัดการกลุม ชน คายานพาหนะ คาสมุดบันทึก คาถาย 

อกสาร ป็นตຌน  
๒. ผูຌมีอ านาจอนุมัติจายงินกองทุนการผลิตทางการกษตร ฿หຌคณะกรรมการด านินการกลุม

ผลิตทางการกษตร สนอขออนุมัติ฿ชຌงินตอผูຌมีอ านาจ฿นการอนุมัติ ชน ครูกษตร ครู฿หญ (วงงินทีไ
สามารถอนุมัติจายเดຌลຌวตจะก าหนด) 

๓. ผ้มอ น จในก รลงล ยมอชอถอนเงนฝ ก บัญชีกองทุนการผลิตทางการกษตรก าหนดเวຌ 
จ านวน   ๏  คน คือ 

๓.ํ ครู฿หญรงรียนต ารวจตระวนชายดน 

๓.๎ ครูรับผิดชอบกลุมผลิตทางการกษตรทีไรับผิดชอบกลุมนัๅนโ 

๓.๏ ครูคนอืไนโ ฿นรงรียนทีไเดຌรับมอบหมาย 

ทัๅงนีๅ฿นการถอนงินตละครัๅง จะตຌองเดຌรับอนุมัติจากผูຌมีอ านาจ ป็นลายลักษณ์อักษรนบพืไอ
กใบเวຌป็นหลักฐานตอเป ละจะตຌองมีผูຌมีอ านาจ฿นการลงลายมือชืไอถอนงินฝากธนาคาร ๎ ฿น ๏ คน
ป็นผูຌลงลายมือชืไอ฿นการถอนงิน 

๔. การกใบรักษางินสด ฿หຌครูทีไรับผิดชอบกลุมผลิตทางการกษตรป็นผูຌกใบรักษางินสด฿นต
ละวัน ดย฿หຌกใบงินสดเวຌจ านวนหนึไง฿นการบริหารจัดการ฿นตละวัน ชน เมกินวันละ ํ,์์์ บาท 

จ านวนงินสดสวนทีไกิน฿หຌน าฝากธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ บัญชีกองทุนการผลิตทางการกษตร
ตละกลุม 

๕. การรับ-มอบงินคาจ าหนายผลผลิตของกลุม ฿หຌครูทีไรับผิดชอบกลุมผลิตทางการกษตร
รับ-มอบงินคาจ าหนายผลผลิตของกลุมจากนักรียนทีไรับผิดชอบป็นประจ าทุกสิๅนวันบัญชีรับ-จาย ละ
ลงลายมือชืไอผูຌกใบรักษางินทุกสิๅนวัน หากพบวามีจ านวนงินเมตรงกันตຌองรีบตรวจหารายการผิดพลาด
ทันท ี

ํ์. การจัดท าบัญชีรับ-จาย ละการท ารายงานรับจาย ฿หຌมีการจัดท าบัญชีรับ-จายละ
จัดท ารายงานรับ-จายประจ าดือน พืไอรายงานสถานภาพทางการงิน  ดังนีๅ 

ํ์.ํ กลุมผลิตทางการกษตรจัดท าบัญชีรับ-จายประจ ากลุม฿หຌป็นปัจจุบันอยางสมไ าสมอ 

ละจัดท ารายงานรับ-จายประจ าดือน พรຌอมทัๅงสง฿หຌครู฿หญรับทราบป็นประจ าทุกดือน 

ํ์.๎ ครู฿หญสรุปรายงานรับ-จาย  ละสถานภาพทางการงินพรຌอมส านาบัญชีงินฝาก
ของกลุมการผลิตทางการกษตร฿นรงรียน  ลຌวรายงาน฿หຌกองก ากับการต ารวจตระวนชายดนทราบ
ทุก ๏ ดือน 

 ํํ. การสิๅนสุดของกองทุนการผลิตทางการกษตร กรณีทีไมีหตุท า฿หຌเมสามารถด านิน
กิจกรรม ตอเปเดຌ ฿หຌอยู฿นอ านาจละดุลพินิจของผูຌมีอ านาจหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย 
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๏. นวทางการจัดท าผนการจัดการการผลิตปศุสัตว์ของรงรียน 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 กอนทีไจะริไมด านินการจัดท าผนการจัดการการผลิตปศุสัตว์ของรงรียน   ราตຌองทราบ
ขຌอมูลส าคัญของรงรียนทีไจ าป็นตอการวางผนการผลิตปศุสัตว์  ชน  จ านวนนักรียน  สภาพพืๅนทีไ 
ภูมิประทศ  ภูมิอากาศ วัฒนธรรมประพณี  การคมนาคม  สภาพการลีๅยงสัตว์ของรงรียน  วัตถุดิบ
อาหารสัตว์฿นทຌองถิไน  ป็นตຌน   นืไองจากปัจจัยดังกลาวนัๅนรงรียนครงการตามพระราชด าริสวน฿หญ
มีความตกตางจากรงรียนทัไวเป  มีความฉพาะของตละรงรียนตกตางกันเป ดยมีขัๅนตอนดังนีๅ 
 ํ. ส ารวจความตຌองการดຌานปศุสัตว์ ของตละรงรียนทีไเดຌรับงบประมาณสนับสนุน พืไอป็น
ขຌอมูลบืๅองตຌน฿นการวางผนละประมินความพรຌอมบืๅองตຌน (ตามบบ กปศ. ์์ํ)  ประกอบดຌวย 

     ํ.ํ  ขຌอมูลทัไวเปของรงรียน  เดຌก   สังกัด  สถานทีไตัๅง  จ านวนนักรียน-ครู ระยะทาง
จากจังหวัดถึงรงรียน  ละชวงวลาทีไรถยนต์สามารถขຌาถึงรงรียนเดຌ  
     ํ.๎  สภาพการลีๅยงสัตว์฿นปัจจุบัน เดຌก  สภาพรงรือน  จ านวนสัตว์ทีไลีๅยง ละ
กองทุนลีๅยงสัตว์ทีไมีอยู฿นปัจจุบัน  มีปัญหาการขมยหรือเม 

ํ.๏  ความตຌองการของรงรียน฿นปีถัดเป   เดຌก  พันธุ์สัตว์ทีไตຌองการ ละชวงวลาทีไ
พรຌอมรับสัตว์  
 ๎. จัดประชุมครูผูຌรับผิดชอบพืไอรวมกันจัดท าผนการจัดการผลิตปศุสัตว์ของรงรียน      
(ตามบบ กปศ. ์์๎)  ประกอบดຌวยรายละอียดดังตอเปนีๅ  
     ๎.ํ จ านวนนักรียนละความตຌองการผลผลิตประภทนืๅอสัตว์  ดยค านวณเดຌจาก
จ านวนนักรียนคูณดຌวย ๐์ กรัม (กรณีมีถัไวมลใดหຌง)คูณจ านวนวันรียน (ํ์์ วัน/ภาครียน) ตถຌา
เมมีถัวมลใดหຌงค านวณจากจ านวนนักรียนคูณดຌวย ๔์ กรัม คูณดຌวยจ านวนวันรียน กใจะทราบวา฿น
ตละภาครียนตຌองการปริมาณนืๅอสัตว์จ านวนทาเร  

๎.๎ กิจกรรมปศุสัตว์ของรงรียนทีไจะด านินการ฿นปีการศึกษานีๅ  นับจากดือน
พฤษภาคมปปัจจจุบัน-ดือนมีนาคมปถัดเป  เดຌก จ านวนสัตว์ทีไมีอยูลຌว ตຌองการพิไมอีกจ านวนทาเร    
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๎.๏ การวิคราะห์ศักยภาพพืๅนทีไของรงรียน  เดຌก  สภาพรงรือน  วัสดุอุปกรณ์ 
วัตถุดิบ฿นทຌองถิไนทีไ฿ชຌป็นอาหารสัตว์เดຌ  พืชสมุนเพรทีไ฿ชຌ฿นการลีๅยงสัตว์ละปງองกันรคสัตว์  ละ
จ านวนงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์ของรงรียน 

๎.๐ ขัๅนตอนการด านินงาน  ชวงวลา ละผูຌรับผิดชอบ ป็นการก าหนดรายละอียด฿น
การลีๅยงสัตว์ตละชนิด฿นขัๅนตอนตาง โ  เดຌก การตรียมรงรือน อุปกรณ์  การจัดหาพันธุ์สัตว์  การ
จัดหาอาหารสัตว์  การจัดหาวัคซีนวชภัณฑ์ ละปัจจัยการผลิตดຌานอืไน โ  ก าหนดครูผูຌรับผิดชอบละ
การจัดนักรียนปฏิบัติงาน฿นตละกิจกรรม 

๎.๑ การจัดการผลผลิตละการน าเป฿ชຌประยชน์  ระบุวิธีการจัดการผลผลิตอยางเร ละ
น าเป฿ชຌประยชน์อยางเร ชน ประกอบลีๅยงป็นอาหารกลางวัน  จ าหนาย฿หຌกชุมชน หรือพืไอการ
ปรรูปผลผลิต  ป็นตຌน 

๎.๒ ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ  ก าหนดปງาหมายหรือปริมาณของผลผลิตทีไจะเดຌรับจากสัตว์    
ตละชนิดทีไลีๅยง ชน จ านวนเข จ านวนนืๅอสัตว์ หรือจ านวนปู๋ยมูลสัตว์  ป็นตຌน 

๎.๓ ปัญหาอุปสรรคละนวทางกຌเข  ดยรวบรวมสภาพปัญหาจากการลีๅยงสัตว์฿นดຌาน
ตาง โ ฿นรอบปทีไผานมา ลຌวหานวทางกຌเขรวมกัน 

 ๏. รายงานผลการด านินงานตามผนการจัดการผลิตปศุสัตว์ของรงรียน ดยรายงานมืไอ
สิๅนดือนมีนาคมของทุกป (ตามบบ กปศ. ์์๏)  พืไอสรุปผลการด านินงาน฿นปทีไผานมาละวาง
ผนการด านินงาน฿นปถัดเป  ประกอบดຌวย 

     ๏.ํ จ านวนนักรียนละความตຌองการผลผลิตประภทนืๅอสัตว์  ค านวณตามขຌอ ๎.ํ 

๏.๎ กิจกรรมปศุสัตว์ของรงรียนทีไท า฿นปีปัจจุบันละผนทีไจะท า฿นปีหนຌา สรุปผลการ
ด านินงานทีไผานมา ละก าหนดผนทีไจะด านินการ฿นปหนຌา 

๏.๏ ปริมาณผลผลิตประภทนืๅอสัตว์ ๎ ภาครียน เดຌก  ขຌอมูลการผลิตประภทนืๅอสัตว์
฿นตละดือนของตละภาครียน ดย฿ชຌขຌอมูลทีไรงรียนสงส านักพระราชวัง (บบ ว๐_ํ์ํ) 

๏.๐ ปริมาณผลผลิตปศุสัตว์ทีไผลิตเดຌ (กรัม/คน/วัน)  ดยเมรวมผลผลิตจากปลา หรือ
การประมงชนิดอืไน โ  

๏.๑ การทดสอบความรูຌละทักษะของนักรียนดຌานการกษตรยัไงยืน฿นรอบปีทีไผานมา  

ดยวัดความรูຌ ๐ หัวขຌอ ละวัดทักษะ  ๓ หัวขຌอของนักรียนชัๅน ป.๏ ,ป.๒,ม.๏,ม.๒ (บบ ว๐_ํ์๎) 
๏.๒ ผลทีไเดຌรับ ระบุปริมาณละผลผลิตทีไเดຌรับจากสัตว์ตละชนิด ละการจัดการผลผลิต 

๏.๓ ปัญหาอุปสรรคละนวทางกຌเข  ระบุปัญหาอุปสรรค฿นรอบปทีไผานมา พรຌอมหา
นวทางกຌเขปัญหาตาง โ  

๏.๔ ขຌอสนอนะ ความคิดหในดຌานการจัดท าผนการผลิตปศุสัตว์  ระบุขຌอคิดหในตาง โ 
ทีไกีไยวขຌองกับการจัดท าผนการผลิตปศุสัตว์ 
 ดังรายละอียดของบบฟอร์มการจัดท าผนการผลิตปศุสัตว์฿นรงรียนฯ ตอเปนีๅ  
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 กปศ. ์์ํ 

บบส ารวจความตຌองการดຌานปศุสัตว์ 
กิจกรรมลีๅยงสัตว์฿นรงรียนภาย฿ตຌครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร 

ประจ าปี................. 
 

ํ. ขຌอมูลทัไวเปของรงรียน   

รงรียน/ศกร./ศศช...........................................................หมูบຌาน............................................................  
หมูทีไ.................ต าบล.......................................อ าภอ...........................................จังหวัด......................... 
ปຂดสอนตัๅงตชัๅน...................ถึงชัๅน........................... รวมทัๅงสิๅน................คน    จ านวนครู................คน    
ครู฿หญ............................................................................................ทร............ ......................................... 
ครูปศุสัตว์....................................................................................... .ทร..................................................... 
ระยะทางหางจากอ าภอ.......................................กิลมตร (จากจังหวัด...................................กิลมตร) 
ชวงวลาทีไรถยนต์ขຌาถึงรงรียนเดຌตัๅงตดือน.......................................ถึงดือน............ ........................... 
 

๎. สภาพการลีๅยงสัตว์฿นปัจจุบัน 

ํ. สภาพรงรือน    ํ. สภาพดี    ๎. สภาพพอ฿ชຌ  ๏. ตຌองปรับปรุง  
๎. จ านวนสัตว์ทีไมี฿นปัจจุบัน 

     เกพืๅนมือง............ตัว   เกเข...........ตัว  ป็ดทศ...........ตัว   ป็ดเข.............ตัว   สุกร............ตัว 

๏. อาหารทีไ฿ชຌลีๅยง   ํ. อาหารส ารใจรูป  ๎. อาหาร฿นพืๅนทีไ  ๏. ศษอาหาร 

๐. การสรຌางกองทุนลีๅยงสัตว์      ํ. เมมี   ๎. มี  จ านวน..............................บาท 

๑.  จาการลีๅยงสัตว์ทีไผานมา  มีปัญหาการดยขมยหรือเม     ํ. เมมี       ํ. มี      
 

๏. ความตຌองการของรงรียน฿นปี................. 
๒.  เดຌรับการสนับสนุนอยูกลุม     ํ. ตຌนบบ      ๎. พัฒนา     ๏. ร.ร.ตัๅง฿หม 
๓.  พันธุ์สัตว์ทีไตຌองการ  

 ํ. เกเข  จ านวน...............ตัว  ๐. ป็ดเข จ านวน................ตัว 

 ๎. เกพืๅนมือง จ านวน..............ตัว  ๑. สุกร จ านวน................ตัว 

 ๏. ป็ดทศ  จ านวน..............ตัว  ๒. อืไน โ (ระบุ)........................ตัว 

๔.  ชวงระยะวลาทีไหมาะสม฿นการสงมอบพันธ์ุสัตว์ตัๅงตดือน..........................ถึง......................... 
 

 

     (ลงชืไอ)..................................................ผูຌสนอความตຌองการ 

            (...................................................) 
     วันทีไ............ดือน..............................พ.ศ.............. 
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 กปศ.์์๎ 

ผนการจัดการการผลิตปศุสัตว์ของรงรียน 
 

รงรียน..............................................................................สังกัด................................. ............................ 
ทีไตัๅง...........................................................................................................................................................  
ครูปศุสัตว์ ผูຌจัดท าผน...............................................................ทรศัพท์............................... .................. 
E-mail address…………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 

ํ. จ านวนนักรียน ชัๅนอนุบาล..................................คน ประถม ํ – ๒ ............................................คน   
                        มัธยม ........................................คน นักรียนบຌานเกลอยูประจ า..........................คน 

    ความตຌองการผลผลิตประภทนืๅอสัตว์ (จ านวนนักรียน * วันรียน * 40 กรัม)/1,000 = 

……………………………………………………………………………………………………………………………………กิลกรัม 

หมายหตุ –  ตຌองมีถัไวมลใดหຌงสริม  ๎๑  กรัม/คน/มืๅอ   ถຌาเมมีนืๅอสัตว์ตຌองป็น  ๔์ กรัม/คน/มืๅอ 
 

๎. กิจกรรมปศุสัตว์ของรงรียนทีไจะท า฿นปีการศึกษานีๅ (พ.ค.ปปัจจุบัน – มี.ค.ปหนຌา) 
ชนิดสัตว์ จ านวน (ตัว) หลง 

พันธุ์สัตว์ 
สภาพสัตว์  

คอก อุปกรณ์ 
วัน/ดือน/ปี 

ริไมลีๅยง มีอยูลຌว ตຌองการพิไม 

ํ) เกเข      

๎) เกพืๅนมือง      

๏) เกนืๅอ      

๐) ป็ดทศ      

๑) ป็ดเข      

๒) สุกร (พันธุ์)      

๓) สุกรขุน      

๔) พะ      

๕) อืไนโ      

ํ์) บอ Biogas      
 

๏. วิคราะห์ศักยภาพพืๅนทีไของรงรียน ทรัพยากรกษตรทีไมีละตຌองจัดหาพิไมติม 

    ๏.ํ  รงรือนลีๅยงสัตว์ คอกสัตว์ ทีไมี ละตຌองจัดหาพิไมติม 
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
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๏.๎  วสัดุอุปกรณ์ การลีๅยงสัตว์ ทีไมี ละตຌองจัดหาพิไมติม 

............................................................................................................................. .......................................

............................................................................................................................. ....................................... 

........................................................................................... ......................................................................... 
๏.๏  วัตถุดิบ฿นทຌองถิไนทีไ฿ชຌป็นอาหารสัตว์เดຌ 

............................................................................................................................. .......................................

............................................................................................................................. ....................................... 

.............................................................. ......................................................................................................  
๏.๐  พืชสมุนเพรทีไ฿ชຌ฿นการลีๅยงสัตว์ ละปງองกันรคระบาดสัตว์ 

........................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................. ....................................... 

............................................................................................................................................... ..................... 
๏.๑  อืไนโ 

.................................................................................................. ..................................................................

............................................................................................................................. .......................................

....................................................................................................................................................... ............. 
๏.๑  ปัจจุบัน ร.ร. มีงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์฿นธนาคาร..........................................................บาท 

       ฿ชຌหมุนวียน฿นการท ากิจกรรม.........................................บาท 
 

๐. ขัๅนตอนการด านินงาน ชวงวลา ผูຌรับผิดชอบ 
 

๐.ํ  ชนิดสัตว์ทีไจะลีๅยง  ....................................................................................................... .............. 
ขัๅนตอนการจัดหา รายละอียด ผูຌรับผิดชอบ ชวงวลา 

ํ) ตรียมรงรือน อุปกรณ์ 
   

๎) จัดหาพันธุ์สัตว์ 
   

๏) จัดหาอาหารสัตว์ 
   

๐) วัคซินวชภัณฑ์ ปງองกันรค 
   

๑) ปัจจัยการผลิตอืไนโ 
   

- ๎ - 
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๐.๎  ชนิดสัตว์ทีไจะลีๅยง  .....................................................................................................................  
ขัๅนตอนการจัดหา รายละอียด ผูຌรับผิดชอบ ชวงวลา 

ํ) ตรียมรงรือน อุปกรณ์ 
   

๎) จัดหาพันธุ์สัตว์ 
   

๏) จัดหาอาหารสัตว์ 
   

๐) วัคซินวชภัณฑ์ ปງองกันรค 
   

๑) ปัจจัยการผลิตอืไนโ 
   

 

๐.๏   ชนิดสัตว์ทีไจะลีๅยง  ....................................................................................................... ............. 
ขัๅนตอนการจัดหา รายละอียด ผูຌรับผิดชอบ ชวงวลา 

ํ) ตรียมรงรือน อุปกรณ์ 
   

๎) จัดหาพันธุ์สัตว์ 
   

๏) จัดหาอาหารสัตว์ 
   

๐) วัคซินวชภัณฑ์ ปງองกันรค 
   

๑) ปัจจัยการผลิตอืไนโ 
   

 

๐.๐  ครูผูຌรับผิดชอบกิจกรรม
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. ....................................... 

๐.๑  การจัดนักรียนปฏิบัติงาน (ชัๅนรียน จ านวนคน) 
....................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... .............................................................. 

- ๏ - 
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๑. การจัดการผลผลิต ละการน าเป฿ชຌประยชน์ 

............................................................................................................................. .......................................

............................................................................................................................. .......................................

............................................................................... .....................................................................................  
๒. ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ  

ชนิดสัตว์ 
ปริมาณผลผลิต 

ทีไคาดวาจะเดຌรับ 
ชวงวลาทีไเดຌ หมายหตุ 

    

    

    

    
 

๓. ปัญหาอุปสรรค นวทางกຌเข 

ปัญหาอุปสรรค฿นการลีๅยงสัตว์ รายละอียด นวทางกຌเข 

ํ) รงรือน คอกสัตว์ อุปกรณ์   

๎) พันธุ์สัตว์   

๏) อาหารสัตว์   

๐) สุขภาพสัตว์ รคระบาดสัตว์   

๑) การบันทึกขຌอมูล บัญชีฟาร์ม   

๒) การน าผลผลิตเปประกอบลีๅยง   

๓) การจ าหนายผลผลิตทีไกินความตຌองการ   

๔) การจัดการของสียจากสัตว์   

๕) อืไนโ    

- ๐ - 
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 กปศ.์์๏ 
 

บบรายงานผลการด านินงาน ตามผนการจัดการผลิตปศุสัตว์ของรงรียน  
(รายงานสิๅนดือนมีนาคม) 

 

รงรียน..............................................................................สังกัด.................................................. ........... 
ทีไตัๅง...........................................................................................................................................................  
ครูปศุสัตว์ ผูຌรายงานผล..............................................................ทรศัพท์................................................. 
E-mail address………………………………………...……………………………………………………………………………… 

 

ํ. จ านวนนักรียน  ชัๅนอนุบาล......................................คน ประถม ํ – ๒........................................คน   
                        มัธยม ..............................................คน นักรียนบຌานเกลอยูประจ า.....................คน 

    ความตຌองการผลผลิตประภทนืๅอสัตว์ (จ านวนนักรียน * วันรียน * ๐์ กรัม)/ํ,์์์  = 

………………………………………………………………………………………………………….…………. กิลกรัม 

หมายหตุ – ตຌองมีถัไวมลใดหຌงสริม ๎๑ กรัม/คน/มืๅอ  ถຌาเมมีนืๅอสัตว์ตຌองป็น ๔์ กรัม/คน/มืๅอ 

 

๎. กิจกรรมปศุสัตว์ของรงรียนทีไท า฿นปีปัจจุบัน ละผนทีไจะท า฿นทอมหนຌา  
ชนิดสัตว ์ จ านวนสัตว์ลีๅยง (ตัว) จ านวนทีไจะลีๅยง   

ปหนຌา 
พันธุ์สัตว์ คอก 

อุปกรณ ์ตຌองจัดหา 

วัน/ดือน/ป 
ริไมลีๅยง มืไอตຌนป ปลายป 

ํ) เกเข      

๎) เกพืๅนมือง      

๏) เกนืๅอ      

๐) ป็ดทศ      

๑) ป็ดเข      

๒) สุกร (พันธุ์)      

๓) สุกรขุน      

๔) พะ      

๕) อืไนโ      

ํ์) บอ Biogas      
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- ๎ - 
 

๏. ปริมาณผลผลิตประภทนืๅอสัตว์ (฿ชຌขຌอมูลจากบบรายงานทีไสงส านักพระราชวัง บบ ว๐_ํ์ํ) 

ประภทผลผลิตทางการกษตร ปริมาณผลผลิต    ทอมตຌน ปการศึกษา............................ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

นืๅอสัตว์       

   สัตว์ปก (เก ป็ด)     (กก.)       

   เขเก เขป็ด           (ฟอง)       

   เขอืไนโ ระบุ............. (ฟอง)       

   ปลา                    (กก.)       

   นืๅอวัว นืๅอควาย นืๅอหมู (กก.)       

   อืไนโ                         (กก.)       

 

ประภทผลผลิตทางการกษตร ปริมาณผลผลิต   ทอมปลาย ปการศึกษา............................ 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. 

นืๅอสัตว์       

   สัตว์ปก (เก ป็ด)     (กก.)       

   เขเก เขป็ด           (ฟอง)       

   เขอืไนโ ระบุ............. (ฟอง)       

   ปลา                    (กก.)       

   นืๅอวัว นืๅอควาย นืๅอหมู (กก.)       

   อืไนโ                         (กก.)       
 

หมายหตุ  - นๅ าหนักเขเก ฟองละประมาณ ๑์ กรัม  ๎์ ฟอง = ํ กก. 
 

๐. ปริมาณผลผลิตปศุสัตว์ทีไผลิตเดຌ (กรัม/คน/วัน)=ปริมาณผลผลิตทัๅงหมด (เมรวมปลา) (กก.) x ํ,์์์ 

       จ านวนวันรียน x จ านวนนักรียน 

ปริมาณผลผลิตทีไเดຌ 
(กรัม/คน/วัน) 

ทอมตຌน ทอมปลาย ฉลีไยทัๅงป 

- จากปศุสัตว์    

- จากปลา    

รวม    
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- ๏ - 
ปัจจุบัน รงรียนมีงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์ฝาก฿นบัญชีธนาคาร/สหกรณ์ ป็นงิน........................บาท 
ละ฿ชຌหมุนวียนอยู ป็นงิน............................................................บาท 

 

๑. การทดสอบความรูຌละทักษะของนักรียนดຌานการกษตรยัไงยืน฿นรอบปีทีไผานมา  

กรอบความรูຌ 
ป.๏ ป.๒ 

ดี พอ฿ชຌ ปรับปรุง ดี พอ฿ชຌ ปรับปรุง 
ความรูຌ       

ํ. ความรูຌพืๅนฐานกีไยวกับการท า
การกษตรพืไอการบริภค 

      

๎. ผลกระทบจากการท าการกษตร฿น
รูปบบตางโ ตอสิไงวดลຌอม 
ศรษฐกิจละสุขภาพอนามัย 

      

๏. วิธีการท าการกษตรทีไสงสริม
คุณภาพสิไงวดลຌอม 

      

๐. การจัดการการผลิตภาย฿ตຌนวคิด
ศรษฐกิจพอพียง 

      

รวม       

ทักษะ       

ํ. การกษตรบบผสมผสาน       

๎. การ฿ชຌชีววธิี฿นการท าการกษตร 
ชน ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก นๅ าสกัด
ชีวภาพ ป็นตຌน 

      

๏. การขยายพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์       

๐. การผลิตอาหารสัตว์฿นครัวรือน       

๑. การปรรูปผลผลิตทางการกษตร       

๒. การจัดท าบัญชีฟาร์ม       

๓. การประยุกต์ภูมิปัญญาทຌองถิไน฿น
การท าการกษตรยัไงยืน 

      

รวม       
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- ๐ - 
๒. ผลทีไเดຌรับ  

ชนิดสัตว ์ ปริมาณผลผลิตทีไเดຌรับ การจัดการผลผลิต 

   

   

   

 

๓. ปัญหาอุปสรรค นวทางกຌเข 

ปัญหาอุปสรรค ฿นการลีๅยงสัตว์ รายละอียด นวทางกຌเข 

ํ) รงรือน คอกสัตว์ อุปกรณ์   

๎) พันธุ์สัตว์   

๏) อาหารสัตว์   

๐) สุขภาพสัตว์ รคระบาดสัตว์   

๑) การบันทึกขຌอมูล บัญชีฟาร์ม   

๒) การน าผลผลิตเปประกอบลีๅยง   

๓) การจ าหนายผลผลิตทีไกินความตຌองการ   

๔) การจัดการของสียจากสัตว์   

๕) อืไนโ    

 

๔. ขຌอสนอนะ ความคิดหในดຌานการจัดท าผนการผลิตปศุสัตว์  
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. .......................................
..................................................................... ...............................................................................................  
 

วันทีไสงรายงาน................................................................ 
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๐. การติดตามละประมินผล 

การติดตามละประมินผลการด านินงาน ป็นการติดตามตรวจสอบผลการด านินงาน฿นพืๅนทีไ
รงรียนครงการตามพระราชด าริ  ทีไเดຌน านวทางการจัดการการผลิตทางการกษตรนีๅเป฿ชຌพืไอ
ประมินวานวทางนีๅสามารถกຌเขปัญหาหรือพิไมประสิทธิภาพการด านินงานการผลิตทางการกษตร
ของรงรียน฿หຌมีผลผลิตพียงพอตอความตຌองการอยางสมไ าสมอละตอนืไองตลอดป ตามหลักการหรือ
นวทางทีไเดຌน าสนอเวຌมากนຌอยพียง฿ด   ละมีประดในปัญหาอุปสรรค฿นการด านินงานอยางเร พืไอ
จะเดຌน ามา฿ชຌ฿นการปรับปรุงละหานวทางกຌเขปัญหา฿นการด านินการ฿นครัๅงตอเป   ฿หຌบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ละปງาหมายของการพัฒนานักรียนละยาวชนตามพระราชด าริ  สมดใจพระทพ-

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (ส านักงานครงการสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม  
ราชกุมารี , ๎๑๑๑. หนຌา ๏๔) 

๏.ํ การติดตามผลการด านินงาน  การติดตามผลการด านินงาน บงออกป็น ๎ ระดับ 

เดຌก การติดตามผลการด านินงานภาย฿น ละการติดตามผลการด านินงานภายนอก 

    ๏.ํ.ํ การติดตามภาย฿นรงรียน ดยครู฿หญรงรียนต ารวจตระวนชายดน ป็นการ
ก ากับ ติดตาม ดูลละตรวจสอบวา มีการด านินการตามขัๅนตอนทีไก าหนดเวຌหรือเม ถูกตຌองตามผน 

ผลการด านินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคตางโ 

๏.ํ.๎ การติดตามจากหนวยงานภายนอกรงรียน ชน กองก ากับการต ารวจตระวน
ชายดนหรือตามสายการบังคับบัญชา  ส านักงานครงการสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี กรมสงสริมการกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ละหนวยงานอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง  ป็นการ
ติดตามวางานป็นเปตามผน ถูกตຌองตามวัตถุประสงค์ละปງาหมายของครงการ รวมทัๅง฿หຌค าปรึกษา
ละชวยหลือ฿นการกຌเขปัญหาละอุปสรรคตางโ 

๏.๎ การประมินผลการด านินงาน  การประมินผลการด านินงานการจัดการการผลิตทาง
การกษตรของรงรียน พืไอน ามาป็นนวทาง฿นการกຌเขปรับปรุงละพัฒนาการผลิตทางการกษตร 

฿หຌสามารถด านินการผลิตเดຌอยางมีประสิทธิภาพ หมาะสม ละกิดความยัไงยืน มีประดใน  ดังนีๅ 
๏.๎.ํ ผลลัพธ์ (output) ทีไกิดขึๅนหรือผลผลิตทีไเดຌป็นเปตามปງาหมายทีไก าหนดเวຌ ดย 

รงรียนสามารถผลิตทางการกษตรเดຌอยางพียงพอ ตอนืไอง สมไ าสมอ 

๏.๎.๎ วิธีการละขัๅนตอนการด านินงาน (process) ฿นการผลิตทางการกษตรของรงรียน
ต ารวจตระวนชายดน ฿หຌมีประสิทธิภาพ เดຌผลผลิตอยางพียงพอ สมไ าสมอ รวมทัๅงมีความยัไงยืน
สามารถด านินกิจกรรมเดຌอยางตอนืไอง 

๏.๎.๏ ผลทีไเดຌ (Outcome) หมายถึงผลทีไกิดขึๅนจากการท ากิจกรรมการผลิตทาง
การกษตรทัๅง฿นรืไองของความรูຌละทักษะดຌานการท าการกษตรยัไงยืนของนักรียนรงรียนต ารวจ
ตระวนชายดน ดยมีการวัดละประมินผล฿นระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๏  ละ ๒ มัธยมศึกษาปทีไ ๏ 

ละ ๒ 
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สรุป  
การบริหารจัดการการผลิตทางการกษตร฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ   ฿หຌมี

ประสิทธิภาพละบรรลุปງาหมายของครงการนัๅน  มีปัจจัยส าคัญทีไตຌองทราบพืไอป็นนวทาง฿นการ
ด านินการ  เดຌก  ปริมาณผลผลิตทางการกษตรทีไตຌองการ  ปງาหมายความส ารใจของครงการกษตร
พืไออาหารกลางวัน฿นรงรียน  ผนพิไมประสิทธิภาพการผลิตทางการกษตร  การรียนรูຌละการวัด
ประมินผลความรูຌ   การรียนรูຌละการวัดประมินผลทักษะ  หลักส าคัญของการจัดการผลิตทางการ
กษตร  นวทางการบริหารกลุมการผลิตทางการกษตร ละขัๅนตอนด านินการบริหารกลุม 

หลักการส าคัญของการจัดการการผลิตทางการกษตร  พืไอ฿หຌเดຌผลผลิตทีไหลากหลาย พอพียง
กับความตຌองการบริภคของนักรียน สมไ าสมอ ตอนืไองยัไงยืน รวมถึงการ฿ชຌพืๅนทีไภาย฿นรงรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ   มีรืไองทีไควรค านึงถึง  เดຌก  การก าหนดปງาหมาย฿นการผลิตทางการกษตรทีไชัดจน 
ทัๅงดຌานคุณภาพละปริมาณ   การวางผนการผลิตอยางป็นระบบทุกขัๅนตอน  การจัดการบุคลากร 
อยางหมาะสม  การจดบันทึกผลการปฏิบัติงานทัๅงปริมาณผลผลิตละปัญหาอุปสรรค   มุงนຌนการ฿ชຌ
วิธีธรรมชาติ฿นการผลิต  ฿หຌความส าคัญ฿นการจัดการการผลิตทางการกษตรทุกกิจกรรมละทุกขัๅนตอน 

มีการจ าหนายผลผลิตผานสหกรณ์นักรียนละจัดตัๅงกองทุนการผลิตตละกิจกรรม   มีการจัดการรียน
การสอนทัๅงภาคทฤษฎีละภาคปฏิบัติ฿หຌนักรียน   ละมีการขยายผลสูครอบครัวนักรียนพืไอขยายผล
การปฏิบัติสูชุมชน   ป็นการสรຌางความมัไนคงทางอาหาร฿นครัวรือน  ชุมชน  ละป็นพืๅนฐานคุณภาพ
ชีวิตทีไดีตอเป 

 นวทางการจัดท าผนการจัดการการผลิตปศุสัตว์  ของรงรียนครงการตามพระราชด าริ     
ประกอบดຌวย  ๏  ขัๅนตอน เดຌก  ํ) ส ารวจความตຌองการดຌานปศุสัตว์  เดຌก  ขຌอมูลทัไวเปของรงรียน  
สภาพการลีๅยงสัตว์฿นปัจจุบัน  ละความตຌองการของรงรียน฿นปถัดเป  ๎) จัดประชุมครูผูຌรับผิดชอบ
พืไอรวมกันจัดท าผนการจัดการผลิตปศุสัตว์ของรงรียน    ละ ๏) รายงานผลการด านินงาน       
ตามผนการจัดการผลิตปศุสัตว์ของรงรียน  มืไอสิๅนดือนมีนาคมของทุกป  พืไอสรุปผลการด านินงาน
฿นปทีไผานมาละวางผนการด านินงาน฿นปถัดเป   
 ส าหรับการติดตามประมินผลการด านินงาน ประกอบดຌวย  ํ) การติดตามผลการด านินงาน 
ดยบงป็น  ๎  ระดับ คือ การติดตามภาย฿นรงรียน ละการติดตามจากหนวยงานภายนอกรงรียน  
ละ ๎) การประมินผลการด านินงาน  ๏ ประดในหลัก คือ  ผลลัพธ์ (output)   วิธีการละขัๅนตอน
การด านินงาน (process)  ละผลทีไเดຌ (Outcome)  



~ ํํ๐ ~ 
 

บททีไ ๒ 

 กรณีศึกษา : รงรียนทีได านินกิจกรรมการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนประสบผลส ารใจ 

รงรียนต ารวจตระวนชายดนบຌานมกลองคี   จังหวัดตาก 
 

 

 

 

 

 

 

ํ. ขຌอมูลพืๅนฐานรงรียนต ารวจตระวนชายดนบຌานมกลองคี 
ชืไอรงรียน :   ต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี 

สถำนทีไตัๅง :   หมู  ๏  ต ำบลมกร  อ ำภออุຌมผำง  จังหวัดตำก 

กอตัๅงรงรียน :   วันทีไ  ๎๏  ดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๎๑๎๔ 

ปຂดสอน  :   ชัๅนประถมศึกษำปทีไ ํ– ๒  นักรียน  ๏๎๕   
จ ำนวนครู :   ํ๏   คน  ดยมี ดำบต ำรวจคณิต  ชำงงิน  ป็นครู฿หญ 
รงรียนมีพืๅนทีไ   :    ํ๒  เร  ๐์  ตำรำงวำ 
บอร์ทรศัพท์ :   ์๔๕-๕๐๏ํ์๎๑   
E-mail  :   mk_maeklongkee@hotmail.com 

ระยะทำง :   จำกจังหวัดตำกถึงรงรียน  ๎์๑  กิลมตร 
 

๎. ขຌอมูลกิจกรรมปศุสัตว์ของรงรียน ตชด.บຌานมกลองคี 
๎.ํ  ผนยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมปศุสัตว์ของรงรียน 

 ฿นกำรด ำนินกิจกรรมปศุสัตว์ของรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี ตัๅงตป 
๎๑๑๎ ป็นตຌนมำ เดຌก ำหนดทิศทำง฿นกำรด ำนินงำนเวຌดังนีๅ 
 

วิสัยทัศน์฿นการพัฒนากิจกรรมปศุสัตว์ 
สนองพระราชด าริดຌวยศรัทธา     พัฒนาสูความขຌมขใงละยัไงยืน  

   พลิกฟ้นการมีสวนรวมกับชุมชน    นักรียนเดຌฝຄกฝนละท าจริง  

  



~ ํํ๑ ~ 
 

พันธกิจ 

ํ. จัดกิจกรรมกำรลีๅยงสัตว์ทีไสนองนวพระรำชด ำริ  ของสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี  ตำมนวทำงของปรัชญำศรษฐกิจพอพียง 

๎. วำงผนกำรจัดกิจกรรมกำรลีๅยงสัตว์พืไอสรຌำงควำมขຌมขใงละยัไงยืน฿หຌกรงรียนอยำง
ตอนืไอง 

๏. นຌนกำรมีสวนรวมของชุมชน฿นกำรจัดกิจกรรมตำง โ  
๐. มุงนຌน฿หຌนักรียนเดຌรียนรูຌละฝຄกทักษะทำงดຌำนกำรลีๅยงสัตว์ 
 

ยุทธศาสตร์การลีๅยงสัตว์ของรงรียน ป ๎๑๑๏-๎๑๑๔ 

ํ. ศึกษำนวทำงละพัฒนำกำรลีๅยงสัตว์ทีไมีควำมหมำะสมกับสภำพพืๅนทีไของรงรียน  
๎. ลีๅยงสัตว์ทีไหมำะสมกับบริบทของรงรียน ละวัตถุดิบ฿นทຌองถิไน  ฿นปริมำณทีไจะ฿หຌ

ผลผลิตพียงพอกับควำมตຌองกำรของนักรียน 

๏. ลีๅยงสัตว์ทีไหลำกหลำยชนิด พืไอป็นกำรปງองกันควำมสีไยง ละ฿หຌนักรียนเดຌรียนรูຌละ  
ฝຄกปฏิบัติจริง 

๐. ขยำยควำมรวมมือสูชุมชนรอบ โ รงรียนละสรຌำงครือขำยกำรลีๅยงสัตว์฿หຌพรหลำยยิไงขึๅน 

๑. จัดนักรียนดูลรับผิดชอบครงกำรตำง โ ดຌวยควำมสมัคร฿จ ละลงมือปฏิบัติงำนดຌวย  
ตนอง ดยมีครูปศุสัตว์ป็นทีไปรึกษำ 

๒. สรຌำงกองทุนกิจกรรมกำรลีๅยงสัตว์ของรงรียน฿หຌพียงพอ฿นกำรด ำนินงำนเดຌอยำงตอนืไอง 
 

ผนงาน/ครงการ/กิจกรรม  ทีได านินการ ป ๎๑๑๓-๎๑๑๔ 

ํ. กำรลีๅยงเกเขบบปลอยพืๅน 

๎. กำรลีๅยงเกเขขำว (ลใกฮอร์น)  
๏. กำรลีๅยงเกพืๅนมือง 
๐. กำรลีๅยงป็นทศ 

๑. กำรลีๅยงป็ดเข 
๒. กำรลีๅยงหำน 

๓. กำรลีๅยงสุกร 

๔. กำรผลิตอำหำรขຌนลีๅยงสัตว์ดຌวยวัตถุดิบ฿นทຌองถิไนป็นหลักพืไอลดตຌนทุนกำรผลิต 

๕.  กำรผลิตอำหำรหมักจำกหยวกกลຌวยส ำหรับลีๅยงสัตว์ 
ํ์. กำรสรຌำงฟำร์มครือขำยกำรผลิตปศุสัตว์฿นชุมชน 

ํํ. กำรท ำผลิตภัณฑ์จำกผลผลิตทีไเดຌจำกกำรลีๅยงสัตว์ของรงรียน (เขคใม/นืๅอดดดียว) 
ํ๎. กำรผลิตปุ๋ยจำกวัสดุรองพืๅนคอกสัตว์ละมูลสัตว์ 



~ ํํ๒ ~ 
 

๏. หลักการ/นวทาง฿นการด านินกิจกรรมดຌานปศุสัตว์ 
฿นกำรด ำนินกิจกรรมดຌำนปศุสัตว์ของรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคีนัๅน  เดຌ

นຌอมน ำหลักทีไสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีทรง฿ชຌ฿นกำรด ำนินงำนพัฒนำดใกละ
ยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร  ๐ ประกำร มำป็นหลัก฿นกำรด ำนินกิจกรรม  เดຌก  ํ) รงรียนหรือ
สถำนศึกษำป็นฐำนของกำรพัฒนำ   ๎) กำรพึไงตนอง  ๏) กำรมีสวนรวมของชุมชน ละ ๐) กำร฿ชຌ
ทรัพยำกรรวมกันอยำงประหยัดละกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

ทัๅงนีๅ  ฿นกำรด ำนินกิจกรรมกำรลีๅยงสัตว์เดຌนຌอมน ำนวทำงของปรัชญำศรษฐกิจพอพียง ของ
พระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัวมำป็นนวทำง฿นกำรปฏิบัติงำน  ประกอบดຌวย  หลักควำมพอประมำณ  
มีหตุผล  มีภูมิคุຌมกัน มีควำมรูຌ ละมีคุณธรรม ซึไงจะเดຌกลำว฿นรำยละอียดตอเป  

 

ํ. รงรียนหรือสถานศึกษาป็นฐานของการพัฒนา   รงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำน
มกลองคี  เดຌตระหนักถึงรืไองนีๅป็นส ำคัญ฿นกำรจัดกิจกรรมดຌำนปศุสัตว์  มุงนຌนทีไจะสรຌำง฿หຌรงรียน
ป็นหลงกำรรียนรูຌรืไองกำรลีๅยงสัตว์ตำมนวทำงของปรัชญำศรษฐกิจพอพียง  นืไองจำกป็น
นวทำงทีไหมำะสมละสอดคลຌองกับวิถีชีวิตของชุมชน  มีครูละนักรียนทีไมีควำมรูຌละทักษะดຌำนกำร
ลีๅยงสัตว์ทีไสำมำรถถำยทอด฿หຌกชุมชนเดຌป็นอยำงดี พรำะนักรียนป็นผูຌลงมือปฏิบัติจริงละป็น
ลูกหลำนของคน฿นชุมชน ดยมีครูปศุสัตว์ละบุคลำกร฿นรงรียนป็นทีไปรึกษำ  ละจຌำหนຌำทีไปศุสัตว์
ป็นผูຌ฿หຌค ำนะน ำละสนับสนุน฿นดຌำนตำง โ ตำมควำมหมำะสม 

รูปบบกำรลีๅยงสัตว์ของรงรียนเดຌจัดป็นฐำนรียนรูຌตำมชนิดลีๅยงสัตว์   พืไอ฿หຌนักรียนละ
ชุมชนสำมำรถศึกษำกำรลีๅยงเดຌดຌวยตนอง เดຌก ฐำนกำรลีๅยงเกเขบบปลอยพืๅน ฐำนกำรลีๅยงเก
พืๅนมือง ฐำนกำรลีๅยงป็ดทศ/ป็ดเข  ฐำนกำรลีๅยงสุกร/หมูหลุม  ฐำนกำรผสมอำหำรสัตว์พืไอลด
ตຌนทุน ฐำนกำรผลิตอำหำรหมักจำกหยวกกลຌวย ป็นตຌน   

 

๎. การพึไงตนอง  รงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี  เดຌยึดนวทำงกำรลีๅยงสัตว์
บบพึไงตนองป็นปງำหมำยหลัก฿นกำรด ำนินงำน นืไองจำกผลกำรปฏิบัติงำนทีไผำนมำ฿นอดีตมืไอ ๑-๒ 

ปทีไลຌว   เมประสบผลส ำรใจพรำะขำดควำมขຌมขใงละยัไงยืนพรำะตຌองอำศัยหรือพึไงพำปัจจัยจำก
ภำยนอกป็นหลัก  มืไอขำดกำรสนับสนุนจำกหนวยงำนภำยนอกหรือมีปัญหำอุปสรรคกิดขึๅน   กิจกรรม
ดຌำนปศุสัตว์กใเมสำมำรถด ำนินตอเปเดຌอยำงตอนืไอง 

ดังนัๅน ตัๅงตปกำรศึกษำ ๎๑๑๎  ป็นตຌนมำ จึงเดຌมีกำรวำงผนกำรลีๅยงสัตว์ทีไนຌนกำรพึไงพำ
ตนองป็นส ำคัญพืไอควำมขຌมขใงละยัไงยืนของครงกำรดຌวยหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียง  ดย฿หຌ
นักรียนป็นผูຌลงมือปฏิบัติจริง฿นทุกขัๅนตอน ประกอบดຌวยกิจกรรมส ำคัญ ดังนีๅ 

๎.ํ  กำรลีๅยงสัตว์ทีไหลำกหลำยชนิด  พืไอ฿หຌนักรียนกิดกำรรียนรูຌดຌำนกำรลีๅยงสัตว์หลำย
ประภท  กิดทักษะละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำลຌว ดย฿นป
กำรศึกษำ ๎๑๑๓ มีกำรลีๅยงสัตว์฿นครงกำร ณ วันทีไ ๎์ กุมภำพันธ์ ๎๑๑๔  ดังนีๅ   



~ ํํ๓ ~ 
 

   ํ) ลีๅยงเกเข  จ ำนวน   ํ๎ํ  ตัว 

   ๎) เกพืๅนมือง   จ ำนวน    ๐๑   ตัว 

   ๏) ป็ดทศ   จ ำนวน    ๐๓   ตัว 

   ๐) ป็ดเข   จ ำนวน    ๎์   ตัว  
   ๑) สุกร   จ ำนวน    ๎๎   ตัว 

   ๒) หำน  จ ำนวน      ๑   ตัว 
 

๎.๎  กำรลดกำรพึไงพำจำกภำยนอกละ฿ชຌวัสดุ฿นพืๅนทีไ฿หຌมำกทีไสุด   เดຌก  
ํ) กำรผสมอำหำรสัตว์฿ชຌองดย฿ชຌวัสดุทีไมี฿นพืๅนทีไ ชน  ขຌำวพด  ขຌำวปลือก  ร ำ  

ปลำยขຌำว  ฿บกระถิน  ป็นตຌน    
๎) กำรน ำตຌนกลຌวยมำหมักป็นอำหำรสริมส ำหรับลีๅยงสัตว์ดยเดຌรับค ำนะน ำจำกทำน

ทองทวี ดีมะกำร ทีไปรึกษำกรมปศุสัตว์ ดังนีๅ 
 ํ. หยวกกลຌวย  ๑์ กิลกรัม 

 ๎. ร ำละอียด  ๏์ กิลกรัม 

 ๏. ดินดง   ๐ กิลกรัม  

 ๐. ขีๅวัวหຌง   ๐   กิลกรัม 

 ๑. กลือกง(ทะล)  ๎ ชຌอน 

น ำสวนผสมทัๅงหมดมำหมัก฿นถังมีฝำปຂดอยำงนຌอย ๑ วัน น ำเป฿หຌสัตว์กินป็นอำหำรสริม
สำมำรถลดตຌนทุนอำหำรสัตว์เดຌประมำณ  ๏์ %  นอกจำกนีๅยังเดຌน ำสูตรกำรหมักอำหำรสัตว์ของ   
นำยพงษ์พันธ์  นันทขวຌำง (ครูดง)   จำกจังหวัดล ำพูน   มำ฿ชຌ฿นกรณีทีไวัตถุดิบบำงชนิดขำดคลน   
ดຌวยสูตร  ํ์์ : ๐ : ํ   เดຌก หยวกกลຌวย,  ผักสด ํ์์ กิลกรัม, นๅ ำตำลทรำยดง  ๐  กิลกรัม 

ละ กลือกง  ํ กิลกรัม  

น ำสวนผสมบงออกป็น ๐ สวนทำโ กัน หมัก฿นถังปຂดฝำหยียบ฿หຌนน ทิๅงเวຌ ๔-ํ๎ วัน กใ
น ำเป฿ชຌลีๅยงสัตว์   ดยผสมกับวัสดุอืไนโ ชน  ร ำ  ฿บกระถิน ป็นตຌน  

๏) กำรจัดนักรียนรับผิดชอบตละชนิดสัตว์ตำมควำมสมัคร฿จ   ก ำหนดหนຌำทีไควำม
รับผิดชอบของตละคน ดยมี   จำสิบต ำรวจจริญรัตน์  มกขศักดิ์  ครูปศุสัตว์ ป็นทีไปรึกษำ 
   

 ๏. การมีสวนรวม   จำกกำรด ำนินงำนทีไผำนมำรงรียนเดຌชักชวน฿หຌประชำชนมีสวนรวม฿น
ทุกขัๅนตอนของกำรด ำนินกิจกรรมตำง โ ของรงรียนริไมตัๅงตกำรสรຌำงรงรือน   กำรสรຌำงรัๅวกัๅน
บริวณลีๅยงสัตว์  กำรสรຌำงฟำร์มครือขำยดຌำนกำรลีๅยงสัตว์พืไอพิไมฐำนกำรผลิตอำหำรปรตีนจำกสัตว์
฿หຌพียงพอกับควำมตຌองกำรของรงรียนละสรຌำงรำยเดຌ฿หຌกชุมชน  

 



~ ํํ๔ ~ 
 

๐. การ฿ชຌทรัพยากรรวมกันอยางประหยัดละกิดประยชน์สูงสุด  นืไองจำกรงรียนป็น
สวนหนึไงของชุมชนจึงจ ำป็นตຌองมีกำรวำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรรวมกันอยำงประหยัดพืไอ฿หຌกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด  เดຌก  

ํ)  มีกำรจัดระบบกำร฿ชຌนๅ ำ฿นกิจกรรมของรงรียนรวมกันกับชุมชน   ละมีกำรวำง
ผนกำร฿ชຌนๅ ำ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ดยกำรขุดลอกสระส ำหรับกใบนๅ ำละคลองสงนๅ ำภำย฿นรงรียน
ส ำหรับลีๅยงปลำ ฿ชຌ฿นกำรปลูกพืชละลีๅยงสัตว์ 

๎)  กำรน ำทรัพยำกรทีไมี฿นทຌองถิไนมำ฿ชຌประยชน์฿นกำรลีๅยงสัตว์ดยเมมีผลกระทบตอ
ชุมชน ดยฉพำะตຌนกลຌวยปຆำซึไงมีจ ำนวนมำก฿นพืๅนทีไ  ท ำ฿หຌลดตຌนทุนดຌำนอำหำรสัตว์ลง   

 

๐. สรุปผลการด านินงานทีไประสบผลส ารใจ 

 

 

 

 

 

 

 
ตัๅงตรงรียนด ำนินงำนภำย฿ตຌผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกิจกรรมกำรลีๅยงสัตว์ของรงรียน 

ตำมวิสัยทัศน์  พันธกิจ ละกลยุทธ์ทีไก ำหนดขึๅนตำมผนกำรผลิตของรงรียนตัๅงตป ๎๑๑๏ ป็นตຌน
มำ ป็นวลำกวำ ๑ ป  เดຌมีกำรรียนรูຌรวมกันระหวำงครู นักรียนละชุมชน  มีกำรกຌเขละปรับปรุง
ขຌอบกพรองตำง โ อยูตลอดวลำ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนมีควำมขຌมขใงละยัไงยืน จนท ำ฿หຌกำร
ด ำนินงำนประสบผลส ำรใจป็นทีไนำพอ฿จ  สำมำรถน ำผลผลิตสงประกอบลีๅยงดยผำนระบบสหกรณ์เดຌ
อยำงตอนืไอง เมนຌอยกวำ ๔์ % ของควำมตຌองกำร สำมำรถสรຌำงงินกองทุนกิจกรรมกำรลีๅยงสัตว์พืไอ
ป็นงินทุนหมุนวียน฿นกำรด ำนินงำน฿นรุนตอเปเดຌอยำงมัไนคง ซึไงยอดงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์  ณ  
วันทีไ ๎์ กุมภำพันธ์ ๎๑๑๔ จ ำนวน ํ๏ํ,๓๎๓.๒๑ บำท  ดยมีครงกำรตำง โ ทีไรงรียนเดຌ
ด ำนินกำร฿นปกำรศึกษำ ๎๑๑๓  ประกอบดຌวย 

 

๐.ํ  กิจกรรมการลีๅยงเกเขบบปลอยลาน   
รงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี   เดຌริไมด ำนินกิจกรรมกำรลีๅยงเกเขมำตัๅงตป  

๎๑๐๑  ดยกำรสนับสนุนขององค์กำรอำหำรละกษตรหงสหประชำชำติ (FAO) ตเมมีหลักฐำนดຌำน
อกสำรกีไยวกับผลกำรด ำนินงำน  



~ ํํ๕ ~ 
 

ตอมำ฿นป ๎๑๑ํ กรมปศุสัตว์ เดຌน ำเกเขทีไผลิตองมำทดลองลีๅยง จ ำนวน ๎์์ ตัว (รับทน
รงรียน ตชด. บຌำนหมองกๆัวะ ละรงรียน ตชด.บຌำนมจันทะ)  ตนืไองจำกทนสภำพหนำวยใน ละ
ขำดคลนอำหำร฿นบำงชวง  จึงท ำ฿หຌเมประสบผลส ำรใจ หลือเกทีไ฿หຌผลผลิตเดຌพียง  ๎๔  ตัว ดย
ลีๅยงบบปลอยลำน  ตอมำ฿นป ๎๑๑๎  กใปรับวิธีกำรลีๅยงป็นบบขังกรงตับ จนสิๅนสุดกำรลีๅยงเกชุด
ดังกลำว ผลกำรด ำนินงำนมืไอสิๅนสุดกำรลีๅยงมีงินกองทุนประมำณ ๏,์์์ บำท   

ตอมำ฿นปงบประมำณ ๎๑๑๎ รงรียนเดຌรับกำรสนับสนุนเกเขอีกครัๅงหนึไง จ ำนวน  ๒์ ตัว 
฿นระยะรกลีๅยงบบขังกรงตับ ซึไงกำร฿หຌผลผลิตอยู ฿นระดับพอ฿ชຌนืไองจำกมีปัญหำดຌำนอำหำรละ
อำกำศทีไปลีไยนปลงบอยท ำ฿หຌปຆวยละตำยดຌวยรคหวัดหนຌำบวมจ ำนวนหนึไง  คงหลือเกเขทีไ฿หຌ
ผลผลิตตลอด  ๑๎ สัปดำห์  จ ำนวน ๏์ ตัว ลีๅยงดย฿ชຌอำหำรขຌนพียงอยำงดียว฿หຌกินวันละ ๎ วลำ 
มืไอสิๅนสุดกำรลีๅยงมีงินกองทุนหลือ ประมำณ  ๎,์์์ บำท 

ตอมำ฿นปงบประมำณ ๎๑๑๏  เดຌรับกำรสนับสนุนเกเขจำกกรมปศุสัตว์  จ ำนวน  ๑์ ตัว 
รงรียน฿ชຌงินกองทุนซืๅอพิไมอีก  ๏์  ตัว รวมป็น ๔์ ตัว ดยปลีไยนรูปบบกำรลีๅยงจำกขังกรงตับ
มำป็นกำรลีๅยงบบปลอยลำน   มีบริวณ฿หຌเกดินพืไอหำมลงละกินหญຌำสด  สริมดຌวยอำหำรหมัก
จำกหยวกกลຌวย ฿หຌเขประมำณ ๒๑-๓์ %  ฿นระยะรกยังเมพียงพอ฿นกำรน ำเปประกอบลีๅยงละ
มืไอสิๅนสุดกำรลีๅยง฿นป ๎๑๑๏   มีงินกองทุนหลือ  ํ,๏๕๑  บำท      

  ฿นวันทีไ  ๎ํ  สิงหำคม ๎๑๑๏  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำกเดຌน ำเกเขกรมปศุสัตว์ อำยุ ํ๎ 

สัปดำห์  จ ำนวน  ํ์์  ตัว ขึๅนมำลีๅยง฿นรงรียนพืไอ฿หຌเกปรับตัวขຌำกับสภำพพืๅนทีไละภูมิอำกำศ 
หลังจำกนัๅนอีก  ๐  สัปดำห์ จึงน ำเกเขขึๅนมำอีก ํ์์ ตัว(อำยุ ํ๒ สัปดำห์) ดยลีๅยงบบปลอยลำน มี
กำรบงรงรือนออกป็น ๏ สวน  คือ ํ) สวนทีไป็นคอกนอนละออกเข  ๎) สวนทีไป็นบริวณดินลน
ส ำหรับกินมลง฿นกระบะกลบละ฿หຌอำหำรสริมหยวกกลຌวย  ดยมีนๅ ำทีไผำนกำรกรองบบภูมิปัญญำ
พืๅนบຌำนละผสมกลือเออดีน฿หຌกินตลอดวลำ  ละ ๏) สวนทีไป็นปลงหญຌำส ำหรับ฿หຌเกกินพืชสีขียว 
อยำงนຌอยสัปดำห์ละ ํ ครัๅง  ดยเกริไม฿หຌผลผลิตมืไอวันทีไ  ๎๑ ธันวำคม ๎๑๑๏ (อำยุ ๎๔ สัปดำห์)  

฿นปงบประมำณ ๎๑๑๐ เดຌรับกำรสนับสนุนงบประมำณ จ ำนวน ๑์,์์์ บำท จำกกองทุน
พัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร กรมปศุสัตว์ (กพด.กรมปศุสัตว์)  ส ำหรับสรຌำงรงรือนลีๅยงเกเข
บบปลอยลำน  ขนำดกวຌำง ๒ มตร  ยำว  ํ๑ มตร พืๅนทีไภำย฿นรงรือน ๕์ ตำรำงมตร ลีๅยงเกเข
เดຌสูงสุด ๏๒์ ตัว (ํ ตร.ม./๐ ตัว) ซึไงรงรียนเดຌ฿ชຌลีๅยงเกเขบบปลอยลำนมำจนถึงปัจจุบัน  ดยเดຌ
สรຌำงปลงหญຌำส ำหรับ฿หຌเกเดຌออกก ำลังกำยละจิกกินหญຌำ ขนำด ๐์์ ตร.ม. ละเดຌปลูกหญຌำรูซีไ 
หญຌำกินนี ละนปยร์ปำกชอง ํ พืไอตัดมำ฿หຌเกกินอยำงพียงพอ 

กำรลีๅยงเกเขของรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี  นอกจำกจะเดຌผลผลิตคือเข
ทีไน ำมำประกอบลีๅยงลຌว  ยังเดຌปุ๋ยมูลเกผสมกลบเป฿ชຌ฿นกำรปรับปรุงดินอีกดຌวย   ท ำ฿หຌดินทีไมีสภำพ
เมหมำะสมกกำรปลูกพืชมีคุณภำพทีไดีขึๅน  ชวยประหยัดคำ฿ชຌจำย฿นกำรซืๅอปุ๋ยบ ำรุงดิน  ละท ำ฿หຌ
ปลูกพืชผักส ำหรับน ำเปประกอบลีๅยงเดຌมำกขึๅน ตประกำรส ำคัญคือกำรทักษะละ฿หຌควำมรูຌก



~ ํ๎์ ~ 
 

นักรียน  สำมำรถ฿ชຌป็นหลงรียนรูຌกนักรียนทุกคน ดยฉพำะอยำงยิไงชัๅนประถมศึกษำปทีไ ๏ ขึๅนเป  
ท ำ฿หຌนักรียนหในควำมส ำคัญของกำรลีๅยงเกเข  กำรมีควำมรับผิดชอบ  กำรมีวินัย  ละควำมสมัคร
สมำนสำมัคคี฿นหมูคณะ ละรูຌจักกำรท ำงำนป็นทีมอีกดຌวย 

ปัจจุบันเดຌมีกำรน ำผลผลิตทัๅงหมดสงสหกรณ์ของรงรียน พืไอน ำเปประกอบลีๅยง฿นระหวำง
ปຂดภำครียน  หำกปຂดภำครียนกใจะขำย฿หຌกชุมชน 

 

ตารางทีไ  ๐    สรุปผลกำรลีๅยงเกเขของ รร.ตชด.บຌำนมกลองคี  ปกำรศึกษำ ๎๑๐๑-๎๑๑๓ 

รุนทีไ ปการศึกษา 
จ านวน 

(ตัว) 
รูปบบการลีๅยง 

งินคงหลือ 

(บาท) 
ํ ๎๑๐๑ ํ์์   ขังกรงตับ ฿ชຌอำหำรส ำรใจรูป ํ์์ % เมมีขຌอมูล 

๎ ๎๑๑ํ ๎์์   ปลอยพืๅน(เมมีลำนดิน)฿ชຌอำหำรส ำรใจรูป 
ํ์์ % (กรมปศุสัตว์ทดลองลีๅยง฿นพืๅนทีไ) 

๏,์์์ 

๏ ๎๑๑๎  ๒์   ขังกรงตับ ฿ชຌอำหำรส ำรใจรูป ํ์์ % ๎,์์์ 

๐ ๎๑๑๏ ๔์  ปลอยลำน ฿ชຌอำหำรส ำรใจรูปสริมดຌวย
อำหำรหมัก 

ํ,๏๕๑ 

๑ ๎๑๑๐ ๎์์  ปลอยลำน ฿ชຌอำหำรส ำรใจรูปสริมดຌวย
อำหำรหมัก 

๔,๒ํํ 

๒ ๎๑๑๑ ๎์์ ปลอยลำน ฿ชຌอำหำรส ำรใจรูปสริมดຌวย
อำหำรหมัก 

๏๐,๒๕ํ 

๓ ๎๑๑๒ ํ๑์ ปลอยลำน ฿ชຌอำหำรส ำรใจรูปสริมดຌวย
อำหำรหมัก 

ํ๕,๎์๏ 

๔ ๎๑๑๓ ํ๎์ ปลอยลำน ฿ชຌอำหำรส ำรใจรูปสริมดຌวย
อำหำรหมัก ละหญຌำสดตัด฿หຌกิน 

๑,๕์๓ 

รวม ๓๐,๔์๓ 
 

  

นอกจำกนีๅ฿นปกำรศึกษำ ๎๑๑๓ เดຌน ำ เกเขสีขำว หรือเกพันธุ์ลใกฮอร์น มำทดลองลีๅยง 
จ ำนวน  ๑์  ตัว จำกศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ  อ ำภอดำนซຌำย  จังหวัดลย พบวำ มีปัญหำ
รืไองกำรปรับตัวระยะรก(ตำย ๎์ ตัว) หลังจำกทีไปรับตัวเดຌลຌว(ประมำณ ํ ดือน) กใสำมำรถลีๅยงเดຌ
ละ฿หຌผลผลิตอยู฿นกณฑ์ดี (๔์ % ขึๅนเป)  ปัจจุบันคงหลือ  ๎์ ตัว ละยังคง฿หຌผลผลิตอยู 

 

 



~ ํ๎ํ ~ 
 

๐.๎  กิจกรรมการลีๅยงเกพืๅนมือง 
กำรลีๅยงเกพืๅนมืองของรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี   เดຌริไมมำพรຌอมกับ

กำรกอตัๅงรงรียน ซึไงดูจำกสภำพรงรือนทีไมีอยูดิม  ตนืไองจำกมีกำรสับปลีไยนก ำ ลังพลป็นประจ ำ 
จึงท ำ฿หຌระบบกำรจัดกใบขຌอมูลเมตอนืไอง  ตจำกขຌอมูลทีไมีอยูพบวำเดຌลีๅยงอยำงจริงจังละตอนืไองมำ
ตัๅงตป ๎๑๏๔  ซึไงเดຌรับกำรสนับสนุนจำกกรมปศุสัตว์  ละลีๅยงมำอยำงตอนืไอง   

พันธุ์เกพืๅนมืองทีไลีๅยงสวนมำกจะป็นเกประจ ำถิไน ละบำงสวนป็นเกทีไกรมปศุสัตว์สนับสนุน
จำกพืๅนลำง  ดยรงรียนจะมีกำรคัดพอ-มพันธุ์ทดทนเวຌอยำงตอนืไองพืไอป็นฐำน฿นกำรผลิต฿นป
ถัดเป มืไอมีจ ำนวนมำก โ กใจะสงประกอบลีๅยง จนกระทัไง฿นปกำรศึกษำ ๎๑๑๑ เดຌมีกำรน ำเกหลือง
หำงขำว เกประดูหำงด ำ ละเกทำทองค ำ มำทดลองลีๅยงพืไอ฿หຌนักรียนเดຌรูຌจักเกพืๅนมืองหลำนีๅ ละ
เดຌ฿หຌกำรลีๅยงเกพืๅนมืองป็นกำรลีๅยงพืไอป็นหลงศึกษำของศูนย์รียนรูຌกำรผลิตปศุสัตว์ตำมนวทำง
ปรัชญำศรษฐกิจพอพียง ส ำหรับป็นหลงรียนรูຌละศึกษำดูงำนของนักรียนละบุคคลทัไวเป  
ปัจจุบันรงรียนเดຌนຌนกำรผลิตสุกรป็นหลักรองลงมำคือเกเขบบปลอยลำน  สวนกำรลีๅยงป็ดทศ  
ป็ดเข หำนละเกพืๅนมือง จึงป็นกำรลีๅยงพืไอป็นหลงรียนรูຌมำกกวำมุงนຌนผลผลิต  

ปัจจุบันมีเกพืๅนมือง  ๐๑ ตัว ป็นพอมพันธุ์  ๎ํ  ตัว  ลูกเก-เกรุน  ๎๐  ตัว  ส ำหรับรำยเดຌ
จำกกิจกรรมลีๅยงเกพืๅนมืองตัๅงตปกำรศึกษำ ๎๑๑๐-๎๑๑๓  มีดังนีๅ 

 

ตารางทีไ  ๑   สรุปผลกำรลีๅยงเกพืๅนมือง ของ รร.ตชด.บຌำนมกลองคี  ปกำรศึกษำ ๎๑๑๏-๎๑๑๓ 

ปการศึกษา 
รายรับ 

(บาท) 
รายจาย 

(บาท) 
รายเดຌสุทธิ 

(บาท) 
๎๑๑๏ ํ๒,๎์์ ๓,๔๕์ ๔,๏ํ์ 

๎๑๑๐ ํ์,๕๐์ ๐,๓๑์ ๒,ํ๕์ 

๎๑๑๑ ํํ,ํ๒์ ๐,๎๑์ ๒,๕ํ์ 

๎๑๑๒ ํ์,์๔์ ๏,๒๑์ ๒,๐๏์ 

๎๑๑๓ ๓,๕์์ ๏,๒๑์ ๐,๎๑์ 

รวม ๑๒,๎๔์ ๎๐,ํ๕์ ๏๎,์๕์ 
 

๐.๏  กิจกรรมการลีๅยงป็ดทศ 

กิจกรรมกำรลีๅยงป็ดทศของรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี  เดຌด ำนินกำรมำ
อยำงตอนืไองเมนຌอยกวำ ํ์ ป   จนป็นทีไรูຌจักกันดยทัไวเปวำหำกจะพูดถึงรงรียนต ำรวจตระวน
ชำยดนบຌำนมกลองคี กใจะนึกถึงป็ดทศ  พรำะมีจ ำนวนมำกละสำมำรถขยำยพันธุ์฿หຌกรงรียน
ดຌวยกันหลำยหง  ดยเดຌมีกำรคัดลือกละปรับปรุงพันธ์ุมำอยำงตอนืไองดຌวยวิธีธรรมชำติ   



~ ํ๎๎ ~ 
 

กำรด ำนินงำน฿นชวงรก โ จะ฿หຌมป็ดป็นผูຌฟักละลีๅยงลูกอง ละมีปัญหำลูกป็ดตำย฿น
ระยะรกคอนขຌำงมำก หลือรอดประมำณ ๑์ %  ท ำ฿หຌสูญสียลูกป็ดเปจ ำนวนหนึไง  ตอมำจึงหำ
วิธีกำรลีๅยง฿หม ดยหลังจำกทีไมป็ดฟักออกป็นตัวลຌว กใจะยกลูกมำกกดຌวยเฟฟງำละลีๅยงดຌวย
อำหำรเกลใก มืไอตขใงรงดีลຌวจึงปลอยขຌำฝูงท ำ฿หຌมีอัตรำกำรตำยลดลง   
 ปัจจุบันมีป็ดทศ รวมทัๅงสิๅน ๐๓ ตัว ลีๅยงดຌวยอำหำรหมักหยวกกลຌวยผสมกับศษอำหำร 
นอกจำกนีๅยัง฿หຌมป็ดท ำหนຌำทีไฟักเข฿หຌกหำนอีกดຌวย  ตัๅงตป ๎๑๑๑  ป็นตຌนมำ   กำรลีๅยงป็ดทศ   
กใชนดียวกบักำรลีๅยงเกพืๅนมือง คือลีๅยงพืไอป็นหลงรียนรูຌ฿หຌกนักรียนละผูຌสน฿จทัไวเป ละเดຌมี
กำรขยำยสูชุมชน฿หຌกฟำร์มครือขำยกำรผลิตปศุสัตว์ จ ำนวน  ํ์ รำย  หำกมีหลือกใจ ำหนำย฿หຌก
สหกรณ์พืไอน ำเปประกอบลีๅยง   ดยมีรำยเดຌจำกกำรลีๅยงป็ดทศ ตัๅงตป ๎๑๑๏ ถึงปัจจุบัน รวมป็น
งิน ๐๔,์ํ๎ บำท  หักคำ฿ชຌจำยคำอำหำรละอืไน โ คงหลืองิน ํ๎,๑์๎  บำท ดังตำรำง  
 

ตารางทีไ ๒    สรุปผลกำรลีๅยงป็ดทศ  ของ รร.ตชด.บຌำนมกลองคี  ปกำรศึกษำ ๎๑๑๏-๎๑๑๓ 

ปการศึกษา 
รายรับ  
(บาท) 

รายจาย  
(บาท) 

รายเดຌสุทธิ  
(บาท) 

๎๑๑๏ ํ๔,ํ์์ ํ๐,๒์์ ๏,๑์์ 

๎๑๑๐ ํํ,๒์์ ๔,ํ์์ ๏,๑์์ 

๎๑๑๑ ํ์,ํ์์ ๓,๒์์ ๎,๑์์ 

๎๑๑๒ ๏,๒์์ ๎,๑๒์ ํ,์๐์ 

๎๑๑๓ ๐,๒ํ๎ ๎,๒๑์ ํ,๕๒๎ 

รวม ๐๔,์ํ๎ ๏๑,๑ํ์ ํ๎,๑์๎ 

 

๐.๐  กิจกรรมการลีๅยงป็ดเข 
กำรลีๅยงป็ดเขของรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี  เดຌริไมด ำนินกำรมืไอ วันทีไ  

ํ๓  ธันวำคม  ๎๑๑๏ นืไองจำกผลผลิตเกเขยังเมพียงพอ฿นกำรประกอบลีๅยง  จึงตຌองหำผลผลิตอืไน
ทดทน  ดยเดຌรับกำรสนับสนุนป็ดเขจำกส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  
จ ำนวน ๒์ ตัว   ฿นระยะรกมีปัญหำรืไองกำรปรับตัว นืไองจำกสภำพพืๅนทีไตำงกันมำก(จำกพืๅนรำบลุม
ป็นภูขำสูง) คงหลือทีไ฿หຌผลผลิต ๑๔  ตัว ลีๅยงดย฿ชຌอำหำรหมักหยวกกลຌวยสริมดຌวยขຌำวปลือก  
ลีๅยงมำจนถึงป ๎๑๑๑ จึงหยุดลีๅยงนืไองจำกปลดป็ดชุดดังกลำว ละเมสำมำรถหำป็ดเข฿หมมำ
ทดทนเดຌ  จนกระทัไงดือนมกรำคม ๎๑๑๔ เดຌรับกำรสนับสนุนป็นเกเขสำว จำกศูนย์พัฒนำปศุสัตว์
ตำมพระรำชด ำริ  อ ำภอดำนซຌำย  จังหวัดลย  จ ำนวน  ๎์ ตัว  ซึไงปัจจุบันเดຌริไม฿หຌผลผลิตลຌว  

 

 

 

 



~ ํ๎๏ ~ 
 

 ๐.๑  กิจกรรมการลีๅยงสุกร 

กำรลีๅยงสุกรของรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี ฿นปัจจุบันบงออกป็น ๎ 
ประภท คือ กำรลีๅยงมพันธุ์พืๅนมืองพืไอผลิตลูก  ละกำรลีๅยงสุกรขุนพืไอจ ำหนำยละสงสหกรณ์
พืไอน ำเปประกอบลีๅยงนักรียน  ซึไงป็นกิจกรรมทีไสรຌำงรำยเดຌมำกทีไสุด นืไองจำกปรับวิธีกำรลีๅยงจำก
ดิมทีไขังมสุกรบนคอกซีมนต์มำป็นลีๅยงบนคอกดิน มืไอลูกหยำนมจึงอำมำขุน฿นคอกซีมนต์ ละอีก
สวนหนึไงกใบง฿หຌฟำร์มครือขำยน ำเปลีๅยงพืไอบงผลผลิต฿หຌกรงรียน  หรือจ ำหนำยคืน฿หຌก
รงรียน  สุกรทีไลีๅยง฿นปัจจุบัน  ประกอบดຌวย  

ํ. มพันธุ์  ๔  ตัว เดຌก   สุกรลูกผสมลำร์จเวท์-ลนด์ลจ ํ ตัว   สุกรพันธุ์พืๅนมือง  ํ ตัว 
ละ สุกรลูกผสมหมยซำน  ๓  ตัว (ทຌอง ๏ ตัว)   

๎) ลูกสุกร   ๎ํ  ตัว 

รำยเดຌจำกกำรลีๅยงสุกรทีไผำนมำ สวน฿หญเดຌจำกกำรจ ำหนำยลูกสุกรหยำนม ฿นรำคำตัวละ  
ํ,์์์  บำท ดย฿นป ๎๑๑๓ จ ำหนำยลูกสุกรเดຌ  ๔์  ตัว  ป็นงิน  ๔์,์์์ บำท  ส ำหรับกำรลีๅยง
฿ชຌหยวกกลຌวยหมักป็นหลัก ผสมดຌวยศษอำหำรละตຌมขຌำว ผสมร ำขຌำว  ท ำ฿หຌตຌนทุนดຌำนอำหำรลด
ตไ ำลงมำกกวำ฿นอดีต มีรำยรับหลังจำกหักคำอำหำรมำกขึๅน ทัๅงนีๅรงรียนเดຌ฿ชຌครืไองหัไนหยวกทนกำร
฿หຌนักรียนหัไนดຌวยมือซึไงสะดวกละละอียดกวำ มืไอน ำมำหมักท ำ฿หຌมีควำมนำกินมำกขึๅน  ซึไงรำยเดຌ
จำกกำรลีๅยงสุกรพอสรุปเดຌดังนีๅ  

 

ตารางทีไ ๓    สรุปผลกำรลีๅยงสุกร  ของ รร.ตชด.บຌำนมกลองคี  ปกำรศึกษำ ๎๑๑๐-๎๑๑๓ 

ปการศึกษา 
รายรับ  
(บาท) 

รายจาย  
(บาท) 

รายเดຌสุทธิ  
(บาท) 

๎๑๑๐ ๐ํ,๕์์ ํ๎,๓๑์ ๎๕,ํ๑์ 

๎๑๑๑ ๕,๒์์ ๔,๑๑์ ํ,์๑์ 

๎๑๑๒ ํ๔,๕์์ ํํ,๑๑์ ๓,๏๑์ 

๎๑๑๓ ํ๒๐,๐์์ ํ๏,๏์์ ํ๑ํ,ํ์์ 

รวม ๎๏๐,๔์์ ๐๒,ํ๑์ ํ๔๔,๒๑์ 

 

 ๐.๒  กิจกรรมการลีๅยงหมูหลุม 

 กำรลีๅยงหมูหลุมของรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี  ริไมด ำนินกำรมืไอวันทีไ ๔ 
ธันวำคม  ๎๑๑๏ พรำะหในวำกำรลีๅยงหมูหลุมเม฿ชรืไองยุงยำก สำมำรถกินอำหำรหมักทีไรงรียนท ำ
ขึๅนเดຌ ละกลบทีไรองพืๅนคอกของหมูหลุมยังป็นปุ๋ยอินทรีย์น ำเปปรับปรุงดิน฿หຌมีควำมอุดมสมบูรณ์
หมำะส ำหรับกำรพำะปลูกเดຌป็นอยำงดี   ดย฿น฿ชຌพันธุ์หมูทีไรงรียนผลิตเดຌองคือ ลูกผสมพืๅนมือง 
ลีๅยงตำมรูปบบกำรลีๅยงหมูหลุม ดังนีๅ 



~ ํ๎๐ ~ 
 

 ํ. ตรียมหลุมลึก ๕์ ซนติมตร ดย฿ชຌเมຌเผขัดตะป็นผนังคอกทนกำรขุดหลุม นืไองจำก
อยู฿นพืๅนทีไชืๅนฉะ 

 ๎. ฿สกลบทีไเดຌจำกรงสีขຌำวของรงรียนผสมกลือกง  ถำนหุงขຌำว  นๅ ำหมักชีวภำพ ละ  
พ.ด.๎  ตำมสัดสวนทีไก ำหนด ดยบงป็นชัๅน โ  
    อำหำรทีไลีๅยง฿นระยะรก฿ชຌอำหำรส ำรใจรูปป็นหลักสริมดຌวยอำหำรหมักจำกหยวกกลຌวย  
หลังจำกนัๅนอีก ํ ดือน  จึง฿หຌอำหำรหมักจำกหยวกกลຌวยป็นหลักสริมดຌวยอำหำรขຌนบຌำงบำงสวน วัน
ละ ๎ วลำ มีนๅ ำสะอำด฿หຌกินตลอดวลำ ปัจจุบันน ำมสุกรมำลีๅยงป็นหมูหลุมพืไอรอกำรผสมซึไงชวย฿หຌ
หมูเมครียด มืไอทຌอง฿กลຌคลอดกใยຌำยลงคอกดินตอเป 

 รงรียนสำมำรถผลิตปุ๋ยหมักจำกพืๅนคอกหมูหลุมเดຌปละ ประมำณ  ๎-๏ ตัน   สำมำรถลด 

ตຌนทุนดຌำนกำรซืๅอปุ๋ยเดຌปละประมำณ  ๏์,์์์ – ๐๑,์์์  บำท (ตันละ  ํ๑,์์์  บำท) 
 

 

 

 ๐.๓  การผลิตอาหารหมักจากหยวกกลຌวย 

กำรลีๅยงสัตว์ของรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี฿นอดีตมืไอ ๒ ปทีไลຌว ทีไเม
ประสบผลส ำรใจนืไองจำกตຌองพึไงพำอำหำรสัตว์จำกภำยนอกป็นหลัก  รงรียนเมสำมำรถผลิตอำหำร
สัตว์เดຌอง   ท ำ฿หຌตຌองสียคำ฿ชຌจำยเปกับคำอำหำรป็นสวน฿หญ ละสุดทຌำยกใเมสำมำรถลีๅยงเดຌอยำง
ตอนืไอง  ท ำ฿หຌผลผลิตเมพียงพอกับจ ำนวนนักรียน  ตຌองซืๅอจำกภำยนอกป็นหลัก 

 จนกระทัไงมีกำรจัดท ำผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกิจกรรมกำรลีๅยงสัตว์ของรงรียน฿นป ๎๑๑๏  
จึงเดຌมีกำรศึกษำหำนวทำงทีไจะลดตຌนทุนดຌำนอำหำรสัตว์ละหันมำ฿ชຌวัสดุทีไมี฿นทຌองถิไนมำป็นวัตถุดิบ
฿นกำรผลิตอำหำรสัตว์พืไอลดกำรพึไงพำจำกภำยนอก฿หຌมำกทีไสุด  ละ฿นปดียวกันกใเดຌรับค ำนะน ำ
จำกทำนทองทวี  ดีมะกำร  ทีไปรึกษำกรมปศุสัตว์  เดຌนะน ำ฿หຌ฿ชຌตຌนกลຌวยมำหัไนละหมักรวมกับ
วัตถุดิบอืไนโ ตำมสัดสวนทีไหมำะสม  พืไอน ำมำป็นอำหำรสัตว์เดຌทุกชนิด   

 ฿นระยะรกโ เดຌทดลองท ำ฿นปริมำณทีไเมมำกนัก พืไอศึกษำควำมป็นเปเดຌ฿นกำรน ำเป฿ชຌลีๅยง
สัตว์ชนิดตำง โ ของรงรียน  ละเดຌมีกำรสอนนักรียน฿หຌลงมือปฏิบัติจริง฿นทุกขัๅนตอนของ
กระบวนกำรหมักควบคูเปดຌวย  จน฿นทีไสุดกใสำมำรถ฿ชຌป็นอำหำรหลัก฿นกำรลีๅยงสัตว์ของรงรียน ทุก
ชนิด ดยมีกำรปรับ฿หຌหมำะสมกับชนิดสัตว์กอนน ำเปลีๅยง ชน กำรพิไม฿บกระถินหຌง ขຌำวพดบด 
ละกำรยอย฿หຌมีขนำดลใกลง พืไอ฿หຌสัตว์กินเดຌสะดวก  ป็นตຌน 

 ฿นอดีต฿นกำรหัไนหยวกตละครัๅงตຌอง฿หຌนักรียนบຌำนเกลทีไพัก฿นรงรียนชวยหัไน ตนืไองจำก
จ ำนวนสัตว์มีมำกขึๅน ควำมตຌองกำรอำหำรหมักมำกขึๅน จึงตຌองหำครืไองชวย฿นกำรหัไนหยวกมำ฿ชຌพืไอ฿หຌ
กำรผลิตอำหำรหมักพียงพอกับควำมตຌองกำร  จนกระทัไงปลำยปงบประมำณ ๎๑๑๓ กใเดຌรับกำร
สนับสนุนครืไองหัไนหยวกจำกส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำก (มูลคำ ํ๔,๑์์ บำท) ซึไงสำมำรถหัไนหยวก
ละซอยละอียดเดຌ ท ำ฿หຌงำย฿นกำรหมักละสัตว์ชอบกินมำก สำมำรถลีๅยงสัตว์เดຌทุกชนิด  
 



~ ํ๎๑ ~ 
 

สวนผสมทีไ฿ชຌ฿นการท าอาหารหมัก  ประกอบดຌวย   
 ํ. หยวกกลຌวยหัไนหรือสับ  ๑์  กิลกรัม  ๐. ขีๅวัวหຌง   ๐   กิลกรัม 

 ๎. ร ำละอียด   ๏์  กิลกรัม  ๑. นๅ ำตำลทรำย    ํ   กิลกรัม 

 ๏. ดินดง    ๐   กิลกรัม  ๒. กลือกง   ๎   ชຌอนกง 
 

 มืไอหมัก฿นถังปຂดฝำป็นวลำ  ๑  วันลຌวน ำเป฿หຌสัตว์กินดยปรับ฿หຌหมำะสมกับสัตว์ตละ
ชนิด  ดยปัจจุบันผลิตอำหำรหมักดือนละ ํ,๎์์ กิลกรัม  (ตຌนทุนรวมประมำณ ํ.์์ บำท/
กิลกรัม)  ตนืไองจำกกำรหมักดຌวยสูตรนีๅตຌอง฿ชຌถังส ำหรับ฿สจ ำนวนมำก    รงรียนจึงวิธีหมักหยวก
ดຌวยสูตร ํ์์ : ๐ : ํ  ซึไง฿ชຌถังหมักเมมำกตสำมำรถอำเปขยำยผลเดຌมำกขึๅน 
 

 ผลทีไเดຌจากการผลิตอาหารหมัก 

ํ.  ลดตຌนทุนดຌำนอำหำรสัตว์฿นภำพรวม ประมำณ  ๒์ % 

๎.  นักรียนเดຌรียนรูຌละฝຄกปฏิบัติจนกิดทักษะทีไสำมำรถน ำเป฿ชຌเดຌจริง 
๏.  กลิไนของมูลสัตว์ลดลงละหຌงงำย เมสรຌำงมลภำวะกสิไงวดลຌอม 

๐.  มลงวันเมมีรบกวนสัตว์  ท ำ฿หຌสัตว์มีสุขภำพจิตดี 
๑.  นักรียนรูຌจักกำรท ำงำนรวมกันป็นทีม  มีวินัย ละมีควำมรับผิดชอบตอหนຌำทีไ    
 

สรุปผลการด านินงานการลีๅยงสัตว์ ปการศึกษา ๎๑๑๓  มีรายเดຌสุทธิ ํ๒๎,๒๑ํ  บาท 

 

ตารางทีไ ๔   สรุปผลกำรด ำนินงำนกำรลีๅยงสัตว์  ของ รร.ตชด.บຌำนมกลองคี  ปกำรศึกษำ ๎๑๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ํ๎๒ ~ 
 

๐.๔  การผสมอาหารสัตว์พืไอลดตຌนทุน 

รงรียน ตชด.บຌำนมกลองคี  ตัๅงอยูหำงจำกตัวจังหวัดตำก ประมำณ ๎์๑ กิลมตร สຌนทำง
คดคีๅยวมำก ฿ชຌวลำดินทำงจำกจังหวัดตำก ประมำณ ๐ ชัไวมง ท ำ฿หຌกำรขนสงอำหำรสัตว์คอนขຌำง
ล ำบำก ตຌองสียคำขนสงพิไมจึงสงผล฿หຌรำคำอำหำรสัตว์สูงกวำอ ำภอมสอดหรือจังหวัดตำก กิลกรัม
ละ ๏-๑ บำท (ประมำณ ํ์์-ํ๑์ บำทตอถุง) ดังนัๅนรงรียนจึงคิดหำตຌนทุนดຌำนอำหำรสัตว์ 
ประกอบกับ฿นพืๅนทีไมีกำรปลุกขຌำวพดจ ำนวนมำก  ซึไงสำมำรถน ำมำ฿ชຌป็นอำหำรสัตว์เดຌ จึงเดຌขอ
ค ำปรึกษำจำกส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำกพืไอผลิตอำหำรสัตว์บบลดตຌนทุน  นืไองจำกรงรียนนຌน
กำรลีๅยงเกเขละสุกรป็นหลัก ท ำ฿หຌตຌอง฿ชຌอำหำรลีๅยงสัตว์   ปละประมำณ  ๎๑,์์์  กิลกรัม    
(๎๑ ตัน)  

฿นป  ๎๑๑๓  เดຌรับกำรสนับสนุนถังผสมอำหำรสัตว์บบมือหมุนจำกศูนย์วิจัยละพัฒนำ
อำหำรสัตว์ขอนกน  จึงเดຌมีกำรทดลองผสมอำหำรสัตว์฿ชຌอง   ดย฿ชຌงินทุนซืๅอครืไองบดขຌำวพด    
฿นพืๅนทีไตอมำเดຌรับค ำนะน ำจำกนำยฉลิมพล  บุญจือ  ผูຌอ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำม
พระรำชด ำริ  อ ำภอดำนซຌำย   จังหวัดลย  ฿นกำรผสมหัวอำหำรบบขຌมขຌน  
ประกอบดຌวย 

 ํ. กำกถัไวหลือง   ํ๒.๔    กก. 
 ๎. ปลำปຆน    ๑.์  กก.  
 ๏. ปลือกหอย    ๑.์  กก. 

๐. กลือ       ํ.์  กก. 
๑. พรีมิกซ์   ์.ํ๎  กก. 
๒. ฿บกระถิน    ๏.์  กก. 
๓. เดคลซียม    ์.๑  กก. 
 

มืไอผสมลຌวจะท ำ฿หຌเดຌหัวอำหำรขຌมขຌน มีปรตีน ๏๑-๐์ ปอร์ซในต์  ขึๅนอยูกับปอร์ซในต์
ปรตีนของกำกถัไวหลืองละปลำปຆน รำคำฉลีไย   ํ๐-ํ๑ บำท/กิลกรัม (รำคำทຌองตลำด ํ๕-๎์ 
บำท/กิลกรัม) ฿นกำรน ำเป฿ชຌกใน ำเปผสมกับขຌำวพดบด หรือร ำ หรือปลำยขຌำว ฿หຌครบ ํ์์ กิลกรัม 
กใจะเดຌอำหำรผสมทีไมีปรตีนประมำณ  ํ๓-ํ๕ ปอร์ซในต์  ขึๅนอยูกับวัตถุดิบทีไรำผสม รำคำฉลีไย 
๕.๑์-ํ์.๑์  บำท/กิลกรัมละ  (รำคำทຌองตลำด  ํ๑-ํ๔ บำท)  หำกป็นเกเขกใสำมำรถน ำเปลีๅยง
เดຌทันที฿นอัตรำ  ตัวละ ํ์์-ํํ์ กรัม/ตัว/วัน  ตถຌำป็นป็ดละสุกรกใจะน ำเปผสมกับหยวกหมัก 
ร ำขຌำว ขຌำวตຌมละศษผัก กใจะท ำ฿หຌชวยลดตຌนทุนดຌำนอำหำรลงเดຌมำกขึๅน  ท ำ฿หຌมีรำยเดຌจำกกำรลีๅยง
สุกรมำกขึๅน รำยละอียดดังตำรำงดຌำนลำง 

 

 



~ ํ๎๓ ~ 
 

ตารางทีไ ๕  ปรียบทียบกำร฿ชຌอำหำรสัตว์บบดิมกับกำร฿ชຌอำหำรผสมอง  ปกำรศึกษำ  ๎๑๑๓ 

ชนิดสัตว์ 

ความตຌองการ 
฿ชຌอาหาร 
(กก./ป) 

อาหารทีไ฿ชຌจริง฿นป ๎๑๑๓ รวมอาหาร
ส ารใจ 

+ อาหาร 
ผสมอง 

หมายหตุ 
อาหาร
ส ารใจ 

อาหาร 
ผสมอง 

อาหาร
หมัก 

เกเข ๐,๔์์ ํ,๎์์ ๏,๏์์ ๒์์ ๐,๑์์ คำอำหำรทัๅงหมด 
๕์,๑๐์ +๑์,์์์ 

=ํ๐์,๑๐์บำท 

ประหยดั ๏์๒,๑๒์ 

บำท คิดป็นรຌอยละ 
๒๔.๑ 

เกพืๅนมือง ํ,๑์์ ํ๎์ ๐๔์ ๕์์ ๒์์ 

ป็ดทศ ๎,์์์ ๏์์ ๏์์ ๏,๑์์ ๕์์ 

สุกร ํ๔,์์์ ๒์์ ํ,๎์์ ํ๑,์์์ ํ,๔์์ 

รวม(กก.) ๎๒,๏์์ ๎,๎๎์ ๑,๎๔์ ๎์,์์์ ๓,๑์์ 

ป็นงิน 

(บำท) 
๐๐๓,ํ์์ ๏๓,๓๐์ ๑๎,๔์์ ๑์,์์์ ๕์,๑๐์ 

 

๐.๕  การตรียมวัตถุดิบส าหรับป็นอาหารสัตว์ 
 ตัๅงตรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี  เดຌด ำนินกำรลีๅยงสัตว์ดยมุงนຌนสรຌำง
ควำมขຌมขใงละยัไงยืน   ดยกิจกรรมส ำคัญทีไท ำมำอยำงตอนืไองคือกำรผลิตอำหำรหมักจำก      
หยวกกลຌวย  กำรผสมอำหำรสัตว์ดຌวยกำรสริมวัตถุดิบทีไมี฿นทຌองถิไน ละปัจจุบันเดຌนຌนกำรผสมอำหำร
ขຌน฿ชຌอง พืไอลดตຌนทุนคำอำหำรละคำขนสง   ดังนัๅนจึงตຌองมีกำรจัดหำหรือตรียมวัตถุดิบอำหำรสัตว์
฿หຌพียงพอกับควำมตຌองกำร  ดยมีทัๅงทีไมีอยูดิม฿นรงรียนละทีไขอควำมรวมมือกับชุมชน฿นกำร
ด ำนินกำร  ซึไงกิจกรรมทีไส ำคัญมีดังนีๅ 
 

ํ. การปลูกขຌาวพดลีๅยงสัตว์ 

นืไองจำกปัจจุบันรงรียนมีกำรผสมอำหำรสัตว์฿ชຌอง  ซึไงตຌอง฿ชຌขຌำวพดป็นวัตถุดิบ฿น
กำรผลิตอำหำรสัตว์จ ำนวนมำก  ดังนัๅน จึงตຌองจัดตรียมขຌำวพด฿หຌพียงพอ฿นกำรผลิตอำหำรสัตว์  ทัๅง
ทีไรงรียนผลิตอง ดยขอ฿ชຌพืๅนทีไของผูຌปกครองนักรียนทีไสละ฿หຌรงรียนยืมปลูกขຌำวพดละชวยดูล
฿หຌ มืไอถึงฤดูกใบกีไยวกใน ำมำกใบเวຌ฿นกดังกใบขຌำวพดของรงรียน   
 

๎. การท า฿บกระถินตากหຌง 
นืไองจำก฿นบริวณรงรียนมีตຌนกระถินขึๅนอยูหลำยตຌน  จึงมีกำรน ำ฿บมำตำกหຌงพืไอ฿ชຌ฿น

กำรผสมอำหำรสัตว์ พรำะ฿บกระถินตำกหຌงจะป็นหลงปรตีนทีไส ำคัญ  ละพืไอประหยัดตຌนทุนดຌำน
อำหำรสัตว์  อีกทัๅงยังท ำ฿หຌสัตว์มีสุขภำพดีอีกดຌวย  ดยผลิตเดຌดือนละประมำณ  ๑์ กิลกรัม   

 

 



~ ํ๎๔ ~ 
 

๏. การ฿ชຌปลูกหญຌาบุหงานราป็นอาหารสัตว์ 
 

 

 

 

 

 

 
 

หญຌาบุหงานรา  (Thysanostigma siamensis J.B. Imla วงศ์ ACARITHACEAE)   ป็นเมຌ
พุมขนำดลใก  ตຌนสูง ๔์-ํ์์ ซนติมตร  ล ำตຌนป็นสีไหลีไยมมีขนออนปกคลุมรียบ  ขึๅนเดຌทัไวเป ฿น
พืๅนทีไลงดินหนียวปนลูกรังดยฉพำะ฿นภำค฿ตຌ   ดยน ำตຌนพันธุ์มำจำกศูนย์วิจัยละถำยทอด
ทคนลยีขำเชยรำช   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

คุณคาทางอาหาร อำยุ ๐๑ วัน   ล ำตຌนละ฿บมีคำปรตีน ํ๓.๔๒ % ยืไอ฿ยสวน ADF  

๏๒.๒์ % ,NDF ๐๎.์๎ %,คลซียม ๏.๏๔ %,ฟอสฟอรัส ์.๑๔ %,ปตสซียม  ๏.๕ํ % ละ
ทนนิน ์.๒๎ %  มีคำกำรยอยเดຌของวัตถุหຌง(DMD) ๓๐.๑๔ %  ดยวิธี Nylon bag technique 

(ทีไมำ : กองอำหำรสัตว์  กรมปศุสัตว์) 
รงรียนเดຌศึกษำขຌอมูลละหในวำนำจะน ำมำลีๅยงสัตว์เดຌ อีกทัๅงปรตีนคอนขຌำงสูง จึงเดຌ

น ำมำปลูก฿นพืๅนทีไ ประมำณ ์.๑ งำน ซึไง฿นฤดูฝนจะพรพันธุ์เปป็นจ ำนวนมำก  ดยเดຌน ำมำป็น
สวนผสม฿นอำหำรหมักส ำหรับน ำเปลีๅยงสัตว์ ชน สุกร ป็ดทศ ป็นตຌน ฿นบำงครัๅงกใตัดสด เป฿หຌสุกร
กิน  ดยริไมปลูกอยำงจริงจัง฿นป ๎๑๑๐ ละปัจจุบันเดຌพรขยำยเปตใมพืๅนทีไของรงรียน ซึไงจะน ำ
ผลิตอำหำรหมัก฿นฤดูฝนละตัดสด฿หຌสุกรละเกเขกินป็นอำหำรสริม 

 

๐. การปลูกมันส าปะหลังละอຌอย 

รงรียนเดຌมีกำรปลูกมันส ำปะหลัง พืไอป็นวัตถุดิบอำหำรสัตว์  ซึไงเดຌรับควำมอนุครำะห์
จำกผูຌปกครองของนักรียน พืๅนทีไ  ํ งำน ละสวนหนึไงกใปลูก฿นพืๅนทีไวำงของรงรียน ดยเดຌด ำนินกำร
มำตัๅงตปกำรศึกษำ  ๎๑๑๐ จนถึงปัจจุบัน 

นอกจำกทีไกลำวมำลຌว  ฿นปกำรศึกษำ ๎๑๑๐ รงรียนเดຌปลูกอຌอยพืไอน ำมำ฿ชຌ฿นกำรผลิต
อำหำรหมัก  พืไอประหยัดงิน฿นกำรซืๅอนๅ ำตำลทรำย ซึไงป็นพระรำชกระสพระรำชด ำรัส ของสมดใจ
พระทพรัตนรำชสุดำ ฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี ฿นอกำสทีไสดใจทรงงำน ณ รงรียนต ำรวจตระวน
ชำยดนบຌำนมกลองคี  มืไอวันทีไ  ๎๔  ธันวำคม  ๎๑๑๏  ซึไง฿นปัจจุบันเดຌ฿หຌผลผลิตลຌว ดยสำมำรถ
฿ชຌทนนๅ ำตำลทรำยดง  ฿นอัตรำอຌอย ํ์ กิลกรัม  สำมำรถทนนๅ ำตำลทรำยดงเดຌ ํ กิลกรัม ดย
หัไนเปพรຌอมกับหยวกกลຌวยละน ำเปหมัก 



~ ํ๎๕ ~ 
 

๐.ํ์  การปลูกหญຌาส าหรับลีๅยงสัตว์ 

 นืไองจำกรงรียนป็นศูนย์รียนรูຌดຌำนนวทำงปรัชญำศรษฐกิจพอพียงของหลำยหนวยงำน 
ท ำ฿หຌมีผูຌมำศึกษำดูงำนตลอดวลำ อีกทัๅงรงรียนยังป็นศูนย์ผลิตปศุสัตว์฿หຌกส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด
ตำก มีกำรลีๅยงสัตว์จ ำนวนมำก ดยฉพำะเกเขละสุกร ซึไงจ ำป็นตຌองมีกำรสรຌำงปลงหญຌำพืไอตัดเป
฿หຌสัตว์กินละท ำป็นอำหำรหมักลีๅยงสุกร฿นอนำคต ประกอบดຌวย หญຌำนปยร์ปำกชอง ํ,  หญຌำรูซีไ ,  
หญຌำกินนี  ละถัไวฮำมำตຌำ  ดยมีพืๅนทีไรวมกัน ประมำณ   ๎  งำน 

 

 

 

 

 

 
 

 กำรปลูกหญຌำรูซีไของ รร.ตชด.บຌำนมกลองคี 
 

 ๐.ํํ  การปรรูปผลผลิต (ผลิตเขคใม) 
กำรผลิตเขคใมของรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี  ป็นกำรพิไมมูลคำผลผลิตทีไ

หลือจำกกำรสงประกอบลีๅยง ดยเดຌน ำเขป็ด ละเกเขพันธุ์ลใกฮอร์นมำผลิตป็นเขคใม  พืไอจ ำหนำย
฿หຌนักรียนละผูຌสน฿จทัไวเป  ดยผลิตมำลຌวปละประมำณ ๑์์ ฟอง ดยฉพำะอยำงยิไงชวงปຂดภำค
รียน ซึไงมีเขหลือจ ำนวนมำก  จ ำหนำย฿นรำคำ ๏ ฟอง ๎์ บำท  ซึไงมีวิธีกำรท ำดังนีๅ 
 ํ. กลือ  ํ  กิลกรัม ผสมนๅ ำ  ํ์  ลิตร  ตຌม฿หຌดือดลຌวตัๅงทัๅงเวຌ฿หຌยใน   

๎. ลຌำงเขป็ด฿หຌสะอำด  
๏. อำเข฿ส฿นองดิน ฿ชຌเมຌเผขัดปຂดเม฿หຌเขลอย 

๐. ฿สนๅ ำกลือลง฿นองดิน฿หຌทวมเข  ลຌวปຂดฝำทิๅงเวຌ 
ํ๑-๎์  วัน  จึงน ำเปบริภคเดຌ 

นอกจำกนีๅยังมีกำรท ำนืๅอดดดียวดຌวย นืไองจำก 

วลำช ำหละสุกรละท ำอำหำรเมหมดกใจะน ำมำท ำป็นนืๅอดดดียว 

พืไอจ ำหนำยผำนระบบสหกรณ์ของรงรียน 

 

 

 

 

 



~ ํ๏์ ~ 
 

 ๐.ํ๎  กຍสชีวภาพพลังงานทดทนละหลงรียนรูຌทางวิทยาศาสตร์ 

 กำรผลิตกຍสชีวภำพของรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี  เดຌจัดตัๅงขึๅนดยเดຌรับ
กำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำก  พืไอป็น 

ตัวอยำง฿หຌกชุมชน฿นดຌำนกำรน ำมูลสัตว์มำผลิตป็น 

กใสชีวภำพ    สำมำรถประหยัดคำ฿ชຌจำยของกใสหุงตຌม 

เดຌ ดือนละประมำณ ๏์์ บำท  นอกจำกนีๅยัง฿ชຌป็น 

หลงรียนรูຌทำงวิทยำศำสตร์ของนักรียน ละป็นสืไอ 

กำรรียนกำรสอนรืไองกຍส฿หຌกนักรียนดຌวย  
 

 ๐.ํ๏  กิจกรรมการสรຌางฟาร์มครือขายการผลิตปศุสัตว์ 

 ฿นป ๎๑๑๓ รงรียนเดຌขยำยครือขำยกำรผลิตปศุสัตว์ พืไอป็นหลงรียนรูຌ฿นชุมชน ละป็น
ครือขำยกำรผลิตปศุสัตว์฿หຌพียงพอตอควำมตຌองกำรของรงรียนละชุมชน  จ ำนวน  ํ์ รำย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยำงฟำร์มครือขำยกำรลีๅยงสัตว์ตำมนวทำงของปรัชญำศรษฐกิจพอพียง 
 

 ๐.ํ๐  การควบคุมละป้องกันรคสัตว์ 
 นืไองจำกรงรียนมีกำรลีๅยงสัตว์จ ำนวนมำกหลำกหลำยชนิด  ละมีผูຌมำยีไยมชมอยำงตอนืไอง 
ท ำ฿หຌตຌองมีกำรควบคุมปງองกันรคสัตว์อยำงดีพืไอปງองกันกำรติดรคละพืไอป็นตัวอยำง฿หຌกนักรียน 
ละผูຌทีไมำยีไยม  ซึไงรงรียนเดຌ฿หຌควำมส ำคัญ฿นขຌอนีๅมำก ดยก ำหนดมำตรกำร฿นกำรควบคุมปງองกัน
รคสัตว์เวຌดังนีๅ  

ํ. มีกำรก ำหนดบริวณลีๅยงสัตว์ตละชนิดป็นสัดสวน มีรงรือนทีไมัไนคงขใงรง มีพืๅนทีไ
พียงพอกับจ ำนวนสัตว์ ละมีรัๅวบงบริวณ เมปะปนกัน 

๎. มีกำรฉีดวัคซีน฿หຌกสัตว์ลีๅยงของรงรียนทุกตัว ตำมระยะวลำทีไก ำหนด ดยท ำทัๅงสัตว์
ของรงรียน ละของฟำร์มครือขำยฯ ของรงรียนดຌวย 



~ ํ๏ํ ~ 
 

๏. มีกำรท ำอำงจุมนๅ ำยำฆำชืๅอหนຌำรงรือนทุกหงละกใบตัวอยำงสงตรวจ  พืไอหำชืๅอ
รคทีไอำจตกคຌำงหรือติดอยู฿นตัวสัตว์  อยำงนຌอยปละ ํ ครัๅง โ ละ ๎ ตัวอยำง  ดยสงตรวจทีไศูนย์วิจัย
ละพัฒนำกำรสัตวพทย์ภำคหนือ(ตอนลำง)   จังหวัดพิษณุลก   ซึไงผลลำสุดเมพบชืๅอรค 

 

 ๐.ํ๑  การจ าลองวิถีชีวิตชาวกะหรีไยง 
 นืไองจำกชุมชนบຌำนมกลองคี  ป็นชำวกะหรีไยงทัๅงหมด  ดังนัๅน จึงเดຌจ ำลองวิถีชีวิตชำว
กะหรีไยงมำเวຌ฿นรงรียน พืไอ฿ชຌป็นฐำนรียนรูຌวิถีชีวิตของชนผำกะหรีไยงวำมีควำมป็นอยูอยำงเรละ
มีควำมชืไอหรือวัฒนธรรมประพณีทีไกีไยวขຌองกับกำรลีๅยงสัตว์อยำงเร 
 

๑. การจัดตัๅงป็นศูนย์รียนรูຌการผลิตปศุสัตว์ละฐานรียนรูຌการลีๅยงสัตว์ 
 

 ๑.ํ ความป็นมา 

 รงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี  เดຌจัดตัๅงป็นศูนย์รียนรูຌตำมนวทำงปรัชญำ
ศรษฐกิจพอพียง มำตัๅงตป ๎๑๑๎ ดยส ำนักงำนกษตรละสหกรณ์จังหวัดตำก เดຌสนับสนุน
งบประมำณ฿นกำรด ำนินกำรดังกลำว ละ฿นปดังกลำวรงรียนเดຌก ำหนดยุทธศำสตร์฿นกำรลีๅยงสัตว์
ป็นครัๅงรก  ละเดຌยึดนวทำงกำรลีๅยงสัตว์บบลดตຌนทุนตำมนวทำงปรัชญำศรษฐกิจพอพียง ละ
ปลำยป ๎๑๑๏  เดຌสงผลงำนขຌำรับกำรคัดลือก฿นงำนประชุมวิชำกำร ๏์  ป กพด. ระดับภำคหนือ 
ละเดຌรับคัดลือก฿หຌน ำสนอหนຌำทีไประทับ มืไอวันทีไ๎๓  ธันวำคม  ๎๑๑๏   รืไอง กำรลีๅยงสัตว์ตำม
นวศรษฐกิจพอพียง  ดย สิบต ำรวจอก จริญรัตน์  มกขศักดิ์  ละเดຌรับกำรคัดลือกจำกผลงำน
ทัๅงหมดทัไวประทศ฿หຌน ำสนอผลงำน ฿นกำรประชุมวิชำกำรสำมทศวรรษกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿น
ถิไนทุรกันดำรฯ ระดับชำติ ฿นวันทีไ  ๏์  มีนำคม ๎๑๑๐  ณ อำคำรมหำจักร-ีสิรินธร  คณะอักษรศำสตร์  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 ตอมำรงรียนเดຌรับคัดลือก฿หຌป็นศูนย์กำรรียนรูຌชุมชน ร.ร.ตชด ตำมนวทำงปรัชญำ
ศรษฐกิจพอพียงจำก กก.ตชด.๏๐ ละอีกหลำยหนวยงำนตลอดมำ จนกระทัไงเดຌขຌำรวมครงกำรศูนย์
รียนรูຌกำรผลิตปศุสัตว์ตำมนวทำงปรัชญำศรษฐกิจพอพียง พืไอฉลิมพระกียรติสมดใจพระทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ฿นอกำสฉลองพระชนมำยุ ๑ รอบ ๎ มษำยน ๎๑๑๔ มืไอวันทีไ  
๎๏ ธันวำคม ๎๑๑๒  ดยรงรียนเดຌปรับปรุงสถำนทีไ 
ละกำรลีๅยงพืไอ฿หຌหมำะสมกับกำรป็นศูนย์รียนรูຌฯ 

ละพืไอ฿หຌบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของครงกำร  เดຌก 
 ํ. พืไอ฿หຌรงรียนป็นหลงศึกษำรียนรูຌกำรผลิต 

ปศุสัตว์อยำงยัไงยืนตำมนวทำงปรัชญำศรษฐกิจพอพียง 
พึไงตนองเดຌ  ป็นบบอยำงทีไดีของรงรียนอืไน โ  
ผูຌปกครองนักรียน  ละประชำชนผูຌสน฿จทัไวเป 



~ ํ๏๎ ~ 
 

 ๎. พืไอสงสริมกำรผลิตปศุสัตว์฿นรงรียนละครัวรือนผูຌปกครองนักรียน ฿หຌมีกำรผลิตอำหำร
ปรตีนอยำงพียงพอ สรຌำงควำมมัไนคงทำงอำหำร฿นชุมชน 

๏. พืไอ฿หຌนักรียน฿นรงรียนปງำหมำย ละนักรียนจำกรงรียนพืๅนทีไ฿กลຌคียงเดຌศึกษำรียนรูຌ 
ฝຄกปฏิบัติกำรผลิตปศุสัตว์ มีทัศนคติทีไดีตอกำรท ำกำรกษตรลีๅยงสัตว์ตำมนวทำงปรัชญำศรษฐกิจ
พอพียง  ป็นพืๅนฐำนของกำรศึกษำตอระดับสูงละกำรประกอบอำชีพ฿นอนำคต 

 

 ๑.๎  การปรับปรุงพืๅนทีไละตรียมความพรຌอม฿นการป็นศูนย์รียนรูຌ 
 

 

 

 

 

สภำพพืๅนทีไ฿นป ๎๑๑ํ 

 

 

 

 

 

กำรปรับปรุง฿นระยะรกดຌวยกำรจัดระบบนๅ ำละบ ำรุงดิน 
 

 

 

 

 

สภำพปลงกษตร฿นปัจจุบัน฿ชຌปุ๋ยจำกกำรลีๅยงสัตว์ปรับปรุงดินละท ำบลใอกปງองกันดินเหล 



~ ํ๏๏ ~ 
 

 ๑.๏  การปรับปรุงของกิจกรรมการลีๅยงสัตว์ของรงรียน 

 กำรด ำนินกิจกรรมกำรลีๅยงสัตว์ของรงรียนพืไอรองรับกำรป็นศูนย์รียนรูຌกำรผลิตปศุสัตว์
ตำมนวทำงปรัชญำศรษฐกิจพอพียง พืไอฉลิมพระกียรติสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี ฿นอกำสฉลองพระชนมำยุ ๑ รอบ ๎ มษำยน ๎๑๑๔ นัๅน เดຌตรียมกำรมำตัๅงตป ๎๑๑๒  

ดยเดຌประชุมรวมกันระหวำงหนวยงำนทีไกีไยวขຌองละรงรียนพืไอวำงผนกำรด ำนินงำน เดຌก 
 

ํ)  ด ำนินกำรตำม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ละยุทธศำสตร์กำรลีๅยงสัตว์ของรงรียน ดังนีๅ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๎) ปรับปรุงรงรือน฿หຌหมำะสมกับกำรลีๅยงสัตว์ตละชนิด พืไอ฿หຌป็นหลงรียนรูຌก
นักรียนละผูຌสน฿จ฿หຌสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌเดຌ 

๏)  มีรัๅวบงชนิดสัตว์ป็นสัดสวนละมีอำงจุมนๅ ำยำฆำชืๅอ กอนขຌำรงรือนทุกหง 
๐) ปรับปรุงละสรຌำงหลงอำหำรสัตว์฿นรงรียน พืไอป็นหลงรียนรูຌละ฿ชຌประยชน์ 
๑) ปรับปรุงละสรຌำงฐำนรียนรูຌฯ พรຌอมขຌอมูลของตละฐำน ฿หຌพรຌอม฿นกำรรียนรูຌจริง 
๒) ประชุมครู นักรียน ละคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พืไอชีๅจงท ำควำมขຌำ฿จรวมกัน 

๓)  จัดนักรียนขຌำรียนรูຌ฿นตละฐำนดยบูรณำกำรกับกำรรียนกำรสอนของรงรียน ดย
ก ำหนด฿หຌมีกำรจัดกิจกรรมกำรรียนรูຌ฿นศูนย์ฯ เมนຌอยกวำ สัปดำห์ละ ํ ครัๅง  

๔) จัดกิจกรรม วันรียนรูຌงำนปศุสัตว์ ฿หຌกนักรียนชัๅนประถมศึกษำปทีไ ๑-๒  

๕)  ตงตัๅงคณะกรรมกำรพืไอขับคลืไอนศูนย์รียนรูຌ ดยคัดลือกจำกครู นักรียน ชุมชน ละ
หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง  จ ำนวน  ๎  ชุด  เดຌก 



~ ํ๏๐ ~ 
 

ํ. กรรมกำรบริหำรศูนย์รียนรูຌฯ มีหนຌำทีไ฿นกำรวำงผน ฿หຌนวทำง  ก ำกับดูละกำร
ด ำนินงำนของศูนย์ฯ  ละ฿หຌค ำปรึกษำตำง โ มีดำบต ำรวจคณิต  ชำงงิน ครู฿หญ ป็นประธำนละ
กรรมกำรอืไน โ รวมทัๅงสิๅน ํํ คน  ดยมีนำยบุญสง  มำออน ปศุสัตว์อ ำภออุຌมผำง  ละ นำยมำนพ 
ชคดี หัวหนຌำกลุมพัฒนำทคนลยีกำรปศุสัตว์   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำก   ป็นทีไปรึกษำ  

๎. กรรมกำรด ำนินงำนศูนย์รียนรูຌฯ  มีหนຌำทีไปฏิบัติงำนตำมผนทีไก ำหนดเวຌ ฿หຌบรรลุ
ปງำหมำย  มีดำบต ำรวจทวัตร์  พรหมมำ ป็นประธำน ละมีกรรมกำรอืไน โ รวมทัๅงสิๅน ๎๏ คน ดยมี
ดำบต ำรวจคณิต  ชำงงิน ครู฿หญ นำยบุญสง  มำออน ปศุสัตว์อ ำภออุຌมผำง ละนำยมำนพ  ชคดี 
หัวหนຌำกลุมพัฒนำทคนลยีกำรปศุสัตว์  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำก  ป็นทีไปรึกษำ 

ํ์)  ตงตัๅงครูละนักรียนรับผิดชอบประจ ำฐำนรียนรูຌ  ประกอบดຌวยครู ํ-๎ คน นักรียน 
ํ-๏ คน ละผูຌทนชุมชนอยำงนຌอย  ํ  คน  รวม  ํ์ ฐำนรียนรูຌหลัก ดยมีจำสิบต ำรวจจริญรัตน์  
มกขศักดิ์   ป็นผูຌประสำนงำน ละจัดวิทยำกรทนหำกผูຌรับผิดชอบเมอยู 
 

 

 

 

 

ํํ) ตงตัๅงครูภำษำตำงประทศป็นผูຌชวยวิทยำกร฿นตละฐำน นืไองจำก฿นป ๎๑๑๔ นีๅ 
ประทศเทยจะขຌำสู AEC อยำงป็นทำงกำร ดังนัๅนรงรียนจึงตรียมควำมพรຌอมดยจัดครูภำษำอังกฤษ  
ละภำษำพมำ ป็นผูຌชวยวิทยำกร฿นตละฐำน พืไออธิบำย฿หຌผูຌขຌำยีไยมชมเดຌขຌำ฿จ  อีกทัๅงทัๅงปัจจุบันมี
ผูຌศึกษำดูงำนจำกคำยผูຌอพยพอุຌมป้ยม ละนุพ มำขอดูงำนหลำยครัๅง  จ ำป็นตຌอง฿ชຌภำษำอังกฤษ ละ
ภำษำพมำ฿นกำรสืไอสำร พืไอ฿หຌขຌำ฿จชัดจนขึๅน 

ํ๎) กำรบูรณำกำรกับกำรรียนกำรสอน   พืไอ฿หຌนักรียนขຌำ฿จกีไยวกับกิจกรรมกำร   
ลีๅยงสัตว์งำยขึๅน   จึงมีกำร฿หຌฐำนรียนรูຌป็นจุดรียนรูຌภำษำตำงประทศทีไจ ำป็น ชน ภำษำอังกฤษ 
ภำษำพมำ  ป็นตຌน จึงมีกำรขียนค ำศัพท์กีไยวกับกำรลีๅยงสัตว์ติดตำมฐำนรียนรูຌพืไ อ฿หຌนักรียนเดຌฝຄก
กำรออกสียงละปลควำมหมำย พืไอน ำเป฿ชຌประยชน์ตอเป  

ํ๏)  จัดท ำสืไอผนพับนะน ำศูนย์ละขຌอมูลฐำนตำง โ พืไอ฿หຌผูຌขຌำชมศูนย์เดຌขຌำ฿จงำย
ละสะดวก฿นกำร฿หຌค ำนะน ำ฿นตละฐำน  เดຌก  ผนพับนะน ำรงรียน  ผนพับนะน ำศูนย์
รียนรูຌ  ละผนควำมรูຌ฿นตละฐำน  ป็นตຌน 

 

 



~ ํ๏๑ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนพับนะน ำ รร.ตชด.บຌำนมกลองคี (ดຌำนหนຌำ) 
 
 

 

 

 

 

 

ผนพับนะน ำรงรียน 

 

 

ผนพับนะน ำ รร.ตชด.บຌำนมกลองคี (ดຌำนหลัง) 
 



~ ํ๏๒ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนพับนะน ำ ศูนย์รียนรูຌกำรผลิตปศุสัตว์ รร.ตชด.บຌำนมกลองคี (ดຌำนหนຌำ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนพับนะน ำ ศูนย์รียนรูຌกำรผลิตปศุสัตว์ รร.ตชด.บຌำนมกลองคี (ดຌำนหลัง) 



~ ํ๏๓ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนพับนะน ำ กิจกรรมกำรผลิตปศุสัตว์ รร.ตชด.บຌำนมกลองคี (ดຌำนหนຌำ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ผนพับนะน ำ กิจกรรมกำรผลิตปศุสัตว์ รร.ตชด.บຌำนมกลองคี (ดຌำนหลัง) 



~ ํ๏๔ ~ 
 

๒. การจัดฐานรียนรูຌ  จ านวน  ํ์  ฐานรียนรูຌ 
 

ฐานรียนรูຌทีไ  ํ  :  ส านึก฿นพระมหากรุณาธิคุณ 

วัตถุประสงค์  พืไอ฿หຌผูຌขຌาฐานรียนรูຌ 
ํ) ส ำนึก฿นพระมหำกรุณำธิคุณของสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ   สยำมบรมรำชกุมำรี   

ทีไทรงมีพระมตตำ฿นกำรด ำนินครงกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร  มำตัๅงตป  ๎๑๏๏ 

๎) ศึกษำพระรำชประวัติของสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   
๏) นะน ำรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี  
นืๅอหา/ขຌอมูล฿นฐานรียนรูຌ 
ํ)  พระรำชประวัติของสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
๎)  ขຌอมูลครงกำรพระรำชด ำริ ๔ ครงกำร 

๏)  ขຌอมูลรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี ต.มกร  อ.อุຌมผำง  จ.ตำก 

๐)  ขຌอมูลครงกำรกษตรพืไออำหำรกลำงวันของรงรียน 

๑)  ขຌอมูลกิจกรรมกำรลีๅยงสัตว์ของรงรียน 
 

ฐานรียนรูຌทีไ  ๎  :  การผสมอาหารสัตว์บบลดตຌนทุน 

วัตถุประสงค์   พืไอ฿หຌผูຌขຌำฐำนรียนรูຌ 
ํ)  มีควำมรูຌกีไยวกับอำหำรสัตว์ ละวัตถุดิบตละชนิดทีไน ำมำ฿ชຌป็นอำหำรสัตว์ 
๎)  กำรลดตຌนทุนกำรลีๅยงสัตว์ดຌวยกำรผลิตอำหำรสัตว์฿ชຌอง   
นืๅอหา/ขຌอมูล฿นฐานรียนรูຌ 
ํ)  ควำมรูຌกีไยวกับอำหำรสัตว์ละวัตถุดิบทีไมี฿นทຌองถิไน 

๎)  กำรผสมอำหำรขຌนส ำหรับลีๅยงสัตว์ 
๏)  กำรผลิตอำหำรสัตว์จำกวัสดุธรรมชำติ 
๐)  กำรฝຄกปฏิบัติจริง 

 

ฐานรียนรูຌทีไ ๏ : การลีๅยงเกเขบบปลอยลาน  
วัตถุประสงค์   พืไอ฿หຌผูຌขຌำฐำนรียนรูຌ 
ํ)  มีควำมรูຌกีไยวกับกำรลีๅยงเกเขบบปลอยลำน 

๎)  ทรำบปัจจัยทีไกีไยวขຌองกับกำรลีๅยงเกเขบบปลอยลำน 

๏)  น ำเปปรับ฿ชຌหลังจำกสรใจสิๅนกำรรียนรูຌตำมควำมหมำะสม 

นืๅอหา/ขຌอมูล฿นฐานรียนรูຌ 
ํ)  ควำมรูຌกีไยวกับกำรลีๅยงเกเขบบปลอยลำน 

๎)  องค์ประกอบละปัจจัยส ำคัญ฿นกำรลีๅยงเกเขบบปลอยลำน 



~ ํ๏๕ ~ 
 

ฐานรียนรูຌทีไ  ๐  :  การลีๅยงเกพืๅนมือง 
วัตถุประสงค์   พืไอ฿หຌผูຌขຌำฐำนรียนรูຌ 
ํ)  มีควำมรูຌกีไยวกับกำรลีๅยงเกพืๅนมือง 
๎)  ทรำบปัจจัยทีไกีไยวขຌองกับกำรลีๅยงเกพืๅนมือง 
๏)  น ำเปปรับ฿ชຌหลังจำกสรใจสิๅนกำรรียนรูຌตำมควำมหมำะสม 

นืๅอหา/ขຌอมูล฿นฐานรียนรูຌ 
ํ)  ควำมรูຌกีไยวกับกำรลีๅยงเกพืๅนมืองสำยพันธุ์ตำง โ 

๎)  องค์ประกอบละปัจจัยส ำคัญ฿นกำรลีๅยงเกพืๅนมือง 
 

ฐานรียนรูຌทีไ ๑ : การลีๅยงสุกร/หมูหลุม 

วัตถุประสงค์   พืไอ฿หຌผูຌขຌำฐำนรียนรูຌ 
ํ)  มีควำมรูຌกีไยวกับกำรลีๅยงสุกร  
๎)  ทรำบองค์ประกอบละปัจจัยทีไกีไยวขຌองกับกำรลีๅยงสุกรบบตำง โ  
๏)  น ำเปปรับ฿ชຌหลังจำกสรใจสิๅนกำรรียนรูຌตำมควำมหมำะสม 

นืๅอหา/ขຌอมูล฿นฐานรียนรูຌ 
ํ)  ควำมรูຌกีไยวกับกำรลีๅยงสุกรบบทัไวเป ละกำรลีๅยงบบหมูหลุม 

๎)  องค์ประกอบละปัจจัยส ำคัญ฿นกำรลีๅยงสุกรบบตำง โ 
 

 

ฐานรียนรูຌทีไ  ๒  :  การลีๅยงป็ดทศ 

วัตถุประสงค์   พืไอ฿หຌผูຌขຌำฐำนรียนรูຌ 
ํ)  มีควำมรูຌกีไยวกับกำรลีๅยงป็ดทศ  
๎)  ทรำบองค์ประกอบละปัจจัยทีไกีไยวขຌองกับกำรลีๅยงป็ดทศ  
๏)  น ำเปปรับ฿ชຌหลังจำกสรใจสิๅนกำรรียนรูຌตำมควำมหมำะสม 

นืๅอหา/ขຌอมูล฿นฐานรียนรูຌ 
ํ)  ควำมรูຌกีไยวกับกำรลีๅยงป็ดทศ 

๎)  องค์ประกอบละปัจจัยส ำคัญ฿นกำรลีๅยงป็ดทศ 
 

 

ฐานรียนรูຌทีไ ๓ : การผลิตอาหารหมักจากวัตถุดิบ฿นทຌองถิไน 

วัตถุประสงค์   พืไอ฿หຌผูຌขຌำฐำนรียนรูຌ 
ํ)  มีควำมรูຌกีไยวกับวัตถุดิบอำหำรสัตว์ทีไมี฿นทຌองถิไน  
๎)  ทรำบวิธีกำรท ำอำหำรหมักจำกวัตถุดิบ฿นทຌองถิไน  
๏)  น ำเปปรับ฿ชຌหลังจำกสรใจสิๅนกำรรียนรูຌตำมควำมหมำะสม 

 



~ ํ๐์ ~ 
 

นืๅอหา/ขຌอมูล฿นฐานรียนรูຌ 
ํ)  ควำมรูຌกีไยวกับวัตถุดิบอำหำรสัตว์ทีไมีอยู฿นทຌองถิไน  
๎)  วิธีกำรท ำอำหำรหมักจำกวัตถุดิบ฿นทຌองถิไน ชน หยวกกลຌวย ป็นตຌน 
 

ฐานรียนรูຌทีไ  ๔  :  การจัดการมูลสัตว์ละวัสดุรองพืๅนคอกสัตว์ 
วัตถุประสงค์   พืไอ฿หຌผูຌขຌำฐำนรียนรูຌ 
ํ)  มีควำมรูຌกีไยวกับกำรจัดกำรมูลสัตว์ละวัสดุรองพืๅนคอกสัตว์  
๎)  ทรำบวิธีกำรท ำปุ๋ยหมักจำกมูลสัตว์ละวัสดุรองพืๅนคอกสัตว์  
๏)  น ำเปปรับ฿ชຌหลังจำกสรใจสิๅนกำรรียนรูຌตำมควำมหมำะสม  

นืๅอหา/ขຌอมูล฿นฐานรียนรูຌ 
ํ)  ควำมรูຌกีไยวกับกำรจัดกำรมูลสัตว์ละวัสดุรองพืๅนคอกสัตว์ 
๎)  วิธีกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์จำกมูลสัตว์ 

 

ฐานรียนรูຌทีไ  ๕  :  การปรรูปละการท าผลิตภัณฑ์จากผลผลิต 

วัตถุประสงค์   พืไอ฿หຌผูຌขຌำฐำนรียนรูຌ 
ํ)  มีควำมรูຌกีไยวกับกำรปรรูปละกำรท ำผลิตภัณฑ์จำกนืๅอสัตว์  
๎)  ทรำบวิธีกำรปรรูปละกำรท ำผลิตภัณฑ์จำกนืๅอสัตว์ 
๏)  น ำเปปรับ฿ชຌหลังจำกสรใจสิๅนกำรรียนรูຌตำมควำมหมำะสม 

นืๅอหา/ขຌอมูล฿นฐานรียนรูຌ 
ํ)  ควำมรูຌกีไยวกับกำรปรรูปละกำรท ำผลิตภัณฑ์จำกนืๅอสัตว์ 
๎)  วิธีกำรปรรูปละกำรท ำผลิตภัณฑ์จำกนืๅอสัตว์  

 

ฐานรียนรูຌทีไ ํ์ :  บຌานพอพียงละกຍสชีวภาพจากมูลสัตว์ 
วัตถุประสงค์   พืไอ฿หຌผูຌขຌำฐำนรียนรูຌ 
ํ)  ทรำบวิถีชีวิตของชำวกะหรีไยงละกำรประกอบอำชีพ ดยฉพำะดຌำนกำรลีๅยงสัตว์ 
๎)  มีควำมรูຌกีไยวกับกຍสชีวภำพจำกมูลสัตว์  
๏)  ทรำบวิธีผลิตกຍสชีวภำพจำกมูลสัตว์  
๐)  น ำเปปรับ฿ชຌหลังจำกสรใจสิๅนกำรรียนรูຌตำมควำมหมำะสม 

นืๅอหา/ขຌอมูล฿นฐานรียนรูຌ 
ํ)  ขຌอมูลทัไวเปของชำวกะหรีไยง  ซึไงป็นชนสวน฿หญบนพืๅนทีไสูง 
๎)  ควำมรูຌกีไยวกับกຍสชีวภำพจำกมูลสัตว์  
๏)  วิธีกำรผลิตกຍสชีวภำพจำกมูลสัตว์ละกำรน ำเป฿ชຌประยชน์  

 



~ ํ๐ํ ~ 
 

๓. รางวัลละความส ารใจทีไเดຌรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 ๓.ํ รางวัลทีไรงรียนเดຌรับกีไยวกับกิจกรรมปศุสัตว์ 
พ.ศ. ๎๑๒์  เดຌรับรำงวัลดังตอเปนีๅ 
- รงรียนตຌนบบ฿นถิไนทุรกันดารดีดน(ดຌานปศุสัตว์) จังหวัดตาก ประจ ำป ๎๑๑๕/๎๑๒์ 

พ.ศ. ๎๑๑๔   
- ชนะลิศ  ระดับประทศ  ครงกำรศูนย์รียนรูຌกำรผลิตปศุสัตว์ตำมนวทำงปรัชญำ

ศรษฐกิจพอพียง  พืไอฉลิมพระกียรติ สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  นืไอง฿น
อกำสฉลองพระชนมำยุ  ๑  รอบ  ๎   มษำยน   ๎๑๑๔   

- ชนะลิศ  ระดับขต  ๒  ครงกำรศูนย์รียนรูຌกำรผลิตปศุสัตว์ตำมนวทำงปรัชญำ
ศรษฐกิจพอพียง  พืไอฉลิมพระกียรติ สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  นืไอง฿น
อกำสฉลองพระชนมำยุ  ๑  รอบ  ๎   มษำยน   ๎๑๑๔ 

พ.ศ. ๎๑๑๐   
- ชนะลิศ  ระดับประทศ  รงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ   กิจกรรมปศุสัตว์ดีดน 

- ชนะลิศ  ระดับขต ๒  รงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ    กิจกรรมปศุสัตว์ดีดน   
พ.ศ. ๎๑๑๏   
- ชนะลิศ  ระดับขต ๒  รงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ  กิจกรรมปศุสัตว์ดีดน 

 
   

 ๓.๎ รางวัลบุคลากรทีไรับผิดชอบกิจกรรมปศุสัตว์ละผูຌบริหารรงรียนเดຌรับ 

ํ. ดาบต ารวจจริญรัตน์   มกขศักด์ิ  ครูปศุสัตว์  เดຌรับรำงวัลครูตຌนบบ฿นรงรียน 
ถิไนทุรกันดำรดีดน(ดຌำนปศุสัตว์)  จังหวัดตำก  ประจ ำป  ๎๑๑๕ / ๎๑๒์ 

๎. ดาบต ารวจคณิต  ชางงิน  ครู฿หญ   เดຌรับรำงวัลครูจຌำฟງำกรมหลวงนรำธิวำส-    
รำชนครินทร์ ประจ ำป  ๎๑๒์ รุนทีไ ๕ 

๏. ดาบต ารวจจริญรัตน์  มกขศักด์ิ   ครูปศุสัตว์  เดຌรับรำงวัลครูจຌำฟງำกรมหลวง
นรำธิวำสรำชนครินทร์  ประจ ำป  ๎๑๑๐  รุนทีไ ๏ 

 

 



~ ํ๐๎ ~ 
 

๔. ถอดบทรียนความส ารใจของรงรียนต ารวจตระวนชายดนบຌานมกลองคี 
 จำกควำมส ำรใจ฿นกำรด ำนินงำนของรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี  สำมำรถ
ถอดบทรียน฿นประดในตำง โ  ดยสรุปเดຌดังนีๅ 
 

 ํ. มีการวางผนการด านินงานอยางป็นระบบ 

ํ.ํ  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ละยุทธศำสตร์กำรลีๅยงสัตว์ทีไชัดจน 

ํ.๎  กำรจัดพืๅนทีไละกำรจัดระบบกำรผลิต  มีกำรก ำหนดพืๅนทีได ำนินกิจกรรมอยำงป็น
สัดสวน  วำงระบบนๅ ำละสຌนทำงดินครอบคลุมพืๅนทีไ  ดยค ำนึงถึงประยชน์ละควำมปลอดภัยสูงสุด  

ํ.๏  กำรจัดบุคลำกรรับผิดชอบ   มีกำรจัดบุคลำกรของรงรียนพืไอรับผิดชอบกิจกรรม
ดຌำนปศุสัตว์ละกิจกรรมอืไน โ ดยมีนักรียนรวมด ำนินกิจกรรมดຌวย 

ํ.๐  กำรวำงผนกำรผลิต฿หຌพียงพอกับควำมตຌองกำรของนักรียน   มีกำรวำงผนกำร
ผลิตพืไอ฿หຌเดຌผลผลิตพียงพอกับควำมตຌองกำรของนักรียน ตำมกณฑ์ทีไก ำหนด คือ  ๐์ กรัม/คน/มืๅอ 
ตลอดปกำรศึกษำ สริมดຌวยถัไวมลใดหຌง  ตหำกเมมีถัไวมลใดหຌงตຌอง฿ชຌนืๅอสัตว์ ๔์ กรัม/คน/มืๅอ ซึไง
ทีไผำนมำรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนสำมำรถผลิตนืๅอสัตว์เดຌอยำงพียงพอละหลือจ ำหนำย 

ํ.๑  กำรสรຌำงกำรรับรูຌละพัฒนำควำมรูຌ  มีกำรประชุมชีๅจงพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จกครู
ละนักรียนทีไรวมด ำนินกิจกรรม นอกจำกนีๅยังขຌำรวมกำรอบรม ประชุม สัมมนำ กับหนวยงำนตำง โ 
ทีไกีไยวขຌองอยำงสมไ ำสมอ 

 

 ๎. นຌนกระบวนการมีสวนรวมละการประสานงานความรวมมือกับหนวยงาน 

๎.ํ  กำรมีสวนรวมของครูละบุคลำกร฿นรงรียน ครูทุกคน฿นรงรียนมีสวนรวม฿นกำร
ด ำนินกิจกรรม 

๎.๎  กำรมีสวนรวมของนักรียน  ดยปຂดอกำส฿หຌนักรียนขຌำรวมกิจกรรมละก ำหนด
หนຌำทีไควำมรับผิดชอบอยำงชัดจน฿นกำรปฏิบัติงำนตละกิจกรรม 

๎.๏  กำรมีสวนรวมของผูຌปกครองละชุมชน  นืไองจำกรงรียนป็นสวนหนึไงของชุมชน 
ดังนัๅน ฿นกำรด ำนินกิจกรรมตำง โ ฿นรงรียน จึงตຌองขอควำมรวมมือละปຂดอกำส฿หຌชุมชนมี     
สวนรวม฿นกำรด ำนินงำน฿นขัๅนตอนตำง โ ชน กำรสนับสนุนวัสดุ฿นกำรสรຌำงรัๅวหรือรงรือนลีๅยงสัตว์  
กำรพัฒนำรงรียน  ป็นตຌน 

๎.๐  กำรประสำนควำมรวมมือกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง  นืไองจำกมีหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง
หลำยภำค/สวน  ฿นกำรด ำนินงำนทีไผำนมำรงรียนเดຌมีกำรประสำนควำมรวมมือจำกหนวยงำนตำง โ 
อยูสมอ จึงท ำ฿หຌเดຌรับกำรสนับสนุนป็นอยำงดีจำกหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง 

 

 

 



~ ํ๐๏ ~ 
 

 ๏. พัฒนาดยนຌนหลักการพึไงตนอง 
๏.ํ  นຌอมน ำหลักปรัชญำของศรษฐกิจพอพียงมำป็นนวทำงกำรด ำนินงำน   ป็น

นวทำงปฏิบัติทีไรงรียนเดຌยึดป็นนวทำงตลอดมำตัๅงตป ๎๑๑๎   ถึงปัจจุบัน ละเดຌรับกำรคัดลือก
฿หຌน ำสนอผลงำนกำรด ำนินงำนทีไป็นลิศ รืไอง กำรลีๅยงสัตว์ตำมนวทำงของปรัชญำศรษฐกิจ
พอพียง  หนຌำทีไประทับ สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  นืไอง฿นอกำสสดใจฯ พืไอ
ปຂดกำรประชุมวิชำกำร  สำมทศวรรษกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำรตำมพระรำชด ำริ  
สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี  ภำคหนือ   มืไอวันทีไ  ๎๓   ธันวำคม ๎๑๑๏    
ณ  ศูนย์กลำงสดงสินคຌำ ศูนย์ประชุมพืไอสงสริมกำรทองทีไยว  ทศบำลนครมสอด  อ ำภอมสอด  
จังหวัดตำก   

๏.๎  นຌนกำรด ำนินงำน฿นรูปบบกำรกษตรยัไงยืน  ฿หຌควำมส ำคัญ฿นกำรลดกำร฿ชຌ
สำรคมีหรือลดกำร฿ชຌอำหำรส ำรใจรูป ตสงสริม฿หຌ฿ชຌนวทำงกษตรอินทรีย์ ผลิตปุ๋ย ละอำหำรสัตว์
฿ชຌอง พืไอควำมยัไงยืนละลดตຌนทุน   

๏.๏  ลดกำรพึไงพำจำกภำยนอกดยน ำวัตถุดิบ฿นทຌองถิไนมำ฿ชຌ฿นกำรลีๅยงสัตว์  มีกำรน ำพืช
ทีไมี฿นทຌองถิไนมำ฿ชຌป็นอำหำรสัตว์  ดยผำนกระบวนกำรหมักพืไอพิไมคุณคำทำงภชนะอำหำรสัตว์ ละ
กำร฿ชຌวัตถุดิบทำงกำรกษตร฿นทຌองถิไนทีไมีรำคำถูกละหำงำยมำ฿ชຌป็นสวนผสมอำหำรสัตว์  ชน 
ขຌำวพด  ขຌำวปลือก   ร ำ  ปลำยขຌำว  ป็นตຌน   ละสรຌำงหลงอำหำรสัตว์ขึๅนภำย฿นรงรียน ดຌวยกำร
ปลูกหญຌำละพืชอำหำรสัตว์  ชน  หญຌำบุหงำนรำ  หญຌำรูซีไ  หญຌำนปยร์ปำกชอง ํ  ป็นตຌน 

๏.๐  กำรบริหำรผลผลิตละกำรสรຌำงงินกองทุน  มีกำรบริหำรผลผลิตอยำงป็นระบบ
ตลอดปกำรผลิต กลำวคือชวงปຂดภำครียน จ ำหนำยผำนระบบสหกรณ์ของรงรียน สวนชวงปຂดภำค
รียนจ ำหนำย฿หຌกชุมชนละบุคคลทัไวเป  รำยเดຌทัๅงหมดน ำมำจัดตัๅงป็นกองทุนลีๅยงสัตว์ของรงรียน  
ส ำหรับ฿ชຌ฿นกำรด ำนินกิจกรรม฿นรุนถัดเป 

 

 ๐. การสรຌางครือขายละการขยายผลการพัฒนา 

๐.ํ  กำรสรຌำงครือขำยกำรผลิตพืไอพิไมหลงอำหำรปรตีน  รงรียนมีกำรคัดลือก
ผูຌปกครองทีไมีควำมพรຌอมพืไอขยำยผลจำกรงรียน฿นกำรปลูกพืชละลีๅยงสัตว์ ฿นกรณีทีไรงรียนผลิต
เมพียงพอ฿นบำงชวงฤดูกำล  ท ำ฿หຌนักรียนเดຌรับปรตีนจำกนืๅอสัตว์เดຌอยำงพียงพอตำมกณฑ์ทีไ
ก ำหนด  สำมำรถชวยลดปัญหำทำงดຌำนภชนำกำรของนักรียน฿นวัยรียนเดຌอีกทำงหนึไง 

๐.๎  กำรสรຌำงครือขำยดຌำนกำรพัฒนำกำรตลำดละขยำยผลสูชุมชน ฿นกรณีทีไรงรียน
สำมำรถผลิตเดຌกินควำมตຌองกำรของนักรียน กใจ ำหนำยสวนทีไหลือ฿หຌกชุมชนพืไอกำรบริภคละ
ขยำยพันธุ์  จึงท ำ฿หຌรงรียนเมมีปัญหำดຌำนกำรตลำดจ ำหนำยผลผลิต  
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๐.๏  กำรสงสริมละพัฒนำกำรรียนรูຌ ศึกษำดูงำน ละพัฒนำบุคลำกร  รงรียนมีกำรสง
บุคลำกรขຌำรวมลกปลีไยนรียนรูຌ อบรม ประชุมสัมมนำ ศึกษำดูงำน อยำงตอนืไอง ทัๅงทีไรงรียน
ด ำนินกำรอง หรือหนวยงำนอืไนจัด 

๐.๐  กำรผยพรควำมรูຌดยผำนศูนย์รียนรูຌกำรผลิตปศุสัตว์  ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๔  เดຌมีกำร
จัดตัๅงป็นศูนย์รียนรูຌกำรผลิตปศุสัตว์ตำมนวทำงปรัชญำศรษฐกิจพอพียง  พืไอฉลิมพระกียรติ 
สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี นืไอง฿นอกำสฉลองพระชนมำยุ  ๑  รอบ  ๎   
มษำยน   ๎๑๑๔   มีกำรรวบรวมควำมรูຌอยำงป็นระบบดยจัดป็นฐำนรียนรูຌ  ํ์ ฐำน มีผูຌขຌำยีไยม
ชมกิจกรรมกวำ  ๑์์  คน 

   

๑. การศึกษา พัฒนา ละตอยอดกิจกรรม สูความขຌมขใงละยัไงยืน 

๑.ํ  กำรศึกษำ ทดลอง พืไอพัฒนำดຌำนกำรปศุสัตว์ละกิจกรรมทีไกีไยวขຌอง  มีกำรศึกษำ
ทดลองพืไอดูควำมป็นเปเดຌ ชน  กำรน ำหญຌำบุหงำนรำ จำกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มำปลูกพืไอป็น
อำหำรสัตว์  กำรทดลองผสมอำหำรขຌน฿ชຌอง  กำรทดลองผลิตอำหำรหมักจำกหยวกกลຌวยจนเดຌสูตรทีไ
สำมำรถลีๅยงสัตว์เดຌดี  ท ำ฿หຌรงรียนมีนวทำง฿นกำรด ำนินกิจกรรมทีไหลำกหลำยละสำมำรถลด
ตຌนทุนกำรผลิตเดຌอีกดຌวย 

๑.๎  กำรตอยอดกิจกรรมสูควำมขຌมขใงละยัไงยืน อยำงป็นระบบครบวงจร   มีกำรตอ
ยอดกิจกรรมพืไอ฿หຌกำรผลิตป็นระบบละครบวงจร  ชน  กำรสีขຌำวองพืไอน ำผลพลอยเดຌ ชน ร ำ 
ปลำยขຌำว ละกลบ มำ฿ชຌ฿นกำรลีๅยงสัตว์  กำรบดขຌำวพดดຌวยครืไองบดทีไซืๅอดຌวยงินกองทุนของ
ตนอง พืไอ฿หຌเดຌวัตถุดิบอำหำรสัตว์ทีไมีคุณภำพ   นอกจำกนีๅยังมีกำรทดลองผลิตสัตว์ปกดย฿ชຌตูຌฟักเข   
ทีไเดຌรับกำรสนับสนุนจำกกรมปศุสัตว์    มีกำรผลิตสุกรพันธุ์ดีจำกพอมพันธุ์ของกรมปศุสัตว์  ท ำ฿หຌชวย
ลดปัญหำทำงดຌำนอำหำรสัตว์  ละพันธุ์สัตว์  ส ำหรับลีๅยง฿นพืๅนทีไทุรกันดำรเดຌป็นอยำงดี     

๑.๏  ควำมตอนืไองของกำรด ำนินกิจกรรมละกำรบริหำรจัดกำรทีไ ดี  จุดดนของรงรียน
ต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคีทีไส ำคัญ คือ ควำมตอนืไองของกำรด ำนินกิจกรรมทัๅงปลูกพืชละ
ลีๅยงสัตว์ทีไมีควำมตอนืไองตลอดทัๅงป นับตัๅงตป ๎๑๑๎ ป็นตຌนมำจนถึงปัจจุบัน ท ำ฿หຌมีผลผลิต
พียงพอกับควำมตຌองกำรของจ ำนวนนักรียน ละสำมำรถจ ำหนำยสูชุมชนพืไอสรຌำงงินกองทุนทีไ
พียงพอละมัไนคง฿นกำรด ำนินงำน฿นรุนตอโ เป อยำงมีประสิทธภำพ 

๑.๐  ควำมสียสละ ทุมท ละอำ฿จ฿ส ของบุคลำกรทีไรับผิดชอบ  ป็นปัจจัยทีไส ำคัญทีไสุด
ทีไท ำ฿หຌกิจกรรมดຌำนกำรลีๅยงสัตว์ของรงต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี  ประสบผลส ำรใจละ
ป็นทีไยอมรับของหนวยงำนละบุคคลทัไวเป คือ มีบุคลำกรทีไมีควำมสียสละ  ทุมท  ละอำ฿จ฿ส฿น
กำรด ำนินกจิกรรมป็นอยำงดี   ประกอบดຌวย บุคคลส ำคัญ  ๎ นำย   คือ 
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ํ. ดาบต ารวจคณิต  ชางงิน  ครู฿หญรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี 
ตัๅงต ป พ.ศ.  ๎๑๑๎-ปัจจุบัน   ทีไ฿หຌควำมส ำคัญกับครงกำรกษตรพืไออำหำรกลำงวันป็นอันดับรก 
ดยฉพำะอยำงกิจกรรมดຌำนกำรลีๅยงสัตว์ละประมง  ฿หຌกำรสนับสนุนทุก โ ดຌำน ทีไจะท ำ฿หຌบรรลุ
ปງำหมำย  ละ฿หຌควำมรวมมือกับหนวยรำชกำรป็นอยำงดียิไง  จึงท ำ฿หຌบุคลำกรทุกคนปฏิบัติงำนดຌวย
ควำมสบำย฿จละมีก ำลัง฿จพรຌอมทีไจะทุมท฿นกำรท ำงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๎. ดาบต ารวจจริญรัตน์  มกขศักด์ิ  ครูปศุสัตว์รงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำน

มกลองคี  ตัๅงตป  ๎๑๑๎-ปัจจุบัน ป็นผูຌทีไมีสวนส ำคัญทีไท ำ฿หຌกิจกรรมดຌำนกำรลีๅยงสัตว์ของรงรียน
ประสบควำมส ำรใจอยำงรวดรใว  ดຌวยควำมมุงมัไน ทุมท สียสละ ละป็นบุคคลทีไเฝຆรียนรูຌอยู
ตลอดวลำ  จึงท ำ฿หຌมีกำรริริไมกิจกรรม฿หม โ ทีไป็นประยชน์ตอกำรลีๅยงสัตว์  สำมำรถสรຌำงกองทุน
กิจกรรมปศุสัตว์ตัๅงตป  ๎๑๑๏ -ปัจจุบัน  ดยมีจ ำนวนพิไมขึๅนทุกป  ปัจจุบันมีงินกองทุนอยู฿นบัญชี
ธนำคำร  จ ำนวน  ํ๒์,์์์ บำท  ละมีงินสดส ำหรับป็นทุนหมุนวียน ประมำณ  ๎์์,์์์  บำท 
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สรุป 

 ควำมส ำรใจของรงรียนต ำรวจตระวนชำยดนบຌำนมกลองคี   อ ำภออุຌมผำง  จังหวัดตำก  
ป็นตัวอยำงทีไดีละนำยกยอง  สำมำรถป็นตຌนบบ฿หຌรงรียนอืไน โ ฿นกำรน ำเปป็นนวทำง฿นกำร
ปฏิบัติงำน  ซึไงรงรียนต ำรวจตระวนชำนดนบຌำนมกลองคีกใคยประสบปัญหำดຌำนผลผลิตเม
พียงพอชนดียวกับอีกหลำยรงรียน  ตกใสำมำรถกຌำวควำมขำดคลนมำสูควำมพียงพอ ขຌมขใง  
ละยัไงยืน฿นวันนีๅ  ดยปัจจัยทีไท ำ฿หຌรงรียนประสบผลส ำรใจมพอสรุปเดຌ  ดังนีๅ 

ํ. มีบุคลำกรทีไมีควำมรูຌควำมสำมำรถละประสบกำรณ์ดຌำนกำรลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงกำร
ตำมพระรำชด ำริมำป็นวลำกวำ ํ์ ป  ทีไมีควำมมุงมัไน ทุมท ละสียสละพืไอ฿หຌครงกำรกษตรพืไอ
อำหำรกลำงวันมีควำมขຌมขใงละยัไงยืน   ดยฉพำะอยำงยิไงกิจกรรมกำรลีๅยงสัตว์ของรงรียน ทีไเดຌท ำ
มำอยำงตอนืไอง ริไมจำกทดลองท ำจ ำนวนนຌอย โ กอน พอมีควำมช ำนำญกใขยำย฿หຌมำกขึๅนจนท ำ฿หຌ
เดຌผลผลิตพียงพอกับควำมตຌองกำรของนักรียนตำมกณฑ์ทีไก ำหนด 

๎. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ ละยุทธศำสตร์กำรลีๅยงสัตว์ทีไชัดจน ท ำ฿หຌ มีทิศทำง฿น
กำรด ำนินงำนทีไนนอน  นอกจำกนีๅยังมีกำรวำงผนกำรผลิตอยำงป็นระบบละตอนืไอง 

๏. มีกำรจัดพืๅนทีไ ฿นกำรด ำนินกิจกรรมทีไ หมำะสม ป็นสัดสวน ละมีกำรวำงระบบ
สำธำรณูปภคทีไจ ำป็น฿นกำรลีๅยงสัตว์อยำงหมำะสม ชน ระบบนๅ ำ฿ชຌ  นๅ ำประปำ เฟฟງำ  ป็นตຌน 

๐. มีกิจกรรมกำรลีๅยงสัตว์ทีไหลำกหลำย พืไอ฿หຌเดຌผลผลิตทีไพียงพอกับควำมตຌองกำรของ
นักรียน  ดยกำรจ ำหนำยผำนระบบสหกรณ์ของรงรียนพืไอน ำงินสมทบกองทุนลีๅยงสัตว์พืไอป็นทุน
฿นกำรด ำนินกำร฿นรุนตอเป 

๑. มีกำรบริหำรจัดกำรทีไดี   ปຂดอกำส฿หຌครู  นักรียน ชุมชน ละศิษย์กำมีสวนรวม฿นกำร
ด ำนินกิจกรรม฿นขัๅนตอนทีไตຌองกำรควำมรวมมือหรือกำรรับผิดชอบ฿นชวงปຂดภำครียน ดยมีครูปศุสัตว์
ป็นบุคลำกรหลัก ละครู฿หญป็นผูຌ฿หຌค ำนะน ำละสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน฿นดຌำนตำง โ     

๒. มีกำรด ำนินงำนดยนຌนกำรพึไงพำตนอง  เดຌก  กำรปรับปรุงละขยำยพันธุ์สัตว์อง  กำร
ผลิตอำหำรสัตว์ดຌวยวัสดุ฿นทຌองถิไนพืไอลดตຌนทุน  กำรสรຌำงหลงพืชอำหำรสัตว์฿นรงรียน  ละกำร
ปรรูปผลผลิตพืไอพิไมมูลคำละสรຌำงรำยเดຌขຌำกองทุน   

๓. มีกำรด ำนินงำนบบบูรณำกำรหรือกืๅอกูลกันระหวำงกิจกรรมตำง โ ชน  กำรสนับสนุน
มูลสัตว์฿หຌกกลุมปลูกพืชพืไอน ำเปปรับปรุงดิน  กลุมพืชสนับสนุนศษผักมำ฿ชຌลีๅยงสัตว์ ป็นตຌน   

๔. มีกำร฿ฝຆหำควำมรูຌละพัฒนำตนองอยูตลอดวลำ ดยป็ดอกำส฿หຌครู ละนักรียนขຌำรวม
กำรอบรม  ประชุมสัมมนำ ละศึกษำดูงำน  พืไอพิไมพูนควำมรูຌละลกปลีไยนประสบกำรณ์ 

๕. กำรผยพรผลงำนละสริมสรຌำงขวัญก ำลัง฿จกผูຌปฏิบัติงำน  ดยกำรรวมสดงผลงำน฿น
อกำสตำง โ  ชน กำรน ำสนอผลงำนกำรลีๅยงสัตว์ตำมนวศรษฐกิจพอพียง หนຌำทีไประทับสมดใจ
พระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   ฿นกำรจัดงำน ๏ ทศวรรษ  ละกำรประกวดผลงำนของ
รงรียนละครูผูຌรับผิดชอบ  จนเดຌรับรำงวัลระดับประทศ  ระดับขตละระดับจังหวัดหลำยครัๅง 



~ ํ๐๓ ~ 
 

บททีไ ๓  
บทสรุปส ำหรับผูຌปฏิบัติงำนครงกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร 

ตำมพระรำชด ำริ สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
  

 จากทีไเดຌรวบรวมละน าสนอมาลຌว฿นบทตาง โ กอนหนຌานีๅ รวมทัๅงจากกรณีศึกษาละการ
ถอดบทรียนรงรียนทีไประสบผลส ารใจ฿นการด านินกิจกรรมการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงการตาม
พระราชด าริ  จะหในเดຌวาผูຌปฏิบัติงานครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารตามพระราชด าริ
สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ควรจะตຌองด านินการตามนวทางดังตอเปนีๅ 
 

ํ. กำรสืบสำนพระรำชปณิธำน฿นกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿นทຌองถิไนทุรกันดำร   
    ของสมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี 
 สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เดຌทรงมีพระมตตาตอดใกละยาวชนทีไ
อยู฿นทຌองถิไนทุรกันดาร  ละพระองค์มีความมุงมัไนทีไจะพัฒนาดใกละยาวชนหลานัๅน฿หຌมีสุขภาพ
พลานามัยขใงรง สมบูรณ์ตามวัย  มีสติปัญญาพรຌอม ชนดียวกับดใกละยาวชนทัไวเป  ดยทรงริไม
ครงการพัฒนาดใกละยาชน฿นถิไนทุรกันดาร  ฿นป  ๎๑๎๏  นับถึงปัจจุบันป็นวลา  ๏๔  ป หรือกวา 
๏ ทศวรรษทีไพระองค์ ทุมทพระวรกาย  พระราชทรัพย์ ละทรงหานวทางพัฒนาดใกละยาวชนทีไอยู
฿นพืๅนทีไทุรกันดาร฿หຌมีความป็นอยูดีขึๅน เดຌรับสารอาหารครบถຌวน ละมีอกาสเดຌรียนหนังสือหมือน
ดใกทัไวเป  ละพืไอ฿หຌการปฏิบัติงานป็นเป฿นทิศทางดียงกัน  จึงทรงก าหนดผนพัฒนาดใกละ
ยาวชน฿นถิไนทุรกันดารขึๅน  ซึไงผนพัฒนาฯ ฉบับรก ริไม฿ชຌมืไอป พ.ศ. ๎๑๏๑-๎๑๏๕  ดยปัจจุบัน
อยู฿นชวงของผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ ๑  ริไม฿ชຌมืไอป พ.ศ. ๎๑๒์-๎๑๒๕ ซึไงป็นผนระยะยาวถึง ํ์ ป 
ประกอบดຌวย ๔ ปງาหมายหลัก ๎ํ ปງาหมายยอย ๏๐ ตัวชีๅวัด  เดຌก  
 ปງาหมายหลักทีไ ํ  สริมสรຌางสุขภาพของดใกตัๅงต฿นครรภ์มารดา  

ปງาหมายหลักทีไ ๎  พิไมอกาสทางการศึกษา 

ปງาหมายหลักทีไ ๏  สริมสรຌางศักยภาพของดใกละยาวชนทางวิชาการละทางจริยธรรม 

ปງาหมายหลักทีไ ๐  สริมสรຌางศักยภาพของดใกละยาวชนทางงานอาชีพ 

ปງาหมายหลักทีไ ๑ ปลูกจิตส านึกละพัฒนาศักยภาพของดใกละยาวชน฿นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

ปງาหมายหลักทีไ ๒  สริมสรຌางศักยภาพของดใกละยาวชน฿นการอนุรักษ์ละสืบทอดวัฒนธรรม
ละภูมิปัญญาของทຌองถิไนละของชาติเทย 

ปງาหมายหลักทีไ ๓  ขยายการพัฒนาจากรงรียนสูชุมชน 

ปງาหมายหลักทีไ ๔  พัฒนาสถานศึกษาป็นศูนย์บริการความรูຌ 



~ ํ๐๔ ~ 
 

จากปງาหมายหลักดังกลาวขຌางตຌน  กรมปศุสัตว์มีสวนรวม฿นการปฏิบัติงาน฿นปງาหมายหลักทีไ ๐  
ปງาหมายหลักทีไ  ๓ ละปງาหมายหลักทีไ ๔  รวมทัๅงหมด  ๓  ปງาหมายยอย   

ํ. ปງาหมายยอยทีไ ๐.ํ  ดใกละยาวชนมีความรูຌละทักษะพืๅนฐานทางการกษตรยัไงยืน     
฿นการผลิตอาหารพืไอการบริภค 

๎. ปງาหมายยอยทีไ ๐.๎  ดใกละยาวชนมีความรูຌละทักษะพืๅนฐานทางดຌานอาชีพทีไจ าป็น    
฿นการด ารงชีพอยางนຌอย ํ อาชีพ 

๏. ปງาหมายยอยทีไ ๓.ํ   การน ากิจกรรมการผลิตทางการกษตร฿นรงรียนมาสูการผลิต
อาหาร  ฿นระดับครัวรือน 

๐. ปງาหมายยอยทีไ ๓.๏  ดใกละยาวชนสามารถน าความรูຌละทักษะ฿นการรียนรูຌวิชาชีพ
ทีไจ าป็นส าหรับการด ารงชีวิต การบัญชี มา฿ชຌ฿นครอบครัว 

๑. ปງาหมายยอยทีไ ๔.ํ  รงรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาดใกละยาวชน฿หຌป็นนิทรรศการ
ทีไมีชีวิตป็นตัวอยาง฿หຌกประชาชน ครู นักรียน หรือผูຌสน฿จมาศึกษาทดลอง 

๒. ปງาหมายยอยทีไ ๔.๎  ครูละดใกนักรียนสามารถถายทอดความรูຌดยการป็นวิทยากร 

๓. ปງาหมายยอยทีไ ๔.๏  มีวทีลกปลีไยนประสบการณ์฿นการพัฒนาดใกละยาวชนอยาง
กวຌางขวางทัๅง฿นระดับภาค ประทศ ละนานาชาติ 
 จากจ านวนปງาหมายยอยดังกลาว เดຌก าหนดตัวชีๅวัดความส ารใจทีไกรมปศุสัตว์มีสวน฿นการ
ด านินงาน จ านวน  ๑  ตัวชีๅวัด  เดຌก 

ํ. ตัวชีๅวัดทีไ  ๎๓  ปริมาณผลผลิตทางการกษตร พียงพอตามกณฑ์ทีไก าหนด 

๎. ตัวชีๅวัดทีไ  ๎๔  คะนนฉลีไยวิชากษตรของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ ดย฿ชຌบบ
ประมินวิชากษตรป็นรายชัๅนละรายบุคคล บงป็น วัดความรูຌ ๐์ คะนน ละทักษะ ๒์ คะนน 

๏. ตัวชีๅวัดทีไ ๎๕ คะนนฉลีไยวิชาชีพทีไจ าป็นตอการด ารงชีวิตของนักรียนชัๅนประถมศึกษา 
ปทีไ ๒  ดย฿ชຌบบประมินวิชาชีพทีไจ าป็นตอการด ารงชีวิตป็นรายชัๅนละรายบุคคล  บงป็นการวัด
ความรูຌ  ๐์  คะนน ละวัดทักษะ  ๒์ คะนน 

๐. ตัวชีๅวัดทีไ  ๏๏  จ านวนครัวรือนทีไเดຌรับการขยายกิจกรรม 

๑. ตัวชีๅวัดทีไ  ๏๐  จ านวนประชาชนทีไมา฿ชຌหลงรียนรูຌของรงรียน  

 ฿นการปฏิบัติงานพืไอ฿หຌบรรลุตัวชีๅวัดขຌางตຌนนัๅน  ผูຌปฏิบัติงานตຌอง฿ชຌความรูຌความสามารถละ
ทักษะตาง โ  อีกทัๅงยังตຌองกีไยวขຌองกับหนวยงานหรือบุคคลทีไมีสวนรวม฿นการด านินครงการพัฒนา
ดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารตามพระราชด าริ สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ตຌองอาศัยความสียสละ ทุมท ละรับผิดชอบตองานทีไเดຌรับมอบหมาย  ซึไงนอกจากจะป็นการ
ปฏิบัติงานตามหนຌาทีไลຌว ยังป็นการชวยกันสืบสานพระราชปณิธานของสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ทีไมีตอดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตลอดระยะวลา ๏๔ ปทีไผานมา ละยังคง
ด านินตอเปพืไอลดปัญหา ละสรຌางความขຌมขใง฿หຌกรงรียนละชุมชนตอเป 



~ ํ๐๕ ~ 
 

๎. วัตถุประสงค์กำรด ำนินงำนของกรมปศุสัตว์ตอครงกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร
ตำมพรรำะรำชด ำริ สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

 ํ. สนับสนุนการลีๅยงสัตว์฿นรงรียน ฿หຌสามารถผลิตอาหารปรตีนป็นอาหารกลางวันของ
นักรียนเดຌครบตามกณฑ์ตอนืไองตลอดป   
 ๎. สงสริม฿หຌนักรียนมีความรูຌดຌานการลีๅยงสัตว์  ฝຄกปฏิบัติ฿หຌกิดทักษะ  สามารถน าเปปฏิบัติ
หรือป็นอาชีพตอเปเดຌ  รงรียนถายทอดความรูຌขยายละปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ผยพรสูชุมชน 

 ๏. สนับสนุน฿หຌรงรียนมีศักยภาพ  จัดตัๅงกองทุนพืไอการลีๅยงสัตว์ของรงรียน  มีการจด
บันทึกขຌอมูลบัญชีฟาร์มถูกตຌอง  สามารถบริหารจัดการกองทุน฿หຌกิดความตอนืไองละพึไงตนองเดຌ 
 ๐. สงสริม฿หຌนักรียนมีความรูຌพืๅนฐานดຌานการกษตรยัไงยืน  กษตรผสมผสาน  การท า
การกษตรทีไสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม  การ฿ชຌภูมิปัญญาทຌองถิไน฿นการลีๅยงสัตว์   การปรรูปผลผลิต  
ละการจัดการผลิตภาย฿ตຌนวคิดหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 

 

๏. กิจกรรมกำรด ำนินงำนของกรมปศุสัตว์ภำย฿ตຌครงกำรพัฒนำดใกละยำวชน฿นถิไนทุรกันดำร 
ตำมพระรำชด ำริ  สมดใจพระทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  

฿นการปฏิบัติงาน฿หຌบรรลุปງาหมายของครงการนัๅน  ผูຌปฏิบัติงานตຌองทราบวากิจกรรมทีไ    
กรมปศุสัตว์ด านินงานภาย฿ตຌครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด ารินัๅน      
มีอะเรบຌาง ละตຌองท าความขຌา฿จ฿นทุกกิจกรรมพืไอน าเปสูการปฏิบัติทีไมีประสิทธิภาพ  ดยกิจกรรมทีไ
กรมปศุสัตว์ด านินงาน ประกอบดຌวย  

ํ. กิจกรรมสงสริมกำรลีๅยงสัตว์ พืไอ฿หຌรงรียนสามารถผลิตอาหารปรตีนป็นอาหาร
กลางวันของนักรียนเดຌครบตามกณฑ์ตอนืไองตลอดป   ปริมาณอาหารปรตีนทีไดใกวัยรียน (อายุ ๒ - 
ํ๐  ป) ตຌองการ คือ  นืๅอสัตว์  ๐์  กรัม/คน/มืๅอ  ละถัไวมลใดหຌง  ๎๑  กรัม/คน/มืๅอ  หรือ  นืๅอสัตว์  
๔์  กรัม/คน/มืๅอ  พียงอยางดียว (กรณีเมมีการบริภคถัไวมลใดหຌง)  ละน าผลผลิตทีไเดຌมา฿ชຌป็น
วัตถุดิบ฿นการการประกอบอาหารกลางวันของรงรียน  เดຌครบตามกณฑ์ความตຌองการของนักรียน 

๎. กิจกรรมกำรขยำยผลงำนปศุสัตว์จำกรงรียนสูชุมชน  ป็นกิจกรรมทีได านินงานตาม
ปງาหมายหลักของผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริ  สมดใจพระทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ดยมีวัตถุประสงค์  พืไอขยายการพัฒนางานปศุสัตว์จากรงรียนสู
ชุมชน ละครัวรือน 

๏. กิจกรรมรงรียนศูนย์บริกำรควำมรูຌดຌำนปศุสัตว์  ป็นกิจกรรมทีได านินงานตาม
ปງาหมายหลักของผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร  ตามพระราชด าริ  สมดใจพระทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ฉบับทีไ ๑  มีวัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌรงรียนครงการตาม
พระราชด าริป็นศูนย์บริการความรูຌดຌานปศุสัตว์  ดยยึดหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 



~ ํ๑์ ~ 
 

๐. กิจกรรมกำรคัดลือกรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีดน    ดย
ริไมด านินกิจกรรมนีๅมาตัๅงตป พ.ศ. ๎๑๑ํ  ดยมีวัตถุประสงค์ ํ) พืไอคัดลือกรงรียนครงการตาม
พระราชด าริทีไท ากิจกรรมปศุสัตว์ดีดน  ผยพรกียรติคุณละผลงานของรงรียน฿หຌปรากฏก
สาธารณชน  ป็นบบอยางทีไดีละป็นหลงรียนรูຌกรงรียนอืไน โ   ๎)  พืไอสรຌางขวัญละก าลัง฿จก
ครูผูຌปฏิบัติงาน  จຌาหนຌาทีไทีได านินงานกิจกรรมดຌานประสบผลส ารใจป็นทีไประจักษ์  ละ ๏) พืไอป็น
ตຌนบบการพัฒนาละยกระดับมาตรฐานการด านินงานกิจกรรมปศุสัตว์ของรงรียนครงการตาม
พระราชด าริ  ฿หຌด านินงานสนองนวพระราชด าริอยางมีประสิทธิภาพ 

๑. กำรจัดท ำผนปรับปรุงรงรือนลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ  ดย
ประมินจากรงรียนทีไมีผลการด านินงานตไ ากวามาตรฐาน นืไองจากรงรือนคอกสัตว์ช ารุดทรุดทรม  
ควรซอมซมปรับปรุงรงรือน฿หຌมีความมัไนคงขใงรง  ถูกหลักสุขาภิบาล การปງองกันรค สะดวกตอ
การปฏิบัติงานของนักรียน   ดย฿หຌส านักงานปศุสัตว์ขต/ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  ส ารวจสภาพ฿หຌ
ค านะน าซอมซมปรับปรุง  ระบุวิธีการด านินงาน  หลงงบประมาณ  ดย฿ชຌงินกองทุนกิจกรรม   
ปศุสัตว์ของรงรียนหรืองบประมาณทีไรงรียนจัดหาเดຌด านินการกอน  หากเมมีงบประมาณสนับสนุน
จ าป็นตຌองขอรับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์    ฿หຌท าจัดท ารายละอียดขຌอมูลพรຌอมภาพถายสง   
กรมปศุสัตว์ภาย฿นวันทีไ  ๏์  มษายน  ของตละป  ดยนຌนความประหยัดละการมีสวนรวมของ
รงรียน  ผูຌปกครองละชุมชน  ซึไงกรมปศุสัตว์จะพิจารณา฿หຌการสนับสนุนตามความหมาะสมดย฿ชຌ
งบประมาณปกติหรืองินกองทุนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร กรมปศุสัตว์ (กพด.กรมปศุสัตว์) 

 

๐. บทบำทของจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติงำนดຌำนสงสริมกำรลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ  
 ฿นการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ ฿นการสงสริมการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงการตาม
พระราชด าริ  มีความตกตางจากการปฏิบัติงานการสงสริมการลีๅยงสัตว์ทัไวเป ดຌวยขຌอจ ากัดทางดຌาน
พืๅนทีไ การคมนาคม ละความยากล าบากตาง โ  ดังนัๅน จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานจึงตຌองมีความรูຌละทักษะ
฿นดຌานตาง โ ตอเปนีๅ  นืไองจากตຌองสวมบทบาทพืไอ฿หຌการปฏิบัติงานบรรลุปງาหมาย  

ํ) บทบำทของนักส ำรวจ (Explorers)  ดยส ารวจขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับการด านิน
ครงการอยางรอบดຌาน  อยางครบถຌวน ถูกตຌอง ละชืไอถือเดຌ ส าหรับน าเป฿ชຌ฿นการวิคราะห์ละ
วางผนตอเป ซึไงป็นบทบาททีไส าคัญ ตຌอง฿ชຌทักษะละความสามารถของผูຌปฏิบัติงานดຌานการส ารวจ 
การก าหนดรูปบบการกใบขຌอมูล  ละการจัดการขຌอมูล  

๎) บทบำทของนักวิครำะห์ (Analyst)  ตຌองสามารถวิคราะห์ขຌอมูลทุกดຌานทีไรวบรวมมา 
ดยมีกระบวนการตรวจสอบขຌอมูล  วิคราะห์อยางป็นระบบ ถูกตຌอง มนย า ละชืไอถือเดຌ  พืไอป็น
นวทาง฿นการจัดทท าผนการด านินงาน ละสามารถท านายผลทีไจะกิดขึๅนจากการด านินครงการเดຌ  

๏) บทบำทของนักวำงผน (Planner)   ป็นบทบาททีไส าคัญมากนืไองจากป็นการก าหนด
ทิศทางของการด านินงานวาจะเป฿นทิศทาง฿ด  ดยน าขຌอมูลทีไกใบรวบรวมมาขຌาสูกระบวนการ
วิคราะห์ขຌอมูล ลຌวน าผลทีไเดຌมาวางผนการด านินงาน฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของรงรียน  



~ ํ๑ํ ~ 
 

๐) บทบำทของนักประสำนงำน (Coordinator) ฿นการปฏิบัติงานตຌองกีไยวขຌองละ
รวมงานกับหนวยงานละบุคคลหลายฝຆาย จึงจ าป็นตຌองประสานงานทุกฝຆายพืไอ฿หຌการปฏิบัติงานเป฿น
ทิศทางดียวกันละบรรลุปງาหมายของครงการ   

๑) บทบำทของนักประชำสัมพันธ์ละถำยทอดทคนลยี (Public Relations Officer & 

Technology transfer)  ป็นบทบาททีไส าคัญนืไองจากตຌองสรຌางการรับรูຌ฿หຌกผูຌปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌอง  
ซึไงจ าป็นตຌองมีการชีๅจงท าความขຌา฿จ  ละถายถอดทคนลยีทางดຌานการลีๅยงสัตว์฿หຌกครู-นักรียน 
฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ  ฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จละกิดทักษะ ทีไสามารถด านินกิจกรรม
การลีๅยงสัตว์฿นรงรียนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  

๒) บทบำทของนักประมินละติดตำมผล (Evaluator & Tracking) ป็นบทบาททีไส าคัญ
พืไอประมินความป็นเปเดຌ฿นระหวางการด านินครงการ ละประมินผลสัมฤทธิ์ของครงการมืไอ
สิๅนสุดปงบประมาณหรือจบรุนการผลิต 

 

๑. กำรนຌอมน ำหลักกำรทรงงำน฿นพระบำทสมดใจพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยดช  บรมนำถบพิตร 
มำป็นนวทำง฿นกำรปฏิบัติงำน  

หลักการทรงงาน฿นพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช  บรมนาถบพิตร ทีไ
สามารถน ามาป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงาน฿หຌบรรลุปງาหมาย  ประกอบดຌวย   

ํ) ศึกษำขຌอมูลอยำงป็นระบบ  กอนทีไจะลงมือท างานหรือด านินครงการตຌองศึกษา
ขຌอมูลอยางรอบดຌาน  

๎) ระบิดจำกขຌำง฿น  ริไมลงมือท า฿นรงรียนทีไมีความพรຌอมทีไสุดกอน  มืไอเดຌผลส ารใจ   
กใขยายสูรงรียนอืไน โ ตอเป  

๏) ท ำตำมล ำดับขัๅน  ริไมจากการปฏิบัติงาน฿นขัๅนพืๅนฐานละมีความจ าป็นกอน หลังจาก
นัๅนกใพัฒนาขึๅนเปรืไอย โ จนบรรลุปງาหมายของครงการ 

๐) ภูมิสังคม  การพัฒนา฿ดโ ตຌองค านึงถึงสภาพภูมิประทศของบริวณนัๅนวาป็นอยางเร 
ละสังคมวิทยากีไยวกับลักษณะนิสัย฿จคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประพณี฿นตละทຌองถิไนทีไมีความ
ตกตางกัน 

๑) เมติดต ำรำ  มีการปฏิบัติงานดยเมยึดต าราหรือวิชาการมากจนกินเป ควรมีการอนุลม
หรือยืดหยุนพืไอ฿หຌหมาะสมกับความพรຌอมของรงรียน  ดยมีการน าภูมิปัญญาทຌองถิไนมาประยุกต์฿ชຌ
รวมกับวิทยาการสมัย฿หมพืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

๒) ประหยัด  รียบงำย  เดຌประยชน์สูงสุด  ฿นการปฏิบัติงานควรนຌนสิไงทีไมี฿นรงรียน
หรือชุมชนกอนทีไจะน ามาจากภายนอก นຌนความประหยัด รียบงาย สามารถท าเดຌอง ละกิด
ประยชน์สูงสุด 

๓) กำรมีสวนรวม  ฿นการปฏิบัติงานนัๅนควรปຂดอกาส฿หຌทุกคนมีสวนรวม฿นการสดง
ความคิดหในอยางรอบดຌาน 



~ ํ๑๎ ~ 
 

๔) กำรพึไงตนอง  ฿นการสงสริมกิจกรรมการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนมุงนຌนการพึไงพาตนอง 
ดย฿ชຌสิไงทีไมี฿นรงรียนหรือทຌองถิไนมา฿ชຌ฿นการลีๅยงสัตว์ พืไอความขຌมขใงละยัไงยืน 

๕) ท ำงำนอยำงมีควำมสุข  การท างาน฿นพืๅนทีไทุรกันดารป็นการชวย฿หຌดใกละยาวชน  
ทีไดຌอยอกาสเดຌรับอาหารปรตีนจากนืๅอสัตว์พียงพอทีไจะจริญติบตละพัฒนาตามวัย มี ความ
สมบูรณ์ทัๅงกายละ฿จ นอกจากนีๅยังป็นการรวมสนองงานของสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ฿นการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร นับป็นมงคลชีวิตละมีความสุขรวมกัน  

ํ์) รูຌ รัก สำมัคคี   
รู้    คือ  รูຌปัญหา ละรูຌวิธีกຌปัญหานัๅน 

            รัก  คือ  มืไอรูຌถึงปัญหาละวิธีกຌลຌว ราตຌองมีความรักทีไจะลงมือกຌเขปัญหานัๅน 

            สามัคคี  คือ  การกຌเขปัญหาตาง ๆ เมสามารถลงมือท าคนดียวเดຌ ตຌองอาศัยความ
รวมมือ รวม฿จกัน 
 

๒. กำรน ำหลักปรัชญำของศรษฐกิจพอพียงมำป็นนวทำง฿นกำรพัฒนำ   
หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงสามารถน าเปประยุกต์฿ชຌเดຌกับการท างานทุกประภท  

ดยฉพาะอยางยิไงการปฏิบัติงาน฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ  ซึไงมีความหมาะสมมากทีไจะน า
หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงมาป็นนวทาง฿นการพัฒนา  พืไอมุงสูการพึไงตนอง กิดความ
ขຌมขใง ละยัไงยืน  ประกอบดຌวย 

    ํ) ควำมพอประมำณ   ดยการลีๅยงสัตว์ละปลูกพืชผักสวนครัว  ฿นปริมาณทีไหมาะสม
กับจ านวนนักรียนจะรับผิดชอบดูล  เมสรຌางความดือดรຌอน หรือสงผลกระทบตอนักรียน ละมืไอมี
จ านวนมากกใบง฿หຌผูຌปกครองนักรียนน าเปลีๅยงพืไอกຌปัญหาดຌานอาหารละการจัดการดูล   
ขຌอจ ากัดอีกประการหนึไงคือพืๅนทีไ฿นการด านินครงการของตละรงรียนคอนขຌางจ ากัด ดังนัๅน฿นการ
ลีๅยงสัตว์จึงตຌองก าหนด฿หຌพอดีกับสภาพพืๅนทีไ กใจะท า฿หຌเดຌผลผลิตดีกวาการลีๅยงบบออัดซึไงอาจจะ
สรຌางปัญหาอืไน โ ตามมา 

    ๎) ควำมมีหตุผล   ฿นการลีๅยงสัตว์หรือปลูกพืชตาง โ นัๅน  ตຌองมีการวางผนอยาง
หมาะสม  ดยการมีสวนรวมของทุกฝຆาย ตัๅงตครู  นักรียน  ผูຌปกครอง ละหนวยงานสนับสนุน   พืไอ
ศึกษาความป็นเปเดຌละความหมาะสมสอดคลຌองกับสภาพพืๅนทีไละทรัพยากรทีไมีอยู  ชน การลือก
พันธุ์สัตว์ทีไมีอยู฿นทຌองถิไน นืไองจากมีการปรับตัวขຌากับสภาพวดลຌอมเดຌดี  ลีๅยงงาย    ละมี
ความคุຌนคยกับนักรียน ท า฿หຌงายตอการจัดการลีๅยงดู 
     ๏) มีภูมิคุຌมกัน฿นตัว   ฿นการด านินกิจกรรมการลีๅยงสัตว์ของรงรียน  มีการปรึกษาหารือ
กันของผูຌรับผิดชอบพืไอประมินสถานการณ์ทีไจะกิด฿นอนาคต  ป็นการตรียมความพรຌอมหรือคาดการณ์
เวຌลวงหนຌาวาหากมีการปลีไยนปลงกิดขึๅนมีนวทางปງองกันละกຌเขอยางเร  ดังนัๅนจึงเดຌมีการปลูก
พืชผักสวนครัวละลีๅยงสัตว์ทีไหลากหลาย  พืไอ฿หຌการด านินครงการป็นเปอยางตอนืไอง  สามารถ
ทดทนกนัเดຌหากมีความจ าป็น  ดยเดຌมีการวางผนการลีๅยงสัตว์ของรงรียนทัๅงระยะสัๅนละระยะยาว 



~ ํ๑๏ ~ 
 

    ๐) งืไอนเขควำมรูຌ     ฿นการด านินกิจกรรมดຌานการลีๅยงสัตว์ละกิจกรรมดຌานอืไน โของ
รงรียน เดຌมีการศึกษาขຌอมูลตางโทีไกีไยวขຌอง  ทัๅงครูผูຌรับผิดชอบครงการ  ละนักรียนทีไรับผิดชอบต
ละกิจกรรม  มีการก าหนดขอบขตการลีๅยงสัตว์ชนิดตาง โ มีรงรือนทีไมัไนคง ละมีการจัดการดูล
ตามหลักวิชาการทีไผานการประยุกต์฿ชຌรวมกับภูมิปัญญาทຌองถิไน   ดยจัด฿หຌมีการอบรม฿หຌความรูຌก
นักรียนอยางสมไ าสมอ  มีการจัดกิจกรรมทีไกระตุຌน฿หຌนักรียนมีความรูຌความขຌา฿จ฿นกิจกรรมตาง โ 
ของรงรียน  ละมีการจัดการองค์ความรูຌทีไป็นประยชน์ผยพรกผูຌสน฿จดยผานศูนย์บริการความรูຌ
ทีไรงรียนตัๅงขึๅน  ซึไงสอดคลຌองกับผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ฉบับทีไ ๑  พ.ศ. ๎๑๒์ – 
๎๑๒๕ 

    ๑) งืไอนเขคุณธรรม  มีการปลูกฝัง฿หຌนักรียนมีวินัยละมีความรับผิดชอบ฿นการรวม
กิจกรรม  มีการบงหนຌาทีไกันอยางหมาะสม  สงสริม฿หຌมีการชวยหลือซึไงกันละกัน ขยันหมัไนพียร  
อดทน ละสียสละ  ซึไงจะติบตป็นผูຌ฿หญทีไมีคุณภาพตอเป 

 

๓.  หลักกำรปฏิบัตงำนพืไอกำรบรรลุป้ำหมำยอยำงยัไงยืนดຌวย ๓ ก.   
฿นการปฏิบัติงานครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร  ตามพระราชด าริ  ฿นระดับ

พืๅนทีไ฿หຌบรรลุปງาหมายของครงการละมีความยัไงยืนนัๅน  มีปัจจัยทีไกีไยวขຌองหลายปัจจัย  ผูຌขียนเดຌ
น าสนอหลักหรือนวทางการปฏิบัติงาน฿หຌบรรลุปງาหมายอยางยัไงยืนดัวยหลัก  ๓ ก. ประกอบดຌวย 

ํ) กำรสรຌำงกำรรับรูຌ    ป็นการท าความขຌา฿จ฿หຌตรงกันทุกฝຆาย ละพัฒนาศักยภาพ฿น
การปฏิบัติงานของผูຌกีไยวขຌองทุกฝຆาย ดຌวยการ฿หຌความรูຌละพัฒนาทักษะดຌวยวิธีการละชองทางตาง โ    

๎) กำรมีสวนรวม  ดยปຂดอกาส฿หຌทุกฝຆายทีไกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการวางผน  การ
ตัดสิน฿จ ละรวมปฏิบัติงานตามศักยภาพของตน  

๏) กำรพึไงตนอง  หลักส าคัญ฿นการปฏิบัติงาน คือ  มุง฿หຌกิดการพัฒนาบบพึไงพาตนอง
ป็นส าคัญ น าสิไง฿กลຌตัวละศักยภาพทีไมีอยูมาประยุกต์฿ชຌพืไอลดตຌนทุนดຌานการลีๅยงสัตว์ อันจะน าเปสู
ความขຌมขใงละยัไงยืนตอเป  

๐) กำรสรຌำงครือขำย  ป็นการขยายความรวมมือ฿นดຌานตาง โ ชน การลกปลีไยน
ความรูຌดຌานการลีๅยงสัตว์ละการกษตรสาขาอืไน โ  การลกปลีไยนหรื อกระจายผลผลิตระหวาง
รงรียนกับชุมชน   ป็นตຌน 

๑) กำรจัดกำรควำมรูຌ  ฿นการปฏิบัติงานท า฿หຌเดຌความรูຌตาง โ กิดขึๅนมา  ซึไงป็นประยชน์
ตอการลีๅยงสัตว์ละการกษตรสาขาอืไน โ ทีไควรมีการจัดกใบอยางป็นระบบพืไอผยพร฿หຌกผูຌสน฿จ
ทัไวเป ดยผานศูนย์บริการความรูຌละชองทางตาง โ ของรงรียนละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง   

๒) กำรสรຌำงขวัญก ำลัง฿จ  ป็นสิไงทีไจะท า฿หຌผูຌปฏิบัติงานทุกระดับมีก าลัง฿จ฿นการท างาน 
ละพรຌอมทีไจะพัฒนางาน฿หຌกຌาวหนຌาตอเป นอกจากนีๅยังป็นการสรຌางตຌนบบทีไดีพืไอ฿หຌผูຌอืไนเดຌศึกษา
ละยึดป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงานตอเป 



~ ํ๑๐ ~ 
 

๓) กำรประมินละปรับปรุง  ฿นการปฏิบัติงาน฿นตละขัๅนตอนตຌองมีการประมินความ
ป็นเปเดຌละปรับปรุงพืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายของครงการ ละมืไอสรใจสิๅน ครงการกใด านินการ
ประมินผลสัมฤทธ์ิของครงการพืไอสรุปผลละป็นนวทาง฿นการด านินการ฿นปตอเป 

 

๔. กำรพัฒนำกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ ตำมศักยภำพ 

    พืไอบรรลุกำรป้ำหมำยละตัวชีวัด  ดຌวยหลัก มี พอ ดี  

ป็นการจัดล าดับการพัฒนากิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ  ตาม
ศักยภาพละความพรຌอมของรงรียนตละหง ดยก าหนดเวຌ ๏ ระดับ คือ  มี – พอ – ดี  

ํ) มี  ป็นการสงสริม฿หຌลีๅยงสัตว์     ดยค านึงถึงความพรຌอมละศักยภาพของรงรียน
ตละหง  อยางนຌอยรงรียนละ  ๎ ชนิด ดยอาจจะริไมจากจ านวนนຌอย โ กอน พืไอศึกษาพฤติกรรม
ละสรຌางความคุຌนคย  ละฝຄก฿หຌนักรียนเดຌมีประสบการณ์ ทดลองการ฿ชຌอาหารภาย฿นทຌองถิไนทน
อาหารส ารใจรูป  มีการปรับปรุงพันธ์ุพืไอลีๅยง฿นรุนตอเป ละรียนรูຌวิธีบริหารจัดการผลผลิต 

๎) พอ  มืไอลีๅยงจนกิดความช านาญหรือมีความรูຌละทักษะดีลຌว  กใคัดลือกรงรียนทีไ
พรຌอมจะลีๅยงสัตว์฿หຌมากขึๅน  พืไอผลิตอาหารนืๅอสัตว์฿หຌพียงพอกับความตຌองการของนักรียน คือ ๐์ 
กรัม/คน/มืๅอ  ฿นกรณีทีไมีถัไวมลใดหຌง  หรือ ๔์ กรัม/คน/มืๅอ ฿นกรณีทีไเมมีถัไวมลใดหຌง ฿นขัๅนนีๅตຌองมี
การวางผนการผลิตทีไดี  ละมีผนบริหารจัดการผลผลิตอยางป็นระบบ   

๏) ดี  มืไอรงรียนมีการผลิตทีไพียงพอกับความตຌองการของนักรียนลຌว ผลผลิตทีไหลือกใ
จ าหนาย฿หຌกชุมชนหรือผูຌสน฿จทัไวเป ขัๅนตอนนีๅป็นการพัฒนา฿หຌป็นรงรียนตຌนบบ ละเดຌมาตรฐาน
การลีๅยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์  ขยายผลการผลิตละตอยอดการพัฒนา฿หຌมีความกຌาวหนຌาละขຌมขใง 
ป็นตัวอยาง฿หຌกรงรียนอืไน โ ตอเป 

 

๕. ปัจจัยทีไสงผลตอควำมส ำรใจ฿นกำรด ำนินกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ   
    (พียงพอ ขຌมขใง ละยัไงยืน  ดຌวยพืๅนฐำนกำรพัฒนำ  ๕ ประกำร :  ๕ ดี)  

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  

ํ) วำงผนดี   ป็นปัจจัยพืๅนฐานทีไส าคัญมากทีไตຌองท าป็นล าดับรก  ดຌวยการลือกพืๅนทีไ
฿หຌหมาะสมกับชนิดสัตว์ทีไลีๅยง  จัดสัดสวน ละก าหนดผนผังชัดจน  ดยค านึงถึงความปลอดภัยละ
สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) 

๎) รงรือนดี   ฿นการสรຌางรงรือนลีๅยงสัตว์ตຌองมีความขใงรงละปลอดภัยตอการ
รบกวนตาง โ  ดย฿ชຌวัสดุทีไหางาย฿นทຌองถิไนกใเดຌ มีขนาดพียงพอละหมาะสมกับจ านวนสัตว์ทีไลีๅยง  



~ ํ๑๑ ~ 
 

๏) สัตว์พันธ์ุดี  การจัดหาพันธุ์สัตว์ทีไ฿หຌผลผลิตดี  มีมาตรฐาน ละการปรับตัวกง ป็น
ปัจจัยส าคัญทีไตຌองค านึงถึง  นืไองจากจะสงผลดยตรงตอผลผลิตทีไเดຌวาจะพียงพอหรือเม  ถຌาเดຌพันธุ์
สัตว์ทีไดีกใจะท า฿หຌการ฿หຌผลผลิตดี การด านินงานมีประสิทธิภาพ 

๐) อำหำรดี   ตຌนทุนการลีๅยงสัตว์สวน฿หญป็นคา฿ชຌจายดຌานอาหารสัตว์ ดังนัๅนจึงตຌอง
สงสริม฿หຌรงรียนมีการผสมอาหารสัตว์฿ชຌองดຌวยวัตถุดิบทຌองถิไนพืไอลดตຌนทุน  

๑) กำรจัดกำรดี   ป็นปัจจัยดຌานการดูลสัตว์ตละชนิดตามหลักการลีๅยงสัตว์  มีการ
บันทึกขຌอมูลตาง โ ครบถຌวน  ดย฿หຌนักรียนเดຌปฏิบัติดຌวยตนองมีครูป็นทีไปรึกษา   ละมีจຌาหนຌาทีไ
ปศุสัตว์คอย฿หຌค านะน าทางดຌานวิชาการ 

๒) กำรป้องกันรคดี   ป็นการ฿หຌความส าคัญการปງองกันรคสัตว์ละการดูลสุขภาพสัตว์
฿หຌปลอดจากรคระบาดสัตว์ละภัยคุกคามตาง โ  รวมทัๅงการจัดการดຌานการสุขาภิบาลสัตว์พืไอ฿หຌสัตว์
มีสุขภาพขใงรง ละปງองกันเม฿หຌมีการน าชืๅอรคจากภายนอกมาสูตัวสัตว์ 

๓) ตลำดดี (มีกองทุน)  ป็นการจัดการผลผลิต฿หຌกิดผลตอบทนทีไมีประสิทธิภาพ ดย
นຌนการจ าหนายผลผลิตผานสหกรณ์ พืไอน ารายเดຌสรຌางกองทุนลีๅยงสัตว์ส าหรับลีๅยงรุนตอเป 

๔) ครือขำยดี (มีนวรวม)   ป็นการครือขายการพัฒนาดຌานการลีๅยงสัตว์฿หຌมากขึๅน  
ดยการขยายพันธุ์สัตว์ทีไรงรียนผลิตเดຌสูชุมชนพืไอขยายผลการพัฒนา ป็นการพิไมหลงอาหารปรตีน
จากนืๅอสัตว์ละสรຌางความมัไนคงทางดຌานอาหาร฿นระดับชุมชน 

๕) หลงรียนรูຌดี  ป็นการยกระดับการพัฒนาละผยพรความรูຌสูชุมชนละผูຌสน฿จทัไวเป 
ดຌวยการ฿หຌรงรียนป็นศูนย์บริการความรูຌคูชุมชน  ดยการมีสวนรวมของนักรียน  ครู  ละจຌาหนຌาทีไ
ปศุสัตว์ ป็นการสืบสานงานพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร฿หຌยัไงยืนตลอดเป 

 

ํ์. กำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตทำงกำรกษตร฿นรงรียนครงกำรตำมพระรำชด ำริ 
การบริหารจัดการการผลิตทางการกษตร฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ  ฿หຌมี

ประสิทธิภาพละบรรลุปງาหมายของครงการนัๅน  มีปัจจัยส าคัญทีไตຌองทราบพืไอป็นนวทาง฿นการ
ด านินการ  เดຌก  ปริมาณผลผลิตทางการกษตรทีไตຌองการ  ปງาหมายความส ารใจของครงการกษตร
พืไออาหารกลางวัน฿นรงรียน  ผนพิไมประสิทธิภาพการผลิตทางการกษตร  การรียนรูຌละการวัด
ประมินผลความรูຌ   การรียนรูຌละการวัดประมินผลทักษะ  หลักส าคัญของการจัดการผลิตทางการ
กษตร  นวทางการบริหารกลุมการผลิตทางการกษตร ละขัๅนตอนด านินการบริหารกลุม 

หลักการส าคัญของการจัดการการผลิตทางการกษตร  พืไอ฿หຌเดຌผลผลิตทีไหลากหลาย พอพียง
กับความตຌองการบริภคของนักรียน สมไ าสมอ ตอนืไองยัไงยืน รวมถึงการ฿ชຌพืๅนทีไภาย฿นรงรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ   มีรืไองทีไควรค านึงถึง  เดຌก  การก าหนดปງาหมาย฿นการผลิตทางการกษตรทีไชัดจน 
ทัๅงดຌานคุณภาพละปริมาณ   การวางผนการผลิตอยางป็นระบบทุกขัๅนตอน  การจัดการบุคลากร 
อยางหมาะสม  การจดบันทึกผลการปฏิบัติงานทัๅงปริมาณผลผลิตละปัญหาอุปสรรค   มุงนຌนการ฿ชຌ
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วิธีธรรมชาติ฿นการผลิต  ฿หຌความส าคัญ฿นการจัดการการผลิตทางการกษตรทุกกิจกรรมละทุกขัๅนตอน 

มีการจ าหนายผลผลิตผานสหกรณ์นักรียนละจัดตัๅงกองทุนการผลิตตละกิจกรรม   มีการจัดการรียน
การสอนทัๅงภาคทฤษฎีละภาคปฏิบัติ฿หຌนักรียน ละมีการขยายผลสูครอบครัวนักรียน พืไอขยายผล
การปฏิบัติสูชุมชน ป็นการสรຌางความมัไนคงทางอาหาร฿นครัวรือน ชุมชน ละป็นพืๅนฐานคุณภาพชีวิต
ทีไดีตอเป 

 นวทางการจัดท าผนการจัดการการผลิตปศุสัตว์  ของรงรียนครงการตามพระราชด าริ     
ประกอบดຌวย  ๏  ขัๅนตอน เดຌก  ํ) ส ารวจความตຌองการดຌานปศุสัตว์  เดຌก  ขຌอมูลทัไวเปของรงรียน  
สภาพการลีๅยงสัตว์฿นปัจจุบัน  ละความตຌองการของรงรียน฿นปถัดเป  ๎) จัดประชุมครูผูຌรับผิดชอบ
พืไอรวมกันจัดท าผนการจัดการผลิตปศุสัตว์ของรงรียน  ละ ๏) รายงานผลการด านินงานตาม
ผนการจัดการผลิตปศุสัตว์ของรงรียน มืไอสิๅนดือนมีนาคมของทุกป พืไอสรุปผลการด านินงาน฿นปทีไ
ผานมาละวางผนการด านินงาน฿นปถัดเป   
 ส าหรับการติดตามประมินผลการด านินงาน ประกอบดຌวย  ํ) การติดตามผลการด านินงาน 
ดยบงป็น  ๎  ระดับ คือ การติดตามภาย฿นรงรียน ละการติดตามจากหนวยงานภายนอกรงรียน  
ละ ๎) การประมินผลการด านินงาน  ๏ ประดในหลัก คือ  ผลลัพธ์ (output)   วิธีการละขัๅนตอน
การด านินงาน (process)  ละผลทีไเดຌ (Outcome)  

 

กลำวดยสรุป  นวทาง฿นการด านินกิจกรรมการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนครงการพัฒนาดใก
ละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารตามพระราชด าริ  สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นัๅน 
ผูຌปฏิบัติงานตຌองมีความสียสละ อดทน ฿ชຌความรูຌความสามารถละทักษะ฿นการท างานหลายดຌาน
ประกอบกัน นืไองจากมีความตกตางจากการปฏิบัติงานทัไวเป  ดຌวยขຌอจ ากัดทางดຌานพืๅนทีไ 
กลุมปງาหมาย  การสืไอสาร  การคมนาคม ละความขาดคลน฿นพืๅนทีไ   ผูຌขียนจึงเดຌน าสนอนวทาง
฿นการปฏิบัติงานซึไงเดຌรวบรวมจากประสบการณ์  ศึกษาคຌนควຌา ละรวบรวมจากหลงขຌอมูลตาง โ  
ดังทีไเดຌน าสนอมาลຌวขຌางตຌน  พืไอ฿ชຌป็นคูมือหรือนวทาง฿นการปฏิบัติงาน฿หຌบรรลุปງาหมายสูงสุด
ของครงการ  ละรวมกับสืบสานพระราชปณิธานของสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี  ฿นการพัฒนาดใกละยาวชน฿นทຌองถิไนทุรกันดาร เดຌมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ขใงรง ละ
สงสริม฿หຌดใกละยาวชนมีคุณภาพชีวิตทีไดี  เดຌรับการพัฒนาศักยภาพอยางสมดุลทัๅง ๐  ดຌาน 
ประกอบดຌวย พุทธิศึกษา  จริยศึกษา  หัตถศึกษา 

ละพลศึกษา  ซึไงจะสงผล฿หຌติบตป็นผูຌ฿หญทีไ 
สมบูรณ์  น าความรูຌทีไเดຌจากรงรียนเปปรับ฿ชຌ 
฿นการด านินชีวิต   พืไอสรຌางอาชีพทีไหมาะสม 

กับศักยภาพของตน ละด ารงตนป็นพลมืองด ี

ป็นก าลังส าคัญ฿นการพัฒนาสังคม  ละป็น 

ทรัพยากรทีไมีคุณคาของประทศชาติตอเป 
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ภาคผนวก 

 

ผนวก ํ ผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร  ตามพระราชด าริตามพระราชด าริ         

สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ผนวก ๎  ครงการอืไน โ ทีไสนับสนับสนุนครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร           
ตามพระราชด าริ สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ผนวก ํ 

 

ผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร  ตามพระราชด าริตามพระราชด าริ         

สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ผนวก ํ 

ผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 

สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

฿นการด านินงานพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารนัๅน มืไอสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี   ทรงขยายขอบขตของงานพืไอ฿หຌครอบคลุมสภาพปัญหาตางโ  ของดใกละ
ยาวชน฿นพืๅนทีไ  ละตามสถานการณ์ของประทศทีไปลีไยนปลงเป อีกทัๅงพืๅนทีไ฿นการทรงงานกใพิไมขึๅน
พืไอ฿หຌครอบคลุมถึงคนทีไมีความขาดคลนหรือมีภาวะยากล าบากมากขึๅน พรຌอมกับผูຌปฏิบัติงานละผูຌทีไ
฿หຌการสนับสนุนงานพัฒนาของพระองค์ทานกใพิไมขึๅนตามล าดับ   สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ  สยาม
บรมราชกุมารี  จึงปรดกลຌาฯ ฿หຌส านักงานครงการสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
จัดท าผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารขึๅน   พืไอ฿ชຌป็นกรอบนวทาง฿หຌทุกภาคสวน
สามารถด านินงานเป฿นทิศทางดียวกัน    ดยเดຌริไมจัดท าขึๅนป็นครัๅงรกมืไอป พ.ศ. ๎๑๏๑  พรຌอม
กันนีๅเดຌจัดท าระบบขຌอมูล  พืไอ฿ชຌ฿นการติดตามความกຌาวหนຌาละประมินผลความส ารใจของงาน
พัฒนา  อีกทัๅงยัง฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนาวิธีการท างานตอเปดຌวย พืไอ฿หຌงานพัฒนาของพระองค์
บรรลุผลสูงสุดตอดใกละยาวชน  รวมทัๅงประชาชน฿นถิไนทุรกันดาร฿หຌเดຌอยางทาทียมกันทุกคน 

(ส านักงานครงการสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๎๑๑ํ หนຌา ๎)  ซึไงปัจจุบันอยู
฿นชวงรกของผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร  ตามพระราชด าริ ฯ  ฉบับทีไ  ๑  ซึไงจะเดຌ
สรุปสาระส าคัญของผนตละฉบับดังตอเปนีๅ 
 

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

 

 ํ.ํ ป้าหมาย 

     พืไอพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร฿หຌมีคุณภาพชีวิตทีไดี  
 

 ํ.๎ วัตถุประสงค์ 
       ํ. พืไอชวยหลือสงคราะห์ดใกละยาวชนทีไทุกข์ยากอยางรงดวน 

      ๎. พืไอป็นการสนับสนุนการศึกษาละวิจัยพืไอหารูปบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของดใก
ละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร 
       ๏. พืไอ฿หຌมีการประสานงานของหนวยงานทีไกีไยวขຌองอยางมีประสิทธิภาพ 

      ๐. พืไอสนับสนุนหรือสริมการปฏิบัติงานของหนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅงภาครัฐละภาคอกชน 
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ํ.๏ พืๅนทีไป้าหมาย  
       ํ. ขตชุมชนทีไมีรงรียนต ารวจตระวนชายดนตัๅงอยู ขึๅน  จ านวน  ํ๒๒  หง 
(ส านักงานครงการสวนพระองค์สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๎๑๏๓ : ๎๏) 
       ๎. พืๅนทีไพิศษตามพระราชประสงค์ 
 

 ํ.๐ ผนงานหลัก฿นการด านินงาน 

       ํ.๐.ํ ผนงานดຌานอาหารภชนาการละสุขภาพอนามัย  พืไอกຌเขการขาดคลน
อาหาร ละขจัดปัญหารคขาดสารอาหาร  อันจะมีผลท า฿หຌดใกละยาวชนมีสุขภาพขใงรง  
ประกอบดຌวย  ๎  ครงการ  คือ ครงการกษตรพืไออาหารกลางวัน  ละครงการควบคุมรคขาดสาร
เออดีน  ดยมีปງาหมายภาย฿นปงบประมาณ ๎๑๏๕  ฿หຌรงรียนต ารวจตระวนชายดนทุกรง
สามารถประกอบลีๅยงอาหารกลางวันเดຌ ๑ ครัๅง/สัปดาห์  พิไมสัดสวนผลิตภัณฑ์ทางการกษตร฿น
รงรียน ตอวัตถุดิบทีไจัดหาจากหลงภายนอก  พืไอการประกอบลีๅยงอาหารกลางวันดยฉลีไยตอมืๅอ
ป็น ํ ตอ ํ   ลดภาวะทุพภชนาการของดใกนักรียน฿หຌหลือรຌอยละ ํ์  ละลดอัตราคอพอกของ
ดใกนักรียน฿นรงรียนต ารวจตระวนชายดน฿หຌหลือตไ ากวารຌอยละ ํ์  
       ํ.๐.๎ ผนงานดຌานการศึกษา พืไอพัฒนาคุณภาพการศึกษาของดใกนักรียนรงรียน
ต ารวจตระวนชายดน  ดยจะนຌนพัฒนาบุคลากรคือครูรงรียนต ารวจตระวนชายดน ละพัฒนา
กระบวนการรียนการสอน฿หຌมีประสิทธิภาพสูงยิไงขึๅน พืไอขยายอกาส฿หຌนักรียนทีไจบการศึกษาลຌว
สามารถศึกษาตอ฿นระดับสูงอยางมีคุณภาพละสามารถประกอบอาชีพเดຌ  ดยจัดท าป็นครงการ ๎ 
ครงการ  คือ ครงการสงสริมคุณภาพการศึกษา  ละครงการนักรียน฿นพระราชานุคราะห์ สมดใจ
พระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ดยมีปງาหมายคือ  นักรียนมีอัตราการมารียนสูง  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนสูงขึๅน  ลดอัตราการรียนซๅ าชัๅน฿หຌป็นรຌอยละ ๑ ละสามารถรับนักรียน฿น
พระราชานุคราะห์เดຌประมาณ ๑์ คนตอป  
       ํ.๐.๏ ผนงานดຌานศรษฐกิจ  พืไอชวยยกระดับรายเดຌของชุมชน  ดยการฝຄกอาชีพ
฿หຌกศิษย์กาของรงรียนต ารวจตระวนชายดนทีไเมมีอกาสศึกษาตอ฿นระดับสูง  ฿หຌมีวิชาชีพติดตัว
ละสามารถประกอบอาชีพลีๅยงตัวเดຌ  รวมทัๅงการรวมกลุมพืไอการพัฒนาอาชีพตามรูปบบสหกรณ์  
ดຌวยการจัดท าป็นครงการ  ๎  ครงการ  คือ  ครงการฝຄกอาชีพ  ละครงการสงสริมสหกรณ์  ดยมี
ปງาหมายคือ มีการฝຄกอาชีพหลักทีไหมาะสมกับทຌองถิไนอยางนຌอย  ํ  อาชีพ ฿นทุกพืๅนทีไทีไมีรงรียน
ต ารวจตระวนชายดนตัๅงอยู ละมีการสอนวิชาสหกรณ์ควบคูเปกับการฝຄกปฏิบัติกิจกรรมสหกรณ์ของ
รงรียนทุกรง 
       ํ.๐.๐ ผนงานดຌานสิไงวดลຌอม  พืไอ฿หຌดใกละยาวชนมีทัศนคติทีไดีตอสิไงวดลຌอม฿น
ชุมชน  ดยจะมุงนຌนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  ดຌวยการจัดท าป็นครงการ คือ 
ครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ดยมีปງาหมายคือ ฿หຌมีการด านินกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทีไหมาะสมกับพืๅนทีไ ฿หຌครบทุกพืๅนทีไ 
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       ํ.๐.๑ ผนงานบริหารผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารตามพระราชด าริ 
พืไอ฿หຌองค์กรบริหารงานกลางสามารถอ านวยการละสนับสนุน฿หຌครงการตามผนพัฒนาดใกละ
ยาวชน฿นถิไนทุรกันดารตามพระราชด าริด านินตอเปเดຌอยางมีประสิทธิภาพละสอดคลຌองกัน ดยนຌน
งานส าคัญ  คือ การวางผนงาน  การประสานงานละติดตามผล  การประมินผล  การประชาสัมพันธ์  
การวิจัย  การพัฒนาบุคลากร ละการจัดระบบสารสนทศครงการ   

 

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

 

 ๎.ํ วัตถุประสงค์  
       พืไอพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร฿หຌมีคุณภาพชีวิตทีไดี 
 

 ๎.๎ ป้าหมาย 

       สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด ารัส฿หຌนวทาง฿นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารเวຌป็น ๏ ระดับอยางตอนืไอง ดังนีๅ 
       ระดับทีไ ํ  ดใกมีการจริญติบตละพัฒนาตใมศักยภาพ มีสุขภาพขใงรง สามารถอาน
ออกขียนเดຌ 
       ระดับทีไ ๎  ดใกมีความรูຌพืๅนฐานอยางพียงพอ  สามารถพึไงตนองเดຌ 
       ระดับทีไ ๏  ดใกสามารถรียนตอ฿นชัๅนสูงตอเปเดຌ 
 

 ๎.๏ พืๅนทีไป้าหมาย 

       ฿นการด านินงานครงการตามผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร฿นระยะนีๅ 
สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี    มีพระราชด าริ฿หຌด านินการ฿นพืๅนทีไรงรียน  
ป็นหลัก ละบางกิจกรรมของครงการกใเดຌขยายผลเปสูชุมชนทีไอยู฿นขตบริการการศึกษาของรงรียน
นัๅน โ  ดย฿นป พ.ศ. ๎๑๐ํ มีพืๅนทีไปງาหมายทัๅงหมด  ๏๐ํ  หง (ส านักงานครงการสวนพระองค์
สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๎๑๐ํ : ๐๑)  เดຌก 
  ํ. รงรียน฿นสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระวนชายดน ํ๔๏  หง 
  ๎. รงรียน฿นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาหงชาติ  ํ๔๏ หง 
  ๏. ศูนย์การรียนชุมชนชาวเทยภูขา฿นสังกัดกรมการศึกษานอกรงรียน ๒๏  หง 
  ๐. พืๅนทีไพิศษตามพระราชประสงค์ 
 

 ๎.๐  ผนงานหลัก฿นการด านินงาน 

       ฿นระยะของผน  ๑  ป (พ.ศ. ๎๑๐์–๎๑๐๐)  เดຌก าหนดนวทางการพัฒนาดຌวย
ผนงานหลัก ๐ ผน  ดังตอเปนีๅ 
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       ๎.๐.ํ ผนงานดຌานอาหาร ภชนาการละสุขภาพอนามัย  พืไอกຌเขปัญหาการขาด
คลนอาหาร฿นทຌองถิไน  ละกຌเขปัญหาภชนาการละสุขภาพอนามัย  ซึไงจะสงผล฿หຌดใกมีการ
จริญติบตละพัฒนาการอยางตใมศักยภาพ ดยเดຌจัดท าป็น ๏ ครงการ เดຌก ครงการกษตรพืไอ
อาหารกลางวัน  ครงการควบคุมรคขาดสารเออดีน  ละครงการสงสริมภชนาการละสุขภาพ
อนามัยมละดใก฿นถิไนทุรกันดาร   มีปງาหมายคือ รงรียน฿นครงการสามารถผลิตทางการกษตรเดຌ
ครบตามกณฑ์ละตอนืไองตลอดป  รงรียนด านินการประกอบอาหารกลางวันทีไมีคุณคาทาง
ภชนาการส าหรับนักรียนทุกคนทุกวัน   ลดอัตราการมีนๅ าหนักตไ ากวากณฑ์มาตรฐานของดใกนักรียน
฿หຌหลือเมกินรຌอยละ ๓  ลดอัตราการขาดสารปรตีนละพลังงานทุกระดับ฿นดใกลใก฿หຌหลือเมกิน 
รຌอยละ ํ์  ลดอัตราคอพอกของดใกนักรียน฿หຌหลือตไ ากวา รຌอยละ ๑   ลดภาวะลหิตจาง฿นหญิง
ตัๅงครรภ์หลือเมกินรຌอยละ ํ์  อัตราตายทารกปริก านิด  เมกิน ํ์  ตอ ํ์์์ การกิดทัๅงหมด  
อัตราตายทารก  เมกิน  ๎ํ  ตอ ํ์์์  การกิดมีชีพ  ทารกรกกิดนๅ าหนักนຌอยกวา  ๎,๑์์  กรัม   
เมกินรຌอยละ ๓   ดใก ์ - ๏ ป  มีอัตราการจริญติบตตามกณฑ์มาตรฐาน  อายุ  นๅ าหนัก สวนสูง  
เมนຌอยกวารຌอยละ ๔์ ละดใก ์-๏ ป มีพัฒนาการตามวัยพิไมขึๅน รຌอยละ ํ์  
       ๎.๐.๎ ผนงานดຌานการศึกษา  พืไอพัฒนาคุณภาพการศึกษาของดใกนักรียน฿นถิไน
ทุรกันดาร  ดยจะพัฒนาบุคลากรละกระบวนการรียนการสอน฿หຌมีประสิทธิภาพสูงยิไงขึๅนดย฿ชຌ
นวัตกรรมละทคนลยีทีไหมาะสม  ละขยายอกาสทางการศึกษา฿นพืๅนทีไทีไมีศักยภาพพียงพอ  
พืไอ฿หຌนักรียนสามารถศึกษาตอ฿นระดับสูงอยางมีคุณภาพละสามารถประกอบอาชีพเดຌ ดยจัดท าป็น 
๎ ครงการคือ  ครงการสงสริมคุณภาพการศึกษา ละครงการนักรียน฿นพระราชานุคราะห์สมดใจ
พระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  มีปງาหมาย฿นการพัฒนาคือ ครูต ารวจตระวนชายดน
ทุกคนเดຌรับการพัฒนาดຌานการศึกษาอยางพียงพอตามศักยภาพ  ทุกระดับของการบังคับบัญชา
รงรียนต ารวจตระวนชายดนตຌองมีการก ากับนิทศติดตามอยางสมไ าสมอ  รงรียนทุกรงรียนตຌอมี
สภาพวดลຌอมทีไหมาะสมกับการรียนการสอน  นักรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนดีขึๅน  ดยตຌองอยู฿น
ระดับกลางขึๅนเปมืไอทียบกับกลุมรงรียน฿นพืๅนทีไ  อัตราการรียนตอของนักรียนมากกวารຌอยละ ๐์  
นักรียนทุกคนสามารถศึกษาจนจบหลักสูตร฿นตละระดับการศึกษา  มืไอจบการศึกษานักรียนสามารถ
มีงานท าชวยตัวองเดຌ ละนักรียนสวนหนึไงมีสวนรวม฿นการพัฒนาชุมชน฿นถิไนทุรกันดาร   
       ๎.๐.๏ ผนงานดຌานศรษฐกิจ   พืไอชวยยกระดับรายเดຌของชุมชน ดยการฝຄกอาชีพ
฿หຌกศิษย์กาของรงรียนต ารวจตระวนชายดนทีไเมมีอกาสศึกษาตอ฿นระดับสูง  ฿หຌมีวิชาชีพติดตัว
ละสามารถประกอบอาชีพลีๅยงตัวเดຌ  รวมทัๅงการรวมกลุมพืไอการพัฒนาอาชีพตามรูปบบสหกรณ์ 
ดຌวยการจัดท าป็น ๎ ครงการ  คือ  ครงการฝຄกอาชีพ ละครงการสงสริมสหกรณ์  ดยมีปງาหมาย
฿หຌนักรียน฿นรงรียน฿นทุกพืๅนทีไครงการเดຌรับการฝຄกทักษะพืๅนฐาน฿นการประกอบอาชีพ  ยาวชนทีไ
จบการศึกษาจากรงรียน฿นทุกพืๅนทีไครงการเดຌรับการฝຄกอาชีพ  มีการพัฒนากลุมอาชีพทีไหมาะสมกับ
ทຌองถิไน นักรียน฿นทุกพืๅนทีไครงการมีความรูຌรืไองสหกรณ์  ครูต ารวจตระวนชายดนทุกคน  ตຌองเดຌรับ
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การพัฒนา฿หຌมีความรูຌดຌานสหกรณ์พียงพอตามศักยภาพ  จะตຌองมีกิจกรรมสหกรณ์ภาคปฏิบัติ อยาง
นຌอยรงรียนละ ๎  กิจกรรม ละพัฒนาชุมชนทีไมีความพรຌอม฿หຌสามารถจัดตัๅงป็นสหกรณ์ตัวอยางเดຌ 
       ๎.๐.๐ ผนงานดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม   พืไอ฿หຌดใกละยาวชนมี
จิตส านึกทีไดีละมีทัศนคติทีไถูกตຌองตอทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไ อยูรอบ โ ตัว ดยมุงนຌน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของชุมชน  ดຌวยการจัดท าป็นครงการ  คือ ครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม มีปງาหมายพืไอ฿หຌรงรียน฿นพืๅนทีไครงการทุกรงรียนมี
การจัดการรียนการสอนรืไองสิไงวดลຌอมศึกษา ละประชาชนทุกชุมชนมีสวนรวม฿นการท ากิจกรรม 

  

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

 

 ๏.ํ วัตถุประสงค์  
       พืไอ฿หຌการพัฒนาบรรลุปງาหมายสูงสุดตามพระราชประสงค์ของสมดใจพระทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ฿นผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 
ระยะทีไ ๏   พ.ศ. ๎๑๐๑-๎๑๐๕ จึงก าหนดวัตถุประสงค์เวຌดังนีๅ 

      ํ. พืไอลดระดับความรุนรงของปัญหาการขาดคลนสารอาหารละรคติดตอทีไส าคัญ
ของดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร 

      ๎. พืไอสงสริมภชนาการดีละสุขภาพดีของดใกตัๅงตอยู฿นครรภ์ 
      ๏. พืไอสริมสรຌางความรูຌ ละพัฒนาทักษะทัๅงทางวิชาการละการอาชีพทีไป็นรากฐาน

ของการพึไงตนอง฿หຌกดใก  เดຌก  ภาษาเทย  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  การกษตร  การงานอาชีพ
อืไน โ ละสหกรณ ์

      ๐. พืไอสรຌางจิตส านึก฿หຌกดใกละยาวชน฿นการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติ ละ
สิไงวดลຌอม ละวัฒนธรรมทຌองถิไน 

      ๑. พืไอสงสริม฿หຌดใกเดຌมีอกาสศึกษาตอ฿นระดับสูงขึๅนตามศักยภาพ 
 

 ๏.๎  ป้าหมายหลักของการพัฒนา  
      ํ. ดใกทุกคนเดຌรับการสงสริม  ปງองกัน ละกຌเขปัญหาการขาดสารอาหาร  เดຌก  รค

ขาดปรตีนละพลังงาน  รคขาดสารเออดีน ละรคขาดจุลภชนาหารอืไน โ ทีไป็นปัญหา฿นทຌองถิไน
ละรคติดตอทีไป็นปัญหา฿นพืๅนทีไ ชน รคมาลาลีย ป็นตຌน 

      ๎. ดใกเดຌรับบริการอนามัยมละดใกขัๅนพืๅนฐานตัๅงตอยู฿นครรภ์ 
      ๏. ดใกลใกเดຌรับการพัฒนาละตรียมความพรຌอมกอนขຌาสูระบบการศึกษา 
      ๐. ดใกทุกคนเดຌรับการพัฒนาพืไอสรຌางพฤติกรรมสุขภาพทีไหมาะสมทีไจะน าเปสูการมี

ภชนาการดีละสุขภาพดี 



~ 169 ~ 

 

      ๑. ดใกนักรียนมีความรูຌละเดຌรับการพัฒนาทักษะทัๅงทางวิชาการละการงานอาชีพทีไ
จ าป็นส าหรับการด ารงชีวิตดຌวยตนองเดຌ 

      ๒. ดใกนักรียนเดຌรับการปลูกฝัง฿หຌมีลักษณะนิสัย฿นการชวยหลือตนองละชวยหลือซึไง
กันละกันตามอุดมการณ์สหกรณ์ 

      ๓. ดใกนักรียนเดຌรับการปลูกฝัง฿หຌหในคุณคาละรูຌจักรักษาทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม฿นทຌองถิไนของตน  รวมทัๅงวัฒนธรรมอันดีงามของทຌองถิไนดຌวย 

      ๔. ดใกนักรียน฿นทุกระดับชัๅนเดຌรับการสงสริมละพัฒนาความรูຌละทักษะพืไอ฿หຌ
สามารถศึกษาตอ฿นระดับสูงขึๅน 
 

 ๏.๏ พืๅนทีไป้าหมาย฿นการพัฒนา  
       พืๅนทีไทีไอยู฿นถิไนทุรกันดาร  ซึไงรวมตัๅงตพืๅนทีไทีไอยูตามนวชายดน  พืๅนทีไทีไหางเกลความ
จริญ  หางเกลการคมนาคม  ละพืๅนทีไทีไยังมีความขาดคลน  ดย฿นปการศึกษา  ๎๑๐๑  มีพืๅนทีไ
ปງาหมายทัๅงหมด  ๑๐์  หง (ส านักงานครงการสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 
๎๑๐๑ : ๎๔)  
       ํ. รงรียนต ารวจตระวนชายดนละหมูบຌาน฿นขตบริการศึกษา ํ๔๒  หง 
       ๎. รงรียนประถมศึกษา฿นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละ
หมูบຌาน฿นขตบริการการศึกษา  ํ์๒  หง 
       ๏. ศูนย์การรียนชุมชนชาวเทยภูขามฟງาหลวงละหมูบຌานขตบริการศึกษา ๎๎๑ หง 
       ๐. รงรียนอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอกชน ๒ หง 
       ๑. ศูนย์สงสริมละพัฒนาดใกวัยตาะตะ  ํ๓ หง 
       ๐. พืๅนทีไอืไน โ ตามพระราชประสงค์ 
 

 ๏.๐  หลักการละวิธีการพัฒนาตามพระราชด าริ 
       ๏.๐.ํ หลักการพัฒนา  สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  มี
พระราชด าริกีไยวกับหลักการ฿นการด านินงานพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร  ดังนีๅ 
  ํ) การพึไงตนอง  สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงนຌน฿หຌ
ดใกละยาวชน  รวมทัๅงประชาชน฿นชุมชนขຌารวม฿นทุกกิจกรรม พืไอ฿หຌกิดการรียนรูຌรวมกันจาการ
ลงมือปฏิบัติ ละ฿นทีไสุดสามารถด านินการพัฒนาเดຌดຌวยตนอง 
  ๎) ความรวมมือจากทุกสวน  ฿นการพัฒนาจ าป็นตຌองสนับสนุน฿นสวนตาง โ ทีไ
ชุมชนเมสามารถผลิตเดຌองหรือขาดคลน ชน ทคนลยี ความรูຌ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณด านินการ
บางสวน  ซึไงจ าป็นตຌองเดຌรับความรวมมือละประสานงานจากทุกสวนทัๅงภาครัฐละภาคอกชน 

       ๏.๐.๎ วิธีการพัฒนา  สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงนຌนการ
พัฒนาดย฿ชຌการศึกษาป็นกน  ควบคูกับการรักษาวัฒนธรรมทีไดีงามของทຌองถิไน 
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  ๏.๑ นวทาง฿นการพัฒนา  
       ผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริฯ ฉบับนีๅ ป็นการด านินการ
ทีไตอนืไองจากผนฯ ระยะทีไ ํ  ละ ๎  ดยปรับนวคิดการพัฒนาบบยกดຌานยกครงการ มาป็น
การพัฒนาบบองค์รวมทีไยึดดใกละยาวชนป็นศูนย์กลางของการพัฒนาดยผานกระบวนการรียนรูຌ 
ละ฿หຌมีความสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ๕ ดຌวยประกอบดຌวย ๑  
วัตถุประสงค์ดังนีๅ (ส านักงานครงการสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๎๑๐๑ : ๏๐)    
       วัตถุประสงค์ ํ  พืไอลดระดับความรุนรงของปัญหาการขาดสารอาหารละรคติดตอทีไ
ส าคัญของดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร  ดยมีปງาหมายคือ ลดภาวะทุพภชนาการของดใกลใกละ
ดใกประถม   ดยกณฑ์นๅ าหนักตามอายุ฿หຌเมกินรຌอยละ ํ์  ละดยกณฑ์สวนสูงเมกินรຌอยละ  ํ๑  
ลดอัตราคอพอกของดใกประถม฿หຌเมกินรຌอยละ ๑  ลดอัตราปຆวยดຌวยรคมาลารีย฿นตละพืๅนทีไลง   
รຌอยละ ๎์  ละลดอัตราความชุกของรคหนอนพยาธิลงรຌอยละ ๎์    
        วัตถุประสงค์ทีไ ๎  พืไอสงสริมภชนาการดีละสุขภาพดีของดใกตัๅงตอยู฿นครรภ์ ดยมี
ปງาหมายคือ  อัตราตายทารก เมกิน  ํ๔ ตอการกิดมีชีพ  ํ,์์์  คน  อัตราตายปริก านิด เมกิน 
๕ ตอการกิดทัๅงหมด  ํ,์์์  คน  ทารกรกกิดทีไมีนๅ าหนักนຌอยกวา  ๎,๑์์  กรัม  เมกินรຌอยละ ๓  
ดใกรกกิดถึง  ๏  ป มีการจริญติบตทัๅงนๅ าหนักละสวนสูงอยู฿นกณฑ์มาตรฐานอยางนຌอยรຌอยละ 
๕์  ดใกรกกิดถึง  ๏  ป  มีพัฒนาการสมวัยเมนຌอยกวารຌอยละ  ๔์  ละดใกทุกคนเดຌรับการพัฒนา
ศักยภาพดຌานภชนาการละสุขภาพดยผานกระบวนการรียนรูຌ   
       วัตถุประสงค์ทีไ ๏  พืไอสริมสรຌางความรูຌละพัฒนาทักษะทัๅงทางวิชาการละการอาชีพทีไ
ป็นรากฐานของการพึไงตนอง฿หຌกดใก  เดຌก ภาษาเทย  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  การกษตร การ
งานอาชีพอืไน โ ละสหกรณ์  ดยมีปງาหมายคือ  ดใกนักรียนทุกคนสามารถอาน ขียน ละพูด
ภาษาเทยเดຌ  มีผลการรียนดຌานคณิตศาสตร์ละวิทยาศาสตร์ดีขึๅน   มีความรูຌละทั กษะทางดຌาน
กษตรกรรม รวมทัๅงดຌานการงานอาชีพนอกหนือจากกษตรกรรม  มีความรูຌดຌานสหกรณ์ละสามารถ
รวมกลุมกันท างานอยางป็นระบบ  มีลักษณะนิสัย฿นการชวยตนองละชวยหลือซึไงกันละกันตาม
อุดมการณ์สหกรณ์  ดใกละยาวชน฿นพืๅนทีไทีไยังขาดคลนเดຌรับอกาสทางการศึกษา 

       วัตถุประสงค์ ทีไ  ๐    พืไ อสรຌ า งจิ ตส านึ ก฿หຌ ก ดใ กละยาวชน฿นการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  ละวัฒนธรรมทຌองถิไน  ดยมีปງาหมายคือ ดใกนักรียนมีจิตส านึก
฿นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  ละดใกนักรียนมีความภาคภูมิ฿จ฿นศิลปวัฒนธรรม
ทຌองถิไนละมีความรักทຌองถิไน 

       วัตถุประสงค์ทีไ ๑  พืไอสงสริม฿หຌดใกเดຌมีการศึกษาตอ฿นระดับสูงขึๅนตามศักยภาพ  ดยมี
ปງาหมายคือ  อัตราการรียนตอของนักรียนพิไมขึๅน  อัตราการรียนตอของดใกนักรียน฿นพระราชา    
นุคราะห์฿นตละระดับการศึกษาพิไมขึๅน  ละมีสถานศึกษาอยางนຌอยรຌอยละ ๑ เดຌรับการพิไมศักยภาพ
฿นการจัดการศึกษาระดับสูงขึๅนอยางมีประสิทธิภาพ 
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๐. ผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารตามพระราชด าริ สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ฉบับทีไ  ๐   พ.ศ. ๎๑๑์-๎๑๑๕ 

 

 ๐.ํ ป้าหมายสูงสุด 

       ฿นการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมดใจพระทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เดຌก าหนดปງาหมายสูงสุดของการพัฒนาเวຌดังนีๅ (ส านักงาน
ครงการสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๎๑๑ํ : ํํ) 
       ดใกละยาวชน มีอกาสดี สุขภาพขใงรง ฿ฝຆรียนรูຌ ซืไอสัตย์  ประหยัด ละอดทน     
มีความรูຌละทักษะทางวิชาการละการอาชีพพืไอป็นพืๅนฐานของการด ารงชีวิต  รักละหวงหน
ทรัพยากรธรรมชาติ  ภาคภูมิ฿จ฿นวัฒนธรรมทຌองถิไนละความป็นเทย  ละมีสวนรวม฿นการพัฒนา
ชุมชนละประทศชาติเดຌ 
 

 ๐.๎ วัตถุประสงค์ 
       พืไอ฿หຌดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารเดຌรับอกาส฿นการพัฒนา ละมีคุณลักษณะทีไพึง
ประสงค์ตามปງาหมายสูงสุด  อันจะชวย฿หຌมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน  จึงเดຌก าหนดวัตถุประสงค์ของ
ผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี ฉบับทีไ ๐  พ.ศ.๎๑๑์-๎๑๑๕ เวຌดังนีๅ 
       วัตถุประสงค์ทีไ ํ  สงสริมภชนาการละสุขภาพอนามัยของดใกละยาวชนริไมตัๅงต
อยู฿นครรภ์มารดา 
       วัตถุประสงค์ทีไ ๎  สงสริมละสนับสนุนการพิไมอกาสทางการศึกษา฿หຌกดใกละ
ยาวชน 

       วัตถุประสงค์ทีไ ๏  สริมสรຌางศักยภาพของดใกละยาวชน฿นการรียนรูຌทางวิชาการ 

       วัตถุประสงค์ทีไ ๐  สริมสรຌางศักยภาพของดใกละยาวชนทางการอาชีพ 

       วัตถุประสงค์ทีไ ๑ ปลูกฝังจิตส านึกละพัฒนาศักยภาพของดใกละยาวชน฿นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

       วัตถุประสงค์ทีไ ๒  สริมสรຌางศักยภาพของดใกละยาวชน฿นการอนุรักษ์ละสืบทอด
วัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไน 
 

 ๐.๏ กลุมประชากรละพืๅนทีไป้าหมาย฿นการพัฒนา 

       ๐.๏.ํ กลุมประชากรป้าหมาย เดຌก  ดใกตัๅงต฿นครรภ์มารดาจนถึงยาวชน฿น       
วัยศึกษาลารียน  ทัๅงทีไอยู฿นถิไนทุรกันดาร  หางเกลการคมนาคม  หรืออยู฿นทีไทีไมีสภาวะยากล าบาก
ขาดคลน  หรือ฿นทีไประสบปัญหาภัยพิบัติตาง โ หรืออยู฿นสภาวะทีไท า฿หຌเดຌรับอกาสเมทากับดใก
ปกติดยทัไวเป  ละดใกละยาวชนอืไน โ ตามพระราชประสงค์  
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      ๐.๏.๎ พืๅนทีไป้าหมาย  ประกอบดຌวย ๓ํํ  หง 
    ํ. รงรียน฿นสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระวนชายดน  ํ๔๏  หง 
    ๎. รงรียน฿นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึๅนพืๅนฐาน ํ๓๔ หง 
    ๏. ศูนย์การรียนชุมชนชาวเทยภูขา มฟງาหลวง ฿นสังกัดส านักงานสงสริม
การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย  ๎๒๒  หง 
    ๐. รงรียนอกชนสอนศาสนาอิสลาม ฿นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
อกชน  ํ๑  หง 
    ๑. รงรียนพระปริยัติธรรม ผนกสามัญศึกษา ฿นสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา
หงชาติ  ๏๏  หง 
    ๒. รงรียน฿นสังกัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ๏๒ หง 
    ๓. หมูบຌาน฿นขตบริการการศึกษาของสถานศึกษาขຌางตຌน 

    ๔. พืๅนทีไอืไน โ ตามพระราชประสงค์ 
 

 ๐.๐ ป้าหมายละกรอบการด านินงาน 

       ผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริฯ ฉบับทีไ ๐ นีๅเดຌก าหนด
ปງาหมายละกรอบการด านินงานตามวัตถุประสงค์ทัๅง ๒ ขຌอ ดังนีๅ 
       วัตถุประสงค์ทีไ ํ  สงสริมภชนาการละสุขภาพอนามัยของดใกละยาวชนริไมตัๅงต฿น
ครรภ์มารดา  มีปງาหมายคือ  ดใกตัๅงต฿นครรภ์มารดาทุกคนเดຌรับบริการบืๅองตຌนจนกิดรอดปลอดภัย  
ดใกปฐมวัยทุกคนเดຌรับการสงสริมดຌานภชนาการละพัฒนาการตามวัย ดใกทุกคนเดຌรับอาหารกลาง
วันทีไมีคุณคาทางภชนาการละถูกสุขลักษณะละเดຌดืไมนมอยางนຌอยวันละ ํ กຌวทุกวันรียน  ดใกทุก
คนมีนๅ าหนักละสวนสูงตามกณฑ์มาตรฐานของดใกเทย มีสมรรถภาพทางกายตามกณฑ์  ลดอัตราคอ
พอก฿นนักรียนประถมศึกษาลงจนเมป็นปัญหาสาธารณสุข ดใกละยาวชนทุกคนมีพฤติกรรม฿นการ
ลือกบริภคอาหารทีไหมาะสมละมีสุขนิสัยทีไพึงประสงค์  นักรียนตัๅงตระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๐  
ป็นตຌนเปเดຌรับการตรียมความพรຌอม฿นการป็นพอละมทีไดี 

      พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายขຌางตຌน จึงเดຌก าหนดกรอบการด านินงานเวຌดังนีๅ 
           ํ.  สงสริม฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจัดบริการบืๅองตຌน฿นการดูลดใกตัๅงตอยู฿น
ครรภ์มารดา ละจัดตัๅงศูนย์สงสริมละพัฒนาดใกวัยตาะตะควบคูกับการบริการการศึกษา฿น
รงรียน พืไอตรียมความพรຌอมของดใกกอนขຌารงรียน 

          ๎. สงสริมละสนับสนุน฿หຌชุมชนพัฒนาศักยภาพของตนอง฿นการดูลดใกตัๅงต฿น
ครรภ์มารดา ละการพัฒนาสภาวะวดลຌอมภาย฿นชุมชนทีไอืๅอตอการมีสุขภาพดี 

          ๏. พัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมของศูนย์สงสริมละพัฒนาดใกวัยตาะตะละชัๅน
อนุบาล พืไอ฿หຌดใกปฐมวัยสามารถจริญติบตละมีพัฒนาการเดຌตใมศักยภาพ 
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           ๐. จัดบริการอาหารกลางวันทีไมีคุณคาทางภชนาการละสะอาดถูกสุขลักษณะ     
ละอาหารสริมนม พืไอ฿หຌดใกเดຌพัฒนาบบผนการบริภคอาหารทีไพึงประสงค์ตามหลักภชนาการ 
ละสุขนิสัยทีไพึงปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

           ๑. สงสริมการ฿ชຌกลือสริมเออดีน฿นการปรุงอาหาร 

           ๒. พัฒนาสภาพวดลຌอมของรงรียน฿หຌอืๅอตอการมีสุขภาพดี 
           ๓. สงสริมการออกก าลังกายอยางหมาะสมละสมไ าสมอ 

           ๔. พัฒนาระบบฝງาระวังทางภชนาการ฿หຌมีประสิทธิภาพ 

           ๕. จัดบริการตรวจวินิจฉัยรคมาลารียละรคหนอนพยาธิละ฿หຌการรักษาบืๅองตຌน  

ละจัดกระบวนการพืไอ฿หຌกิดการปรับปลีไยนพฤติกรรมพืไอปງองกันตนองจากการติดชืๅอดยการ
รวมมือของชุมชน 

           ํ์. จัดกระบวนการรียนรูຌพืไอสรຌางสริมพฤติกรรมสุขภาพทีไป็นปัจจัยอืๅอตอการมี
สุขภาพดี฿นรืไองสุขบัญญัติ ภชนบัญญัติ สุขาภิบาลอาหารละสิไงวดลຌอม การออกก าลังกายละการ
กีฬาทีไหมาะสม สุขภาวะทางจิต รคภชนาการ ชน รคขาดปรตีนละพลังงาน  รคขาดสารเออดีน 

รคขาดวิตามินอ รคลหิตจางจากการขาดธาตุหลใก รคอຌวน ละรคติดตอทีไส าคัญ฿นทຌองถิไน ชน 

รคมาลารีย รคหนอนพยาธิ ป็นตຌน 

           ํํ. พัฒนาการจัดการรียนการสอน รืไองการสรຌางสริมสุขภาพมละดใก฿หຌ
หมาะสมกับบริบทของชุมชน ละหมาะสมส าหรับนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๐ – ๒ ละนักรียน
ชัๅนมัธยมศึกษาตอนตຌน พืไอตรียมความพรຌอมละสรຌางความตระหนัก฿นรืไองการมีครอบครัวทีไป็นสุข
ละการสรຌางสังคมทีได ี

      วัตถุประสงค์ทีไ ๎  สงสริมละสนับสนุนการพิไมอกาสทางการศึกษา฿หຌกดใกละ
ยาวชน  มีปງาหมายคือ ดใกละยาวชนดຌอยอกาสมีอกาสขຌาถึงละเดຌรับบริการทางการศึกษา฿น
รูปบบทีไหมาะสมพิไมขึๅน  ละอัตราการรียนตอของนักรียน฿นพระราชานุคราะห์฿นตละระดับ
การศึกษาพิไมขึๅน 
       พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายขຌางตຌน จึงเดຌก าหนดกรอบการด านินงานเวຌดังนีๅ 

ํ. สนับสนุนการจัดตัๅงสถานศึกษาหลากหลายรูปบบ฿หຌหมาะสมกับสภาพพืๅนทีไละ
ชุมชนพัฒนาปรับปรุงอาคาร฿หຌมีจ านวนพียงพอกับจ านวนดใกละมีความปลอดภัย พรຌอมทัๅงสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ รวมทัๅงบุคลากรพืไอ฿หຌสามารถจัดการศึกษาเดຌ 

๎. สงสริมการพัฒนารงรียนครือขายพืไอลกปลีไยนรียนรูຌละชวยหลือซึไงกันละกัน 

๏. สงสริมการจัดกิจกรรมนะนวละสงสริมการรียนตอ 

๐. สงสริมการจัดการศึกษา฿นรูปบบทีไหมาะสมกดใกทีไมีความบกพรองทางดຌาน
รางกาย สติปัญญาละอารมณ์ 

๑. พัฒนางานนักรียน฿นพระราชานุคราะห์ 



~ 174 ~ 

 

    ๑.ํ พัฒนาระบบคัดลือก฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์ละสภาพสังคมทีไปลีไยนปลง
อยางรวดรใว 

    ๑.๎ สงสริมการจัดกิจกรรมพืไอพัฒนาคุณภาพการศึกษาละสรຌางภาวะผูຌน าของ
นักรียน฿นพระราชานุคราะห์ 

    ๑.๏ พัฒนาศักยภาพของครือขาย฿นการดูลป็นพีไลีๅยง ละ฿หຌค าปรึกษาก
นักรียน฿นพระราชานุคราะห์฿นพืๅนทีไตางโ 
       วัตถุประสงค์ทีไ ๏  สริมสรຌางศักยภาพของดใกละยาวชน฿นการรียนรูຌทางวิชาการ      

มีปງาหมายคือ ดใกละยาวชนมีความรูຌละทักษะทีไจ าป็น฿นวิชาภาษาเทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ละภาษาอังกฤษพิไมขึๅน 
       พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายขຌางตຌน จึงเดຌก าหนดกรอบการด านินงานเวຌดังนีๅ 

ํ. พิไมพูนทักษะ฿นการจัดกิจกรรมการรียนการสอนดยนຌนกระบวนการ฿หຌก
ครูผูຌสอน฿นวิชาภาษาเทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ละภาษาอังกฤษ 

๎. สงสริมการ฿ชຌสืไอการรียนการสอนทีไหลากหลาย ละหมาะสมกับสภาพปัญหา 

๏. พัฒนาหຌองสมุด฿หຌเดຌมาตรฐานส าหรับป็นหลงรียนรูຌทีไทันสมัยของดใกละชุมชน 

ละจัดกิจกรรมพืไอสงสริมละพัฒนาทักษะของดใกนักรียน฿นดຌานการอาน การคຌนควຌา 
๐. พัฒนาหຌองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์฿หຌเดຌมาตรฐาน สอดคลຌองกับนืๅอหา฿นหลักสูตร

พืไอพัฒนาทักษะของดใกละยาวชน฿นกระบวนการสืบสาะหาความรูຌ 
๑. สงสริมการ฿ชຌสารานุกรมส าหรับยาวชนตามพระราชประสงค์พืไอพัฒนาการรียนรูຌ 

ของดใก 

๒. สงสริมการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศตามความพรຌอมของตละสถานศึกษา 

๓. จัดกิจกรรมพืไอสงสริมละพัฒนาทักษะของดใกนักรียน ฿นการศึกษาคຌนควຌาจาก
หลงรียนรูຌนอกรงรียน ชน วัด มัสยิด พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาทຌองถิไน ป็นตຌน 

     วัตถุประสงค์ทีไ ๐  สริมสรຌางศักยภาพของดใกละยาวชนทางการอาชีพ มีปງาหมายคือ 
ดใกละยาวชนทุกคนมีความรูຌละทักษะพืๅนฐานทางการกษตรยัไงยืน฿นการผลิตอาหารพืไอการบริภค 

ละทางดຌานอาชีพทีไจ าป็น฿นการด ารงชีวิต ละดใกละยาวชนทุกคนมีคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ตาม
หลักการละอุดมการณ์สหกรณ์ 
     พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายขຌางตຌน จึงเดຌก าหนดกรอบการด านินงานเวຌดังนีๅ 

ํ. จัดกระบวนการรียนรูຌพืไอพัฒนาองค์ความรูຌ ทักษะ ละจตคติ฿นการท ากษตร
ยัไงยืนของดใกละยาวชน ผลผลิตทีไเดຌสามารถน ามา฿ชຌป็นวัตถุดิบ฿นการประกอบอาหารกลางวันของ
รงรียน ละสงสริมการขยายผลสูครัวรือน฿นพืๅนทีไทีไมีความพรຌอม 

๎. จัดกระบวนการรียนรูຌพืไอพัฒนาทักษะ฿นการจัดการการผลิต ละการจัดการ
ผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 
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๏. จัดกระบวนการรียนรูຌพืไอพัฒนาองค์ความรูຌ ทักษะ ละจตคติ฿นงานอาชีพทีไ
จ าป็นส าหรับชีวิตประจ าวัน 

๐. จัดกระบวนการรียนรูຌละกิจกรรมทีไนຌนการปลูกฝังลักษณะนิสัยการชวยตนอง
ละชวยหลือซึไงกันละกันตามอุดมการณ์สหกรณ์ 

๑. จัดกิจกรรมสหกรณ์ เดຌก กิจกรรมรຌานคຌา กิจกรรมออมทรัพย์ พืไอพัฒนาความรูຌ
ละทักษะบืๅองตຌนของดใกทางดຌานสหกรณ์ 
     วัตถุประสงค์ทีไ ๑  ปลูกฝังจิตส านึกละพัฒนาศักยภาพของดใกละยาวชน฿นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม มีปງาหมายคือ  ดใกละยาวชนทุกคนมีความรูຌละตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไ งวดลຌอมตอการด ารงชีวิ ตละดใกละยาวชนทุกคนมี ลักษณะนิ สัย฿นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿หຌอยู฿นสภาพทีไดี ละการ฿ชຌทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
     พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายขຌางตຌน จึงเดຌก าหนดกรอบการด านินงานเวຌดังนีๅ 

ํ. จัดกระบวนการรียนรูຌดยนຌนปัญหาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทีไพบ฿น
ทຌองถิไน  ชน การ฿ชຌพืๅนทีไกษตรกรรม พืๅนทีไปຆาถูกท าลาย เฟปຆา ควันพิษ ป็นตຌน ละการ฿ชຌทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ ชน การ฿ชຌนๅ า การ฿ชຌเฟฟງา ป็นตຌน 

๎. จัดกิจกรรมพืไอ฿หຌดใกละยาวชนมีสวนรวม฿นการพัฒนาสภาพวดลຌอมของรงรียน 
๏. รณรงค์ ผยพร ประชาสัมพันธ์ พืไอสรຌางความตระหนักละปลูกฝังจิตส านึก

ความรูຌความขຌา฿จ฿นรืไองการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืน฿หຌกับคน฿นทຌองถิไน 

๐. จัดกระบวนการพืไอ฿หຌดใกละยาวชนเดຌส ารวจ กใบขຌอมูล วิคราะห์คุณคาของ
ความหลากหลายทางชีวภาพของทຌองถิไน ละจัดวทีพืไอ฿หຌดใกผยพรองค์ความรูຌละลกปลีไยน
รียนรูຌระหวางกัน 

๑. สงสริมการอนุรักษ์พืๅนทีไปຆาบริวณ฿กลຌรงรียนพืไอการรียนรูຌ ตลอดจนการปลูก
หญຌาฝกพืไอการอนุรักษ์ดินละนๅ า 

 
     วัตถุประสงค์ทีไ ๒  สริมสรຌางศักยภาพของดใกละยาวชน฿นการอนุรักษ์ละสืบทอด
วัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไน  มีปງาหมายคือ ดใกละยาวชนทุกคนมีความรูຌกีไยวกับวัฒนธรรมละ
ภูมิปัญญาทຌองถิไนของตน  ละดใกละยาวชนมีความภาคภูมิ฿จ หในคุณคา฿นมรดกทางวัฒนธรรมละ
ภูมิปัญญาของทຌองถิไน ละมีความรักทຌองถิไน 

     พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายขຌางตຌน จึงเดຌก าหนดกรอบการด านินงานเวຌดังนีๅ 
ํ. ท าการส ารวจ กใบขຌอมูล บันทึก วิคราะห์คุณคาของวัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

๎. จัดกระบวนการรียนรูຌกีไยวกับ ภาษาทຌองถิไน วัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไน 

๏. จัดวที฿หຌดใกละยาวชนเดຌผยพรองค์ความรูຌ ละลกปลีไยนรียนรูຌรวมกัน 
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๐. สงสริมละสนับสนุนการจัดกิจกรรมพืไออนุรักษ์ละสืบสานวัฒนธรรมละ      
ภูมิปัญญาทຌองถิไน ชน วันส าคัญทางประพณีวัฒนธรรมทຌองถิไน การตงกาย วัฒนธรรมทางอาหาร
ภชนาการ ดนตรี การสดง กีฬา นิทานทຌองถิไน ภาษาทຌองถิไน พืชสมุนเพร พืชสียຌอมผຌา ป็นตຌน  

 

 ๐.๑ การน าผนสูการปฏิบัติ 

    ผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร  ตามพระราชด าริฯ ฉบับทีไ ๐ นีๅ เดຌจัดท าป็น
ผนระยะยาว ํ์ ป ป็นกรอบนวทาง฿นการด านินงานละการสนับสนุนการพัฒนาดใกละยาวชน
฿นถิไนทุรกันดาร ทีไมุงสูการสริมสรຌางพลังละความขຌมขใง฿หຌกับดใกละยาวชน ฿หຌสามารถดูลละ
พัฒนาตนองเดຌอยางสมดุลกันทัๅงทางรางกาย จริยธรรม คุณธรรม ละความรอบรูຌ พืไอน าผนฯ เปสู
การปฏิบัติละผลักดัน฿หຌการด านินงานบรรลุปງาหมายตามพระราชประสงค์  ดยการพัฒนาบบ     
องค์รวมละ฿ชຌทรัพยากรรวมกันอยางประหยัดละ฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงก าหนดนวทาง฿นการ
บริหารจัดการละกรอบการด านินงานเวຌดังตอเปนีๅ 

    ํ. สรຌางความรูຌ ความขຌา฿จกีไยวกับนวพระราชด าริ฿นการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไน
ทุรกันดาร วัตถุประสงค์ของการพัฒนา ตลอดจนสาระส าคัญของผน฿หຌกับผูຌปฏิบัติงานละผูຌทีไกีไยวขຌอง
฿นทุกภาคสวน฿นทุกระดับ พืไอ฿หຌมีความขຌา฿จทีไชัดจนละตรงกัน สามารถรวมกันขับคลืไอนการ
พัฒนาเป฿นทิศทางดียวกัน 

    ๎. สนับสนุนการจัดท าผนปฏิบัติการของสถานศึกษาดยปຂดอกาส฿หຌชุมชนขຌารวม฿น
การพัฒนาผนดຌวย ละประสานการจัดท าผนสนับสนุนของภาคสวนตางโ ฿หຌสนับสนุนซึไงกันละกัน
อยางหมาะสม ขจัดความซๅ าซຌอนของผน ละตຌองสอดคลຌองกับผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ดย
ด านินการป็น ๎ ชวงวลา เดຌก ชวง พ.ศ. ๎๑๑์ – ๎๑๑๐ ละ พ.ศ. ๎๑๑๑ – ๎๑๑๕ 

    ๏. ปรับปรุงละพัฒนาระบบการประสานงาน฿หຌมีประสิทธิภาพละรวดรใวทันกาล 

ดยยึดหลักธรรมาภิบาลละมีความปรง฿ส ทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌองตຌองมีจุดมุงหมายหลักรวมกันทีไจะ
พัฒนาดใกละยาวชน฿หຌมีความขຌมขใง สามารถพัฒนาตนองเดຌ มีภูมิคุຌมกันทีไดี ละมีศักยภาพ฿นการ
ผชิญกับสถานการณ์ตางโ ทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคตเดຌ มีระบบสืไอสารทีไมีประสิทธิภาพทีไทุกภาคสวน
สามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสารเดຌ ละทุกภาคสวนมีความคลองตัว฿นการปรับบทบาท฿หຌหมาะสมกับ
สถานการณ์ทีไปลีไยนปลงอยางรวดรใว เมซๅ าซຌอนกันตสามารถสนับสนุนซึไงกันละกันเดຌ 
     ๐. ปรับปรุงละพัฒนาระบบติดตามละประมินผล พัฒนาตัวชีๅวัดละครืไองมือวัดทีไ
หมาะสม พัฒนาระบบสารสนทศครงการ฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน พืไอชืไอมยงขຌอมูลขาวสารส าหรับ
น ามา฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน  สงสริมละสนับสนุน฿หຌผูຌกีไยวขຌอง฿นระดับพืๅนทีไสามารถติดตาม
ความกຌาวหนຌาของการด านินงานอยางตอนืไองละสมไ าสมอ ละจัดท าสรุปผลการด านินงานประจ าป 
จัด฿หຌมีการสุมส ารวจละประมินผลการด านินงานตามสภาพทีไป็นจริงของตละสถานศึกษาป็นระยะ 

อยางนຌอย  ๎ ครัๅงคือ ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๐ ละป พ.ศ. ๎๑๑๕ ละผยพรผลการประมิน฿หຌกับทุกภาค
สวนทีไกีไยวขຌอง 
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     ๑. สงสริมละสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทีไปฏิบัติงาน฿นทุกระดับ พืไอ
ปຂดลกทัศน์ พิไมพูนความรูຌละประสบการณ์ ละพัฒนาขีดความสามารถดຌานตางโ ทัๅง฿นรูปของ
การศึกษาพืไอพิไมคุณวุฒิ การฝຄกอบรมระยะยาว การฝຄกอบรมระยะสัๅน การศึกษาดูงาน การรวมประชุม
วิชาการ ละการจัดบุคลากรขຌาปฏิบัติงาน฿หຌป็นเปตามมาตรฐานของสถานศึกษาละพัฒนาบุคลากร
฿หຌตรงตามภาระหนຌาทีไ อีกทัๅงจะตຌองสนับสนุนการตรียมบุคลากร฿หຌพรຌอม฿นการถายทอดประสบการณ์
฿หຌกับพืๅนทีไอืไนภาย฿นประทศ หรอืประทศอืไนทีไขอพระราชทานความชวยหลือ 

     ๒. ก าหนดนยบายละมาตรการ฿นการธ ารงรักษาบุคลากรทีไปฏิบัติงาน฿นทุกสวน฿นทุก
ระดับ ละสามารถน าสูการปฏิบัติทีไป็นรูปธรรมเดຌอยางรวดรใว 

     ๓. สงสริมละสนับสนุนการสรຌางองค์ความรูຌละการพัฒนานวัตกรรมทีไสามารถน าเป฿ชຌ
ประยชน์ทัๅง฿นการพัฒนาดใกละยาวชน การจัดกระบวนการรียนรูຌ ทคนลยีพืไอการศึกษา ดย
สนับสนุน฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไปฏิบัติงานท างานวิจัยละพัฒนาจากงานประจ า  ละครู฿นสถานศึกษา
ด านินงานวิจัย฿นชัๅนรียน ละตຌองมีการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณอยางพียงพอ 

     ๔. ก าหนดนวทาง฿นการถายอนสถานศึกษาทีไชัดจน ทัๅง฿นกรณีของการถายอน
รงรียนต ารวจตระวนชายดน฿หຌกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละการถายอน฿หຌ 
กับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอเม฿หຌดใกขาดอกาสทีไจะเดຌรับการพัฒนาอยางตอนืไอง ละพืไอ฿หຌ
หนวยงานทีไรับการถายอนสามารถสานตองานพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 
เดຌภายหลังจากการมอบอนลຌว 
 

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

ผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ฉบับทีไ ๑ จัดท าขึๅนป็นผนระยะ ํ์ ป (พ.ศ. ๎๑๒์–๎๑๒๕) พืไอชืไอมตองาน
พัฒนา฿นชวงทีไผานมาขຌากับกระสการปลีไยนปลงอยางรวดรใว฿นปัจจุบัน ทัๅงการปรับปลีไยนประทศ
เปสูเทยลนด์ ๐.์  การขຌาป็นสมาชิกของประชาคมอาซียน  การกຌาวขຌาสูศตวรรษทีไ  ๎ํ  ละ
สังคมดิจิทัล พืไอ฿หຌดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารเดຌรับการตรียมพรຌอม สามารถกຌาวเปพรຌอม โ กับ
การปลีไยนปลงดังกลาว การจัดท าผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร  ตามพระราชด าริ   
ฉบับทีไ ๑ นีๅ  จึงเดຌจัดท า฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ ๎์ ป (พ.ศ. ๎๑๒์–๎๑๓๕) ซึไงป็นผน
มบทหลักของการพัฒนาประทศ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎ (พ.ศ. ๎๑๒์–
๎๑๒๐) ทีไนຌอมน าหลัก ปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  มาป็นปรัชญาน าทาง฿นการพัฒนาประทศ 

ผนการศึกษาหงชาติ (พ.ศ. ๎๑๒์–๎๑๓๐) ละปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ดยก าหนดป็นวัตถุประสงค์ละปງาหมายหลักดังนีๅ (ส านักงาน
ครงการสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๎๑๒์ หนຌา ํ) 
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๑.ํ วัตถุประสงค์ 
    ํ. พืไอ฿หຌดใกละยาวชนมีคุณภาพชีวิตทีไดี ดยเดຌรับการพัฒนาศักยภาพอยางสมดุล฿น

ดຌานพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา ละพลศึกษา ดຌวยกระบวนการรียนรูຌจากการปฏิบัติ มีความรัก
ละหวงหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิ฿จ฿นความป็นเทย ละมีสวนรวม฿นการพัฒนาชุมชนละ
ประทศชาติ 

    ๎. พืไอขยายการพัฒนาจากรงรียนสูชุมชน ท า฿หຌชุมชนมีความขຌมขใงละพึไงตนองเดຌ 
ครอบครัวละชุมชนกิดการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาดใกละยาวชนละรงรียนเปพรຌอม โ กัน 

    ๏. พืไอผลักดัน฿หຌสถานศึกษาพัฒนาป็นศูนย์บริการความรูຌ สามารถถายทอดความรูຌละ
ทคนลยีการพัฒนา฿หຌกับผูຌปกครอง ชุมชน ละสถานศึกษาหรือองค์กรอืไน โทัๅงจากภาย฿นประทศ
ละจากตางประทศ พืไอน าเปประยุกต์฿หຌหมาะสมกับบริบทของตละทีไ สรຌางความรวมมือละ
ครือขายชืไอมยงระหวางประทศ 

 

๑.๎ ป้าหมายการพัฒนา 

    การพัฒนาตามผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริ ฯ ฉบับทีไ  ๑  

ประกอบดຌวย  ๔  ปງาหมายหลัก   ๎ํ  ปງาหมายยอยของการพัฒนา ดังนีๅ 
    ป้าหมายหลักทีไ ํ สริมสรຌางสุขภาพของดใกตัๅงต฿นครรภ์มารดา ประกอบดຌวย ๏ 

ปງาหมายยอย เดຌก   
    ํ)  หญิงตัๅงครรภ์  มารดาหลังคลอด  ละทารกเดຌรับบริการทีไมีคุณภาพ 

    ๎)  ดใกทุกชวงอายุเดຌรับการสงสริมดຌานภชนาการละมีพัฒนาการตามวัย 

    ๏)  ดใกละยาวชนมีนๅ าหนักละสวนสูงตามกณฑ์มาตรฐานพิไมขึๅน 

    ป้าหมายหลักทีไ ๎ พิไมอกาสทางการศึกษา ประกอบดຌวย ๏ ปງาหมายยอย  เดຌก  
    ํ)  ดใกทีไขาดอกาสสามารถขຌาถึงบริการทางการศึกษาละการพัฒนาพิไมขึๅน 

๎)  ดใกละยาวชนทีไมีความบกพรองทางดຌานรางกาย  สติปัญญาละอารมณ์เดຌรับ
บริการทางการศึกษาทีไหมาะสม 

    ๏)  นักรียน฿นพระราชานุคราะห์เดຌรับการสริมสรຌางศักยภาพทางวิชาการละ
พียบพรຌอมดຌวยคุณธรรม  จริยธรรม  ละจิตสาธารณะ 

    ป้าหมายหลักทีไ ๏ สริมสรຌางศักยภาพของดใกละยาวชนทางวิชาการละทาง
จริยธรรม ประกอบดຌวย ๐ ปງาหมายยอย  เดຌก 

ํ)  ดใกละยาวชนมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียน฿นวิชาภาษาเทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ละสังคมศึกษา  ศาสนาละวัฒนธรรมสูงขึๅน 

๎)  ดใกละยาวชนมีทักษะดຌานทคนลยีสารสนทศ 

๏)  ดใกละยาวชนเดຌรับการตรียมความพรຌอมส าหรับประชาคมอาซียน 

๐)  ครูมีการพัฒนาตนองอยางตอนืไอง 
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    ป้าหมายหลักทีไ ๐ สริมสรຌางศักยภาพของดใกละยาวชนทางการงานอาชีพ 

ประกอบดຌวย ๏ ปງาหมายยอย  เดຌก 
ํ)  ดใกละยาวชนมีความรูຌละทักษะพืๅนฐานทางการกษตรยัไงยืน฿นการผลิตอาหาร

พืไอการบริภค 

๎)  ดใกละยาวชนมีความรูຌละทักษะพืๅนฐานทางดຌานอาชีพทีไจ าป็น฿นการด ารงชีพ
อยางนຌอย  ํ  อาชีพ 

๏)  ดใกละยาวชนเดຌรับการพัฒนาศักยภาพตามหลักการละอุดมการณ์สหกรณ์ 
    ป้าหมายหลักทีไ ๑ ปลูกฝังจิตส านึกละพัฒนาศักยภาพของดใกละยาวชน฿นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ประกอบดຌวย ํ ปງาหมายยอย คือ ดใกละยาวชนมีจิตส านึก฿นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของตนอง 

    ป้าหมายหลักทีไ ๒ สริมสรຌางศักยภาพของดใกละยาวชน฿นการอนุรักษ์ละสืบทอด
วัฒนธรรมละภูมิปัญญาของทຌองถิไนละของชาติเทย ประกอบดຌวย ํ ปງาหมายยอย  คือ ดใกละ
ยาวชนมีความภาคภูมิ฿จ  หในคุณคา฿นมรดกทางวัฒนธรรมละภูมิปัญญา 

    ป้าหมายหลักทีไ ๓ ขยายการพัฒนาจากรงรียนสูชุมชน ประกอบดຌวย ๏  ปງาหมายยอย  
เดຌก 

ํ)  การน ากิจกรรมการผลิตทางการกษตร฿นรงรียนมาสูการผลิตอาหาร฿นระดับครัวรือน 

๎)  ดใกละยาวชนละสมาชิก฿นครอบครัวมีการปรับปลีไยนพฤติกรรมสุขภาพละ
รวมกันพัฒนาสภาพวดลຌอมของบຌานละชุมชน฿หຌถูกสุขลักษณะ 

๏)  ดใกละยาวชนสามารถน าความรูຌละทักษะ฿นการรียนรูຌวิชาชีพทีไจ าป็นส าหรับ
การด ารงชีวิต  การบัญชี  มา฿ชຌ฿นครอบครัว 

    ป้าหมายหลักทีไ ๔ พัฒนาสถานศึกษาป็นศูนย์บริการความรูຌ ประกอบดຌวย ๏ ปງาหมายยอย   
ํ)  รงรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาดใกละยาวชน฿หຌป็นนิทรรศการทีไมีชีวิตป็น

ตัวอยาง฿หຌกประชาชน  ครู  นักรียน  หรือผูຌสน฿จมาศึกษาทดลอง 
๎)  ครูละนักรียนสามารถถายทอดความรูຌดดยการป็นวิทยากร 
๏)  มีวทีลกปลีไยนประสบการณ์฿นการพัฒนาดใกละยาวชนอยางกวຌางขวางทัๅง฿น

ระดับภาค  ประทศ  ละนานาชาติ 
 

๑.๏ พืๅนทีไป้าหมาย 

    พืๅนทีไปງาหมาย฿นการด านินงานตามผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตาม
พระราชด าริ ฯ  ฉบับทีไ  ๑  คือรงรียนหรือสถานศึกษา฿นครงการตามพระราชด าริ   ดยสวน฿หญ  
จะอยู฿นพืๅนทีไหางเกล หลายพืๅนทีไสภาพภูมิประทศป็นอุปสรรค฿นการขຌาถึงบริการของรัฐทัๅงการศึกษา 

การสาธารณสุขละการพัฒนา  จ านวน  ๔๑์ หง  (ปการศึกษา ๎๑๒์)  ประกอบดຌวย 
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    ํ. รงรียน฿นสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระวนชายดน  ๎ํ๏  หง 
    ๎. รงรียน฿นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  ๎์๒  หง 
    ๏. ศูนย์การรียนชุมชนชาวเทยภูขา มฟງาหลวง  ฿นสังกัดส านักงานสงสริมการศึกษา

นอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย  ๎๔๎  หง 
    ๐. รงรียนอกชน  ฿นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอกชน ํ๓  หง 
    ๑. รงรียนพระปริยัติธรรม  ฿นสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ ๒๔  หง 
    ๒. รงรียน฿นสังกัดกรุงทพมหานคร  ๎๑  หง 
    ๓. รงรียนละศูนย์สงสริมละพัฒนาดใกวัยตาะตะ ฿นสังกัดขององค์กรปกครองสวน

ทຌองถิไน (อปท.) กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน กระทรวงมหาดเทย  ๏๕  หง 
    ๔. หมูบຌาน฿นขตบริการการศึกษาของสถานศึกษา 
๑.๐ กลุมประชากรป้าหมาย 

    การด านินงาน฿นชวงผนฯ ฉบับทีไ ๑ ประกอบเปดຌวยกลุมประชากรปງาหมายดังนีๅ 
    ํ. ดใกตัๅงต฿นครรภ์มารดา จนถึงยาวชน฿นวัยศึกษาลารียน ทัๅงทีไอยู฿นถิไนทุรกันดาร

หางเกลการคมนาคม หรืออยู฿นทีไทีไมีสภาวะยากล าบากขาดคลน หรือ฿นทีไประสบปัญหาภัยพิบัติตาง โ 

หรือทีไอยู฿นสภาวะทีไท า฿หຌเดຌรับอกาสเมทากับดใกปกติดยทัไวเป ละพืไอความชัดจน฿นการบริหาร
จัดการ จึงบงกลุมปງาหมายตามอายุตาง โ ริไมตัๅงตอยู฿นครรภ์มารดา จนถึงอายุ ํ๔ ป 

    ๎. ดใกละยาวชนอืไน โ ตามพระราชประสงค์  ดຌวยพืๅนทีไปງาหมายของการพัฒนาสวน
฿หญป็นทีไอยูอาศัยของชนกลุมนຌอยทีไดຌอยอกาสละขาดคลน ดังนัๅนกลุมประชากรปງาหมายนอกจาก
จะป็นดใกละยาวชนทีไป็นเทยลຌว ยังมีชืๅอชาติละผาพันธุ์ทีไหลากหลายอืไน โ ทีไมีลักษณะฉพาะตัว
฿นดຌานศาสนา ภาษาละวัฒนธรรม อาทิ เทย฿หญ เทสຌ เทยภูขา (ชน กะหรีไยง ลๆัวะ มຌง มูซอ จีนฮอ 

อีกຌอ)  ชาวมอกน มลาบรี ป็นตຌน มีทัๅงทีไนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ละนับถือผี 

ดใกละยาวชนหลานีๅกือบทัๅงหมดมาจากครอบครัวกษตรกรรม มีฐานะยากจนมาก 

๑.๑  การน าผนสูการปฏิบัติ 

    ผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริฯ ฉบับทีไ ๑ ป็นกรอบนวทาง
฿นการด านินงานละการสนับสนุนการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดารระยะยาว ํ์ ป ดยริไม
ตัๅงต พ.ศ.๎๑๒์ ละสิๅนสุด฿น พ.ศ. ๎๑๒๕ ดยมุงสูการสริมสรຌางพลังละความขຌมขใง฿หຌกับดใก
ละยาวชน ฿หຌสามารถดูลละพัฒนาตนองเดຌอยางสมดุลกันทัๅงทางรางกาย จริยธรรมคุณธรรม ละ
ความรอบรูຌทัๅงทางวิชาการละการงานอาชีพ พืไอน าผนฯ เปสูการปฏิบัติละผลักดัน฿หຌการด านินงาน
บรรลุปງาหมายตามพระราชประสงค์ ดยการพัฒนาบบองค์รวมละ฿ชຌทรัพยากรรวมกันอยางประหยัด
ละ฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงก าหนดนวทางการขับคลืไอนเวຌดังตอเปนีๅ (ส านักงานครงการสมดใจ
พระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๎๑๒์ : ๑๏) 
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    ํ. สรຌางความรูຌ ความขຌา฿จกีไยวกับนวพระราชด าริ฿นการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไน
ทุรกันดาร วัตถุประสงค์ของการพัฒนา ตลอดจนสาระส าคัญของผน฿หຌกับผูຌปฏิบัติงานละผูຌทีไกีไยวขຌอง
฿นทุกภาคสวน฿นทุกระดับ พืไอ฿หຌมีความขຌา฿จทีไชัดจนละตรงกัน สามารถรวมกันขับคลืไอนการ
พัฒนาเป฿นทิศทางดียวกัน 

    ๎. จัดท าผนปฏิบัติการของสถานศึกษาป็นรายป฿หຌสอดคลຌองกับสภาพปัญหาทีไทຌจริงของ
สถานศึกษา ดยน าผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมดใจพระทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับทีไ ๑ มาก ากับทิศทางการพัฒนา ละ฿หຌชุมชนเดຌขຌามามีสวน
รวม฿นการวางผนพัฒนาดຌวย ผนปฏิบัติการของสถานศึกษาจะเดຌน าเป฿ชຌ฿นการประสานละการ
จัดท าผนสนับสนุนของภาคสวนตาง โ พืไอ฿หຌสนับสนุนเดຌตรงความตຌองการของสถานศึกษา ขจัดความ
ซๅ าซຌอน กิดการ฿ชຌทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

    ๏. ปรับปรุงละพัฒนาระบบติดตามละประมินผล พัฒนาตัวชีๅวัดละครืไองมือวัดทีไ
หมาะสม พัฒนาระบบสารสนทศครงการ฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน พืไอชืไอมยงขຌอมูลขาวสารส าหรับ
น ามา฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน  สงสริมละสนับสนุน฿หຌผูຌกีไยวขຌอง฿นระดับพืๅนทีไสามารถติดตาม
ความกຌาวหนຌาของการด านินงานอยางตอนืไองละสมไ าสมอ จัดท าสรุปผลการด านินงานประจ าป ละ
ผยพรผลการประมิน฿หຌกับทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง 

    ๐. สงสริมละสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทีไปฏิบัติงาน฿นทุกระดับพืไอ
พิไมพูนความรูຌละประสบการณ์ ละพัฒนาขีดความสามารถดຌานตาง โ ทัๅง฿นรูปของการศึกษาพืไอพิไม
คุณวุฒิ การฝຄกอบรมระยะยาว การฝຄกอบรมระยะสัๅน การศึกษาดูงานการรวมประชุมวิชาการ สนับสนุน
การตรียมบุคลากร฿หຌพรຌอม฿นการถายทอดประสบการณ์฿หຌกับผูຌปกครอง ชุมชน สถานศึกษาหรือ
หนวยงานอืไน โ ทัๅงภาย฿นประทศละประทศอืไน โ ทีไขอพระราชทานความชวยหลือ 

    ๑. สงสริมละสนับสนุนการสรຌางองค์ความรูຌละการพัฒนานวัตกรรมทีไสามารถน าเป฿ชຌ
ประยชน์฿นการพัฒนาดใกละยาวชน ดยสนับสนุน฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไปฏิบัติงานท างานวิจัยละพัฒนา
จากงานประจ า ละครู฿นสถานศึกษาด านินงานวิจัย฿นชัๅนรียน ดยมีการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณ
อยางพียงพอ 

    ๒. สงสริมละสนับสนุน฿หຌศิษย์กามาชวยหลือสนับสนุนกิจการของรงรียน  หรือ
ชวยหลือรุนนຌอง โ พืไอ฿หຌมีอกาสทีไดีตอเป ดยอาจจะมาป็นบุคคล หรือรวมกันป็นกลุมละสรຌาง
ครือขายติดตอสืไอสารกันละกัน 

 

๑.๒  ครืไองชีๅวัด   

    ผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เดຌก าหนดครืไองชีๅวัดความส ารใจ฿นการด านินงานพืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายของการ
พัฒนาตาม  ประกอบดຌวย ๏๐ ตัวชีๅวัด เดຌก 
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    ๑.๒.ํ ป้าหมายหลักทีไ ํ  สริมสรຌางสุขภาพของดใกตัๅงต฿นครรภ์มารดา  

ตัวชีๅวัด  ํ  อัตราตายของทารกตอการกิดมีชีพ  ํ,์์์ คน  

ตัวชีๅวัด  ๎  รຌอยละของทารกรกกิด  มีนๅ าหนักนຌอยกวา ๎,๑์์ กรัม  

  ตัวชีๅวัด  ๏  รຌอยละของดใกรกกิด -๏ ป มีนๅ าหนักนຌอยกวากณฑ์  
ตัวชีๅวัด  ๐  รຌอยละของดใกรกกิด-๏ ปมีภาวะตีๅย  

ตัวชีๅวัด  ๑  รຌอยละของดใกรกกิด-๏ ป มีพัฒนาการ สมวัย  

  ตัวชีๅวัด  ๒  รຌอยละของดใกปฐมวัยมีภาวะนๅ าหนักนຌอยกวากณฑ์  
ตัวชีๅวัด  ๓  รຌอยละของนักรียนมีภาวะตีๅย  

ตัวชีๅวัด  ๔  รຌอยละของนักรียนมีภาวะผอม  

ตัวชีๅวัด  ๕  รຌอยละของนักรียนมีภาวะริไมอຌวนละอຌวน  

  ตัวชีๅวัด ํ์ รຌอยละของนักรียนมีสมรรถภาพทางกายตามกณฑ์   

  ตัวชีๅวัด ํํ รຌอยละของนักรียนประถมศึกษาป็นรคคอพอก   

  ตัวชีๅวัด ํ๎ อัตราปຆวยดຌวยรคเขຌมาลารียตอพันประชากรนักรียน   

  ตัวชีๅวัด ํ๏ อัตราความชุกของรคหนอนพยาธิ฿นนักรียน   

ตัวชีๅวัด ํ๐ รຌอยละของนักรียนทีไบริภคอาหารเดຌถูกตຌอง  
ตัวชีๅวัด ํ๑ รຌอยละของนักรียนทีไมีสุขนิสัยทีไพึงประสงค์  

    ๑.๒.๎ ป้าหมายหลักทีไ ๎ พิไมอกาสทางการศึกษา  

ตัวชีๅวัด ํ๒ รຌอยละของนักรียนทีไรียนตอ฿นระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ํ  

ตัวชีๅวัด ํ๓ รຌอยละของดใกละยาวชนพิการทีไเดຌรับการศึกษา฿นรูปบบทีไหมาะสม  

ตัวชีๅวัด ํ๔ รຌอยละของนักรียน฿นพระราชานุคราะห์ทีไสามารถรียนตอชัๅนมัธยมศึกษา
ปทีไ ๐ หรือวิชาชีพ  

  ตัวชีๅวัด ํ๕ รຌอยละของนักรียน฿นพระราชานุคราะห์ทีไสามารถรียนตอระดับอุดมศึกษา 

หรือวิชาชีพชัๅนสูง  
ตัวชีๅวัด ๎์ จ านวนชัไวมงฉลีไยทีไนักรียน฿นพระราชานุคราะห์บ าพใญสาธารณะ

ประยชน์ตอป  
    ๑.๒.๏ ป้าหมายหลักทีไ ๏ สริมสรຌางศักยภาพของดใกละยาวชนทางวิชาการละทาง

จริยธรรม  

ตัวชีๅวัด ๎ํ คะนนฉลีไยรຌอยละกลุมสาระภาษาเทยของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ 
๒ ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๏ ละชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๏ 

ตัวชีๅวัด ๎๎ คะนนฉลีไยรຌอยละกลุมสาระวิทยาศาสตร์ของนักรียนชัๅนประถมศึกษา 
ปทีไ ๒  ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๏  ละชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๒  
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ตัวชีๅวัด ๎๏ คะนนฉลีไยรຌอยละกลุมสาระคณิตศาสตร์ของนักรียนชัๅนประถมศึกษา  
ปทีไ ๒  ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๏  ละชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๒  

ตัวชีๅวัด ๎๐ คะนนฉลีไยรຌอยละกลุมสาระภาษาอังกฤษของนักรียนชัๅนประถมศึกษา 
ปทีไ ๒  ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๏  ละชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๒ 

ตัวชีๅวัดทีไ ๎๑ รຌอยละของนักรียน฿นครงการตามพระราชดาริชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ 

ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๏ ละชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๒ ทีไมีจริยธรรมตัๅงตระดับดีขึๅนเป บบประมินจริยธรรม
ของนักรียนรายชัๅนละรายบุคคล ดยมีกณฑ์การประมิน ดังนีๅ  

    - ระดับดี     มีชวงคะนน  ๔์-ํ์์  คะนน 

    - ระดับพอ฿ชຌ     มีชวงคะนน  ๑์-๓๕    คะนน  

    - ระดับปรับปรุง  มีชวงคะนน    ์-๐๕   คะนน  

ตัวชีๅวัดทีไ ๎๒ รຌอยละของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๏ ละชัๅน
มัธยมศึกษาปทีไ ๒ ทีไมีทักษะการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศตัๅงตระดับดีขึๅนเป บบประมินทักษะการ฿ชຌ
ทคนลยีสารสนทศนักรียนรายชัๅนละรายบุคคล ดยมีกณฑ์การประมิน ดังนีๅ  

    - ระดับดี     มีชวงคะนน  ๔์-ํ์์  คะนน 

    - ระดับพอ฿ชຌ     มีชวงคะนน  ๑์-๓๕    คะนน  

    - ระดับปรับปรุง  มีชวงคะนน    ์-๐๕   คะนน  

    ๑.๒.๐  ป้าหมายหลักทีไ ๐ สริมสรຌางศักยภาพของดใกละยาวชนทางการงานอาชีพ  

ตัวชีๅวัด ๎๓ ปริมาณผลผลิตทางการกษตร  

ตัวชีๅวัด ๎๔ คะนนฉลีไยวิชากษตรของนักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒  บบประมิน
วิชากษตรป็นรายชัๅนละรายบุคคล  บงป็น วัดความรูຌ ๐์ คะนน ละทักษะ ๒์ คะนน  

ตัวชีๅวัด ๎๕ คะนนฉลีไยวิชาชีพทีไจาป็นตอการด ารงชีวิตของนักรียนชัๅนประถมศึกษา
ปทีไ ๒  บบประมินวิชาชีพทีไจาป็นตอการดารงชีวิตป็นรายชัๅนละรายบุคคล  บงป็น  วัดความรูຌ ๐์ 

คะนน ละทักษะ  ๒์  คะนน  

ตัวชีๅวัด ๏์ คะนนฉลีไยวิชาสหกรณ์นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒ บบประมินวิชา
สหกรณ์ป็นรายชัๅนละรายบุคคล บงป็น วัดความรูຌ ๐์ คะนน ละทักษะละพฤติกรรม ๒์ คะนน  

     ๑.๒.๑  ป้าหมายหลักทีไ ๑ ปลูกฝังจิตสานึกละพัฒนาศักยภาพของดใกละยาวชน฿น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  

ตัวชีๅวัด ๏ํ คะนนฉลีไยวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของ
นักรียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๒  บบประมินวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมป็น
รายชัๅนละรายบุคคล บงป็น วัดความรูຌ ๐์ คะนน ละพฤติกรรม ๒์ คะนน  
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    ๑.๒.๒  ป้าหมายหลักทีไ ๒ สริมสรຌางศักยภาพของดใกละยาวชน฿นการอนุรักษ์ละ
สืบทอดวัฒนธรรมละภูมิปัญญาของทຌองถิไนละของชาติเทย  

ตัวชีๅวัด ๏๎ คะนนฉลีไยวิชาวัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไนของนักรียนชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ ๒  บบประมินวัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไนป็นรายชัๅนละรายบุคคล  บงป็น 

วัดความรูຌ ๐์ คะนน ละทักษะ ๒์ คะนน  

    ๑.๒.๓  ป้าหมายหลักทีไ ๓  ขยายการพัฒนาจากรงรียนสูชุมชน  

ตัวชีๅวัด ๏๏  จ านวนครัวรือนทีไเดຌรับการขยายกิจกรรม  

    ๑.๒.๔  ป้าหมายหลักทีไ ๔  พัฒนาสถานศึกษาป็นศูนย์บริการความรูຌ  
ตัวชีๅวัด ๏๐  จ านวนประชาชนทีไมา฿ชຌหลงรียนรูຌของรงรียน  

 

--------------------------------------------------- 
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ผนวก ๎ 

ครงการอืไนโ ทีไสนับสนนุครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร 
ตามพระราชด าริสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ผนวก ๎ 

ครงการอืไนโ ทีไสนับสนนุครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร 
ตามพระราชด าริสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 นอกจากกิจกรรมสงสริมการลีๅยงสัตว์฿นรงรียน  ทีได านินงานมาตัๅงตป พ.ศ. ๎๑๏๔ ลຌว 
ยังมีครงการทีไสนับสนุนครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระรราชด าริ  สมดใจ
พระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทีไกรมปศุสัตว์ด านินงานพิไมติม  ละรวมกับหนวยงาน
อืไน โ  พืไอพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ดังตัวอยางครงการส าคัญทีไน าสนอตอเปนีๅ  
 

ํ.  ครงการเกเขพระราชทาน฿นรงรียนถิไนทุรกันดาร  พืๅนทีไจังหวัดตาก 

หลักการละหตุผล 

 ตามทีไสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปรดฯ ฿หຌจัดท าครงการกษตร
พืไออาหารกลางวัน฿นรงรียน พืไอ฿หຌมีผลผลิตทางการกษตรป็นวัตถุดิบ฿นการประกอบอาหารทีไมี
คุณคาทางภชนาการตลอดชวงการศึกษา   นักรียนเดຌรับความรูຌละทักษะทางการกษตรนัๅน    
รงรียนตຌองผลิตปรตีนจากนืๅอสัตว์฿หຌเดຌตามตัวชีๅวัด  ๐์ กรัม/คน/มืๅอ ดยมีถัไวมลใดหຌงสริม  ๎๑  
กรัม/คน/มืๅอ  ซึไงรงรียนสวน฿หญนิยมลีๅยงเกเขพราะป็นสัตว์  ทีไลีๅยงงาย฿หຌผลผลิตเดຌรใว มีผลผลิต
ทุกวันสะดวก฿นการประกอบอาหาร ถຌามีหลือกใจ าหนายเดຌงายป็นทีไตຌองการของชุมชน ตรงรียนทีไ
อยู฿นพืๅนทีไหางเกลทุรกันดารมีขຌอจ ากัด฿นการลีๅยงเกเขหลายประการ   ดยฉพาะการหาซืๅอพันธุ์เกเข  
อาหารเกเขป็นอุปสรรคท า฿หຌเมสามารถลีๅยงเกเขเดຌ ท า฿หຌปริมาณนืๅอสัตว์ทีไรงรียนผลิตเดຌตไ ากวา
ตัวชีๅวัดมาก สงผลกระทบถึงสุขภาพอนามัยของดใกนักรียน  
 ส านักงานครงการสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิชัยพัฒนา  ละ
กรมปศุสัตว์  เดຌวิคราะห์ปัญหาละหานวทางกຌเข   ดยจัดท าครงการเกเขพระราชทาน฿นรงรียน
ถิไนทุรกันดาร คัดลือกพืๅนทีได านินการ จัดหาพันธุ์เกเขทีไหมาะสมกับสภาพพืๅนทีไ จัดระบบการ
ด านินงานดຌานการขนสงอาหารสัตว์ การฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ ฿หຌค านะน าการลีๅยงดูปງองกันรคละการ
บริหารจัดการครงการ฿หຌตอนืไอง  
 

วัตถุประสงค์ 
ํ. พืไอพัฒนารูปบบการลีๅยงเกเข฿นรงรียนถิไนทุรกันดาร ฿หຌมีผลผลิตป็นอาหารกลางวัน

ของนักรียนเดຌอยางพอพียง 
๎. พืไอ฿หຌนักรียนมีความรูຌละทักษะ฿นการลีๅยงสัตว์ปก มีการปງองกันรคตามหลักสุขาภิบาลทีไดี 
๏. พืไอ฿หຌรงรียนบริหารจัดการการลีๅยงเกเขเดຌตอนืไอง สามารถพึไงตนองเดຌระดับหนึไง ป็น

ตัวอยางของการลีๅยงเกเข฿นรงรียน ฿นพืๅนทีไหางเกลทุรกันดาร 
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ป้าหมายการด านินงาน 

 สงสริมการลีๅยงเกเข฿นรงรียนถิไนทุรกันดาร ปละ ๎์-๏์  หง  ฿หຌรงรียนผลิตเขเกป็น
อาหารกลางวันส าหรับนักรียนอยางพอพียง ตลอดปการศึกษา ละมืไอลีๅยงครบ ํ ป หรือจบรุนทีไ ํ 
รงรียนมีงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์   สามารถจัดหาปัจจัยการลีๅยงเกเขรุนตอเปเดຌ ตอนืไอง   
พึไงตนองเดຌระดับหนึไง   ดยกรมปศุสัตว์ละหนวยงานทีไกีไยวขຌองติดตาม฿หຌค านะน าละ฿หຌการ
สนับสนุนตามความหมาะสม 
 

พืๅนทีได านินการ 
 รงรียนครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมดใจพระทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พืๅนทีไจังหวัดตาก ซึไงสวน฿หญอยู฿นพืๅนทีไหางเกลทุรกันดาร  ผลผลิต
ปรตีนจากนืๅอสัตว์ทีไรงรียนผลิตเดຌยังตไ ากวากณฑ์ความตຌองการของนักรียน ประกอบดຌวย
สถานศึกษา฿นสังกัดตาง โ  รวม ํ๑๒  หง  คัดลือกรงรียนทีไมีศักยภาพป็นพืๅนทีได านินการ฿นป 
๎๑๑๔  จ านวน  ๎๎  หง  ป  ๎๑๑๕  จ านวน  ๎๑  หง  ละ ป ๎๑๒์ จ านวน ํ๏  หง  ดังนีๅ 
  

ตารางทีไ ํ์ สดงจ านวนสถานศึกษาทีไขຌารวมครงการเกเขพระราชทาน฿นรงรียนถิไนทุรกันดาร 

       พืๅนทีไจังหวัดตาก  ป ๎๑๑๔-๎๑๒์ 

ตຌนสังกัดสถานศึกษา 
ด านินการ 
ปี ๎๑๑๔ 

ด านินการ 
ปี ๎๑๑๕ 

ด านินการ 
ปี ๎๑๒์ 

รวม 

ํ. กองบัญชาการต ารวจตระวนชายดน (ตชด.) ํ๐ ๑ ๏ ๎๎ 

๎. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
(สพฐ.) 

๐ ํ๐ ๒ ๎๐ 

๏. องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (อปท.)  - ๎ ๏ ๑ 

๐. ศูนย์การรียนชุมชนชาวเทยภูขา มฟງาหลวง 

    สังกัดส านักงานสงสริมการศึกษานอกระบบ 

    ละการศึกษาตามอัธยาศัย  
๐ ๐ ํ ๕ 

รวม (หง) ๎๎ ๎๑ ํ๏ ๒์ 

 

คุณสมบัติของรงรียน 

ํ. มีรงรือนละพืๅนทีไลีๅยงเกเขบบปลอย พรຌอมอุปกรณ์การลีๅยงตามค านะน าของกรมปศุสัตว์ 

๎. บคุลากร ครูผูຌรับผิดชอบมีความพรຌอม มีความตัๅง฿จ฿นการลีๅยงเกเข 
๏. รงรียนยังเมเดຌรับการสนับสนุนการลีๅยงเกเข หรือคยเดຌรับการสนับสนุนลຌว ตยังเม

สามารถด านินการเดຌตอนืไอง ปริมาณนืๅอสัตว์ทีไรงรียนผลิตเดຌยังเมพียงพอ 

๐. สามารถจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์  ประภท ขຌาวพด ปลายขຌาว ร า ฯลฯ  ฿นพืๅนทีไส าหรับ ฿ชຌ
ผสมกับหัวอาหารเกเขเดຌพียงพอตลอดป ละมีพืๅนทีไปลูกพืชอาหารสัตว์สริม฿หຌเกกิน 
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วิธีการด านินงาน 

ํ. ฝຄกอบรม ฿หຌค านะน า ครู ฿หຌมีความรูຌรืไองการลีๅยงเกเขบบปลอย Happy Chicken การ
ตรียมความพรຌอม วิธีการจัดการลีๅยงดู ละผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการลีๅยงเกเขตลอดรุน 

๎. มืไอเดຌรับการฝຄกอบรมลຌว ครูตຌองตรียมรงรือนลีๅยงเกเข พืๅนทีไปลอยลีๅยง อุปกรณ์การ
ลีๅยง จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปลูกพืชอาหารสัตว์ ฿หຌมีความพรຌอมกอนรับเกเขขຌาลีๅยง฿นรงรียน 

๏. กรมปศุสัตว์จัดหาหัวอาหารเกเข ฿หຌรงรียน฿ชຌผสมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์฿นพืๅนทีไ เดຌก 
ขຌาวพด ปลายขຌาว ร า ฯลฯ ฿ชຌลีๅยงเกเขตลอดรุน ชวยลดคาขนสงละมีตຌนทุนตไ ากวาอาหารส ารใจรูป  

๐. น าพันธุ์เกเขเทยกรมปศุสัตว์ ละเกเขพันธุ์ ลใกฮอร์น จากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตาม
พระราชด าริ อ าภอดานซຌาย จังหวัดลย สงสริม฿หຌรงรียนทีไเดຌรับการคัดลือกลีๅยงบบปลอย จ านวน
เกเขทีไสนับสนุนตามความหมาะสมของจ านวนนักรียนละพืๅนทีไลีๅยงตละรงรียน 

๑. รงรียนด านินการลีๅยงเกเขตามค านะน า คูมือการฝຄกอบรม บันทึกขຌอมูลผลผลิต บัญชี
ฟาร์ม น าผลผลิตเขเกประกอบอาหารกลางวัน฿นรงรียน ดย฿ชຌงินคาอาหารกลางวันจัดซืๅอผลผลิต 
จ าหนายผานระบบสหกรณ์รงรียน (ถຌามี) 

๒. มืไอเกเข฿หຌผลผลิตเขครบ ํ  ป อัตราการเขจะลดตไ ากวารຌอยละ  ๑์ จนเมคุຌมกับคาอาหาร
ทีไลีๅยงเกเข ฿หຌรงรียนปลดเกจ าหนายกผูຌปกครอง    ดยผานระบบสหกรณ์รงรียน  น ารายเดຌจาก
การลีๅยงเกเข ทัๅงคาจ าหนายเขเกละมเกปลด ตัๅงป็นกองทุนปศุสัตว์พืไอลีๅยง฿นรุนตอเป พักคอกท า
ความสะอาดรงรือนละบริวณดยรอบ ติดตอหาเกเขสาวรุน฿หมขຌาลีๅยงตอนืไอง 

๓. กรมปศุสัตว์ดูล฿หຌค านะน า การลีๅยง การดูลสุขาภิบาลปງองกันรค การจัดการผลผลิต 
การบันทึกขຌอมูล ท าบัญชีฟาร์ม รายงานผลการด านินงานป็นระยะละสรุปผลการลีๅยงมืไอปลดเกเข
หมดรุน ฿หຌค านะน าการบริหารจัดการงินกองทุน ฿หຌรงรียนสามารถด านินการลีๅยงเกเขรุนตอเปเดຌ
ตอนืไอง ยัไงยืน พึไงตนองเดຌระดับหนึไง 

คุณสมบัติของเกเขเทยกรมปศุสัตว์  ดยวิธีการลีๅยงบบปลอย Happy Chicken 

ํ.  อายุมืไอริไมเขฟองรก     ํ๓์   วัน 

๎. นๅ าหนักตัวมืไอริไมเขฟองรก  ํ,๓์์    กรัม 

๏. นๅ าหนักเขฟองรก        ๏๓    กรัม 

๐. จ านวนเขฉลีไยตอป      ๎๑์    ฟอง/ตัว 

๑. อัตราการลีๅยงรอดจนครบ ํ๎ ดือน     รຌอยละ  ๕๏ 

๒. ปริมาณอาหารทีไกินชวง  ํ๎ ดือน    ํ๎๎    กรัม/ตัว/วัน 

หลงงบประมาณ 

 ํ. มูลนิธิชัยพัฒนา สนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการลีๅยงอนุบาลลูกเกจนป็นเกสาว ละคา฿ชຌจาย฿น
การขนสงเกเขสาวจากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าภอดานซຌาย จังหวัด ลย  สงมอบ฿หຌ
รงรียนพืๅนทีไจังหวัดตาก 
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 ๎. ส านักงานครงการสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนคา฿ชຌจาย
฿นการปรับปรุงรงรือนคอกสัตว์฿หຌหมาะสม คาอาหารเกเขบางสวน 

 ๏. กรมปศุสัตว์ สนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการฝຄกอบรมครู คาอาหารสัตว์ คาวชภัณฑ์ คา฿ชຌจาย
ติดตามงาน  รงรียนจัดหางบประมาณคารงรือนลีๅยงสัตว์  คา฿ชຌจายบใดตลใด 
 

ระยะวลาด านินการ    
รุนทีไ  ํ  ปงบประมาณ   ๎๑๑๔ - ๎๑๑๕ 

รุนทีไ  ๎  ปงบประมาณ   ๎๑๑๕ - ๎๑๒์ 

รุนทีไ  ๏  ปงบประมาณ   ๎๑๒์ – ๎๑๒ํ 
 

ตารางทีไ ํํ  สดงปງาหมายการลีๅยงเกเข฿นรงรียน (เกเขเทยกรมปศุสัตว์ ลีๅยงบบปลอยพืๅน)  

ขຌอมูลดຌานการลีๅยง คามาตรฐานทีไก าหนด หมายหตุ 

ํ. อัตราการตาย เมควรกิน ๔ % - เมปลดเกรใวหรือลีๅยง
นานกินเป 

- ควบคุมการ฿หຌอาหารเม฿หຌ
สิๅนปลือง 

๎. วลาลีๅยงตลอดรุน ประมาณ ๏๒์ วัน 

๏. ฿ชຌอาหารฉลีไย ํ๎๑ กรัม/ตัว/วัน 

๐. ฿ชຌอาหารสะสมฉลีไย เมกิน ๐๏.๎ กก./ตัว (๏๒์ x ์.ํ๎ กก.) 
๑. จ านวนเขฉลีไย เมตไ ากวา ๎๏์ ฟอง/ม 
๒. อัตราการเขตลอดรุน เมควรตไ าวา ๒๔  % 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

ํ. กรมปศุสัตว์ 
๎. มูลนิธิชัยพัฒนา 
๏. ส านักงานครงการสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
๐. รงรียน฿นสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระวนชายดน 

๑. รงรียน฿นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

๒. ศูนย์การรียนชุมชนชาวเทยภูขา มฟງาหลวง  สังกัดส านักงานสงสริมการศึกษานอก
ระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย  

๓. รงรียน฿นสังกัดองค์กรปกรองสวนทຌองถิไน (อปท.) 
ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 

ํ. รงรียน฿นถิไนทุรกันดาร สามารถผลิตปรตีนจากนืๅอสัตว์ เดຌพียงพอกับความตຌองการของ
นักรียนตามกณฑ์ตัวชีๅวัด 

๎. นักรียนมีความรูຌละทักษะ฿นการลีๅยงเกเข มีความรูຌ฿นการปງองกันรคตามหลักสุขาภิบาลทีไดี 
๏. รงรียนมีงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์ พืไอจัดหาปัจจัยการผลิต฿นการลีๅยงเกเขเดຌตอนืไอง 
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ตารางทีไ ํ๎  สดงรายชืไอรงรียนทีได านินการป ๎๑๑๔  (รุนทีไ ํ : จ านวน ๎๎ หง)   

รงรียน 
ทีไอยู  

(ต าบล  อ าภอ) 
นักรียน 
(คน) 

เกเข 
(ตัว) 

ํ. ตชด. ทคนิคอาสา ํ ต.มอุสุ  อ.ทาสองยาง ๎๎๏ ๑์ 

๎. ตชด. ฉลิมพระกียรติ ๓ รอบฯ(บຌานพะ) ต.มตืไน  อ.มระมาด ํ๔ํ ๑์ 

๏. ตชด. ฉลิมลักษณ์  จันทรสน ต.มตืไน  อ.มระมาด  ํ๕๐ ๑์ 

๐. ตชด. ทานผูຌหญิงทวี  มณีนุตร ต.พระธาตุผาดง  อ.มสอด ๕๔ ๏์ 

๑..ตชด. บຌานมจันทะ ต.มจัน  อ.อุຌมผาง ๎๏๏ ๑์ 

๒. ตชด. บຌานมละนา ต.ทาสองยาง  อ.ทาสองยาง ํ๎์ ๑์ 

๓. ตชด. บຌานมอมยะ ต.ทาสองยาง  อ.ทาสองยาง ํ๐์ ํ์์ 

๔. ตชด. บຌานลพด ต.ทาสองยาง  อ.ทาสองยาง ํ๐์ ๑์ 

๕. ตชด. บຌานพอบือละคี ต.ทาสองยาง  อ.ทาสองยาง ํํ๒ ๏์ 

ํ์. ตชด. บຌานมหละคี ต.มหละ  อ.ทาสองยาง ๕๑ ๑์ 

ํํ. ตชด. บຌานตีนดอย ต.มหละ  อ.ทาสองยาง ๔๕ ๑์ 

ํ๎. ตชด. บຌานคะนจือทะ ต.มอุสุ  อ.ทาสองยาง ํ๎๎ ๑์ 

ํ๏. ตชด. บຌานทีวะบยทะ ต.มตืไน  อ.มระมาด ๔๎ ๏์ 

ํ๐. ตชด. บຌานวะกะลคຍะ ต.มตืไน  อ.มระมาด ๓๐ ๏์ 

ํ๑. บຌานมวะหลวง ต.มวะหลวง  อ.ทาสองยาง ๎๐๒ ๑์ 

ํ๒. บຌานมระมิง ต.มสอง  อ.ทาสองยาง ํ,๎๑๕ ํ์์ 

ํ๓. บຌานนุซะปลຌ ต.มจัน  อ.อุຌมผาง ํ๔๐ ๒์ 

ํ๔. บຌานมสลิดหลวงวิทยา ต.มสอง  อ.ทาสองยาง ํ,๔ํ๏ ํ์์ 

ํ๕. ศศช. บຌานซอขวาคี ต.มสอง  อ.ทาสองยาง ๐๑ ๏์ 

๎์. ศศช. บຌานหຌวยดินหมຌอ ต.มตืไน  อ.มระมาด ๑๕ ๏์ 

๎ํ. ศศช. บຌานคอซทะ ต.มจัน  อ.อุຌมผาง ํ๎ํ ๑์ 

๎๎. ศศช. บຌานปຆาพลู ต.มละมุຌง  อ.อุຌมผาง ๎ํ ๏์ 

รวม  ๎๎  หง  ๑,๒๑๑ ํ,ํ๎์ 
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ตารางทีไ ํ๏  สดงรายชืไอรงรียนทีได านินการป  ๎๑๑๕ (รุนทีไ ๎ : จ านวน ๎๑ หง)   

รงรียน 
ทีไอยู  

(ต าบล  อ าภอ) 
นักรียน 
(คน) 

เกเข 
(ตัว) 

ํ. ตชด. บຌานมกลองคี ต.มกร   อ.อุຌมผาง ๏๎๕ ํ์์ 

๎. ตชด. ฉลิมพระกียรติ ๓ รอบ 

   พระชนมพรรษา (บຌานหมองกๆัวะ) ต.มจัน   อ.อุຌมผาง ๏๕๕ ํ์์ 

๏. ตชด.ศ.ส าภา-เพรวรรณ วรางกูล ต.พะวอ  อ.มสอด ํ๏๎ ํ์์ 

๐. ตชด. บຌานลผะสุคี ต.มตืไน   อ.มระมาด ํ๏์ ๑์ 

๑. ตชด. บຌานมูซอหลังมือง ต.บຌานนา  อ.สามงา ํํ๑ ๑์ 

๒. ตชด.ทานผูຌหญิงพรสม  กุลฑลจินดา ต.สามหมืไน  อ.มระมาด ๑์๔ ๏์ 

๓. บຌานกลຌอทอ ต.มจัน   อ.อุຌมผาง ๓๐๒ ๏์ 

๔. บຌานมจวาง ต.ทาสองยาง  อ.ทาสองยาง ๎๑ํ ํ์์ 

๕. หຌองรียนสาขาบຌานทีซอม ต.ทาสองยาง  อ.ทาสองยาง ๓๒ ๏์ 

ํ์. หຌองรียนสาขาบຌานวะหยาจ ต.มวะหลวง  อ.ทาสองยาง ๔๕ ๏์ 

ํํ. หຌองรียนสาขาบຌานมสะปา ต.มวะหลวง  อ.ทาสองยาง ๐๎ ๏์ 

ํ๎. หຌองรียนสาขาบຌานอิวิจ ต.มวะหลวง  อ.ทาสองยาง ๓๎ ๏์ 

ํ๏. หຌองรียนสาขาบຌานซอขระกลา ต.มวะหลวง  อ.ทาสองยาง ๐๓ ๏์ 

ํ๐. หຌองรียนสาขาบຌานอมกอทะ ต.มวะหลวง  อ.ทาสองยาง ๑๐ ๏์ 

ํ๑. หຌองรียนสาขาบຌานปางทอง ต.มวะหลวง  อ.ทาสองยาง ๑๓ ๏์ 

ํ๒. หຌองรียนสาขาบຌานปอคลอะด ต.มวะหลวง  อ.ทาสองยาง ๑์ ๑์ 

ํ๓. หຌองรียนสาขาบຌานมตะปู ต.มวะหลวง  อ.ทาสองยาง ๑๐ ๏์ 

ํ๔. หຌองรียนสาขาบຌานมลาคี ต.มวะหลวง  อ.ทาสองยาง ๏๎ ๏์ 

ํ๕. หຌองรียนสาขาบຌานบอบຍะคี ต.มสอง  อ.ทาสองยาง ๐๔ ๑์ 

๎์. ศศช. บຌานลຌอบຌปวาคี ต.มตຌาน  อ.ทาสองยาง ๓ํ ๑์ 

๎ํ. ศศช. บຌานผากะจຌอ ต.พบพระ  อ.พบพระ ๑๓ ๑์ 

๎๎. ศศช. บຌานดลอปอบอ ต.มละมุຌง  อ.อุຌมผาง ๓์ ๏์ 

๎๏. ศศช. บຌานมละมุຌงคี ต.มละมุຌง  อ.อุຌมผาง ๑์ ๏์ 

๎๐. ตชด. บຌานถๅ าสือ ต.พระธาตุผาดง อ.มสอด ํ๏๐ ๑์ 

๎๑. ตชด. บຌานมอกอร์ ต.พบพระ  อ.พบพระ ๎๑๐ ํ์์ 

รวม  ๎๑  หง  ๏,๔๒๓ ํ,๎๐์ 
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ตารางทีไ ํ๐   สดงรายชืไอรงรียนทีได านินการป ๎๑๒์  (รุนทีไ ๏ : จ านวน  ํ๏ หง)   

รงรียน 
ทีไอยู  

(ต าบล  อ าภอ) 
นักรียน 
(คน) 

เกเข 
(ตัว) 

ํ. ตชด. บຌานกามาผาดຌ ต.มหละ   อ.ทาสองยาง ๔์ ํ์์ 

๎. ตชด. จุฬา-ธรรมศาสตร์ ๏ ต.มหละ   อ.ทาสองยาง ํํ์ ํ์์ 

๏. หຌองรียนสาขาบຌานทีสาะคี ต.มสอง  อ.ทาสองยาง ๎๐ ํ์์ 

๐. หຌองรียนสาขาบຌานทิพจิ ต.มจัน   อ.อุຌมผาง ๑์ ๑์ 

๑. หຌองรียนสาขาบຌานทีจอชี ต.มจัน   อ.อุຌมผาง ๎ํ๐ ๑์ 

๒. ทานผูຌหญิงวิเล  อมาตยกุล(ปຂงคลิไง) ต.มจัน   อ.อุຌมผาง ๓๔๐ ๏์ 

๓. หຌองรียนสาขาบຌานกุยลอตอ ต.มจัน   อ.อุຌมผาง ํ๑๕ ๏์ 

๔. หຌองรียนสาขาบຌานซอหมะกร ต.มจัน   อ.อุຌมผาง ๏๐ ํ์์ 

๕. ศศช.บຌานลคาะ ต.มหละ   อ.ทาสองยาง ๒๑ ๏์ 

ํ์. ตชด.บຌานหຌวยนๅ าขุน ต.มหาวัน   อ.มสอด ๎์๔ ๏์ 

ํํ. ตชด.จาตุรจินดา ต.พระธาตุ  อ.มระมาด ๕๒ ๏์ 

ํ๎. ตชด.บຌานมกลอง฿หญ ต.มกร     อ.อุຌมผาง ๎๒๑ ๏์ 

ํ๏. ตชด.บຌานหຌวยสลุง ต.พระธาตุ  อ.มระมาด ๐๎ ๏์ 

รวม  ํ๏  หง  ๎,ํ๏ํ ํ,๎๐์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รงรียนทีไขຌารวมครงการเกเขพระราชทานฯ จ.ตาก  
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๎.  ครงการศูนย์รียนรูຌการผลิตปศุสัตว์ตามนวของปรัชญาศรษฐกิจพอพียง พืไอฉลิมพระกียรติ 
สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  นืไอง฿นอกาสฉลองพระชนมายุ  ๑ รอบ      
๎  มษายน  ๎๑๑๔ 

 หลักการละหตุผล 

สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงหวง฿ยดใกละยาวชนจากครอบครัวทีไ
ยากจน฿นชนบทซึไงมีปัญหาดຌานสุขภาพอนามัยสงผลกระทบตอการศึกษาลารียน จึงทรงริริไมครงการ
กษตรพืไออาหารกลางวัน฿นรงรียนมืไอ พ.ศ. ๎๑๎๏ ดยกรมปศุสัตว์เดຌริไมจัดงบประมาณด านินการ
ตัๅงต พ.ศ. ๎๑๏๔  ภาย฿ตຌครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราช ด าริ สงสริม
การลีๅยงสัตว์฿นรงรียนพืไอผลิตอาหารปรตีนป็นอาหารกลางวันของนักรียน฿หຌพียงพอตามกณฑ์
ความตຌองการ (ปริมาณนืๅอสัตว์เมตไ ากวา  ๐์ กรัม/คน/มืๅอ) นักรียนเดຌรับความรูຌละทักษะจากการท า
กิจกรรมระดับดี รงรียนด านินกิจกรรมเดຌตอนืไองยัไงยืน พึไงตนองเดຌ ดยยึดหลักการพัฒนาบบ
บูรณาการพืไอพัฒนาศักยภาพดใกอยางสมดุลทัๅง  ๐ ดຌาน  คือ ดຌานพุทธิศึกษา  ความป็นลิศทาง
วิชาการ  ดຌานจริยศึกษา  สอน฿หຌมีคานิยมทีไถูกตຌองมีคุณธรรมจริยธรรม  ดຌานหัตถศึกษา  มีศิลปะมี
ความสามารถทีไจะท าดຌวยมือของตนองรูຌทัๅงทฤษฎีละวิธีการปฏิบัติ  ละดຌานพลศึกษา คือรักษา
สุขภาพรางกาย฿หຌขใงรง 
          ปัจจุบันมีรงรียนพืๅนทีไปງาหมายตามผนพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตาม
พระราชด าริ   มากกวา  ๒๒์  รงรียน฿นพืๅนทีไ  ๐๕ จังหวัด  บงตามสังกัด  เดຌก    

ํ. รงรียน฿นสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระวนชายดน (ตชด.)    
๎. รงรียน฿นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน (สพฐ.)    
๏. รงรียน฿นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอกชน    
๐. รงรียน฿นสังกัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (อปท.)    
๑. รงรียน฿นสังกัดกรุงทพมหานคร (กทม.)  ละ   
๒. ศูนย์การรียนชุมชนชาวเทยภูขา มฟງาหลวง สังกัดส านักงานสงสริมการศึกษานอก

ระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย (ศศช.)  
กรมปศุสัตว์เดຌจัดท า ครงการศูนย์รียนรูຌการผลิตปศุสัตว์ตามนวทางปรัชญาศรษฐกิจ

พอพียง พืไอฉลิมพระกียรติ สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ฿นอกาสฉลอง
พระชนมายุ  ๑  รอบ  ๎  มษายน  ๎๑๑๔  พืไอผยพรนวพระราชด าริ฿หຌกิดประยชน์นืไอง฿น
อกาสมหามงคล สงสริมศักยภาพของรงรียนครงการตามพระราชด าริ฿หຌป็นศูนย์รียนรูຌดຌานการผลิต
ปศุสัตว์ ป็นหลงถายทอดทคนลยีสูนักรียนละประชาชน฿นชนบท฿หຌกวຌางขวางมากยิไงขึๅน  
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 วัตถุประสงค์ 
ํ. พืไอ฿หຌรงรียนครงการตามพระราชด าริฯ ป็นหลงศึกษารียนรูຌการผลิตปศุสัตว์อยาง

ยัไงยืนตามนวทางปรัชญาศรษฐกิจพอพียง พึไงตนองเดຌ ป็นบบอยางทีไดีของรงรียนอืไนโ ผูຌปกครอง
นักรียน ละประชาชนผูຌสน฿จทัไวเป 

๎. พืไอสงสริมการผลิตปศุสัตว์฿นรงรียนละครัวรือนผูຌปกครองนักรียน ฿หຌมีการผลิตอาหาร
ปรตีนอยางพียงพอ สรຌางความมัไนคงทางอาหาร฿นชุมชน 

๏. พืไอ฿หຌนักรียน฿นรงรียนปງาหมายละนักรียนจากรงรียนพืๅนทีไ฿กลຌคียง เดຌศึกษารียนรูຌ 
ฝຄกปฏิบัติการผลิตปศุสัตว์ มีทัศนคติทีไดีตอการท าการกษตร ลีๅยงสัตว์ตามนวทางปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง ป็นพืๅนฐานของการศึกษาตอระดับสูง ละการประกอบอาชีพ฿นอนาคต 
 

ป้าหมายการด านินงาน 

ํ. จัดตัๅงศูนย์รียนรูຌการผลิตปศุสัตว์ตามนวทางปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ฿นรงรียนครงการ
ตามพระราชด าริ  จ านวน  ํ์์  หง 

๎. สงสริม฿หຌศูนย์รียนรูຌป็นหลงผลิตกระจายพันธุ์สัตว์สูชุมชน ํ์์ หง ผูຌปกครองนักรียน  
ํ์์  ราย 

๏. จัดนักรียน฿นรงรียนปງาหมายละรงรียน฿กลຌคียงขຌาศึกษารียนรูຌ เมนຌอยกวา ๕,๓์์ คน 
 

วิธีการด านินงาน 

ํ. คัดลือกพืๅนทีได านินงาน ดยส านักงานปศุสัตว์ขต ํ-๕ รวมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ลือกรงรียนครงการตามพระราชด าริทีไมีศักยภาพหมาะสม มีคุณสมบัติ ดังนีๅ   
     ํ.ํ  มีพืๅนทีไลีๅยงสัตว์ละรงรือนลีๅยงสัตว์หมาะสม มีการปลูกพืชอาหารสัตว์พอสมควร 

ํ.๎  บุคลากรของรงรียนมีวิสัยทัศน์ มีความตัๅง฿จ฿นการปฏิบัติงานดี 
ํ.๏  รงรียนอยู฿นพืๅนทีไการคมนาคมเมล าบากมาก สะดวก฿นการผยพรประชาสัมพันธ์สู

รงรียนอืไนโ฿นพืๅนทีไ฿กลຌคียง 
ํ.๐  ชุมชนรอบรงรียนมีศักยภาพ฿นการลีๅยงสัตว์ 

๎. ตัๅงคณะกรรมการสวนกลางละคณะท างานระดับขต ดยกรมปศุสัตว์ละส านักงานปศุสัตว์
ขต ํ-๕ ออกค าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการ/คณะท างานครงการฉลิมพระกียรติสมดใจพระทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พืไอท าหนຌาทีไ฿หຌการสนับสนุนดຌานวิชาการ ควบคุมก ากับดูล 
ประชาสัมพันธ์ ละติดตามผลการด านินงาน฿หຌป็นเปตามวัตถุประสงค์ของครงการ 

๏. ส านักงานปศุสัตว์ขต ํ-๕ จัดประชุมครูรงรียนทีไเดຌรับการคัดลือก ชีๅจงครงการละ
วางผนปฏิบัติงาน สงสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ละการลีๅยงสัตว์ตามผนงานครงการพัฒนาดใกละ
ยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ปงบประมาณ ๎๑๑๓ พืไอ฿หຌมีการผลิตอาหารปรตีนอยางพียงพอ฿นรงรียน 
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๐. ส านักงานปศุสัตว์ขต ํ-๕ ละส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสนับสนุนรงรียน จัดตัๅงศูนย์
รียนรูຌการผลิตปศุสัตว์ตามนวทางปรัชญาศรษฐกิจพอพียง จัดสถานทีไ฿หຌหมาะสมกับการศึกษา
รียนรูຌอยางป็นระบบ ดังนีๅ 

๐.ํ  ครูละนักรียนรวมกันวางผนการผลิตปศุสัตว์฿หຌมีผลผลิตพอพียงกับกณฑ์ความ
ตຌองการมีผลผลิตสมไ าสมอ สามารถด านินการตอนืไองยัไงยืน พึไงตนองเดຌ 

๐.๎  จัดกิจกรรมการผลิตปศุสัตว์฿นรงรียน฿หຌป็นระบียบตามหลักวิชาการ หมาะสมกับ
สภาพพืๅนทีไ จัดระบบขຌอมูลการผลิต การบันทึกขຌอมูลบัญชีฟาร์ม การจัดการผลผลิตสดงป็นตัวอยาง
ส าหรับนักรียนละผูຌสน฿จศึกษาขຌา฿จเดຌงาย 

๐.๏  จัดกิจกรรมรวบรวมองค์ความรูຌการผลิตปศุสัตว์อยางป็นระบบ ดยการถอดบทรียน
จากผูຌปฏิบัติ฿นรงรียน ผูຌรูຌ฿นชุมชน จัดท าสืไอประชาสัมพันธ์ตามขัๅนตอนของกระบวนการผลิต เดຌก การ
จัดการรงรือนลีๅยงสัตว์ การคัดลือกปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ดยวัตถุดิบ฿นทຌองถิไน พืช
สมุนเพรส าหรับสัตว์ การจัดการลีๅยงดูสัตว์ การสุขาภิบาลปງองกันรคสัตว์ การบันทึกขຌอมูลบัญชีฟาร์ม 
การบริหารจัดการงินกองทุน การจัดการผลผลิต การปรรูปผลผลิต มนูอาหารจากสัตว์ คุณคาทาง
ภชนาการ การจ าหนายละการตลาด การจัดการของสียจากฟาร์มปศุสัตว์ ภูมิปัญญาทຌองถิไน วิถีชีวิต
วัฒนธรรมประพณีทีไกีไยวกับปศุสัตว์ ป็นตຌน  

๐.๐  จัดศูนย์รียนรูຌ/ฐานรียนรูຌการผลิตปศุสัตว์ตามนวทางหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
฿นรงรียน ฿หຌนักรียน ผูຌปกครองละผูຌสน฿จ สามารถขຌาศึกษาหาความรูຌท าความขຌา฿จเดຌดยงาย 

๐.๑  ท าผนการจัดการรียนรูຌกิจกรรมปศุสัตว์ของรงรียน จัดกิจกรรมบูรณาการกับการรียน
การสอนวิชาตางโ ชน รียงความ วาดภาพ งานศิลปะ การท าอาหาร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ภาษาเทย ภาษาอังกฤษ ฿หຌนักรียนทุกชัๅนรียนเดຌขຌาศึกษารียนรูຌ จัดนักรียนขຌาปฏิบัติงานผลิตปศุสัตว์ ฿หຌมี
ความรูຌละทักษะระดับดี ดยมีการวัดประมินความรูຌละทักษะตามกณฑ์มาตรฐาน 

๑. สงสริม฿หຌศูนย์รียนรูຌ฿นรงรียนป็นหลงผลิตกระจายพันธุ์สัตว์สูชุมชน ผูຌปกครอง 
๑.ํ  ครูละส านักงานปศุสัตว์จังหวัดคัดลือกผูຌปกครองนักรียน  รงรียนละ  ํ์ ราย 

รวม  ํ,์์์  ราย ป็นพืๅนทีไขยายผลการสงสริมสัตว์ปก ดยมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
    ํ)  มีบุตรหลานรียนหนังสืออยู฿นรงรียนปງาหมาย 

    ๎)  มีความขยันหมัไนพียร สน฿จ฿นการปลูกพืชลีๅยงสัตว์ มีวลาลีๅยงดูสัตว์ 
    ๏)  สามารถจัดสรຌางรงรือนลีๅยงสัตว์ทีไหมาะสม 

    ๐)  มีบุตรหลานอยู฿นวัยรียน ๎ คนขึๅนเป มีฐานะยากจน บุตรหลานมีนๅ าหนักตไ ากวา
กณฑ์ หรือป็นผูຌปกครองของนักรียนทีไรับผิดชอบกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียน 

 

 



~ 196 ~ 

 

๑.๎ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงสริมการลีๅยงสัตว์ปก฿นศูนย์รียนรูຌ รงรียนละ ํ๑์ ตัว 
ลีๅยงอนุบาลตัๅงตอายุ  ๏ - ๓ วันถึง  ํ  ดือน ลຌวผยพรสูครัวรือนผูຌปกครองนักรียน฿หຌมีการผลิต
อาหารปรตีนบริภคพิไมขึๅนดยครูติดตามผลการด านินงาน ละก าหนดงืไอนเขการขยายผลสู
ผูຌปกครองรายอืไนตามความหมาะสม 

๒. จัดกิจกรรมถายทอดความรูຌการผลิตปศุสัตว์ตามนวทางปรัชญาศรษฐกิจพอพียงสูนักรียน
฿นรงรียน ละรงรียน฿กลຌคียง รวมทัๅงผูຌปกครองละผูຌสน฿จสามารถน าเปปฏิบัติเดຌ ดยจัดกิจกรรม 

๒.ํ  วันรียนรูຌงานปศุสัตว์  Livestock Learning Day ฿หຌมีผูຌขຌายีไยมชมศูนย์รียนรูຌ
รงรียนละเมนຌอยกวา  ํ์์  คน ดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดรวมกับรงรียนจัดกิจกรรม฿หຌนักรียน
ละผูຌสน฿จขຌาศึกษารียนรูຌการผลิตปศุสัตว์ หาซืๅอผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ละรับบริการดຌานสัตว์ลีๅยง 

๒.๎  คายปศุสัตว์นຌอยหัว฿จศรษฐกิจพอพียง  ฿หຌส านักงานปศุสัตว์ขต ํ–๕ จัดกิจกรรม
คายขตละ ํ  รุน รวม  ๕  รุนโละ  ๏  วัน  จ านวน  ๒์์  คน  ฿หຌนักรียนรงรียนครงการตาม
พระราชด าริภาย฿นขตขຌารวมกิจกรรมคายศึกษาหาความรูຌจากศูนย์รียนรูຌการผลิตปศุสัตว์ฯ  ฿น
รงรียนทีไหมาะสมภาย฿นขต 

๓. วัดความรูຌละทักษะของนักรียนทีไเดຌรับประยชน์ วัดความพึงพอ฿จของผูຌกีไยวขຌอง เดຌก 
ครู นักรียน ผูຌปกครอง 

๔. บริหารจัดการศูนย์รียนรูຌฯ ฿หຌด านินกิจกรรมตอนืไองยัไงยืนป็นหลงรียนรูຌดຌานปศุสัตว์ของ
ชุมชน ป็นฟาร์มกระจายพันธุ์สัตว์ตอเป 

๕. ประมินผลการด านินงานศูนย์รียนรูຌ ตามกณฑ์ปฏิบัติทีไดี มอบรางวัล฿หຌศูนย์รียนรูຌดีดน 
ละก ากับ฿หຌศูนย์รียนรูຌทุกหงอยู฿นกณฑ์ปฏิบัติทีไดีตอนืไอง 

ํ์. รวบรวมผลงานกราบบังคมทูลรายงาน ละผยพรประชาสัมพันธ์ผานสืไอละหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง 

ระยะวลาด านินงาน 

 ตัๅงต ธันวาคม  ๎๑๑๒  -  กันยายน  ๎๑๑๔  (รวม  ๎๎ ดือน) 
  

 หนวยงานรับผิดชอบ 

 ํ.  กองงานพระราชด าริละกิจกรรมพิศษ กรมปศุสัตว์ 
 ๎.  ส านักงานปศุสัตว์ขต ํ-๕ 

 ๏.  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพืๅนทีไทีได านินครงการฯ  

 การติดตามประมินผล 

 ํ.  ส านักงานปศุสัตว์ขต ํ-๕  ติดตามผลการด านินงานระดับจังหวัด รายงานความกຌาวหนຌา
฿หຌกองงานพระราชด าริละกิจกรรมพิศษ ทราบป็นระยะ 

๎.  กองงานพระราชด าริละกิจกรรมพิศษ ติดตามประมินผลครงการ รายงานกรมปศุสัตว์ 
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ละกราบบังคมทูลรายงาน 
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 ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 

 ํ. มีศูนย์รียนรูຌการผลิตปศุสัตว์ตามนวทางปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นรงรียนครงการตาม
พระราชด าริ   จ านวน  ํ์์  หง ป็นหลงรียนรูຌของนักรียน กษตรกรละผูຌสน฿จ฿นตละภูมิภาค 
รวบรวมองค์ความรูຌการผลิตปศุสัตว์อยางป็นระบบ 

 ๎. ครัวรือนผูຌปกครองนักรียน  ํ,์์์  ครัวรือน มีการผลิตปศุสัตว์พืไอผลิตอาหารปรตีน฿น
ครัวรือน เดຌรับการถายทอดทคนลยีจากรงรียน ละขยายผลการด านินงานสูครัวรือนอืไน฿นชุมชน 
ป็นการสรຌางความมัไนคงทางอาหาร฿นชุมชนชนบท 

 ๏. นักรียน฿นรงรียนปງาหมายละรงรียนอืไน฿นพืๅนทีไ฿กลຌคียง เดຌรับการถายทอดความรูຌ
ทักษะ  เดຌรับประยชน์จากการขຌารวมกิจกรรม฿นศูนย์รียนรูຌการผลิตปศุสัตว์ฯ  หงละประมาณ  
ํ์์  คน   รวม  ํ์,์์์  คน  มีการจัดกิจกรรมคายปศุสัตว์นຌอย  ๒์์ คน นักรียนมีทัศนคติทีไดีตอ
การลีๅยงสัตว์ป็นพืๅนฐานของการศึกษาระดับสูงละการประกอบอาชีพ฿นอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางรืองสุรีย์  วงษ์ทองสาลี  ผูຌอ านวยการกองงานพระราชด าริละกิจกรรมพิศษ 

ถวายรายงานการด านินครงการศูนย์รียนรูຌการผลิตปศุสัตว์ฯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรมวันรียนรูຌงานปศุสัตว์ รร.ตชด.บຌานมกลองคี  จ.ตาก 
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๏. ครงการพิไมประสิทธิภาพการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนพืไอพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร 

 

หลักการละหตุผล 

 กรมปศุสัตว์ด านินงานสนองพระราชด าริ สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 
ดຌานการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร฿นรงรียนครงการตามพระราชด าริ    ตัๅงต
ปงบประมาณ  ๎๑๏๔   ป็นวลานานรวม ๎์ ป  เดຌสงสริมการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนพืไอผลิตอาหาร
ปรตีนป็นอาหารกลางวันของนักรียน฿หຌมีความรูຌละทักษะดຌานการปศุสัตว์ มีการจ าหนายผลผลิต 
สรຌางงินกองทุนพืไอด านินกิจกรรมปศุสัตว์ตอนืไอง ดยจัดงบประมาณสงสริมรงรียนปละ ๑์์ หง 
จัดรูปบบการสนับสนุนรงรียนป็น  ๑ กลุม คือ กลุมผลผลิตดี กลุมพัฒนาผลผลิต กลุมทัไวเป กลุม
ทุรกันดาร ละกลุมจัดตัๅง฿หม  

ดຌวยส านึก฿นพระมหากรุณาธิคุณของสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทีไ
ทรงมุงมัไน฿นการทรงงานพืไอพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร อยางตอนืไองป็นวลานาน   ฿นป
มหามงคลทีไ ทรงมีพระชนมายุครบ  ๑  รอบ ๎  มษายน  ๎๑๑๔  กรมปศุสัตว์จึงจัดท า ครงการพิไม
ประสิทธิภาพการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนพืไอพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร   ดยมุงหวัง฿หຌ
รงรียนสามารถผลิตอาหารปรตีนพิไมขึๅนเดຌอยางพียงพอ  นักรียนมีความรูຌละทักษะระดับดี 
รงรียนมีงินกองทุนพืไอด านินกิจกรรมปศุสัตว์เดຌตอนืไองยัไงยืน พึไงตนองเดຌ ป็นหลงรียนรูຌดຌานการ
ผลิตปศุสัตว์ตามนวทางปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ป็นประยชน์ตอการพัฒนานักรียน  ละขยายผล
ป็นประยชน์ตอผูຌปกครอง ชุมชนละสังคมเดຌอยางยัไงยืนตอเป 

 

 วัตถุประสงค์ 
 ํ. พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการผลิตอาหารปรตีนของรงรียน฿หຌพียงพอกับความตຌองการ 

 ๎. พืไอ฿หຌรงรียนมีงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์พิไมขึๅน สามารถบริหารจัดการกิจกรรมเดຌอยาง
ตอนืไอง มัไนคง ยัไงยืน ละพึไงตนองเดຌ 
 ๏. พืไอพิไมประสิทธิภาพการด านินงานกิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียน ฿หຌกิดประยชน์ตอการ
พัฒนานักรียน ละขยายผลสูชุมชน 
 

 ป้าหมายการด านินงาน 

ํ. รงรียน฿นครงการ ํ์์ รงรียน  มีการลีๅยงเกเขพิไมขึๅน ๓,๑์์ ตัว ผลิตอาหารปรตีน
ส าหรับนักรียนเดຌอยางพียงพอ  มีงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์พืไอด านินการตอนืไอง พึไงตนองเดຌ 

๎. รงรียน฿นครงการกลุมผลผลิตดี   ๎๎๐  รงรียน  มีการพัฒนาการด านินงานกิจกรรม
ปศุสัตว์฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

๏.  รงรียน฿นครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร ตามพระราชด าริ ฿นกลุม
ผลผลิตดี กลุมพัฒนาผลผลิต  ละกลุมทัไวเป  มีการพัฒนาการด านินงานตามกณฑ์ของครงการ 
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  กิจกรรมทีได านินการ 
 ํ. สงสริมการลีๅยงเกเข฿นรงรียน ํ์์  รงรียน  คัดลือกจากรงรียนกลุมดี  ละ
รงรียนกลุมทัไวเป  ลีๅยงเกเข รงรียนละ  ๑์-ํ์์  ตัว  รวมจ านวน ๓,๑์์ ตัว ฝຄกอบรมครู ํ์์  
รงรียน  ฿หຌมีความรูຌดຌานการลีๅยง การปງองกันรค ละบริหารจัดการกิจกรรม฿หຌตอนืไอง ยัไงยืน 

 ๎. สนับสนุนรงรียนครงการตามพระราชด าริทีไอยู฿นกลุมผลผลิตดี   ๎๎๐  รงรียน  พัฒนา
กิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียน฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

 ๏. พัฒนาประสิทธิภาพการด านินงานปศุสัตว์฿นรงรียนกลุมผลผลิตดี กลุมพัฒนาผลผลิต 
ละกลุมทัไวเป รวม   ๏๒๏  รงรียน   ติดตามประมินผล รายงานส านักงานครงการสมดใจพระทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  
 

คุณสมบัติของรงรียนทีไจะสงสริมเกเข 
ํ. ป็นรงรียนครงการตามพระราชด าริ ทีไเดຌรับงบประมาณป ๎๑๑๔ จากกรมปศุสัตว์ จัดอยู

฿นกลุมผลผลิตดี หรือกลุมทัไวเป 

๎. มีรงรือนละพืๅนทีไลีๅยงเกเขบบปลอย พรຌอมอุปกรณ์การลีๅยงตามค านะน าของกรมปศุสัตว์ 

๏. บุคลากร ครูผูຌรับผิดชอบมีความพรຌอม มีความตัๅง฿จ฿นการลีๅยงเกเข 
๐. รงรียนยังเมสามารถบริหารจัดการลีๅยงเกเขเดຌอยางตอนืไอง ปริมาณอาหารประภทนืๅอสัตว์

ทีไรงรียนผลิตเดຌเมพียงพอ เมมีงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์หรือมีเมกิน  ํ์,์์์  บาท หาซืๅอพันธุ์เกเขยาก 
หรือคุณภาพของเกเขทีไหาซืๅอเมเดຌมาตรฐาน 

๑. มีพืๅนทีไปลูกพืชอาหารสัตว์สริม฿หຌเกกิน ละสามารถจัดซืๅออาหารสัตว์พิไมติมจากการ
สนับสนุนของกรมปศุสัตว์ 
 

วิธีการด านินงาน 

กิจกรรมทีไ ํ  สงสริมเกเข  ํ์์ รงรียน เกเข  ๓,๑์์ ตัว 

ํ. ฝຄกอบรม฿หຌค านะน าครู ฿หຌมีความรูຌรืไองการลีๅยงเกเข ดยฉพาะการลีๅยงเกเขบบปลอย 
Happy Chicken การตรียมความพรຌอม วิธีการจัดการลีๅยงดู ผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการลีๅ ยงเกเข
ตลอดรุน ดยจัดอบรมป็นกลุมตามขตพืๅนทีไ ฿หຌมีผูຌรับผิดชอบครงการของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดขຌา
รวมประชุมชีๅจงพืไอรับทราบนวทาง฿นการติดตาม฿หຌค านะน า 

๎. มืไอเดຌรับการฝຄกอบรมลຌว ครูตຌองตรียมรงรือนลีๅยงเกเข พืๅนทีไปลอยลีๅยง อุปกรณ์การ
ลีๅยง หาหลงจ าหนายอาหารสัตว์ ปลูกพืชอาหารสัตว์ ฿หຌมีความพรຌอมกอนรับเกเขขຌาลีๅยง฿นรงรียน 

๏. กรมปศุสัตว์ ดยส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ผลิตเกเขสาวอายุเมตไ ากวา ํ๔  สัปดาห์ จ านวน 
ํ,์์์  ตัว ละส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดซืๅอเกเขสาวจากภาคอกชน  จ านวน  ๒,๑์์ ตัว        
น าสงสริมรงรียนทีไเดຌรับการคัดลือก  รงรียนละ  ๑์-ํ์์  ตัว จ านวนเกเขทีไสนับสนุนตามความ
หมาะสมของจ านวนนักรียนละพืๅนทีไลีๅยงตละรงรียน  
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๏. รงรียนด านินการลีๅยงเกเขตามค านะน า คูมือการฝຄกอบรม บันทึกขຌอมูลผลผลิต บัญชี
ฟาร์ม น าผลผลิตเขเกประกอบอาหารกลางวัน฿นรงรียน ดย฿ชຌงินคาอาหารกลางวันจัดซืๅอผลผลิต 
จ าหนายผานระบบสหกรณ์รงรียน 

๐. มืไอรงรียนลีๅยงเกเข฿หຌผลผลิตครบ ํ ป อัตราการเขจะลดตไ ากวารຌอยละ ๑์ จนเมคุຌมกับ
คาอาหารทีไลีๅยง ฿หຌรงรียนปลดเกเขจ าหนายผูຌปกครอง ดยผานระบบสหกรณ์รงรียน น ารายเดຌจาก
การลีๅยงเกเข ทัๅงคาจ าหนายเขเกละมเกปลด ตัๅงป็นกองทุนปศุสัตว์พืไอลีๅยงสัตว์฿นรุนตอเป พัก
คอกท าความสะอาดรงรือนละบริวณดยรอบ ติดตอหาเกเขสาวรุน฿หมขຌาลีๅยงตอนืไอง 

๑. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ดูล฿หຌค านะน า การลีๅยง การดูลสุขาภิบาลปງองกันรค การ
จัดการผลผลิต การบันทึกขຌอมูล ท าบัญชีฟาร์ม รายงานผลการด านินงานป็นระยะ ละรวมกับ
รงรียนสรุปผลการลีๅยงมืไอปลดเกเขหมดรุน ฿หຌค านะน าการบริหารจัดการงินกองทุน ฿หຌรงรียน
สามารถด านินการลีๅยงเกเขรุนตอเปเดຌตอนืไอง ยัไงยืน พึไงตนองเดຌ 

 

กิจกรรมทีไ ๎  สนับสนุนรงรียนกลุมผลผลิตดี ๎๎ รงรียน รร.พัฒนากิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียน 

ํ. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจຌง฿หຌรงรียนจัดท าผนพัฒนากิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียน฿หຌมี
ประสิทธิภาพยิไงขึๅน ดยกรมปศุสัตว์สนับสนุนงบประมาณคาวัสดุ฿หຌรงรียนละ  ๑,์์์ บาท ฿หຌระบุ
ผนการ฿ชຌจายงิน ดยอาจป็นคาพันธุ์สัตว์ คาอาหารสัตว์ คาวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงรงรือนลีๅยงสัตว์ 
พืไอพัฒนากิจกรรมปศุสัตว์ของรงรียน ฿หຌป็นประยชน์ตอการพิไมผลผลิต หรือการพัฒนานักรียน 
รายงานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพืไอพิจารณาความหมาะสม ฿หຌค านะน า฿นการ฿ชຌจาย ละการ
ด านินงาน 

๎. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดติดตามการบิกจายงบประมาณ฿หຌป็นเปตามผน ละ฿หຌรงรียน
จัดท ารายงานผลการด านินงานสงกรมปศุสัตว์ 

๏. ส านักงานปศุสัตว์ขต ละกองงานพระราชด าริละกิจกรรมพิศษ ติดตามละประมินผล
การด านินงาน รายงานกรมปศุสัตว์ 

 

กิจกรรมทีไ ๏  พัฒนาประสิทธิภาพการด านินงาน ละการติดตามประมินผล  
พัฒนากิจกรรมปศุสัตว์฿นรงรียนครงการพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร  กลุมผลผลิตดี  

กลุมพัฒนาผลผลิต ละกลุมทัไวเป รวม ๏๒๏ รงรียน ฿หຌเดຌผลตามกณฑ์ความส ารใจของครงการ ดังนีๅ 
ํ. สงสริม฿หຌรงรียนปลูกพืชอาหารสัตว์ละน าเป฿ชຌประยชน์฿นการลีๅยงสัตว์ ดย฿หຌมัดหญຌา

ขวน หรือสับหญຌา฿สถุงตาขายขวน฿หຌเกจิกกิน  พืไอพิไมวิตามินรธาตุ  พิไมคุณภาพของเข  ลด
ความครียด ละลดตຌนทุนคาอาหารสัตว์ 

๎. ฝຄกอบรมครูละนักรียน฿หຌสามารถท าวัคซีนปງองกันรค ถายพยาธิสัตว์เดຌดຌวยตนอง ละ฿หຌ
จຌาหนຌาทีไน านักรียนขยายผลการด านินงานสูชุมชน฿นพืๅนทีไบริการของรงรียน พืไอพิไมภูมิคุຌมกันรค฿หຌ
สัตว์ปกของรงรียนละชุมชนรอบรงรียน ฿หຌปลอดจากรคระบาด อัตราการลีๅยงรอดสูงขึๅน 
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๏. ฿หຌค านะน าการบันทึกขຌอมูลผลผลิตปศุสัตว์ละการน าเป฿ชຌประยชน์ จัดท าบัญชีฟาร์ม
ละขຌอมูลประจ าคอกสัตว์อยางถูกตຌอง 

๐. ฿หຌค านะน าครู฿นการวัดประมินความรูຌละทักษะดຌานการกษตรยัไงยืน (กิจกรรมปศุสัตว์) 
ของนักรียนตละระดับชัๅนรียน  ป.๏  ป.๒   ม.๏   ม.๒ 

๑. จัดท ารายงานผลการด านินงาน รายงานส านักงานครงการสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี   มืไอรงรียนลีๅยงเกเขจบรุนทีไ ํ ละด านินการครบ ํ ป 
 

คุณสมบัติของเกเขเทยกรมปศุสัตว์ ดยวิธีการลีๅยงบบปลอย Happy Chicken 

ํ.  อายุมืไอริไมเขฟองรก         ํ๓์    วัน 

๎. นๅ าหนักตัวมืไอริไมเขฟองรก      ํ,๓์์    กรัม 

๏. นๅ าหนักเขฟองรก            ๏๓    กรัม 

๐. อัตราการ฿หຌเขของมเกอยู฿นชวง รຌอยละ   ํ๔-๓๓    
    อัตราการ฿หຌเขฉลีไยตอป รຌอยละ       ๒๕.๓ 

๑. อายุการ฿หຌเขสูงสุดทีไ ๏ํ สัปดาห์ หรือ สัปดาห์ทีไ ๔ ของการ฿หຌเข 
๒. จ านวนเขฉลีไยตอป      ๎๑์    ฟอง/ตัว 

๓. อัตราการลีๅยงรอดจนครบ ํ๎ ดือน     รຌอยละ  ๕๏ 

๔. ปริมาณอาหารทีไกินชวง  ํ๎ ดือน    ํ๎๎    กรัม/ตัว/วัน 
 

 งืไอนเขความส ารใจของครงการ 

 ํ. ป้าหมายการลีๅยงเกเข฿นรงรียน (เกเขเทยกรมปศุสัตว์ ลีๅยงบบปลอยพืๅน) 
 

ตารางทีไ ํ๑ สดงปງาหมายการลีๅยงเกเข฿นรงรียน (เกเขเทยกรมปศุสัตว์ ลีๅยงบบปลอยพืๅน) 
ขຌอมูลดຌานการลีๅยง คามาตรฐานทีไก าหนด หมายหตุ 

ํ. อัตราการตาย เมควรกิน ๔ %  

๎. วลาลีๅยงตลอดรุน ประมาณ  ๏๒์ วัน เมปลดเกรใวเปหรือลีๅยงนานกินเป 

๏. ฿ชຌอาหารฉลีไย ํ๎๑  กรัม/ตัว/วัน ควบคุมการ฿หຌอาหารเม฿หຌสิๅนปลือง 
๐. ฿ชຌอาหารสะสมฉลีไย เมกิน ๐๏.๎ กก./ตัว(๏๒์x์.ํ๎ กก.)  

๑. จ านวนเขฉลีไย เมตไ ากวา  ๎๐์ ฟอง/ม  

๒. อัตราการเขตลอดรุน เมควรตไ าวา  ๒๔ %  
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 ๎. ป้าหมายดຌานการงิน   -  การลีๅยงรุนทีไ ํ (ตัๅงปງาหมายลีๅยงเกเข  จ านวน ํ์์ ตัว) 
 

ตารางทีไ ํ๒   สดงปງาหมายการลีๅยงเกเข จ านวน  ํ์์  ตัว 

รายจาย/รายรับ รายละอียด บาท หมายหตุ 
ํ.พันธุ์เกเข 
๎.อาหารเกเข 
๏.รายจายบใดตลใด 

ํ์์ ตัว x ํ๏์ บาท 

ํ์์ ตัวx๏๑์ วันx์.ํ๎ กก.xํ๒ บาท 

ตลอดรุน - นๅ ามนั อุปกรณ์ ถาดเข 
รายจาย 

ํ๏,์์์ 

๒๓,๎์์ 

๑,์์์ 

๔๑,๎์์ 

กรมปศุสัตว์สนบัสนุน 

จ านวน ๐๔,์์์ บาท 

 

ํ.ขายเขเก 
๎.ขายเกปลดระวาง 

ํ์์ ตัว x ๎๐์ ฟอง x ๏.๑์ บาท 

๔๎ ตัว x ๓์ บาท 

รวมรายรับ 

๔๐,์์์ 

๑,๓๐์ 

๔๕,๓๐์ 

 

รายรับ ๔๕,๓๐์ บาท  
รายจาย ๔๑,๎์์ บาท กรมสนับสนุนพนัธุเ์ก ํ๏,์์์ บาท 
ละอาหารเก ๐๔,์์์ บาท  หลือจายจริง  ๎๐,๎์์ บาท  

งินกองทุน              
๔๕,๓๐์–๎๐,๎์์ 
= ๒๑,๑๐์  

๒๑๑.๐์ บาท/ม 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

ํ. กองงานพระราชด าริละกิจกรรมพิศษ กรมปศุสัตว์ 
๎. ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
๏. ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
๐. ส านักควบคุม ปງองกัน ละบ าบัดรคสัตว์ 
๑. ส านักงานปศุสัตว์ขต ํ-๕ 

๒. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ทีไป็นพืๅนทีได านินงานครงการฯ 
 

ผลทีไคาดวาจะเดຌรับ 

ํ. รงรียน฿นครงการ สามารถผลิตอาหารปรตีนเดຌพียงพอ มีงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์
ด านินการตอนืไองยัไงยืน มีการศึกษาขຌอมูลการสงสริมลีๅยงเกเข฿นรงรียนถายทอดสูนักรียน฿หຌมี
ความรูຌละทักษะ฿นการลีๅยงเกเข การปງองกันรคตามหลักสุขาภิบาล ละการบริหารจัดการทีไดี 
 ๎. รงรียนมีการพัฒนากิจกรรมปศุสัตว์฿หຌป็นประยชน์฿นการผลิต  การพัฒนานักรียน การ
ขยายผลสูผูຌปกครอง ชุมชน 

 ๏. รงรียน฿นครงการมีการพัฒนาการด านินงาน ประสบผลส ารใจตามกณฑ์ชีๅวัดความส ารใจ
ของครงการ สามารถพึไงตนองเดຌ  
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กิจกรรมการประชุมครูผูຌรับผิดชอบครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาการลีๅยงสัตว์฿นรงรียนทีไขຌารวมมครงการ (ฉีดวัคซีนปງองกันรคสัตว์ปก) 


