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 ทะเบียนวิชาการเลขที่  ๖๑(๒) – ๐๕๒๑ – ๐๙๓  

 สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ 

 ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ – ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑  

 การเผยแพร่    



 แนวทางการด าเนินกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเดก็และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ตามพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 1/ 

 

มานพ  โชคดี 2/     อมรรัตน์  วรรณโชติ2/ 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary  Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวม 
องค์ความรู้และศึกษารูปแบบในการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส าหรับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและครูผู้รับผิดชอบ
โครงการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ   สภาพพ้ืนที่ต้ังและศักยภาพของโรงเรียน  และเพ่ือพัฒนาเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป   เนื้อหาประกอบด้วย 
 บทที ่๑  การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ     
สยามบรมราชกุมารี   ประกอบด้วยหัวข้อ  (๑) พระราชปณิธานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
ทุรกันดาร (๒) ก าเนิดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ  (๓) แนวพระราชด าริ
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (๔) โครงการพระราชด าริภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร  และ (๕) การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชด าริในต่างประเทศ 
 บทที่ ๒  การด าเนินงานของกรมปศุสัตว์ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร              
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ประกอบด้วยหัวข้อ  (๑) วัตถุประสงค์
การด าเนินงาน  (๒) แนวทางการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙  (๓) พ้ืนที่
เป้าหมาย  (๔) การด าเนินงานกิจกรรมปศุสัตว์ และ (๕) การจัดท าแผนปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน
โครงการตามพระราชด าริ 
 บทที่ ๓  แนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ   ประกอบด้วย
หัวข้อ  (๑) บทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ    
(๒) การน้อมน าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร      
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  (๓) การพัฒนากิจกรรมด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเกษตรแบบยั่งยืน   (๔) แนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ีให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืนด้วยหลัก     
“๗  ก.”  และ (๕) การพัฒนาตามล าดับความต้องการและความพร้อมของโรงเรียนด้วยหลัก “มี พอ ดี” 
 บทที่ ๔ การด าเนินกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนให้เพียงพอ เข้มแข็งและยั่งยืน  ประกอบด้วยหัวข้อ 
(๑) การวางแผนดี   (๒) โรงเรือนดี  (๓) สัตว์พันธุ์ดี  (๔) อาหารดี   (๕) การจัดการด ี (๖) การป้องกันโรค    
(๗) ตลาดดีมีกองทุน  (๘)  เครือข่ายดีมีแนวร่วม  และ (๙) แหล่งเรียนรู้ดี  
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 บทที่ ๕ การบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ  ประกอบ
ด้วยห้วข้อ  (๑) แนวทางจัดการการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ  (๒) เทคนิคการ
จัดการกองทุนการผลิตทางการเกษตร  (๓) แนวทางการจัดท าแผนการจัดการการผลิตปศุสัตว์ของโรงเรียน 
และ (๔) การติดตามและประเมินผล 
 บทที ่๖ กรณีศึกษา : โรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนประสบผลส าเร็จ  ได้แก่
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี  อ าเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 
 บทที่ ๗  บทสรุปส าหรับผู้ปฏบิัติงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำส ำคัญ : กิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน, โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร 
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2/ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๕  ถนนห้วยแก้ว  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

- ข - 



Guidelines for livestock activities in schools, programs for the development of Children 
and  Youth development in remote area  Project initiative  
to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.1/ 

 

Manop  Chokdee 2/    Amornrat   wannachote 2/    
 

Abstract 
 

This study is a documentary research. Knowledge and study in the implementation of 
the project for development of Children and  Youth development in remote area  Project 
initiative to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn The staff and the teachers 
responsible for the project should be guided in the activities of the school livestock activities 
in accordance with the plan for development of children and youth in the wilderness. The 
Royal Initiative School location and potential And to develop a guide to the implementation 
of the project to be effective and effective. Content consists 

Chapter 1 :  Development of Children and Youth in the Wilderness Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.  (1) Royal Initiatives for the Development of 
Children and Youths in the Wilderness  (2) Development of Children and Youth in the 
Wilderness Area  (3) Royal Initiatives for the Development of Children and Youth in the 
Wilderness  (4) Royal Projects under the Program for the Development of Children and 
Youth in the Wilderness  and  (5) the development of children and youth in the Royal 
Initiative abroad. 

Chapter 2 :  Operation of the Department of Livestock under the Youth 
Development Program in the Wilderness Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn. (1) Objectives of Operation (2) Guidelines for Implementation of the Royal 
Children and Youth Development Plan  (3) target areas;  (4) livestock activities;  and (5) the 
improvement of animal husbandry facilities in schools under the project. Royal Initiative 

Chapter 3 :  The Promotion of Animal Husbandry in the Royal Project School       
(1) The role of animal husbandry practitioners in schools under the Royal Initiative. (2) The 
implementation of the principles of the work of the King Bhumibol Adulyadej 
Bromnabophit. (3) development of activities with the philosophy of sufficiency economy 
and sustainable agriculture;  (4) Sustainable with the "7 g" and  (5) the respective 
development needs and the availability of a primary school with "have good enough". 
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Chapter 4 :  School Livestock Activities Strong and Sustainable  (1) good planning   
(2) good house (3) good animal (4) good food (5) good management (6) disease prevention 
(7) good market fund (8) good network And (9) good learning resources. 

Chapter 5 :  Management of Agricultural Production in the Royal Project School       
(1) the management of agricultural production in the Royal Project School; (2) the 
management of the agricultural production fund; (3) the guidelines for the management of 
the livestock production of the school, and (4) And evaluation 

Chapter 6 :  Case Study: Successful school-based schools Border Patrol Police 
School, Ban Mae Klong Kee, Umphang District, Tak Province 

Chapter 7 :  Workers' Brief  for  Children and  Youth development in remote area  
Project initiative to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword : Livestock Activity in Schools, Youth Development Program in the Wilderness 
 

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

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ท้องถิ่นทุรกันดาร ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓  ด้วยโครงการอาหารกลางวันผักสวนครัว   โดยทรงทดลองใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเพ่ือแก้ปัญหาเด็กนักเรียนขาดอาหาร  ให้มีสุขภาพดีขึ้น  สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองตามวัย  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ จึงทรงขยายงานไปในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนทั่วประเทศ  และเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน”  ซึ่งเป็น ๑ 
ใน ๘  โครงการพระราชด าริ  ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ   
ทรงให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีโภชนาการและสุขภาพดี  มีความรู้  การงาน
อาชีพ และความซื่อสัตย์  สุจริต  รักษาดูแลทรัพยากรของส่วนรวม  ทรงใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา   ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ  จ านวน  ๘๕๐ แห่ง  กระจายอยู่ในพ้ืนที่  
๕๐  จังหวัดทั่วประเทศ    
 กรมปศุสัตว์   ได้ เข้าร่วมสนองงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร            
ตามพระราชด าริ   มาตั้งแต่ปีงบประมาณ  ๒๕๓๘   ซึ่งกิจกรรมปศุสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  ในการผลิตอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการของ
นักเรียนตลอดปีการศึกษา  ทั้ง  ๒  ภาคเรียน  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ   ๔๐  กรัม/คน/มื้อ  ในกรณีที่มี
ถัว่เมล็ดแห้ง หรือ  ๘๐ กรัม/คน/มื้อ ในกรณีที่ไม่มีถั่วเมล็ดแห้ง   แต่จากการประเมินผลการด าเนินงาน
พบว่า  ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  เนื่องจากข้อจ ากัดของโรงเรียนที่ส่วนใหญ่อยู่ในถิ่น
ทุรกันดาร และความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่อาจจะขาดทักษะหรือแนวทางใน
การปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ ให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ 
 เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  เป็นเวลากว่า  ๓๘  ปี  และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนมในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ  ได้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย  และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฯ ฉบับที่ ๕  
ผู้เขียนจึงไดร้วบรวมข้อมูลจากประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ผ่านมา  สืบค้นจากแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้  
และถอดบทเรียนของโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ  มาเรียบเรียงเป็นคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนิน
กิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริฯ  เพ่ือให้ได้
ผลผลิตเพียงพอส าหรับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน
ให้มีความรู้และทักษะทางการเกษตรอย่างยั่งยืน อละขยายผลการพัฒนาสู่ครอบครัวและชุมชน ให้
เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
มานพ    โชคดี 
อมรรัตน์   วรรณโชติ 
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แนวพระรำชด ำริในกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร.....................................      ๗ 
โครงกำรพระรำชด ำริภำยใต้โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร...............      ๙ 
กำรพัฒนำเด็กและเยำวชนตำมพระรำชด ำริในต่ำงประเทศ...........................................    ๑๔ 
สรุป......................................................................................................................... ........   ๑๕ 

บทที่ ๒   การด าเนินงานของกรมปศุสัตว์ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
  สยามบรมราชกุมารี.................................................................................................   ๑๖ 
วัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำน....................................................................... .....................   ๑๖ 
แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรฯ ตำมแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร 

ตำมพระรำชด ำริ  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   
ฉบับที่  ๕  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ ..........................................................................    ๑๗ 

พ้ืนที่เป้ำหมำย.................................................................................................................    ๒๒ 
กำรด ำเนินงำนกิจกรรมปศุสัตว์.......................................................................................    ๒๒ 
กำรจัดท ำแผนปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ............    ๓๒ 
สรุป......................................................................................................................... ........   ๓๕ 

บทที่ ๓  แนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ....................   ๓๖ 
บทบำทของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน 

โครงกำรตำมพระรำชด ำริ.....................................................................................    ๓๖ 
กำรน้อมน ำหลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนำทบพิตร  มำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน...............................................   ๓๗ 

- ฆ - 



สารบัญ (ต่อ) 
           หน้า 

บทที่ ๓  (ต่อ) 
กำรพัฒนำกิจกรรมด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรเกษตร 

แบบยั่งยืน............................................................................. ...............................   ๔๑     
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนในระดับพื้นท่ีให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน...............................    ๔๖ 
การพัฒนากิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ ตามศักยภาพ 

เพ่ือการบรรลุเป้าหมายและตัวชีวัด  ด้วยหลัก “มี พอ ดี”...................................  ๕๔ 
สรุป............................................................................................................................. ....  ๕๕ 

บทที่ ๔   การด าเนินกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนให้เพียงพอ เข้มแข็ง และยั่งยืน ....................  ๕๖ 
วำงแผนดี : กำรเลือกพ้ืนที่ให้เมำะสมและจัดแผนผังเป็นสัดส่วน ...................................  ๕๘ 
โรงเรือนดี : สร้ำงโรงเรือนให้แข็งแรงและปลอดภัย .......................................................   ๖๐ 
สัตว์พันธุ์ดี :  หำพันธุ์สัตว์ที่ให้ผลผลิตดี  มีมำตรฐำน และกำรปรับตัวเก่ง ......................  ๖๒ 
อำหำรดี : ผสมอำหำรสัตว์ใช้เองด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นเพ่ือลดต้นทุน ................................  ๗๘ 
กำรจัดกำรดี : กำรจัดกำรเลี้ยงดูดี  มีบันทึก  ฝึกท ำจริง  อิงวิชำกำร..............................  ๘๗ 
กำรป้องกันโรคดี : ให้ควำมส ำคัญกำรป้องกันโรคสัตว์และกำรดูแลสุขภำพสัตว์............   ๘๙ 
ตลำดดี(มีกองทุน) : จ ำหน่ำยผลผลิตผ่ำนสหกรณ์เก็บเป็นทุนรุ่นต่อไป...........................   ๙๑ 
เครือข่ำยดี(มีแนวร่วม) : ขยำยกำรผลิตสู่ชุมชน  เพ่ือขยำยผลกำรพัฒนำ ......................  ๙๑ 
แหล่งเรียนรู้ดี : พัฒนำเป็นศูนย์บริกำรควำมรู้คู่ชุมชน ศิษย์และครูทุกคนร่วมจัดกำร 

ช่วยสืบสำนงำนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรให้ยั่งยืน.........................   ๙๒ 
สรุป................................................................. ................................................................  ๙๓  

บทที่ ๕  การบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ.......    ๙๔ 
แนวทำงจัดกำรกำรผลิตทำงกำรเกษตรในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ................   ๙๔ 
เทคนิคกำรจัดกำรกองทุนกำรผลิตทำงกำรเกษตร...........................................................  ๙๘ 
แนวทำงกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรกำรผลิตปศุสัตว์ของโรงเรียน....................................  ๑๐๑ 
กำรติดตำมและประเมินผล.............................................................................................  ๑๑๒ 
สรุป......................................................................................................................... ........ ๑๑๓ 

บทที่ ๖  กรณีศึกษา : โรงเรยีนที่ด าเนินกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนประสบผลส าเร็จ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี   จังหวัดตาก................................. ๑๑๔ 
ข้อมูลพ้ืนฐำนโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี........................................ ๑๑๔ 
ข้อมูลกิจกรรมปศุสัตว์ของโรงเรียน ตชด.บ้ำนแม่กลองคี................................................ ๑๑๔ 

- ง - 



สารบัญ (ต่อ) 
           หน้า 

บทที่ ๖  (ต่อ) 
หลักกำร/แนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนปศุสัตว์...................................................... ๑๑๖ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนที่ประสบผลส ำเร็จ........................................................................ ๑๑๘ 
กำรจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้กำรผลิตปศุสัตว์........................................................................  ๑๓๑ 
กำรจัดฐำนเรียนรู้   (จ ำนวน  ๑๐  ฐำนเรียนรู้)............................................................... ๑๓๘ 
รำงวัลและควำมส ำเร็จที่ได้รับ.........................................................................................  ๑๔๑ 
ถอดบทเรียนควำมส ำเร็จของโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี...............  ๑๔๒ 
สรุป......................................................................................................................... ........ ๑๔๖ 

บทที่ ๗   บทสรุปส าหรับผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ตามพระราชด าริ    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี.................. ๑๔๗  

 

บรรณานุกรม........................................................................................................................... ๑๕๗ 

ภาคผนวก................................................................................................................................ ๑๖๒ 

ผนวก ๑ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี.................................... ๑๖๓ 
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พ.ศ.  ๒๕๓๕-๒๕๓๙........................................................................ .... ๑๖๔ 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระยะที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔........................................................... ๑๖๖ 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ระยะที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙........................................................ ... ๑๖๘ 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
ฉบับที่  ๔   พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙......................................................... ๑๗๑ 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
ฉบับที่  ๕   พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙......................................................... ๑๗๘ 
 

 

- จ - 



สารบัญ (ต่อ) 
           หน้า 

ภาคผนวก  (ต่อ) 
ผนวก ๒  โครงการอ่ืน ๆ ที่สนับสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี..................................................................................... ๑๘๕ 
โครงกำรไก่ไข่พระรำชทำนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดำร  พื้นที่จังหวัดตำก...........   ๑๘๖ 
โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรผลิตปศุสัตว์ตำมแนวทำงของปรัชญำ 

เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน 
รำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี  เนื่องในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 
 ๕  รอบ ๒  เมษำยน ๒๕๕๘............................................................... ๑๙๓ 

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนำเด็ก 
และเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร................................................................. ๑๙๘   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ฉ - 



สารบัญตาราง 
                หน้า 
 

ตารางที่ ๑  แสดงจ านวนสถานศึกษาและนักเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
    ตามพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
    ปีการศึกษา ๒๕๖๐..........................................................................................................    ๒๒ 

ตารางที่ ๒  แสดงการพัฒนา ๔ ด้าน ด้วยกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน..............................................     ๒๓ 
ตารางที ่๓  แสดงลักษณะทางเศรษฐกิจของไก่พ้ืนเมืองกรมปศุสัตว์..................................................     ๖๙ 
ตารางที ่๔  สรุปผลการเลี้ยงไก่ไข่ของ รร.ตชด.บ้านแม่กลองคี  ปีการศึกษา ๒๕๔๕-๒๕๕๗............   ๑๒๐ 
ตารางที่ ๕  สรุปผลการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ของ รร.ตชด.บ้านแม่กลองคี  ปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๗..   ๑๒๑ 
ตารางที่ ๖  สรุปผลการเลี้ยงเป็ดเทศ ของ รร.ตชด.บ้านแม่กลองคี  ปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๗……..  ๑๒๒ 
ตารางที่ ๗  สรุปผลการเลี้ยงสุกร ของ รร.ตชด.บ้านแม่กลองคี  ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๗………….   ๑๒๓ 
ตารางที ่๘  สรุปผลการด าเนินงานการเลี้ยงสัตว์ของ รร.ตชด.บ้านแม่กลองคี  ปีการศึกษา ๒๕๕๗...   ๑๒๕ 
ตารางที่ ๙  เปรียบเทียบการใช้อาหารสัตว์แบบเดิมกับการใช้อาหารผสมเอง ปี ๒๕๕๗…………………   ๑๒๗ 
ตารางที ่๑๐ แสดงจ านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไก่ไข่พระราชทานในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร 
       พ้ืนที่จังหวัดตาก  ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐.............................................................................. ..  ๑๘๗ 
ตารางที่ ๑๑ แสดงเป้าหมายการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน (ไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์ เลี้ยงแบบปล่อยพ้ืน).....  ๑๖๘ 
ตารางที่ ๑๒ แสดงรายชื่อโรงเรียนที่ด าเนินการ  ปี ๒๕๕๘  (รุ่นที่ ๑ : จ านวน ๒๒ แห่ง)..................... ๑๙๐ 
ตารางที่ ๑๓ แสดงรายชื่อโรงเรียนที่ด าเนินการ  ปี  ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๒ : จ านวน ๒๕ แห่ง)..................... ๑๙๑ 
ตารางที่ ๑๔ แสดงรายชื่อโรงเรียนที่ด าเนินการปี ๒๕๖๐  (รุ่นที่ ๓ : จ านวน  ๑๓ แห่ง)...................... ๑๙๒ 
ตารางที่ ๑๕ แสดงเป้าหมายการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน (ไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์ เลี้ยงแบบปล่อยพ้ืน).....  ๒๐๑ 
ตารางที่ ๑๖ แสดงเป้าหมายการเลี้ยงไก่ไข่ จ านวน  ๑๐๐  ตัว............................................................ .. ๒๐๒ 
 
   
   
   
  
 
 

 
 

- จ - 



 

~ ๑ ~ 
 

บทที่ ๑ 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ที่มา : ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (๒๕๕๔) 
 

๑. พระราชปณิธานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดโ้ดยเสด็จพระราชด าเนินพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ไปทรง
เยี่ยมเยียนราษฎรในพ้ืนที่ทุรกันดารห่างไกลตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์  ได้เห็นทั้งสองพระองค์ทรงคิดวิธีการ
ต่างๆ ช่วยเหลือราษฎร เช่น เรื่องสุขภาพอนามัย เรื่องการศึกษาเล่าเรียน การท ากิน และปัญหาอ่ืนๆ 
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีหน้าที่สัมภาษณ์เพ่ือหาข้อมูลจากบุคคลต่าง ๆ 
ว่ามีความต้องการอย่างไรเป็นรายบุคคล  ตั้งแต่ปี  ๒๕๑๓ ท าให้ทรงทราบปัญหาและความต้องการ
ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ของประชาชน   จึงทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย (สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : ๒)   ดังบทกลอน “แผ่นดิน” ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ดังนี้  
   แผ่นเอ๋ยแผ่นดิน   ในแถบถิ่นนี้ไซร้กว้างหนักหนา 
  แลดูไกลสุดลูกหูลูกตา   ล้วนไร่นาเขียวขจีพงพีไพร 
  เหมือนมารดาเลี้ยงบุตรให้สุขศรี  แผ่นดินนี้นี่แหละข้าอาศัย 
  ข้าตั้งจิตสนองเขตประเทศไทย   รักษาให้ยั่งยืนคู่ฟ้าเอย  
       วันอังคารที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๑๓ 



 

~ ๒ ~ 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสัมผัสและซึมซับภาพการทรงงานหนัก
เพ่ืออาณาประชาราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ตั้งแต่ทรงพระเยาว์  และ
ได้เห็นปัญหาของโรงเรียนในชนบทมีนักเรียนที่มีสุขภาพอนามัยที่ไม่ดี  ท าให้ทรงคิดหาแนวทางที่จะ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ให้ที่ดีขึ้น  
ดังปรากฏในพระราชด ารัส ดังต่อไปนี้  (ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, ๒๕๕๔ : ๓๔) 

 

“...อย่างเราๆ นั้นมีโอกาสดีมาก มีอาหารกินที่ดีทุกอย่าง  อยากได้อะไรก็ได้และยังมี
โอกาสได้รับการศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งนักเรียนเหล่านั้นจะได้รับการศึกษาคงจะไปไม่ถึงระดับที่
เราได้ ส่วนที่เราได้รับก็เป็นการพิเศษแล้ว... เพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นบุคคลพิเศษได้โอกาสดีกว่าคนอ่ืน  
ก็เท่ากับประชาชนทั้งชาติสนับสนุนมาให้ทุนมา ให้ศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา  ก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้อง
ท าอะไรตอบแทน เพ่ือให้ผู้ร่วมชาติที่สนับสนุนเราได้มีโอกาสดีขึ้นกว่านี้ ก็เป็นความคิดแบบเด็ก ๆ ที่คิด
เรื่อยมา...” 

     พระราชด ารัสวันศุกร์ที่  ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๓๐ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ที่มา : ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (๒๕๕๔) 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงให้ความส าคัญในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ด้วยทรงเห็นว่าเด็กมีความส าคัญในฐานะเป็นอนาคต  เป็นความหวังของชาติ  
ซึ่งในการพัฒนาเด็กนั้นต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานในด้านสุขภาพและอนามัยก่อน  เพ่ือให้เด็กมีความ
พร้อมส าหรับการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติในอนาคต  ดังพระราชด ารัสต่อไปนี้ 
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“...เด็กมีความส าคัญ  ในฐานะเป็นอนาคต  เป็นความหวังของชาติ  แต่ในปัจจุบัน  ยังมี
เด็กไทยอีกเป็นจ านวนมากที่ขาดความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและสมอง  เพราะไม่ได้รับประทานอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะและถูกส่วนอันเนื่องมาจากฐานะทางครอบครัว  หรือขาดความรู้เรื่องโภชนาการ....ใน
การพัฒนาเด็ก  ถ้าไม่สามารถพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานในด้านสุขภาพและอนามัยก่อน  เด็กก็จะไม่มีความ
พร้อมส าหรับการพัฒนาด้นอื่น ๆ ไม่อาจนับว่าเป็นอนาคตของชาติได้...”  

     พระราชด ารัสวันศุกร์ที่  ๘ มกราคม  ๒๕๔๒ 
 

“...การปฏิบัติงานอย่างที่เราท ากันอยู่คือ เพ่ือให้เยาวชนของชาติมีสุขภาพอนามัยที่ดี      
มีความรู้ความสามารถที่จะรู้ทั้ งทางด้านวิชาการทั้งการงานอาชีพ  เพ่ือให้ เป็นคนที่สมบูรณ์            
เป็นทรัพยากรหรือเป็นก าลังส าคัญของชาติ... งานต่างๆ ที่ท านั้น ปรัชญาของงานอยู่ที่ตรงไหน          
เราต้องการให้ทุกคนมีความมั่นคง  มีความเป็นสุข  อยู่ดี  กินดี  มีโอกาสในชีวิตที่จะได้รับความรู้แล้วก็
ฝึกฝนความสามารถ  สามารถท่ีจะสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตัวเองได้เท่าเทียมกันทุกคน...” 

     พระราชด ารัสวันพฤหัสบดีที่  ๒๙ เมษายน  ๒๕๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ที่มา : ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (๒๕๕๔) 
 

พระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์  
ยังคงด ารงอยู่ตราบจนปัจจุบัน  ทรงให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้มี
โอกาสเท่าเทียมกับคนอ่ืน ๆ  ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  สามารถด ารงตนอยู่ในสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งส่งผลดีไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น  แต่พระกรุณาธิคุณยังแผ่ขยายไปสู่เด็ก
และเยาวชนในนานาประเทศอีกด้วย (ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, ๒๕๕๔ : ๔๕) 
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    ที่มา : ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (๒๕๕๔) 
 
จากที่น าเสนอมาแล้วข้างต้นท าให้เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งขาดโอกาสใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ขาดสารอาหารที่ส าคัญที่สมควรได้รับตามวัย  ขาดโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ซึ่ง
สภาพบ้านเมืองในช่วงนั้น (พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๒๓)  มีปัญหาด้านความมั่นคงจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ 
ท าให้พ้ืนที่ตามแนวชายแดนและพ้ืนที่ในถิ่นทุรกันดารได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ทั่วถึง  แต่ด้วย
พระวิริยะอุตสาหะทรงงานพัฒนาประเทศและประชาชนให้อยู่ดีกินดี  และทรงคิดที่จะท างานและแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดผลอย่างแท้จริง พระองค์มิได้ทรงคิดและสั่งการให้หน่วยงานราชการ
หรือเอกชนด าเนินการเท่านั้น  แต่ทรงแสวงหาแนวทางและวิธีการแก้ไขเพ่ือด าเนินการโดยทรงลงมือ
แก้ปัญหาด้วยพระองค์เอง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : หน้า ๖๖) 
ทรงศึกษาความรู้และขอความร่วมมือจากบุคคลหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ   แล้วเริ่มทดลองท า   
จนเกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรมจึงขยายผลไปสู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ  ที่มีปัญหาใกล้เคียงกัน    โดยผ่านโครงการ 
ส่วนพระองคม์ากมาย  ในเบื้องต้นพระองค์ทรงเน้นให้การช่วยเหลือและพัฒนาประชาชนและเด็กยากไร้
ในถิ่นทุรกันดาร  โดยทรงด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เริ่มจาก “โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร” เป็นโครงการน าร่องและต่อยอดไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ อีกหลายโครงการ 
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๒.  ก าเนิดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชด าริ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ที่มา : ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (๒๕๕๔) 
 

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเริ่มงานพัฒนา
แก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนขาดสารอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดีขึ้น สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยทรง
ท าเป็นโครงการทดลองในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ๓  โรงเรียน  เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๓  
ได้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแจง  ต าบลศรีมงคล  อ าเภอไทรโยค  จังหวัด
กาญจนบุรี  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งศาลา  ต าบลป่าหวาย  อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี  และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านคอกอ้ายเผือก  ต าบลไชยราช  อ าเภอบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยเรียกว่า “โครงการอาหารกลางวันผักสวนครัว”  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในปี พ.ศ. ๒๕๒๔  ซึ่งมีพระราชนิพนธ์กล่าวถึงการเริ่มต้นโครงการ
ดังนี้ (ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, ๒๕๕๔ : ๔๙) 

 

“...ข้าพเจ้าเริ่มวางแผนงานโภชนาการส าหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน  โดยคิดว่าเราควร
สอนวิชาเกษตร  และให้น าผลผลิตทางการเกษตรมาปรุงอาหาร  พร้อมทั้งสอนความรู้เบื้องต้นด้าน
โภชนาการด้วย...  ในที่สุดข้าพเจ้าคิดขึ้นมาได้ว่า  เราน่าจะเริ่มงานในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
คงจะพอพูดกันได้  ถือได้ว่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเป็นตัวแทนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร...  
น่าจะทดลองสักสองสามแห่งก่อน  เราเลือกโรงเรียน ๓ โรง  ในความดูแลของกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนเขต ๗ (ภาคตะวันตก)...” 

พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับ รร.ตชด. ปี ๒๕๕๑ 
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็ก
เพราะทรงเห็นว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศในอนาคต   ทรงให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กให้มีโภชนาการและสุขภาพดี  มีความรู้  การงานอาชีพ  และความซื่อสัตย์  สุจริต  
รักษาดูแลทรัพยากรของส่วนรวม  เด็กจึงเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ทรงใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง 
เนื่องจากมีครูเป็นแกนส าคัญในการถ่ายทอดความรู้  เริ่มต้นจากทรงทดลองท างานเล็ก ๆ ส าเร็จแล้วจึง
ค่อยขยายผล  ดังพระราชด ารัสในการทรงงาน ดังต่อไปนี้ 
 

“... ในระยะแรก  เริ่มข้ึนด้วยความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องวิธีการที่จะพัฒนาบุคคลที่อยู่ใน
ท้องถิ่นทุรกันดาร  เมื่อแรกเริ่มคือประมาณพฤษภาคม ๒๕๒๒ ถึง ๒๕๒๓  ประมาณนั้น  ได้มีความ
สนใจในเรื่องนี้  แต่ว่ายังไม่มีความรู้ในหลักการและวิธีการที่จะปฏิบัติมากนัก  จึงหาโอกาสที่จะศึกษา
โดยการของอาศัยโรงเรียนในสังกัดต ารวจตระเวนชายแดนเป็นแหล่งที่ศึกษา  เพราะว่าเห็นว่าเป็น
โรงเรียนในสังกัดต ารวจตระเวนชายแดนนั้น  เป็นโรงเรียนในเขตท้องถิ่นห่างไกลคมนาคม  และมีภาวะที่
ยากล าบากต่าง ๆ ในตอนเริ่มต้นก็มุ่งไปในแง่ที่ว่า ท าอย่างไรเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนอย่างนั้น  
จะมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  พร้อมที่จะสร้างเสริมสติปัญญา  เพ่ือการศึกษาและพัฒนา
ตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อภูมิล าเนาและสังคมสืบต่อไป  ในการจัดการก็ได้ทดลองเริ่มด้วยการให้
การศึกษาและช่วยเหลือในทางการเกษตร...” 

     พระราชด ารัสวันศุกร์ที่  ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๓๑ 
 
“...โดยที่ถือว่าโรงเรียนนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนแห่งหนึ่ง  ถ้าเราสามารถท าให้คนรุ่นใหม่

ในสังคม คือ นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนและพวกผู้ปกครองที่จะมาดู  มาช่วย  มาเห็น  มีความรู้ทางด้าน
เทคนิคทางการเกษตรอย่างใหม่ที่ทางราชการตั้งใจจะส่งเสริมแต่ก็ส่งเสริมตั้งแต่ในวัยเด็กวัยเรียน  เมื่อ
เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาจะได้มีการได้รับการฝึกหัดให้ท าตามแบบแผนอย่างใหม่   ซึ่งจะมีประสิทธิภาพ
มากกว่าที่เคยท ามา  หรือว่าจะได้มีความคุ้นเคยในการติดต่อกับทางราชการ  เมื่อมีข้อขัดข้องอะไรจะได้
ปรึกษาหารือกันได้ง่ายขึ้น  และผู้ปกครองคนในหมู่บ้านเอง  เมื่อมีปัญหาข้อขัดข้องอะไรจะได้
ปรึกษาหารือกันได้อย่างง่ายขึ้น  และผู้ปกครองคนในหมู่บ้านเอง  เมื่อมีปัญหาข้อขัดข้องอะไรก็จะได้รู้ได้
แน่ว่าจะมีที่ที่จะมาหาได้  ได้แก่  ที่โรงเรียน  ซึ่งครูจะได้เป็นส่วนที่จะช่วยเหลือได้มาก...” 

     พระราชด ารัสวันเสาร์ที ่ ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๒๗ 
 
“...ต ารวจตระเวนชายแดนซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของโครงการ  คือ เรามีการอบรมครูหรือมี

วิทยากรที่มาให้แนวคิดต่าง ๆ แล้วตัวครูเหล่านี้จะเป็นแกนในการถ่ายทอดต่อไป  เพราะฉะนั้นถือว่าเป็น
บุคคลที่ส าคัญ...” 

     พระราชด ารัสวันอาทิตย์ที่  ๑๘ กันยายน  ๒๕๒๖ 
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๓. แนวพระราชด าริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
 จุดมุ่งหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร  คือเพ่ือให้ทุกคนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีโอกาสได้รับความรู้และฝึกฝนตนเอง  สามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้  
พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลองอย่างรวดเร็ว  อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคง
และความยั่งยืนของการพัฒนา   ตามแนวพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง”  ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงยึดเป็น
แบบอย่างมาโดยตลอด  

การทรงงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร   ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี   ทรงมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา   โดยใช้การศึกษา
เป็นหลักในการท างานพัฒนา  ดังนั้น การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชด าริ  จึงเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างสมดุลกัน   ทั้งด้านพุทธิศึกษา  คือความรอบรู้วิชาการ     
ที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ต่อไป   ด้านจริยศึกษา คือการมีศีลธรรมจรรยาที่ดี  
มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีส านึกที่ดีต่อส่วนรวม  ด้านหัตถศึกษา 
คือความรู้และทักษะในการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดตี่องาน เห็นคุณค่าของการท างาน  
และด้านพลศึกษา  คือ การมีสุขภาพแข็งแรง  การกินอาหารที่ถูกต้องและการออกก าลังกายให้
เหมาะสม  รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาลด้วย (ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี : ๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การท าอาหารหมักหยวกกล้วยโดยนักเรียน รร.ตชด.บ้านแม่กลองคี  จังหวัดตาก 
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หลักการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงใช้ในการด าเนินงานพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  สรุปได้ดังนี้  (ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี : ๒) 
 ๑. โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนา  ประกอบด้วย 

๑.๑  สถานศึกษาเป็นสถานที่รวมเด็กในวัยเรียนของชุมชน  ท าให้เข้าถึงเด็กได้ง่ายและ
ครอบคลุมไดท้ั้งหมด ง่ายต่อการด าเนินงาน   

๑.๒  เป็นสถานที่ที่มีผู้มีความรู้  คือครู  ซึ่งเป็นแกนส าคัญในการถ่ายทอดให้เด็กได้พัฒนา
ความรู้ และทักษะต่าง ๆ  

๑.๓  โรงเรียนเป็นสถานที่ท่ีคนในชุมชนเข้าถึงได้ง่าย  จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้ 
 ๒. การพึ่งตนเอง  ทรงเน้นให้เด็กนักเรียนและเยาวชนปฏิบัติด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้รับความรู้
และฝึกฝนครบทั้ง ๔ ด้าน คือ พุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา  ซึ่งเป็นความรู้และ
ทักษะที่น าไปใช้ได้ในชีวิตจริง  และในที่สุดสามารถด าเนินการพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
 ๓. การมีส่วนร่วมของชุมชน   โดยการให้ประชาชนเข้าร่วมในทุกกิจกรรมของโรงเรียนเพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากการลงมือปฏิบัติ   ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ จะถูกถ่ายทอดลงสู่ชุมชน  

น าไปใช้พัฒนาชุมชนของตนเองได้  เป็นการเสริมสร้างพลังและความเข้มแข็งของชุมชน  น าไปสู่การ

พ่ึงตนเอง  ท าให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ๔. การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิผลสูงสุด   ในการด าเนินการ

พัฒนาในบ้างครั้งจ าเป็นต้องเสริมหรือสนับสนุนในส่วนต่าง ๆ ที่ชุมชนขาดแคลน  ดังเช่น  เทคโนโลยี  

ความรู้  วัสดุอุปกรณ์  งบประมาณด าเนินการบางส่วน  ทั้งหมดนี้จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก

บุคคลภายนอกทั้งภารัฐและเอกชน  ซึ่งจะต้องมีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ให้เกิดความ

ซ้ าซ้อนกันแต่สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได ้ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน รร.ตชด.จาตุรจินดา จังหวัดตาก 



 

~ ๙ ~ 
 

๔.  โครงการพระราชด าริภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชด าริ 
นับตั้งแต่ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๒๓ จนถึงปัจจุบัน  มีโครงการพระราชด าริที่อยู่ภายใต้
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  จ านวน  ๘  โครงการ ได้แก่ 

๑. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน   
๒. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา   
๓. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
๔. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
๕. โครงการฝึกอาชีพ    
๖. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน   
๗. โครงการส่งเริมสหกรณ์   
๘. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร  

 

๔.๑  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  เป็นโครงการแรกที่ด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๒๓  
โดยเริ่มทดลองในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ๓  โรงเรียน เรียกว่า โครงการอาหารกลางวันผัก
สวนครัว  เมื่อด าเนินโครงการไปได้  ๑  ปี  ปรากฏว่าประสบผลส าเร็จดี    ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔  
จึงทรงขยายงานไปในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอ่ืน ๆ   และเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน  ครูและผู้ปกครอง ร่วมกันท าการเกษตร          
ในโรงเรียน  แล้วน าผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน   โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานเงิน สิ่งของ  พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุอุปกรณ์การเกษตรและอุปกรณ์
การประกอบอาหารให้แก่โรงเรียนในโครงการ  การด าเนินงานของโครงการนี้ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหา
ขาดแคลนอาหารกลางวันแล้ว  ยังท าให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตร      
แผนใหม่  ที่สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้ต่อไป  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือให้นักเรียน      
มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดปีการศึกษา  โดยใช้ผลผลิตการเกษตรที่ผลิตขึ้น
ภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร  (ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี, ๒๕๕๑ :  หน้า ๒๔) 

 

กิจกรรมส าคัญ  ได้แก่ 
๑. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
๒. ผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียน ทั้งเนื้อสัตว์  ปลา  ถั่วเมล็ดแห้ง  

พืชผักและผลไม้ที่หลากหลายเหมาะสมกับท้องถิ่นโดยเฉพาะกล้วยและมะละกอ  โดยใช้รูปแบบ
การเกษตรแบบผสมผสานและชีววิธี   ให้มีผลผลิตที่หลากหลายหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับแผนการประกอบอาหารของโรงเรียน 
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๓. ส่งเสริมการถนอมอาหารที่มีเหลือใช้  เพื่อเก็บไว้ใช้ในฤดูขาดแคลน 
๔. ประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมที่มีคุณค่าและถูกสุขอนามัย 
๕. เฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการ  รวมทั้งการตรวจสุขภาพและปรับปรุงภาวะ

โภชนาการของนักเรียนและของชุมชน 
๖. จัดการเรียนการสอนเรื่องการเกษตรและโภชนาการในโรงเรียนให้สอดคล้องกับ

กิจกรรมของโครงการ 
 

๔.๒  โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  เป็นโครงการที่ด าเนินการขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖  
เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งประสบกับความขาดแคลนในหลาย ๆ ด้าน  ให้ได้รับ
การศึกษาขึ้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับอย่างถูกต้อง  ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาการอย่างดี  พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้เท่าเทียม
กับคนอื่น ๆ และช่วยให้ครู  โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูต ารวจตระเวนชายแดน ซึ่งไม่ได้มีอาชีพครูโดยตรงท า
หน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 

กิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 
๑. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
๒. ปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม โดย 
    ๒.๑ สนับสนุนสิ่งที่จ าเป็นในการปรับปรุงอาคารสถานที่  ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

เกื้อหนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    ๒.๒ รณรงค์การพัฒนาโรงเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียน 
๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน โดย 
    ๓.๑ จัดหาแบบเรียนที่ทันสมัยให้แก่โรงเรียนให้ทันเวลา 
    ๓.๒ สนับสนุนการจัดท าสื่อการสอนโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น 
๔. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและให้ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าท้องถิ่นได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ

ประวัติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
๕. จัดให้มีการเรียนการสอนในกิจกรรมร่วมหลักสูตร  โดยเน้นไปที่กิจกรรมการเกษตร  

การอาชีพ การสหกรณ์ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และอ่ืน ๆ  

๖. จัดการเรียนการสอนทางไกล 
๗. จัดห้องสมุดให้เป็นที่ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและชุมชน 
 
 



 

~ ๑๑ ~ 
 

๔.๓  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ ารุงที่ ๑๐๗ บ้านห้วยจะ
ค่าน  ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๐ มีพระราชด าริให้
ด าเนินการปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เด็กนักเรียน และให้โรงเรียนปลูกสะเดา ซึ่ง
นอกจากจะน ามาประกอบอาหาร  อาศัยเป็นร่มเงาแล้ว  เมล็ดสะเดายังใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงใน
ผักได้ด้วย  ซึ่งไม่มีสารพิษตกค้างและท าลายสภาพแวดล้อมเหมือนสารเคมีทั่ ว ๆ ไป  จากพระราชด าริ
ข้างต้นจึงได้ขยายกิจกรรมออกไปยังโรงเรียนอ่ืน ๆ ด้วย  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียน  เยาวชน  และประชาชนในพื้นท่ีที่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ส าคัญ  ได้แก่  
๑. จัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน 
๒. ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. ด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
    ตังอย่างเช่น 
    ๓.๑ ใช้อินทรียวัตถุในการปรับปรุงบ ารุงดิน และลดการใช้สารเคมี 
    ๓.๒ ปลูกไม้ใช้สอย 
    ๓.๓ สาธิตและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก 
    ๓.๔ พัฒนาป่าชุมชนในพ้ืนที่ 
    ๓.๕ บริหารจัดการน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

๔.๔  โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรม
ราชกุมารี   จากการที่ทรงประจักษ์ว่าเด็กนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร  เมื่อส าเร็จการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  แล้วส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูง  เนื่องจากทางบ้านมีฐานะ
ยากจนและตามชายแดนมักไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับสูง  จึงมีพระราชประสงค์จะพระราชทาน
พระราชานุเคราะห์ให้นักเรียนเหล่านั้นได้มีการศึกษาต่อตามระดับสติปัญญาและความเหมาะสม  และ
โปรดเกล้าฯ  ให้ด าเนินโครงการนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนที่
มีฐานะยากจนในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษาต่อตามความสามารถ   และกลับไปช่วยพัฒนาชุมชนใน
ถิ่นทุรกันดาร 

กิจกรรมที่ส าคัญ  ได้แก่ 
๑. คัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
๒. จัดอบรมประจ าปีเพื่อชี้แจง  แนะน าแนวทางปฏิบัติตัวของนักเรียน  ปลูกฝังอุดมการณ์

ความส านึกในความเป็นไทย  ให้มีความรักในถิ่นที่อยู่  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 



 

~ ๑๒ ~ 
 

๓. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  โดย 
    ๓.๑ ติดตาม  ตรวจเยี่ยมนักเรียน 
    ๓.๒ จัดสอนเสริม  หรือฝึกอบรมเพ่ิมเติม 
    ๓.๓ จัดอบรมและแนะแนวการศึกษาต่อ 
๔. ก าหนดแผนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร  ส าหรับเป็นแนวทางใน

การศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ต่อไป 
๕. ส่งเสริมให้นักเรียนมีงานท าตามคุณวุฒิของนักเรียน 
๖. ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนในพระราชานุเคราะห์  ด้านการเรียน  การเงิน  

ตลอดจนการแก้ปัญหา  และพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 

๔.๕  โครงการฝึกอาชีพ   เป็นโครงการที่โปรดเกล้าฯ ให้ด าเนินการในปี  พ.ศ. ๒๕๓๑  โดยมี
จุดมมุ่งหมายเพ่ือฝึกอาชีพให้กับศิษย์เก่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ไม่อาจศึกษาในระดับสูงต่อไป
ได้  และเน้นให้มีการฝึกอาชีพที่เหมาะสมส าหรับท้องถิ่นนั้น ๆ ในระยะเริ่มแรกให้จัดท าในโรงเรียน
ทดลองก่อนภาคละ ๑ โรงเรียน  โดยมีกรมอาชีวศึกษารับไปสนองพระราชด าริ  โดยมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการเพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ และเพ่ือให้เยาวชนที่จบ
การศึกษาจากโรงเรียนมีวิชาชีพติดตัวและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

กิจกรรมที่ส าคัญ  ได้แก่ 
    ๑. ฝึกทักษะและความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน 
    ๒. ส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น 
    ๓. ส่งเสริมความร่วมมือจากภาคเอกชน 
    ๔. ด าเนินงานฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

 

๔.๖  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงตระหนักถึงปัญหาการระบาดของโรค

คอพอกเนื่องมาจากการขาดสารไอโอดีน  ทั้งจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข และจากการที่
พระองค์ทรงพบเห็นระหว่างเสด็จฯ เยี่ยมเด็กนักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  จึงมี
พระราชด าริที่จะด าเนินการเพ่ือช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้  โดยเสริมการท างานของกระทรวงสาธารณสุข  
โครงการนี้ได้เริ่มด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๓๓  โดยคาดหวังว่า  หากมีการ
ด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องแล้ว  ก็จะเป็น
การช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศโดยส่วนรวมได้  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือควบคุม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในพ้ืนที่ทุรกันดาร 

 
 



 

~ ๑๓ ~ 
 

กิจกรรมในโรงเรียน  ได้แก่ 
    ๑. ดื่มน้ าเสริมไอโอดีนเป็นประจ าทุกวัน 
    ๒. ส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารกลางวันเป็นประจ าทุกวัน 
    ๓. เฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีน  โดยตรวจคอพอกในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน 
    ๔. อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน 
 

กิจกรรมในหมู่บ้าน  ได้แก่ 
    ๑. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน 
    ๒. รณรงค์การใช้เกลือเสริมไอโอดีนและ/หรือน้ าหยดไอโอดีนในน้ าปลาส าหรับปรุงอาหาร

ในครัวเรือนเป็นประจ าทุกวัน 
 

๔.๗  โครงการส่งเริมสหกรณ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี          
ทรงเล็งเห็นว่าการปลูกฝังสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชน  โดยเริ่มจากโรงเรียนเป็นอันดับแรก  จะก่อให้เกิด
ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในกลุ่มของเด็กนักเรียน  ตลอดจนครูและประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  การรวมกลุ่มกัน 
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีขึ้น   จึงมีพระราชกระแสกับอธิบดีกรมต ารวจ      
ณ  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านภูต่าง   อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๓๐  
พฤษภาคม  ๒๕๓๔   ให้ด าเนินการสหกรณ์ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  และมีพระราชกระแส
กับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ณ ต าหนักจิตรลดารโหฐาน  เมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๓๔ ให้ส่งเสริม
วิธีสหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียน จึงได้เริ่มด าเนินโครงการส่งเสริมสหกรณ์  ตั้งแต่ปี พ.ศ.  
๒๕๓๔  เป็นต้นมา  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือส่งเสริมความรู้ และทักษะด้านสหกรณ์และ
สร้างลักษณะนิสัยที่สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์ให้แก่นักเรียน 

 

กิจกรรมส าคัญ  ได้แก่ 
    ๑. จัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ 
    ๒. จัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์ภาคปฏิบัติ  เช่น  กิจกรรมร้านค้า  กิจกรรมออมทรัพย์  และ

กิจกรรมการเกษตร  เพ่ือเป็นการฝึกทักษะของนักเรียนในการด าเนินกิจกรรมสหกรณ์ตามความพร้อม
ของแต่ละโรงเรียน 

    ๓. จัดให้มีการศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสหกรณ์ตัวอย่าง 
 
๔.๘  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงตระหนักว่าการที่คนเราจะมีภาวะโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยดีนั้น  จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา  นั่นคือแม่จะต้องมีภาวะโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยดีด้วย   ถ้าแม่ขาดสารอาหารก็จะส่งผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิดออกมา ทั้งด้านการ
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เจริญเติบโต   และพัฒนาการของร่างกายและสมอง   ดังนั้นจึงมีพระราชด าริให้ด าเนินโครงการนี้ขึ้นใน
ปี พ.ศ. ๒๕๓๙   โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์  หญิงให้นมบุตร  และ   
เด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ  ๓ ปีที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร  ได้รับบริการที่เหมาะสม  และได้รับความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการ  เพ่ือช่วยให้แม่มีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี  เด็กเกิดรอด  มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการได้เต็มศักยภาพ 

 

กิจกรรมส าคัญ  ได้แก่ 
    ๑. การให้บริการการดูแลอนามัยแม่และเด็กขั้นพ้ืนฐาน  โดยแสวงหาคนในพ้ืนที่ เพ่ือท า

หน้าที่เป็นผู้ให้บริการ  แล้วอบรมผู้ให้บริการ  ทั้งด้านความรู้  วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ให้บริการงานอนามัยแม่และเด็ก  และการส่งเสริมโภชนาการ  ให้มีการประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการให้บริการ 

    ๒. รณรงค์ให้ประชาชนร่วมดูแลแม่และเด็กทั้งในครอบครัวของตนเองและชุมชน 
    ๓. สนับสนุนอาหารเสริมและยาท่ีจ าเป็นแก่แม่และเด็ก 
    ๔. ศึกษาวิจัยเพ่ือหาวิธีการในการให้บริการที่เหมาะสมต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่ม

ชนในบางพ้ืนที่  ได้แก่ ชาวไทยภูเขา  และชาวไทยมุสลิม 
 

๕. การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชด าริในต่างประเทศ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงอุทิศพระองค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่ด้อยโอกาสในราชอาณาจักรมากว่า  ๓๘ ปี  พระราชกรณียกิจเหล่านี้มิได้เป็นที่ประจักษ์
เฉพาะประชาชนชาวไทยเท่านั้น  แต่ยังเป็นที่ประจักษ์ในนานาชาติด้วย  มีพระราชด าริให้ด าเนินงาน
โครงการความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนกับประเทศต่าง ๆ  ตลอดจนร่วมกับ
องค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง  อาทิ  องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO)   โครงการอาหารโลก (World Food Program)  องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO)   ตลอดจนองค์กรเอกชนอ่ืน ๆ เพ่ือร่วมกันสร้างความอยู่ดีกินดี และความ
สงบสุขแก่ประชากรในภูมิภาค   ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๔) มีโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริใน
ต่างประเทศ  รวม  ๗๕ โรงเรียน  ใน ๗ ประเทศ  ได้แก่  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ  ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  มองโกเลีย  
ราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ  (ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 
๒๕๕๔ : หนา้ ๒๐๐)  
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สรุป 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้ได้มีโอกาสเท่าเทียมกับคนอ่ืน ๆ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ในปี พ.ศ. 
๒๕๒๓  ทรงเริ่มงานพัฒนาแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนขาดสารอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดีขึ้น   โดยท าเป็น
โครงการทดลองในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ๓ แห่ง เรียกว่า “โครงการอาหารกลางวันผักสวน
ครัว” ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ทรงมุ่งเน้นให้
เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยใช้การศึกษาเป็นหลักในการท างาน  เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างสมดุลกันทั้ง  ๔  ด้าน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา  และ 
พลศึกษา โดยหลักการที่ทรงใช้ในการด าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร คือ ๑) โรงเรียน
หรือสถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนา   ๒) การพ่ึงตนเอง   ๓) การมีส่วนร่วมของชุมชน  และ        
๔)  การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

ปัจจุบันมีโครงการพระราชด าริที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
จ านวน  ๘  โครงการ ได้แก่  ๑) โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  ๒) โครงการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา  ๓) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ๔) โครงการนักเรียนในพระราชา
นุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ๕)  โครงการฝึกอาชีพ  ๖) โครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  ๗) โครงการส่งเริมสหกรณ์  และ ๘) โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร    นอกจากนี้ยังทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินงานโครงการ
ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในประเทศต่าง ๆ อีก ๗ ประเทศ  ได้แก่  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   สาธารณรัฐแห่งสหภาพ  ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม  มองโกเลีย  ราชอาณาจักรภูฏาน  และสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 
 ในแต่ละปีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จฯตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โครงการตามพระราชด าริทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและให้ก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะครูและนักเรียนในโครงการตามพระราชด าริ 
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บทที่  ๒ 

การด าเนินงานของกรมปศุสัตว์ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 กรมปศุสัตว์ด ำเนินโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  ช่วงปลำยของแผนพัฒนำเด็กและ
เยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ ฯ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙) ต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน  
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน  เพ่ือส่งเสริมสุขภำพและให้ควำมรู้ทักษะแก่เด็ก
นักเรียน  โดยโรงเรียนผลิตอำหำรโปรตีนเป็นอำหำรกลำงวันของนักเรียนได้ครบตำมเกณฑ์ตลอดปี  ให้มี
ผลผลิตเพียงพอ  สม่ ำเสมอ  และยั่งยืน  ให้นักเรียนมีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์  โรงเรียนเป็น
แหล่งถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรผลิตปศุสัตว์อย่ำงยั่งยืน  สำมำรถบริหำรจัดกำรกิจกรรมให้ต่อเนื่อง  ยั่งยืน  
พ่ึงตนเองได้ และขยำยผลสู่ครัวเรือนผู้ปกครองนักเรียน  และชุมชน  เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ    
(กองงำนพระรำชด ำริและกิจกรรมพิเศษ, ๒๕๕๙ : ๑๘) 
 

๑. วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
 ๑. สนับสนุนกำรเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน ให้สำมำรถผลิตอำหำรโปรตีนเป็นอำหำรกลำงวันของ
นักเรียนได้ครบตำมเกณฑ์ต่อเนื่องตลอดปี  ปริมำณอำหำรโปรตีนที่นักเรียนวัยเรียน (อำยุ ๖-๑๔ ปี)
ต้องกำร  คือ  เนื้อสัตว์  ๔๐ กรัม/คน/มื้อ  และถั่วเมล็ดแห้ง  ๒๕  กรัม/คน/มื้อ  หรือ เนื้อสัตว์  ๘๐ 
กรัม/คน/มื้อ เพียงอย่ำงเดียว (กรณีไม่มีกำรบริโภคถ่ัวเมล็ดแห้ง) 
 ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้ด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์  ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะ  สำมำรถน ำไปปฏิบัติ
หรือเป็นอำชีพต่อไปได้  ให้โรงเรียนถ่ำยทอดควำมรู้  ขยำยพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์เผยแพร่สู่ชุมชน
รอบโรงเรียน 
 ๓. สนับสนุนให้โรงเรียนมีศักยภำพ  จัดตั้งกองทุนเพ่ือกำรเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน  มีกำรจด
บันทึกข้อมูลบัญชีฟำร์มถูกต้อง  สำมำรถบริหำรจัดกำรกองทุนให้เกิดควำมต่อเนื่องพ่ึงตนเองได้ 
 ๔. ส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้ พ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรยั่งยืน  เกษตรผสมผสำน  กำรท ำ
กำรเกษตรที่ส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม  กำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรเลี้ยงสัตว์  กำรแปรรูปผลผลิต  
และกำรจัดกำรผลิตภำยใต้แนวคิดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๒. แนวทางการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ฉบับท่ี  ๕  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙  

 

๒.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา 
    ๑. เพ่ือให้เด็กและเยำวชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยได้รับกำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงสมดุลใน

ด้ำนพุทธิศึกษำ จริยศึกษำ หัตถศึกษำ และพลศึกษำ ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ มีควำมรัก
และหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติ ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและ
ประเทศชำติ 

    ๒. เพ่ือขยำยกำรพัฒนำจำกโรงเรียนสู่ชุมชน ท ำให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 
ครอบครัวและชุมชนเกิดกำรพัฒนำ  ช่วยเหลือสนับสนุนกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนและโรงเรียนไป
พร้อม ๆ กัน 

    ๓. เพ่ือผลักดันให้สถำนศึกษำพัฒนำเป็นศูนย์บริกำรควำมรู้ สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้และ
เทคโนโลยีกำรพัฒนำให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และสถำนศึกษำหรือองค์กรอ่ืนๆ ทั้งจำกภำยในประเทศ
และจำกต่ำงประเทศ เพ่ือน ำไปประยุกต์ให้เหมำะสมกับบริบทของแต่ละที่ สร้ำงควำมร่วมมือและ
เครือข่ำยเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศ 

    กำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ ฯ ฉบับที่ ๕ 
ประกอบด้วย  ๘  เป้ำหมำยหลัก  ๒๑  เป้ำหมำยย่อย   ได้แก่ 

    เป้าหมายหลักที่ ๑ เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา ประกอบด้วย ๓ 
เป้ำหมำยย่อย ได้แก่  ๑)  หญิงตั้งครรภ์  มำรดำหลังคลอด  และทำรกได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ  ๒)  เด็ก
ทุกช่วงอำยุได้รับกำรส่งเสริมด้ำนโภชนำกำรและมีพัฒนำกำรตำมวัย และ ๓)  เด็กและเยำวชนมีน้ ำหนัก
และส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำนเพ่ิมข้ึน และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ 

    เป้าหมายหลักที่ ๒ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย ๓ เป้ำหมำยย่อย  ได้แก่     
๑) เด็กท่ีขำดโอกำสสำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรพัฒนำเพ่ิมขึ้น   ๒) เด็กและเยำวชนที่มี
ควำมบกพร่องทำงด้ำนร่ำงกำย  สติปัญญำและอำรมณ์ได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสม   และ     
๓) นักเรียนในพระรำชำนุเครำะห์ได้รับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทำงวิชำกำรและเพียงพร้อมด้วยคุณธรรม  
จริยธรรม  และจิตสำธำรณะ 

    เป้าหมายหลักที่ ๓ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทาง
จริยธรรม ประกอบด้วย ๔ เป้ำหมำยย่อย  ได้แก่ ๑) เด็กและเยำวชนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในวิชำ
ภำษำไทย  คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  ภำษำอังกฤษ  และสังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรมสูงขึ้น  
๒) เด็กและเยำวชนมีทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ๓) เด็กและเยำวชนได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับประชำคมอำเซียน  และ ๔) ครูมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

    เป้าหมายหลักที่ ๔ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ 
ประกอบด้วย ๓ เป้ำหมำยย่อย  ได้แก่  ๑) เด็กและเยำวชนมีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนทำงกำรเกษตร
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ยั่งยืนในกำรผลิตอำหำรเพื่อกำรบริโภค  ๒) เด็กและเยำวชนมีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนทำงด้ำนอำชีพที่
จ ำเป็นในกำรด ำรงชีพอย่ำงน้อย ๑ อำชีพ และ ๓) เด็กและเยำวชนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำม
หลักกำรและอุดมกำรณ์สหกรณ์ 

    เป้าหมายหลักที่ ๕ ปลูกฝังจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๑ เป้ำหมำยย่อย คือ เด็กและเยำวชนมี
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง 

    เป้าหมายหลักที่ ๖ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทย ประกอบด้วย ๑ เป้ำหมำยย่อย  คือ เด็กและ
เยำวชนมีควำมภำคภูมิใจ  เห็นคุณค่ำในมรดกทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ 

    เป้าหมายหลักท่ี ๗ ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ประกอบด้วย ๓  เป้ำหมำยย่อย  
ได้แก่  ๑) กำรน ำกิจกรรมกำรผลิตทำงกำรเกษตรในโรงเรียนมำสู่กำรผลิตอำหำรในระดับครัวเรือน      
๒) เด็กและเยำวชนและสมำชิกในครอบครัวมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพและร่วมกันพัฒนำ
สภำพแวดล้อมของบ้ำนและชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ  และ ๓) เด็กและเยำวชนสำมำรถน ำควำมรู้และ
ทักษะในกำรเรียนรู้วิชำชีพที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิต  กำรบัญชี  มำใช้ในครอบครัว 

    เป้าหมายหลักท่ี ๘ พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้  ประกอบด้วย ๓ เป้ำหมำย
ย่อย  ได้แก่  ๑) โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนให้เป็นนิทรรศกำรที่มีชีวิตเป็นตัวอย่ำง
ให้แก่ประชำชน  ครู  นักเรียน  หรือผู้สนใจมำศึกษำทดลอง  ๒) ครูและนักเรียนสำมำรถถ่ำยทอด
ควำมรู้โดยกำรเป็นวิทยำกร  และ ๓) มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนอย่ำง
กว้ำงขวำงทั้งในระดับภำค  ประเทศ  และนำนำชำติ 
 

๒.๒ แนวทางการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
ตามพระราชด าริ ฯ  ฉบับที่ ๕  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙    
 จำกที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นว่ำกรมปศุสัตว์ได้ร่วมสนองงำนโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่น
ทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  มำตั้งแต่ปี  ๒๕๓๘  
หรือช่วงปลำยของแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ ฯ ฉบับที่ ๑ จนถึง
ปัจจุบัน  เป็นเวลำกว่ำ  ๒๒  ปี   ส ำหรับแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๕  นี้  มีเป้ำหมำยหลักที่กรมปศุสัตว์มี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำ  จ ำนวน  ๓  เป้ำหมำยหลัก  ได้แก่ 
       ๑. เป้าหมายหลักที่ ๔  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ      
ที่มุ่งเน้นจัดกระบวนกำรเรียนรู้อำชีพกำรเกษตรอย่ำงครบวงจรและเป็นระบบ ตั้งแต่กำรผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จนถึงกำรน ำผลผลิตไปใช้ประโยชน์  และกำรจัดท ำบัญชี พัฒนำหลักสูตรงำนอำชีพที่
จ ำเป็นส ำหรับชีวิตประจ ำวันให้เหมำะสมกับแต่ละช่วงวัย พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรสหกรณ์เพ่ือให้กำร
ปลูกฝังลักษณะนิสัยและคุณธรรมจริยธรรมด้วยหลักกำรและอุดมกำรณ์สหกรณ์สัมฤทธิผล  โดยตัวชี้วัด
ย่อยท่ีกรมปศุสัตว์มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน  จ ำนวน  ๒  ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ และ ๔.๒  ได้แก่ 
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  เป้าหมายย่อยที่ ๔.๑ เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเกษตร
ยั่งยืนในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค 

แนวทางการพัฒนา 
๑. จัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยเน้นให้เด็กและเยำวชนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือ

สร้ำงองค์ควำมรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีในกำรท ำเกษตรยั่งยืน แล้วน ำผลผลิตที่ได้มำใช้เป็นวัตถุดิบในกำร
ประกอบอำหำรกลำงวันของโรงเรียน และส่งเสริมกำรขยำยผลสู่ครัวเรือนและชุมชน 

๒. จัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือให้เด็กและเยำวชนน ำหลักกำรสหกรณ์มำใช้ในกำร
จัดกำรกำรผลิต และกำรจัดกำรผลผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓. ส่งเสริมกำรน ำพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์พ้ืนบ้ำนและภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรผลิต
ทำงกำรเกษตร 

๔. จัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือให้เด็กและเยำวชนน ำควำมรู้เรื่องอนำมัยสิ่งแวดล้อม
มำจัดกำรพื้นที่กำรเกษตร คอกสัตว์ต่ำง ๆ ของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 

๕. พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนเรื่องชลประทำน 
๖. สนับสนุนให้ครูในโรงเรียนใช้พื้นที่กำรเกษตรของโรงเรียนเป็นสื่อกำรสอนกลุ่ม

สำระวิชำอ่ืน ๆ 
  เป้าหมายย่อยที่ ๔.๒ เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านอาชีพที่
จ าเป็นในการด ารงชีพอย่างน้อย ๑ อาชีพ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนำหลักสูตรงำนอำชีพที่จ ำเป็นส ำหรับชีวิตประจ ำวันที่สอดคล้องกับบริบท

และควำมต้องกำรของครอบครัวและชุมชน 
๒. จัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือให้เด็กและเยำวชนพัฒนำองค์ควำมรู้  ทักษะ  และ

เจตคติในงำนอำชีพที่จ ำเป็นส ำหรับชีวิตประจ ำวัน 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยำวชนรวมกลุ่มกันโดยใช้หลักกำรสหกรณ์ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. ตัวชีว้ัด ๒๗ ปริมำณผลผลติทำงกำรเกษตร  
๒. ตัวชี้วัด ๒๘ คะแนนเฉลี่ยวิชำเกษตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ โดยใช้

แบบประเมินวิชำเกษตรเป็นรำยชั้นและรำยบุคคล แบ่งเป็น วัดควำมรู้ ๔๐ คะแนน และทักษะ ๖๐ 
คะแนน  

๓.ตัวชี้วัด ๒๙  คะแนนเฉลี่ยวิชำชีพที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๖  โดยใช้แบบประเมินวิชำชีพที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตเป็นรำยชั้นและรำยบุคคล 
แบ่งเป็น วัดควำมรู้  ๔๐  คะแนน และทักษะ  ๖๐ คะแนน  
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       ๒. เป้าหมายหลักที่ ๗  ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ที่มุ่งเน้นให้ชุมชนได้รับ
กำรพัฒนำโดยกำรขยำยงำนพัฒนำจำกโรงเรียนเข้ำไปในชุมชนผ่ำนทำงเด็กนักเรียน ทั้งกิจกรรมกำรผลิต
ทำงกำรเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมสุขภำพและกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมของ
บ้ำนและชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ กำรน ำควำมรู้และทักษะทำงวิชำชีพ กำรท ำบัญชี กำรสหกรณ์มำใช้ใน
ครอบครัวและชุมชน  โดยมีตัวชี้วัดย่อยที่กรมปศุสัตว์มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน  จ ำนวน  ๒  ตัวชี้วัด 
คือ ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ และ ๗.๓  ได้แก่ 

เป้าหมายย่อยที่ ๗.๑ การน ากิจกรรมการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนมาสู่การ
ผลิตอาหารในระดับครัวเรือน   
  แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมให้ครอบครัวของนักเรียนท ำกำรเกษตรแบบยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ดังเช่น  เกษตรผสมผสำน และส่งเสริมกำรถนอมอำหำรแปรรูปอำหำรเพื่อบริโภค เป็นกำรลดรำยจ่ำย 
และเพ่ิมรำยได้จำกกำรขำยผลผลิตในขั้นต่อไป 

๒. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตเบื้องต้นเช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภำพ    
ที่นักเรียนผลิตขึ้นเองที่โรงเรียนให้แก่ครัวเรือนเพ่ือท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน 

๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ิมเติม โดยโรงเรียนช่วยประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๔. ครูติดตำมกำรด ำเนินงำนในครัวเรือนของนักเรียนพร้อมให้ค ำแนะน ำและควำมรู้ 

 

๒. เป้าหมายย่อยที่ ๗.๓  เด็กและเยาวชนสามารถน าความรู้และทักษะในการ
เรียนรู้วิชาชีพท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต การบัญชี มาใช้ในครอบครัว 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดท ำบัญชีครัวเรือน บัญชีฟำร์ม และบัญชีร้ำนค้ำของครอบครัว 
๒. สนับสนุนให้นักเรียนน ำควำมรู้ที่ได้จำกโรงเรียนมำใช้ เช่น กำรประกอบอำหำรที่ 

ถูกหลักกำรถนอมอำหำรแปรรูปอำหำร กำรตัดผม กำรตัดเย็บเสื้อผ้ำ กำรซ่อมแซมเสื้อผ้ำเครื่องใช้ต่ำง ๆ 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรวมกลุ่มอำชีพที่เป็นภูมิปัญญำของผู้ปกครอง   โดยมี

ศิษย์เก่ำและเด็กนักเรียนเป็นแกนน ำในกำรพัฒนำของกลุ่ม เพ่ือสร้ำงรำยไดเ้สริมให้กับครอบครัว 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ตัวชี้วัด ๓๓  จ ำนวนครัวเรือนที่ได้รับกำรขยำยกิจกรรม  
 

๓. เป้าหมายหลักที่ ๘  พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ ที่มุ่งหวังให้โรงเรียน
สำมำรถพัฒนำกิจกรรมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนให้เป็นนิทรรศกำรที่มีชีวิต  เป็นตัวอย่ำงให้แก่
ประชำชน คร ูนักเรียน หรือผู้สนใจมำศึกษำทดลอง ครูและเด็กนักเรียนสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้โดยกำร
เป็นวิทยำกร มีกำรจัดกำรควำมรู้และเผยแพร่ต่อไป  โดยมีตัวชี้วัดย่อยที่กรมปศุสัตว์มีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำน  จ ำนวน  ๓  ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ , ๘.๒  และ ๘.๓  ได้แก่ 
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เป้าหมายย่อยที่ ๘.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็น
นิทรรศการที่มีชีวิตเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน ครู นักเรียน หรือผู้สนใจมาศึกษาทดลอง 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อม พัฒนำเป็นศูนย์บริกำรควำมรู้ 
๒. พัฒนำและปรับปรุงผังกำรใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่โรงเรียนให้เหมำะสมกับ

กิจกรรมที่เกื้อกูลกัน ตำมสภำพจริงที่เกิดขึ้นประจ ำวัน และจัดสภำพแวดล้อมให้สะอำด เรียบร้อย
สวยงำม ร่มรื่น เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน 

๓. พัฒนำระบบกำรบริกำรควำมรู้ โดยก ำหนดภำรกิจให้นักเรียนรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำนเป็นกิจวัตรประจ ำวัน มอบหมำยครูท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
งำนของนักเรียน เพ่ือให้ทุกกิจกรรรมด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องทุกวัน เป็นเสมือนนิทรรศกำรที่มีชีวิต 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรควำมรู้ รวบรวมควำมรู้หรือ
ตัวอย่ำงที่เป็นแนวปฏบิตัที่ดี จัดเก็บอย่ำงเป็น ระบบ สำมำรถสืบค้น และเผยแพร่ แก่ผู้สนใจต่อไป 
 

เป้าหมายย่อยที่ ๘.๒ ครูและเด็กนักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการเป็นวิทยากร 
แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและเด็กนักเรียนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ และน ำควำมรู้มำ
ทดลองประยุกต์ใช้ และพัฒนำจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน 

๒. จัดกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำทักษะในกำรสื่อสำร กำรเป็นวิทยำกร เทคนิคกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ ให้แก่ครูและเด็กนักเรียน เพ่ือให้สำมำรถเป็นวิทยำกร/มัคคุเทศก์ที่มีคุณภำพ 

๓. พัฒนำสื่อควำมรู้หลำกหลำยรูปแบบ เช่น นิทรรศกำร เอกสำร โปสเตอร์ สื่อ
ดิจิตอล เป็นต้น 
 

เป้าหมายที่ ๘.๓ มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่าง
กว้างขวางทั้งในระดับภาค ประเทศ และนานาชาติ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนควำมรู้และ

ประสบกำรณ์ระหว่ำงกันและกันอย่ำงสม่ ำเสมอทั้งในระดับพ้ืนที่ ระดับภำค ระดับประเทศหรือระดับ
นำนำชำติ เช่น กำรประชุมวิชำกำรประจ ำปี กำรประชุมสัมมนำ กำรสนทนำกลุ่มกำรประกวด
นวัตกรรม/ผลงำน เป็นต้น 

๒. ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลงำนในรูปแบบที่หลำกหลำยโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรช่วย 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ตัวชี้วัด ๓๔  จ ำนวนประชำชนที่มำใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน  
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๓. พื้นที่เป้าหมาย 
 จ ำนวนสถำนศึกษำในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  จ ำนวน ๘๕๐ แห่ง  
นักเรียน  ๑๒๖,๔๓๔  คน ดังตำรำงต่อไปนี้  
 

ตำรำงที่ ๑  แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำและนักเรียน โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  
ตำมพระรำชด ำริ  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ที ่ ต้นสังกัดสถำนศึกษำ 
สถำนศึกษำ จ ำนวนนักเรียน(คน) 

(แห่ง) ปฐมวัย ประถม มัธยม รวม 
๑ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ๒๑๓ ๗,๐๒๕ ๑๘,๐๕๘ ๑,๑๗๕ ๒๖,๒๕๘ 
๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ๒๐๖ ๘,๕๖๔ ๒๖,๑๐๓ ๑๓,๒๓๕ ๔๗,๙๐๒ 

๓ 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ  
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

๒๘๒ ๓,๔๗๕ ๕,๓๘๓ - ๘,๘๕๘ 

๔ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน ๑๗ ๒,๖๑๗ ๓,๑๘๖ ๖,๔๙๓ ๑๒,๒๙๖ 
๕ ส ำนักพุทธศำสนำแห่งชำต ิ ๖๘ - - ๗,๓๒๔ ๗,๓๒๔ 
๖ ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร ๒๕ ๓,๐๘๖ ๑๓,๖๐๙ ๔,๑๒๒ ๒๑,๕๓๗ 
๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๙ ๑,๒๔๙ ๑,๐๑๐ - ๒,๒๕๙ 

รวม ๘๕๐ ๒๖,๗๓๖ ๖๗,๓๔๙ ๓๒,๓๔๙ ๑๒๖,๔๓๔ 
  

ที่มำ : ส ำนักงำนโครงกำรส ำเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (๒๕๖๐) 
 

๔. การด าเนินงานของกรมปศุสัตว์ 
 กำรด ำเนินงำนของกรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  
ตำมพระรำชด ำริ  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมมำรี   ในปีงบประมำณ  ๒๕๖๑  
(กองงำนพระรำชด ำริและกิจกรรมพิเศษ, ๒๕๖๐ : ๔-๗)  ได้แก่ 
 ๔.๑  กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 
       ๑) สนับสนุนกำรเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน  ให้สำมำรถผลิตอำหำรโปรตีนเป็นอำหำรกลำงวัน
ของนักเรียนได้ครบตำมเกณฑ์ต่อเนื่องตลอดปี  ปริมำณอำหำรโปรตีนที่เด็กวัยเรียน (อำยุ ๖-๑๔  ปี) 
ต้องกำร คือ  เนื้อสัตว์  ๔๐  กรัม/คน/มื้อ  และถั่วเมล็ดแห้ง  ๒๕  กรัม/คน/มื้อ  หรือ เนื้อสัตว์  ๘๐  
กรัม/คน/มื้อ  เพียงอย่ำงเดียว (กรณีไม่มีกำรบริโภคถั่วเมล็ดแห้ง)  และน ำผลผลิตที่ได้มำใช้เป็นวัตถุดิบ
ในกำรกำรประกอบอำหำรกลำงวันของโรงเรียน  ได้ครบตำมเกณฑ์ควำมต้องกำรของนักเรียน 

๒) ส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี  ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงสมดุลทั้ง 
๔  ด้ำน ประกอบด้วย  พุทธิศึกษำ  จริยศึกษำ  หัตถศึกษำ  และพลศึกษำ  ซึ่งเป็นหลักกำรพัฒนำที่
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   ให้ควำมส ำคัญดังพระรำชนิพนธ์  (ส ำนักงำน
โครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี, ๒๕๕๔ : หน้ำ ๑)  ดังต่อไปนี้ 
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“กำรสร้ำงคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์นั้นจะต้องเน้นควำมส ำคัญ  ๔ ด้ำน  ๑) ด้ำนพุทธิศึกษำ  
คือ  ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร   ให้ควำมรู้ทำงหนังสือ  ถ้ำคนเรำไม่มีควำมรู้   มีทรัพย์สมบัตินับแสน 
นับล้ำนก็รักษำไว้ไม่ได้   ๒) จริยศึกษำ  ต้องสอนให้มีค่ำนิยมท่ีถูกต้อง  มีคุณธรรม  ประพฤติตำมท ำนอง
คลองธรรมกฎหมำยบ้ำนเมือง ถ้ำคนไม่สุจริต บ้ำนเมืองก็เจริญไปไม่ได้ ๓) หัตถศึกษำ คนเรำต้องมีศิลปะ  
มีควำมสำมำรถที่จะท ำอะไรด้วยมือของตนเอง  ไม่ใช่รู้แต่ทฤษฎีแล้วปฏิบัติไม่เป็น  ๔) พลศึกษำ เมื่อมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและเป็นคนดีแล้ว  ถ้ำไม่รักษำสุขภำพร่ำงกำยให้ดี  ก็ไม่สำมำรถใช้ควำมรู้ของตนให้
เป็นประโยชน์เท่ำที่ควร  ผู้ที่มีสุขภำพอ่อนแอ  ก็จะเรียนรู้ได้ไม่ดีนัก  ปัจจุบันกำรศึกษำจึงเน้นในเรื่อง
สมรรถภำพร่ำงกำยนักเรียนกันมำก”  

        พระรำชนิพนธ์ 
๒๘  กันยนยน  ๒๕๓๐ 

จำก มณีพลอยร้อยแสง  หน้ำ ๕๗๗, ๒๕๓๓   
       

จำกพระรำชนิพนธ์ข้ำงต้น   กรมปศุสัตว์ได้ตระหนักถึงกำรพัฒนำทั้ง ๔ ด้ำนของเด็กและ
เยำวชนด้วยกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยผ่ำนกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 
มุ่งเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วม   และเปิดโอกำสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดทักษะ  
สำมำรถน ำไปปฏิบัติหรือใช้ประกอบอำชีพหลังจบกำรศึกษำ และมีเจตคติท่ีดีในกำรเลี้ยงสัตว์  

 

ตารางท่ี ๒  แสดงกำรพัฒนำ ๔ ด้ำน ด้วยกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน 

ด้านการพัฒนา ความหมายของการพัฒนา การพัฒนาด้วยกิจกรรมปศุสัตว์ 

พุทธิศึกษา มีควำมรอบรู้วิชำกำรที่จ ำเป็น ส ำหรับกำร
ด ำรงชีวิตและกำรศึกษำเรียนรู้ต่อไป 

จัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้มีควำมรู้
ทำงวิชำกำรด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ 

จริยศึกษา มีศีลธรรมจรรยำที่ดี มีควำมซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบต่อ
หน้ำที่ มีส ำนึกที่ดีต่อส่วนรวม 

จัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียน
มีควำมรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 
ซื่อสัตย์ต่อหน้ำที่ และเมตตำกรุณำ
ต่อสัตว์ 

หัตถศึกษา ควำมรู้และทักษะในกำรท ำงำน มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องำน และ   
เห็นคุณค่ำของกำรท ำงำน 

จัดให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเองจนเกิดเป็นทักษะ และ
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ 

พลศึกษา กำรมีสุขภำพแข็งแรง กำรกินอำหำรที่
ถูกต้องและกำรออกก ำลังกำยให้เหมำะสม 
รวมทั้งควำมสะอำดและสุขำภิบำลด้วย 

มีสุขภำพพลำนำมัยสมบูรณ์ แข็งแรง  
ตำมวัยจำกกำรได้รับอำหำรครบถ้วน 
โดยเฉพำะโปรตีนจำกเนื้อสัตว์ที่เลี้ยง
ในโรงเรียนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
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๓)  ส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้ในกำรท ำกำรเกษตรแบบยั่งยืน  เกษตรกผสมผสำน  กำร
ท ำกำรเกษตรที่ส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม  กำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรเลี้ยงสัตว์  กำรแปรรูป
ผลผลิต  และกำรจัดกำรผลิตภำยใต้แนวคิดของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

๔)  ส่งเสริมกำรน ำพันธุ์สัตว์พ้ืนบ้ำน และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรผลิตทำงกำรเกษตร  
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติพันธุ์สัตว์ และวัตถุดิบอำหำรสัตว์ท้องถิ่น 

๕)  สนับสนุนกำรเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ  ปรับปรุงระบบกำรเลี้ยงให้เป็น
มำตรฐำน GFM (Good  Farm  Management) ของกรมปศุสัตว์ 

๖)  สนับสนุนให้โรงเรียนมีศักยภำพ  จัดตั้งกองทุนเพ่ือกำรเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน  มีกำร
จดบันทึกข้อมูลบัญชีฟำร์มถูกต้อง  สำมำรถบริหำรจัดกำรกองทุนให้เกิดควำมต่อเนื่อง  พ่ึงตนเองได ้

๗) สนับสนุนกำรขยำยงำนด้ำนปศุสัตว์ของโรงเรียนสู่ชุมชน  ท ำให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
ด้ำนอำหำร  พึ่งตนเองได้ และสำมำรถช่วยเหลือสนับสนุนกำรพัฒนำกิจกรรมของโรงเรียนได้ 

๘) ผลักดันให้โรงเรียนเป็นศูนย์บริกำรควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์  เป็นแหล่งถ่ำยทอดควำมรู้และ
เทคโนโลยีกำรเลี้ยงสัตว์สู่ชุมชนรอบโรงเรียน และหน่วยงำนต่ำง ๆ  

 

 ในปีงบประมำณ ๒๕๖๑  กรมปศุสัตว์ได้ปรับรูปแบบกำรสนับสนุนกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน
เพ่ือให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และศักยภำพกำรผลิตของโรงเรียน  โดยแบ่งออกเป็น  ๓  กลุ่ม  ดังนี้ 
     ๑.  กลุ่มโรงเรียนต้นแบบ เป็นโรงเรียนที่มีกำรเลี้ยงสัตว์อย่ำงต่อเนื่อง  ผลผลิตอำหำร
โปรตีนได้ในระดับดีขึ้นไป สำมำรถบริหำรจัดกำรผลผลิตให้นักเรียนได้บริโภคครบตำมเกณฑ์ ๔๐ กรัม/
คน/มื้อ  มีกำรบันทึกข้อมูลกำรผลิตอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง  จัดท ำบัญชีฟำร์ม  วิเครำะห์ต้นทุนกำรผลิต
ปศุสัตว์ได้ จัดตั้งกองทุนกำรเลี้ยงสัตว์และบริหำรจัดกำรเงินกองทุนในกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิตใน
กิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ได้เอง  ครและนักเรียนมีควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์และด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนมี
ควำมพร้อมในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ (สถำนที่  บุคลำกร  องค์ควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรและกิจกรรม)       
เป็นศูนย์บริกำรควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์ 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑)  ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ และวำงแผนกำรผลิตปศุสัตว์ เพ่ือสำมำรถผลิตอำหำรโปรตีน

ให้ครบเพียงพอกับควำมต้องกำรของนักเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 
๒) พัฒนำระบบกำรเลี้ยง กำรจัดกำรฟำร์มและอนำมัยสิ่งแวดล้อมเป็นมำตรฐำน  
๓) แนะน ำกำรจดบันทึกข้อมูลฟำร์ม กำรจัดท ำรำยงำนผล  กำรสรุปผล วิเครำะห์

ประสิทธิภำพกำรผลิต 
๔) สร้ำงกองทุนเลี้ยงสัตว์ให้โรงเรียนสำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
๕) ถอดบทเรียนกำรเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน  ส ำหรับถ่ำยทอดควำมรู้สู่นักเรียนและผู้สนใจ  

และจัดท ำเป็นหลักสูตรกำรเรียนรู้งำนปศุสัตว์ในโรงเรียนส ำหรับนักเรียนระดับชั้นต่ำง ๆ ตำมควำม
เหมำะสมของวัย 
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๖) จัดท ำเป็นสื่อกำรสอนและเผยแพร่ควำมรู้ส ำหรับนักเรียนและชุมชน 
๗) รวบรวมข้อมูลพันธุ์สัตว์ และพืชอำหำรสัตว์พ้ืนเมือง ภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำร

ผลิตทำงกำรเกษตร และจัดท ำเป็นบอร์ดควำมรู้  หมุนเวียนทุกเดือน 
๘) พัฒนำให้เป็นโรงเรียนศูนย์บริกำรควำมรู้ด้ำนกำรปศุสัตว์ 
๙) เจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ถ่ำยทอดควำมรู้ และติดตำมให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำรอย่ำง

ต่อเนื่อง  เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับโรงเรียนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
 ๒. กลุ่มโรงเรียนพัฒนา  เป็นโรงเรียนที่มีกำรเลี้ยงสัตว์อย่ำงต่อเนื่อง ผลผลิตอำหำรโปรตีน

อยู่ในระดับพอใช้ (ผลผลิตเนื้อสัตว์เฉลี่ยใน  ๑ ภำคกำรศึกษำ  นักเรียนได้บริโภคน้อยกว่ำ  ๔๐  กรัม/
คน/มื้อ) มีกำรบันทึกข้อมูลกำรผลิต  จัดท ำบัญชีฟำร์ม  วิเครำะห์ต้นทุนกำรผลิตได้แต่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์  มีกำรจัดตั้งกองทุนในกำรเลี้ยงสัตว์  แต่มีเงินกองทุนไม่มำกพอที่จะใช้บริหำรจัดกำรกิจกรรม
กำรเลี้ยงสัตว์  หรือซื้อปัจจัยกำรผลิตได้เอง  ครูและนักเรียนมีควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์และด้ำนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  โรงเรียนสำมำรถเป็นศูนย์บริกำรควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์ได้แต่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องได้รับกำรพัฒนำ
ควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ  
     แนวทางการด าเนินงาน 

๑) ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ และวำงแผนกำรผลิตปศุสัตว์ เพื่อสำมำรถผลิตอำหำรโปรตีนให้
ครบเพียงพอกับควำมต้องกำรของนักเรียน  คือ  เฉลี่ย  ๑ ภำคเรียน  นักเรียนได้บริโภคอำหำรโปรตีน  
๔๐  กรัม/คน/มื้อ 

๒) ด ำเนินงำนเช่นเดียวกับ ข้อ ๒) – ๘)  ในกลุ่มโรงเรียนต้นแบบ 
๓) พัฒนำโรงเรียน  ให้มีควำมพร้อมสู่กำรเป็นโรงเรียนต้นแบบ  มีควำมพร้อมในกำร

ถ่ำยทอดควำมรู้และขยำยผลกำรพัฒนำในโรงเรียนสู่ชุมชน 
๔) เจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ถ่ำยทอดควำมรู้ และติดตำมให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำรอย่ำง

ต่อเนื่อง  เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับโรงเรียนในกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนปศุสัตว์ 
 ๓. กลุ่มโรงเรียนจัดตั้งใหม่  เป็นโรงเรียนที่ด ำเนินกิจกรรมด้ำนปศุสัตว์ในช่วง ๑-๓ ปีแรก 

     แนวทางการด าเนินงาน 
๑) ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ และวำงแผนกำรผลิตปศุสัตว์ เพื่อสำมำรถผลิตอำหำรโปรตีนให้

ครบเพียงพอตำมควำมต้องกำรของนักเรียน 
๒) พัฒนำระบบกำรเลี้ยง  กำรจัดกำรฟำร์มและสิ่งแวดล้อมเลี้ยงเป็นมำตรฐำน  
๓) ถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ให้นักเรียนให้มีควำมรู้ และทักษะในกำรท ำ

กิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรเลี้ยงไก่ไข่  เป็ดเทศ  ไก่พ้ืนเมือง  ไก่เนื้อ  สุกร  กำรจดบันทึกข้อมูล  กำรท ำ
บัญชีฟำร์ม กำรท ำรำยงำนผล  กำรสรุปผล  วิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรผลิต 

๔) สนับสนุนสื่อควำมรู้กำรเลี้ยงสัตว์แก่โรงเรียน 
๕) สร้ำงกองทุนเลี้ยงสัตว์ให้โรงเรียนสำมำรถพ่ึงตนเองได้ 
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๖) รวบรวมข้อมูลพันธุ์สัตว์และพืชอำหำรสัตว์พ้ืนเมือง  ภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำร
ผลิตทำงกำรเกษตร 

๗) เจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ถ่ำยทอดควำมรู้ และติดตำมให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง  เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับโรงเรียนในกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนปศุสัตว์ 

 

 ๔.๒ กิจกรรมการขยายผลงานปศุสัตว์จากโรงเรียนสู่ชุมชน 
เป็นกิจกรรมที่ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร 

ตำมพระรำชด ำริ  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือขยำย
กำรพัฒนำงำนปศุสัตว์จำกโรงเรียนสู่ชุมชน และครัวเรือน  

วิธีการด าเนินงาน 
๑) ส ารวจศักยภาพ  บูรณำกำรพ้ืนที่ที่ด ำเนินงำนกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร  กรม

ประมง โดยคัดเลือกเป้ำหมำยเดียวกัน  เจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์ร่วมกับครูท ำกำรส ำรวจศักยภำพกำรผลิตสัตว์
ของโรงเรียน  ควำมสำมำรถในกำรขยำยพันธุ์สัตว์  ควำมต้องกำรสนับสนุนในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร
ผลิตสัตว์ให้ดีขึ้น  ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  รำยงำนผลกำรส ำรวจต่อกรมปศุสัตว์เพ่ือจัดท ำแผน
สนับสนุน 

๒) พัฒนาการผลิตสัตว์  กรมปศุสัตว์ให้กำรสนับสนุนโรงเรียนในกำรผลิตสัตว์พันธุ์ดี  
ได้แก่ กำรให้ควำมรู้  สนับสนุนอุปกรณ์  พ่อ-แม่พันธุ์สัตว์  อำหำรสัตว์ส ำหรับพ่อ-แม่พันธุ์  ให้ค ำแนะน ำ
กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  ให้สำมำรถพ่ึงตนเองได้  ให้โรงเรียนผลิตปศุสัตว์ได้อย่ำงพอเพียง  แนวทำงกำร
ขยำยพันธุ์สัตว์ในโรงเรียนให้สำมำรถผลิตสัตว์สนับสนุนสู่ชุมชนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

๓) ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้  โดยน ำกิจกรรมกำรผลิตทำงกำรเกษตรในโรงเรียนสู่
กำรผลิตอำหำรในระดับครัวเรือน 

๔) ด าเนินการผลิตปศุสัตว์โดยผู้ปกครอง  ชุมชน  ตำมค ำแนะน ำของครู  เป็นกำรท ำ
กำรเกษตรแบบผสมผสำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕) ติดตามประเมินผล  ครูติดตำมผลกำรเลี้ยงสัตว์ของผู้ปกครอง  พร้อมให้ค ำแนะน ำ
และให้ควำมรู้เพ่ิมเติม  จัดท ำรำยงำนส่งส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด  รำยงำนกรมปศุสัตว์  เพ่ือสรุป
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  กำรประเมินผลและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้ดียิ่งขึ้น และขยำยกำร
ด ำเนินงำนสู่โรงเรียนอ่ืนต่อไป 
 

 ๔.๓ กิจกรรมโรงเรียนศูนย์บริการความรู้ด้านปศุสัตว์ 
 เป็นกิจกรรมที่ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยหลัก  ของแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  
ตำมพระรำชด ำริ  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ฉบับที่ ๕  โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้โรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  เป็นศูนย์บริกำรควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์  ยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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วิธีการด าเนินงาน 
๑) ส านักงานปศุสัตว์ 
    ๑. คัดเลือกโรงเรียนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
    ๒. จัดท ำแผนพัฒนำเป็นศูนย์บริกำรควำมรู้ 
    ๓. ส่งเสริมโรงเรียนด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรเป็นศูนย์บริกำรควำมรู้  ให้

ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำสื่อควำมรู้  เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้กำรเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน 
๔. ประเมินผลกำรด ำเนินงำน  ถอดบทเรียน รำยงำนกรมปศุสัตว์ 

๒) โรงเรียน/สถานศึกษา 
๑. จัดโครงสร้างบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 

- ตั้งคณะท ำงำนที่มีองค์ประกอบทั้งครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  กรรมกำร
สถำนศึกษำ และปรำชญ์ท้องถิ่น 

- มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  นักเรียนรับผิดชอบและปฏิบัติงำนเป็น
กิจวัตรประจ ำวัน  ครูก ำกับติดตำม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงำนของนักเรียน  เพ่ือให้ทุกกิจกรรม
ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องทุกวัน  เป็นเสมือนนิทรรศกำรที่มีชีวิต 

- จัดกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรของศูนย์บริกำรควำมรู้  ทั้งด้ำนควำมรู้และทักษะ 
- พัฒนำทักษะด้ำนวิทยำกรแก่ครู  นักเรียน ให้สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
๒. พัฒนาสถานที่เพื่อเป็นศูนย์บริการความรู้ (เป็นนิทรรศกำรที่มีชีวิต เป็นตัวอย่ำง

ให้แก่ประชำชน  ครู  นักเรียน หรือผู้สนใจมำศึกษำหำควำมรู้) 
- ปรับปรุงผังกำรใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่โรงเรียนให้เหมำะสมกับเป็นแหล่งเรียนรู้  

จัดสภำพแวดล้อมให้สะอำด เรียบร้อยสวยงำม ร่มรื่น เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน จัดแสดงสื่อ
ควำมรู้ต่ำง ๆ ในศูนย์บริกำรควำมรู้  เพื่อให้นักเรียน  ผู้ปกครองและผู้สนใจ  ไดเ้ข้ำมำศึกษำหำควำมรู้ 

- จัดระบบกำรเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนตำมหลักอนำมัยสิ่งแวดล้อม  
- จัดกำรงำนปศุสัตว์เป็นฐำนบริกำรควำมรู้  มีควำมรู้เชิงประจักษ์ ที่สำมำรถ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
- จัดสถำนที่กลำงให้ได้ผู้รับบริกำรได้ศึกษำ  ฝึกหัด ทดลองและทดสอบ 

๓. สร้างกิจกรรมศูนย์บริการ 
- จัดท ำแผนกำรบริกำรควำมรู้ของโรงเรียน  สื่อสำรแผนงำนสู่ผู้เกี่ยวข้อง 
- จัดท ำปฏิทินกำรบริกำรควำมรู้ของโรงเรียน 
- ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยเรียนรู้   เช่น  ครู  นักเรียนระดับชั้น  ผู้ปกครอง  

บุคคลภำยนอก ผสมผสำน 
- จัดท ำสื่อควำมรู้ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย 
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- ประชำสัมพันธ์เผยแพร่แผน/ผลกำรด ำเนินงำนศูนย์บริกำรควำมรู้ของโรงเรียน
ในโรงเรียนและในชุมชน 

- จัดเก็บข้อมูลเรื่องที่บริกำร  ควำมสนใจของผู้รับบริกำร  วิเครำะห์  ถอด
บทเรียนเพื่อพัฒนำศูนย์บริกำรควำมรู้ 

- ส่งเสริมให้ครูและนักเรียน  มีกำรจัดกำรควำมรู้  ค้นคว้ำ  รวบรวมองค์ควำมรู้  
ข่ำวสำร  และตัวอย่ำงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับกำรปศุสัตว์  องค์ควำมรู้  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  พันธุ์พืช  
พันธุ์สัตว์พ้ืนเมือง โดยจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ  สำมำรถสืบค้นได้ง่ำย  และน ำมำเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ในโรงเรียนให้แก่ผู้สนใจต่อไป 

- ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนปศุสัตว์ในโรงเรียน 
- จัดกิจกรรมประเมินผล  ทั้งด้ำนสถำนที่  บุคลำกร  แผนงำน 
- จัดกิจกรรมวันเรียนรู้งำนปศุสัตว์ เดือนละ ๑ ครั้ง  ประชุมวิชำกำรประจ ำปี 

เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กำรประชุมสัมมนำ กำรสนทนำกลุ่ม กำรประกวดนวัตกรรม/ผลงำน เป็นต้น  
เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้กำรผลิตปศุสัตว์สู่นักเรียน  จัดบริกำรด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์  เป้ำหมำย  ๑๐๐ คน 

- จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนด้ำนปศุสัตว์  เช่น กำรเดินรณรงค์ใน
หมู่บ้ำน/ชุมชน ให้ตระหนักถึงกำรเลี้ยงสัตว์ปลอดภัย  กำรเตือนภัย  เฝ้ำระวังเรื่องโรคสัตว์  กำรออก
เดินรณรงค์ฉีดวัคซีนเลี้ยงสัตว์ 

- ส่งเสริมกำรท ำสื่อประชำสัมพันธ์ของนักเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น 
นิทรรศกำร  เอกสำร  โปสเตอร  วีดีโอและสื่อดิจิตอล  เป็นต้น  

 

 ๔.๔ กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น 
กรมปศุสัตว์ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น  

มำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
๑. เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริที่ท ำกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น  เผยแพร่

เกียรติคุณและผลงำนของโรงเรียนให้ปรำกฏแก่สำธำรณชน  เป็นแบบอย่ำงที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่
โรงเรียนอ่ืน ๆ  

๒. เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงำน  เจ้ำหน้ำที่ที่ด ำเนินงำนกิจกรรมด้ำน
ประสบผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

๓. เพ่ือเป็นต้นแบบกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมปศุสัตว์ของ
โรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  ให้ด ำเนินงำนสนองแนวพระรำชด ำริอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เป้าหมายการคัดเลือก 
โรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น รวม  ๘  เขตพ้ืนที่ (เขต ๑ และ

เขต ๒ รวมกัน) พ้ืนที่ละ ๓ รำงวัล  คัดเลือกโดยคณะกรรมกำรที่ส ำนักงำนปศุสัตว์เขตแต่ละเขตแต่งตั้ง  
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คุณสมบัติของโรงเรียน ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
๑. เป็นโรงเรียนที่ด ำเนินกิจกรรมปศุสัตว์ภำยใต้โครงกำรเกษตรเพ่ืออำหำรกลำงวัน โดย

มีกิจกรรมปศุสัตว์ตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป  และน ำผลผลิตเนื้อสัตว์และไข่เป็นอำหำรแก่นักเรียน 
๒. จัดนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
๓. มีหลักฐำนกำรด ำเนินงำนที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจน และมีข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับได้ 
๔. ด ำเนินงำนโครงกำรอ่ืน ๆ ตำมแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำม

พระรำชด ำริ  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ครบทั้ง  ๘  โครงกำร 
๕. โรงเรียนที่ได้รับรำงวัลกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น  ระดับประเทศ  อันดับ ๑-๓ งดส่งเข้ำ

ประกวดเป็นเวลำ  ๒  ปี 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  ประกอบด้วย ๕  องค์ประกอบ  ๑๐๐  คะแนน  ดังนี้ 

๑. ด้านการจัดการผลิตปศุสัตว์  ๒๕  คะแนน  พิจำรณำจำกตัวชี้วัดต่อไปนี้ 
๑.๑  แผนกำรผลิตปศุสัตว์ของโรงเรียนสอดคล้องตำมเกณฑ์ควำมต้องกำรของ

นักเรียนในปีนั้นๆ ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๑.๒  โรงเรือน/คอกสัตว์ วัสดุอุปกรณ์กำรเลี้ยง กำรป้องกันโรค มีจ ำนวนเหมำะสม

เพียงพอ บ ำรุงรักษำ และจัดเก็บเหมำะสม ถูกสุขลักษณะ พร้อมใช้งำน 
๑.๓  ปัจจัยกำรผลิตสัตว์ อำหำรสัตว์ เวชภัณฑ์ เหมำะสม มีคุณภำพ 
๑.๔  กำรบันทึกข้อมูลกิจกรรมบัญชีฟำร์มถูกต้อง ครบถ้วน สม่ ำเสมอ  
๑.๕  กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและสุขอนำมัยกำรเลี้ยงสัตว์  สะอำด ควำมเป็นระเบียบ 

๒. ด้านบริหารจัดการผลผลิต  ๑๕  คะแนน  พิจำรณำจำกตัวชี้วัดต่อไปนี้ 
๒.๑  ผลผลิตประเภทเนื้อสัตว์ของโรงเรียนเพียงพอตำมเกณฑ์ควำมต้องกำร 
๒.๒  จัดอำหำรประเภทเนื้อสัตว์ให้นักเรียนได้บริโภคครบตำมเกณฑ์ควำมต้องกำร 
๒.๓  กำรจ ำหน่ำยผลผลิตในรำคำที่เหมำะสม จัดเก็บผลผลิตอย่ำงดี เงินรำยได้จัดตั้ง

กองทุนเลี้ยงสัตว์ใช้ประโยชน์เหมำะสม 
๓. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  ๒๐  คะแนน  พิจำรณำจำกตัวชี้วัดต่อไปนี้ 

๓.๑  ประเมินผลควำมรู้วิชำเกษตรของนักเรียนตำมตัวชี้วัดของแผน กพด.ฉบับที่ ๕ 
๓.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ ผ่ำนศูนย์บริกำรควำมรู้ 
๓.๓  จัดฐำนเรียนรู้ ที่หลำกหลำย ครอบคลุมกิจกรรมตำมแผน กพด.ฉบับที่ ๕ 
๓.๔  สถำนที่/ศูนย์บริกำรเรียนรู้  มีกำรบริหำรกำรด ำเนินงำน ให้มีควำมพร้อมใน

กำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
๓.๕  สื่อเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
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๔. ด้านการบูรณาการและการขยายผลสู่ชุมชน ๒๐ คะแนน พิจำรณำจำก 
๔.๑  ชุมชนตระหนัก เข้ำใจโครงกำรฯ ถึงกำรพัฒนำศักยภำพของเด็กและเยำวชน  

และให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียน 
๔.๒  ผู้ปกครองเรียนรู้  เข้ำใจกำรผลิตสัตว์ เกิดอำชีพเป็นรำยได้ รวมกลุ่มกัน

พัฒนำกำรเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของโรงเรียน 
๔.๓  ชุมชนวำงแผนกำรผลิตร่วมกับโรงเรียน ผลิตในส่วนที่โรงเรียนผลิตได้ไม่พอ 

เพ่ือขำยให้โรงเรียนส ำหรับบริหำรจัดกำรอำหำรกลำงวัน 
๔.๔  ขยำยผลกำรพัฒนำด้ำนปศุสัตว์ในโรงเรียน สู่ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน 
๔.๕  บูรณำกำรกับกิจกรรมอ่ืน ๆประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นผสมผสำนกับควำมรู้ใน

กำรเลี้ยงสัตว์ 
๕. ด้านผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินกิจกรรมปศุสัตว์ ๒๐ คะแนน พิจำรณำจำก 

๕.๑  นักเรียนมีสุขภำพแข็งแรง มีน้ ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน (พลศึกษำ) 
๕.๒  นักเรียนมีควำมรู้ด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ กำรป้องกันโรค มีทักษะ ประสบกำรณ ์ 

(หัตถศึกษำ) 
๕.๓  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนด้ำนวิชำกำร อยู่ในระดับมำตรฐำนเทียบกับ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มโรงเรียน หรือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือของประเทศ พฤติกรรมด้ำนคุณธรรม
และจริยธรรมส่วนใหญ่อยู่ระดับดี (พุทธิศึกษำ และจริยศึกษำ) 

๕.๔  โรงเรียนเป็นศูนย์บริกำรควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เป็นขวัญและก ำลังใจส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่น

ทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ  กิจกรรมปศุสัตว์ 
๒. เกิดกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  

อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เป็นตัวอย่ำงเรียนรู้ให้แก่ผู้ปกครองและผู้สนใจได้ 
 

 ๔.๕  กิจกรรมรวบรวมผลงานนักเรียนกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นในโรงเรียนโครงการตาม
พระราชด าริ  

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือรวบรวมผลงำนของนักเรียนด้ำนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  เรียงควำม และภำพวำดที่

เกี่ยวกับกำรท ำกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน  จัดพิมพ์เผยแพร่สู่โรงเรียนในโครงกำรฯ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและผู้สนใจ  เป็นกำรเผยแพร่พระรำชกรณียกิจ  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  สยำมบรม
รำชกุมำรี 



~ 31 ~ 
 

๒. เพ่ือเชื่อมโยงกิจกรรมด้ำนปศุสัตว์ไปสู่กระบวนกำรเรียนกำรสอนวิชำต่ำง ๆ โดยเฉพำะ
วิชำกำรงำนพ้ืนฐำนอำชีพและเทคโนโลยี  ภำษำไทย  ศิลปะ  นักเรียนสำมำรถจัดท ำผลงำนผ่ำนสื่อ
ควำมหมำยได้ 

๓. เพ่ือเป็นขวัญ  ก ำลังใจแก่ครูและนักเรียนในกำรท ำกิจกรรมปศุสัตว์  ปลูกฝังทัศนคติที่ดี
และเห็นคุณค่ำของกำรท ำงำนด้ำนกำรเกษตร 

ประเภทของผลงาน แบ่งออกเป็น  ๓  ประเภท 
๑. เรียงความ  มีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ (๑๐๐  คะแนน) ดังนี้ 

- เนื้อหำสอดคล้องกับชื่อเรื่อง  มีเหตุผลและตัวอย่ำงสนับสนุน (๕๐ คะแนน) 
- มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ (๒๐  คะแนน) 
- กำรใช้ภำษำอย่ำงเหมำะสม (กระชับ เข้ำใจง่ำย ชัดเจน) (๑๕ คะแนน) 
- จัดรูปแบบเขียนเรียงควำมอย่ำงเหมำะสม (๑๕  คะแนน) 

๒. ภาพวาด  มีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ (๑๐๐  คะแนน)  ดังนี้ 
- ควำมสอดคล้องถึงหัวข้อภำพ กำรวำงภำพเหมำะสม (๓๐ คะแนน) 
- ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (๓๐  คะแนน) 
- ควำมประณีตสวยงำม (๓๐  คะแนน) 
- ควำมเรียบร้อยสะอำดของภำพ (๑๐  คะแนน) 

๓. ผลงานความรู้ การผลิตปศุสัตว์ในโรงเรียน มีเกณฑ์กำรพิจำรณำ (๑๐๐ คะแนน) ดังนี้ 
- ควำมชัดเจนขององค์ควำมรู้  (สำมำรถน ำเสนอองค์ควำมรู้ได้อย่ำงชัดเจน  โดย

อำจจะน ำเสนอให้เห็นถึงชุดองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรถอดบทเรียน หรือมีหลักฐำนองค์ควำมรู้ที่คนทั่วไป
เข้ำถึงง่ำย) (๒๐  คะแนน) 

- กำรบรรลุวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ขององค์ควำมรู้ (สำมำรถน ำเสนอประโยชน์
ขององค์ควำมรู้ต่อกำรพัฒนำคน กำรท ำงำน  ทั้งนี้ ควรมีกำรแสดงถึงผลจำกกำรน ำองค์ควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้  และกำรขยำยผลอย่ำงต่อเนื่อง) (๔๐  คะแนน) 

- ควำมครบถ้วนของกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้มี ๗ 
ขั้นตอน คือ ๑) กำรบ่งชี้ควำมรู้  ๒) กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้  ๓) กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ  
๔) กำรประเมินผลและกลั่นกลองควำมรู้  ๕) กำรเข้ำถึงควำมรู้  ๖) กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และ ๗) กำร
เรียนรู้) (๒๐  คะแนน) 

- กำรน ำเสนอเนื้อหำมีควำมถูกต้อง  ครอบคลุม และเป็นล ำดับ (๑๐  คะแนน) 
- รูปแบบกำรน ำเสนอเข้ำใจง่ำย  สวยงำม น่ำสนใจ (๑๐  คะแนน) 
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๕. การจัดท าแผนปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ 
 โรงเรียนที่มีผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำมำตรฐำน เนื่องจำกโรงเรือนคอกสัตว์ช ำรุดทรุดโทรม  ควร
ซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรือนให้มีควำมมั่นคงแข็งแรง  ถูกหลักสุขำภิบำล กำรป้องกันโรค สะดวกต่อกำร
ปฏิบัติงำนของนักเรียน 
 ให้ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต/ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด  ส ำรวจสภำพให้ค ำแนะน ำซ่อมแซมปรับปรุง  
ระบุวิธีกำรด ำเนินงำน  แหล่งงบประมำณ  โดยใช้เงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์ของโรงเรียนหรือ
งบประมำณที่โรงเรียนจัดหำได้ด ำเนินกำรก่อน  หำกไม่มีงบประมำณสนับสนุนจ ำเป็นต้องขอรับกำร
สนับสนุนจำกกรมปศุสัตว์  ให้ท ำจัดท ำรำยละเอียดข้อมูลพร้อมภำพถ่ำยส่งกรมปศุสัตว์ภำยในวันที่  ๓๐  
เมษำยน  ของแต่ละปี  โดยเน้นควำมประหยัดและกำรมีส่วนร่วมของโรงเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน 
 กรมปศุสัตว์จะพิจำรณำให้กำรสนับสนุนตำมควำมเหมำะสมโดยใช้งบประมำณปกติหรือ
เงินกองทุนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร กรมปศุสัตว์ (กพด.กรมปศุสัตว์) 
 

 ข้อมูลที่ก าหนดให้รายงานในแผนปรับปรุงโรงเรือน  คือ  
- ชื่อโรงเรียน  สังกัด  ที่ตั้ง  รำยชื่อครูใหญ่  ครูปศุสัตว์  หมำยเลขโทรศัพท์ 
- สภำพปัญหำของโรงเรือนคอกสัตว์ในปัจจุบันพร้อมภำพถ่ำย  ควำมต้องกำรปรับปรุง และ

วิธีด ำเนินกำร 
- รำยละเอียดงบประมำณท่ีจ ำเป็น แหล่งสนับสนุน เงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์ของโรงเรียน 

ดังตัวอย่ำงหน้ำถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรือนไก่ไข่แบบปล่อยที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก กองทุน กพด.กรมปศุสัตว์ 
รร.บ้ำนแม่ระเมิง  อ ำเภอท่ำสองยำง  จังหวัดตำก 
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ตัวอย่างแบบขอรับการสนับสนุนเงิน กพด.กรมปศุสัตว์ 
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สรุป  

วัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนของกรมปศุสัตว์  โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร
ตำมพระรำชด ำริ  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  คือ ๑) สนับสนุนกำรเลี้ยงสัตว์ใน
โรงเรียน ให้สำมำรถผลิตอำหำรโปรตีนเป็นอำหำรกลำงวันของนักเรียนได้ครบตำมเกณฑ์ต่อเนื่องตลอดปี 
๒)  ส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์   ๓) สนับสนุนให้โรงเรียนมีศักยภำพ  จัดตั้ง
กองทุนเพ่ือกำรเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน  มีกำรจดบันทึกข้อมูลบัญชีฟำร์มถูกต้อง และ ๔) ส่งเสริมให้
นักเรียนมีควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตรยั่งยืน และกำรจัดกำรผลิตภำยใต้แนวคิดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร   ตำมพระรำชด ำริ ฯ   
ฉบับที่ ๕  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙  ที่กรมปศุสัตว์มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน  ๗ เป้ำหมำยย่อย
ได้แก่  

๑. เป้ำหมำยย่อยที่ ๔.๑  เด็กและเยำวชนมีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนทำงกำรเกษตรยั่งยืน     
ในกำรผลิตอำหำรเพื่อกำรบริโภค 

๒. เป้ำหมำยย่อยที่ ๔.๒  เด็กและเยำวชนมีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนทำงด้ำนอำชีพที่จ ำเป็น    
ในกำรด ำรงชีพอย่ำงน้อย ๑ อำชีพ 

๓. เป้ำหมำยย่อยที่ ๗.๑   กำรน ำกิจกรรมกำรผลิตทำงกำรเกษตรในโรงเรียนมำสู่กำรผลิต
อำหำร  ในระดับครัวเรือน 

๔. เป้ำหมำยย่อยที่ ๗.๓  เด็กและเยำวชนสำมำรถน ำควำมรู้และทักษะในกำรเรียนรู้วิชำชีพ
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิต กำรบัญชี มำใช้ในครอบครัว 

๕. เป้ำหมำยย่อยที่ ๘.๑  โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนให้เป็นนิทรรศกำร
ที่มีชีวิตเป็นตัวอย่ำงให้แก่ประชำชน ครู นักเรียน หรือผู้สนใจมำศึกษำเรียนรู้ 

๖. เป้ำหมำยย่อยที่ ๘.๒  ครูและเด็กนักเรียนสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้โดยกำรเป็นวิทยำกร 
๗. เป้ำหมำยย่อยที่ ๘.๓  มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนอย่ำง

กว้ำงขวำงทั้งในระดับภำค ประเทศ และนำนำชำติ 
โดยมีกิจกรรมที่กรมปศุสัตว์ด ำเนินงำน ภำยใต้แผนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรฯ  

ฉบับที่ ๕  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙  จ ำนวน  ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย   
๑. กิจกรรมส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์    
๒. กิจกรรมกำรขยำยผลงำนปศุสัตว์จำกโรงเรียนสู่ชุมชน 
๓. กิจกรรมโรงเรียนศูนย์บริกำรควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์    
๔. กิจกรรมกำรคัดเลือกโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ   กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น 

๕. กิจกรรมกำรรวบรวมผลงำนนักเรียน  กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นในโรงเรียนโครงกำรตำม
พระรำชด ำริ   



~ 36 ~ 
 

บทที่ ๓ 

แนวทางการปฏิบัติงานสง่เสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ 
 

 กรมปศุสัตว์  ได้ด ำเนินกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ มำตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็นเวลำกว่ำ  ๒๒ ปี   โดยมีโรงเรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนปีละประมำณ  ๕๐๐  แห่ง   
แต่ผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำส่วนใหญ่ยังไม่สำมำรถผลิตอำหำรโปรตีนได้อย่ำงเพียงพอ รูปแบบกำร
ด ำเนินงำนยังไม่ชัดเจนและขำดควำมต่อเนื่อง  ผู้ปฏิบัติงำนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่มีต่อโครงกำร 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมไม่ต่อเนื่องของบุคลำกรที่รับผิดชอบโครงกำรในโรงเรียนที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ นอกจำกนี้สภำพพ้ืนที่ของโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริส่วนใหญ่มีควำมแตกต่ำงจำก
พ้ืนที่ปกติทั่วไป  ดังนั้นจึงต้องมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร  ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษำและรวบรวมจำกประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนโครงกำรพัฒนำเด็กและ
เยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี  ในพ้ืนที่
จังหวัดตำก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐ พบว่ำ กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงกำรตำม
พระรำชด ำริ  ให้ประสบผลส ำเร็จและมีประสิทธิภำพนั้น   เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนมีส่วนส ำคัญที่จะ
ขับเคลื่อนให้โครงกำรบรรลุเป้ำหมำย  ดังนั้น ในบทนี้จึงขอน ำเสนอในประเด็นบทบำทของเจ้ำหน้ำที่
และหลักกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ดังตอ่ไปนี้ 
  

๑. บทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ 
 ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ในกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ ในโรงเรียนโครงกำรตำม
พระรำชด ำริ  มีควำมแตกต่ำงจำกกำรปฏิบัติงำนกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ทั่วไป ด้วยข้อจ ำกัดทำงด้ำน
พ้ืนที่ กำรคมนำคม และควำมยำกล ำบำกต่ำง ๆ  ดังนั้น เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจึงต้องมีควำมรู้และทักษะ
ในด้ำนต่ำง ๆ ต่อไปนี้  เนื่องจำกต้องสวมบทบำทเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย ได้แก่  บทบำท
ของนักส ำรวจ (Explorers)    บทบำทของนักวิเครำะห์ (Analyst)  บทบำทของนักวำงแผน (Planner)  
บทบำทของนักประสำนงำน (Coordinator)  บทบำทของนักประชำสัมพันธ์และถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
(Public Relations Officer & Technology transfer)  และ บทบำทของนักประเมินและติดตำมผล 
(Evaluator & Tracking)  

๑. บทบาทของนักส ารวจ  (Explorers)  ในกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ซึ่งบำงแห่งอำจจะเดินทำง
ล ำบำกจึงจ ำเป็นต้องมีกำรส ำรวจข้อมูลทุกด้ำนของโรงเรียน  ชุมชน  วัฒนธรรมประเพณี  ควำมเชื่อ  
ข้อจ ำกัด และปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน รวมทั้งจุดแข็ง
จุดอ่อน  โอกำส และวิกฤตต่ำง ๆ  ซึ่งกำรส ำรวจขข้อมูลจึงเป็นจุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน
ในถิ่นทุรกันดำรอย่ำงแท้จริง และข้อมูลดังกล่ำวจะน ำไปวิเครำะห์และวำงแผนกำรปฏิบัติงำนต่อไป   
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 ๒. บทบาทของนักวิเคราะห์ (Analyst)  เมื่อส ำรวจและรวบรวมข้อมูลจำกพ้ืนที่มำครบถ้วน
แล้วก็ด ำเนินกำรวิเคระห์ข้อมูล เพ่ือประเมินควำมเป็นไปได้ และควำมเหมำะสมของโรงเรียนแต่ละแห่ง 
ส ำหรับวำงแผนในกำรด ำเนินงำนต่อไป 
  ๓. บทบาทของนักวางแผน (Planner) เป็นบทบำทที่ส ำคัญเนื่องจำกกำรวำงแผนเป็นหัวใจ
ของกำรปฏิบัติงำน   ทั้งนี้ต้องอำศัยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง    ผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูล     
ที่ถูกต้องแม่นย ำก็ท ำให้ได้แผนที่ดี และจะน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ 
 ๔. บทบาทของนักประสานงาน (Coordinator) ในกำรปฏิบัติงำนมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่
ต้องปฏิบัติงำนร่วมกันหรือสนับสนุนในบำงกิจกรรม ทั้งภำยในกรมปศุสัตว์ และหน่วยงำนภำยนอก 
รวมถึงต้นสังกัดของโรงเรียนต่ำง ๆ ดังนั้น  จึงต้องมีทักษะในกำรประสำนงำนเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน
รำบรื่น เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  และเกิดกำรบูรณำกำรเชิงพ้ืนที่เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน 
 ๕. บทบาทของนักประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี (Public Relations Officer & 
Technology transfer)  เป็นบทบำทที่ต้องชี้แจงท ำควำมเข้ำใจหรือสร้ำงกำรรับรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ทรำบและเข้ำใจตรงกัน รวมทั้งกำรเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์และ
กำรปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๖. บทบาทของนักประเมินและติดตามผล (Evaluator & Tracking) ในกำรปฏิบัติงำนต้อง
มีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงสม่ ำเสมอ  เพ่ือประเมินควำมเป็นไปได้ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน และ
ประเมินผลสัมฤทธิของโครงกำรเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณหรือกำรด ำเนินงำน แล้วสรุปให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นทั้ง  ๖  บทบำท มีควำมส ำคัญต่อผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ใน
โรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  ต้องปฏิบัติงำนในทุกบทบำทไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้นจึงต้องมีกำร
พัฒนำตนเองให้พร้อมอยู่เสมอเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในบทบำทต่ำง ๆ มีประสิทธิภำพ   
 
๒. การน้อมน าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 เป็นที่ประจักษ์กันแล้วว่ำ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร  
ทรงมีสำยพระเนตรและพระอัจฉริยภำพในด้ำนกำรพัฒนำต่ำง ๆ ปรำกฏแก่สำยตำประชำชนทั้งชำวไทย
และชำวต่ำงประเทศ  ทรงทุ่มเทพระวรกำย  ทรงตรำกตร ำและมุ่งมั่น  เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
ให้แก่พสกนิกร  ไม่ว่ำจะเชื้อชำติใด ศำสนำใด  หรืออยู่ห่ำงไกลสักเพียงใดก็มิทรงย่อท้อ  เข้ำไป
ช่วยเหลือรำษฎรทั้งด้ำนสำธำรณสุข  กำรศึกษำ  สำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำน  กำรเกษตร  กำรฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งดิน น้ ำ ป่ำไม้และพลังงำน  (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, ๒๕๕๗. หน้ำ ๑๐) 
 กำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงยึด
หลักกำรด ำเนินงำนในลักษณะทำงสำยกลำงที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและสำมำรถปฏิบัติได้จริง 



~ 38 ~ 
 

ทรงมีควำมละเอียดรอบครอบ และทรงคิดค้นหำแนวทำงพัฒนำเพ่ือมุ่งสู่ประโยชน์ต่อประชำชนสูงสุด   
สำมำรถน ำมำปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  
ให้ประสบผลส ำเร็จและมีประสิทธิภำพ  ซึ่งเป็นแนวทำงกำรพัฒนำที่เข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยกำรน้อมน ำ
หลักกำรทรงงำนที่ส ำคัญมำปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้  
 

๒.๑  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
    ก่อนที่จะด ำเนินโครงกำรจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรศึกษำข้อมูลรำยละเอียดต่ำง ๆ อย่ำง

เป็นระบบ  ทั้งจำกข้อมูลเบื้องต้นจำกเอกสำรคู่มือกำรปฏิบัติงำน และสอบถำมจำกเจ้ำหน้ำที่  ครู และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เช่น ครูปศุสัตว์ ครูใหญ่ เจ้ำหน้ำที่ในพ้ืนที่ เป็นต้น เพ่ือให้ได้รำยละเอียดหรือข้อมูลที่
ครบถ้วนถูกต้อง  อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร  

 

๒.๒  ระเบิดจากข้างใน 
    เนื่องจำกจ ำนวนโรงเรียนและสถำนศึกษำที่อยู่ในโครงพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่น

ทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ  มีจ ำนวนมำกและมีควำมแตกต่ำงกันในหลำย ๆ ด้ำน ไม่สำมำรถที่จะท ำ
ให้ส ำเร็จพร้อมกันได้ ด้วยมีข้อจ ำกัดต่ำง ๆ  ดังนั้น จึงควรเลือกโรงเรียนที่มีควำมพร้อมมำกที่สุดเพ่ือ   
น ำร่องหรือเป็นตัวอย่ำงในกำรพัฒนำให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอ่ืนๆมำ
ศึกษำหรือปฏิบัติตำมได้  โดยปรับใช้ให้เหมำะสมกับควำมพร้อมของแต่ละโรงเรียน  

   

๒.๓  ท าตามล าดับขั้น 
    ในกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  บรมนำถบพิตร     

จะทรงเริ่มต้นจำกสิ่งที่จ ำเป็นของประชำชนที่สุดก่อน ดังพระบรมรำโชวำท เมื่อวันที่  ๑๘  กรกฎำคม  
๒๕๑๗ ควำมตอนหนึ่งว่ำ 

    “...กำรพัฒนำประเทศจ ำเป็นต้องท ำตำมล ำดับขั้น  ต้องสร้ำงพ้ืนฐำนคือควำมพอมีพอกิน
พอใช้ของประชำชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน  ใช้วิธีกำรและอุปกรณ์ที่ประหยัด  แต่ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร  เมื่อได้พ้ืนฐำนที่มั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้ำงค่อยเสริมควำมเจริญ  
และฐำนะเศรษฐกิจขึ้นสูงขึ้นโดยล ำดับต่อไป หำกมุ่งแต่จะทุ่มเท  สร้ำงควำมเจริญยกเศรษฐกิจให้
รวดเร็วแต่ประกำรเดียว  โดยไม่ให้แผนปฏิบัติกำรสัมพันธ์กับสภำวะของประเทศและของประชำชน  
โดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดควำมไม่สมดุลในเรื่องต่ำง ๆ ขึ้น  ซึ่งอำจกลำยเป็นควำมยุ่งยำกล้มเหลวได้ใน
ที่สุด  ดังเห็นได้ที่อำรยประเทศก ำลังประสบปัญหำทำงเศรษฐกิจอย่ำงรุนแรงในเวลำนี้ 

    กำรช่วยเหลือสนับสนุนประชำชนในกำรประกอบอำชีพและตั้งตัวให้มีควำมพอกิจ พอใช้
ก่อนอ่ืนเป็นพ้ืนฐำนนั้นเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่งยวด  เพรำะผู้ที่มีอำชีพและฐำนะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเอง
ย่อมสำมำรถสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำระดับท่ีสูงได้ต่อไปโดยแน่นอน  ส่วนกำรถือหลักที่จะส่งเสริมควำม
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เจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตำมล ำดับ  ด้วยควำมรอบคอบ ระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพ่ือป้องกันควำม
ผิดพลำดล้มเหลว และเพ่ือให้บรรลุผลส ำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...” 

    จำกพระบรมรำโชวำทที่อัญเชิญมำดังกล่ำว สำมำรถน ำมำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนโดย
กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรพัฒนำอย่ำงเป็นขั้นตอน  เริ่มต้นจำกควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำนในกำรด ำเนิน
โครงกำร  เช่น  กำรเริ่มเลี้ยงสัตว์เพ่ือน ำมำเป็นอำหำรกลำงวันแก่นักเรียนก่อนเป็นล ำดับแรก ต่อจำกนั้น
จึงขยำยผลสู่ชุมชน หรือจ ำหน่ำยภำยนอกเพ่ือสร้ำงกองทุนในกำรด ำเนินงำนในรุ่นต่อไป เป็นต้น 

 

๒.๔  ภูมิสังคม 
    จำกที่กล่ำวไปแล้วข้ำงต้นว่ำโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  มีควำมแตกต่ำงจำก

โรงเรียนทั่วไป อำทิเช่น ควำมแตกต่ำงด้ำนภูมิศำสตร์เนื่องจำกส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดำรและ
ห่ำงไกล  ขำดแคลนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ   ควำมแตกต่ำงทำงสังคมและ
ควำมเป็นอยู่เนื่องจำกส่วนใหญ่เป็นชำวไทยภูเขำหรือชนเผ่ำต่ำง ๆ ซึ่งมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และควำมเชื่อแตกต่ำงกัน  และประกำรส ำคัญคือควำมแตกต่ำงด้ำนภำษำ   ดังนั้น  ในกำรด ำเนินงำน 
จึงต้องมีศึกษำท ำควำมเข้ำใจกลุ่มเป้ำหมำยให้ชัดเจน   ไม่ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณี และควำมเชื่อของ
ชุมชน  เช่น  ชุมชนบำงแห่งนับถือลัทธิฤำษีและมีกฎห้ำมเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้ำน ก็ควรงดเว้นกิจกรรมกำร
เลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนนั้น   ควำมเชื่อที่ว่ำแม่สุกรที่คลอดลูกออกมำเป็นเพศเดียวกันทั้งคลอกถือว่ำผิดผี 
ต้องฆ่ำท้ิงทั้งแม่และลูกสุกร  เป็นต้น     

    

๒.๕  ไม่ติดต ารา 
    โรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  ส่วนใหญ่มีที่ต้ังอยู่ในถิ่นทุรกันดำรและห่ำงไกล  ในกำร

ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ดังกล่ำวหำกยึดติดวิชำกำรหรือต ำรำมำกเกินไปก็จะเป็นอุปสรรคในกำรท ำงำน  
เนื่องจำกขำดควำมพร้อมในทุกๆด้ำน  ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีกำรท ำงำนที่มีลักษณะอนุโลม  รอมชอมกับ
สภำพธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อม  สภำพสังคม  จิตวิทยำของชุมชน  ไม่ผูกมัดติดกับวิชำกำรและเทคโนโลยี
ที่ไม่เหมำะสมกับสภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ที่แท้จริงของชุมชน  น ำหลักทำงวิชำกำรมำปรับใช้ให้สอดคล้อง
กับภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 

๒.๖  ประหยัด  เรียบง่าย  ได้ประโยชน์สูงสุด 
    จำกที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นว่ำโรงเรียนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดำรมีข้อจ ำกัดในกำรพัฒนำ

หลำยด้ำน ดังนั้น  ในกำรปฏิบัติงำนส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  ควรเน้น
วิธีกำรที่ประหยัด  เรียบง่ำย ไม่ยุ่งยำก สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน  ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
สำมำรถท ำไดด้้วยตนเองเอง วัสดุ อุปกรณต์่ำง ๆ  สำมำรถหำได้ในท้องถิ่น   โดยน ำมำประยุกต์ใช้กับสิ่ง
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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๒.๗  การมีส่วนร่วม 
    ในกำรปฏิบัติงำนในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำรินั้น  มีบุคคลและหน่วยงำนที่ต้อง

เกี่ยวข้องหลำยฝ่ำย ดังนั้นจึงต้องประสำนควำมร่วมมือเพ่ือร่วมกันด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำประสงค์ของ
โครงกำร  จึงต้องเปิดโอกำสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น  กำรวำงแผน และกำร
ด ำเนินงำนในขั้นตอนต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรโครงกำรเพ่ือให้มีควำมเข้มแข็ง
และพ่ึงตนเอง  ด้วยควำมรู้สึกร่วมเป็นเจ้ำของและรับผิดชอบร่วมกัน อันเป็นแนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
อย่ำงแท้จริง 

 

๒.๘  การพึ่งตนเอง 
    จำกพระรำชปณิธำนของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ที่ทรงมุ่งมั่นที่

จะพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ให้มีสุขภำพพลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแร็ง มีโอกำสทำง
กำรศึกษำ และมีคุณภำพชีวิตที่ดี เหมือนเด็กทั่วไป  แต่เนื่องจำกโรงเรียนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดำร
กำรสนับสนุนของภำครัฐอำจจะไม่ต่อเนื่องด้วยข้อจ ำกัดทำงด้ำนสภำพภูมิประเทศ บุคลำกร กำรบริหำร
จัดกำร และงบประมำณท่ีจ ำกัด  ดังนั้น  จึงต้องมุ่งเน้นให้โรงเรียนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน พ่ึงตนเอง
ได้โดยใช้ทรัพยำกรที่มีในพ้ืนที่ให้มำกที่สุด น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำประยุกต์ใช้ร่วมกับควำมรู้ด้ำนวิชำกำร 
มีกำรวำงแผนกำรเลี้ยงสัตว์อย่ำงเป็นระบบ  สร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน  
และสร้ำงกองทุนเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป  

 

๒.๙  ท างานอย่างมีความสุข 
    ท ำงำนโดยค ำนึงถึงควำมสุขที่เกิดจำกกำรได้ท ำประโยชน์ให้กับผู้อ่ืนจะท ำให้เกิดควำมสุขใจ 

ซึ่งนับเป็นโอกำสที่ดีที่ได้ร่วมสนองงำนของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  ที่มีต่อ
เด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรที่ด้อยโอกำส  นับเป็นมงคลของตนเองและครอบครัว  ทั้งนี้ต้องค ำนึง
ควำมสุขของผู้ร่วมปฏิบัติงำนด้วย  โดยไม่เป็นกำรยัดเยียดหรือบังคับให้ด ำเนินกำรใด ๆ ซึ่งเป็นกำรฝืน
ควำมรู้สึกหรือท ำงำนอย่ำงไม่เต็มใจ จะส่งผลเสียตำมมำภำยหลัง  ดังนั้นจึงต้องได้รับควำมร่วมมือด้วย
ควำมสมัครใจจำกผู้ร่วมปฏิบัติงำนจึงจะท ำให้งำนนั้นประสบผลส ำเร็จ 

 

๒.๑๐  รู้  รัก  สามัคคี 
    รู้ : กำรที่เรำจะลงมือท ำสิ่งใดนั้น  จะต้องรู้เสียก่อน  รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด  รู้ถึงปัญหำ และรู้ถึง

วิธีกำรแก้ไขปัญหำ  
    รัก : เมื่อเรำรู้ครบกระบวนกำรแล้ว  จะต้องเป็นคุณค่ำ  เกิดศรัทธำ  เกิดควำมรักที่จะเข้ำไป

ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหำนั้น ๆ  
    สามัคคี :  เมื่อถึงขั้นลงมือปฏิบัติต้องค ำนึงถึงเสมอว่ำเรำท ำคนเดียวไม่ได้  ต้องร่วมมือร่วม

ใจกัน  สำมัคคีกันเป็นหมู่คณะ  จึงจะเกิดพลังในกำรแก้ปัญหำให้ลุล่วงด้วย 
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๓. การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรแบบย่ังยืน 
 ๓.๑  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญำที่ชี้ถึงแนวทำงกำรด ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชำชนในทุก
ระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในกำรพัฒนำและบริหำรประเทศให้ด ำเนิน
ไปในทำงสำยกลำง  โดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพ่ือก้ำวทันต่อโลกยุคโลกำภิวัตน์  ควำมพอเพียง 
หมำยถึง  ควำมพอประมำณ  ควำมมีเหตุผล  รวมถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
พอสมควรต่อกำรมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยนอกและภำยใน ทั้งนี้จะต้อง
อำศัยควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบ และควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่ง ในกำรน ำวิชำกำรต่ำง ๆ มำใช้ในกำร
วำงแผนและกำรด ำเนินกำร ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้ำงพ้ืนฐำนจิตใจของคนในชำติ 
โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส ำนึกในคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีควำมรอบรู้ที่เหมำะสม ด ำเนินชีวิตด้วยควำมอดทนควำมเพียร มีสติ ปัญญำ และควำม
รอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อกำรรองรับ   กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำง ทั้งด้ำน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจำกโลกภำยนอก ได้เป็นอย่ำงดี  (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, ๒๕๕๐.  หน้ำ ๗-๙)  

 

องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นแนวทำงปฏิบัติเพ่ือให้ชีวิตด ำเนินไปในทำงสำยกลำงที่

เหมำะสมสอดคล้องกับวิถีควำมเป็นอยู่อันเรียบง่ำยของคนไทยซึ่งสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับประชำชน
ทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัวชุมชน  องค์กร และประเทศได้  โดยมีคุณลักษณะที่ส ำคัญ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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ความพอประมาณ  หมำยถึง  ควำมพอดีต่อควำมจ ำเป็นและเหมำะสมกับฐำนะของ
ตนเอง  สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นไม่มำกเกินไปไม่น้อยเกินไป  และต้อง     
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เรำสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริได้   
โดยกำรเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักสวนครัวในปริมำณที่เหมำะสมกับกำรดูแลของนักเรียน ไม่สร้ำงควำม
เดือดร้อน หรือส่งผลกระทบต่อนักเรียน  หำกได้ผลผลิตเพียงพอและเหลือจำกกำรประกอบอำหำรเลี้ยง
นักเรียนภำยในโรงเรียนแล้ว   ก็ขยำยผลให้ผู้ปกครองนักเรียนต่อไป  เพ่ือสร้ำงแหล่งอำหำรโปรตีนใน
ครัวเรือนและระดับชุมชนต่อไป 

ความมีเหตุผล  หมำยถึง กำรตัดสินใจด ำเนินกำรเรื่องต่ำงๆอย่ำงมีเหตุผลตำมหลัก
วิชำกำรหลักกฎหมำยหลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงำมคิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่ำงถ้วนถี่  
โดยค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำนั้น ๆ อย่ำงรอบคอบ  สำมำรถน ำมำแนวทำงในกำร
ด ำเนินกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ   โดยมีกำรวำงแผนอย่ำงเหมำะสม 
เน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย ตั้งแต่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงำนสนับสนุน เพ่ือศึกษำควำม
เป็นไปได้และควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่และทรัพยำกรที่มีอยู่ เช่น กำรเลือกพันธุ์สัตว์ที่มี
อยู่ในท้องถิ่น เนื่องจำกมีกำรปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมได้ดี เลี้ยงง่ำย และมีควำมคุ้นเคยกับนักเรียน 
ท ำให้ง่ำยต่อกำรจัดกำรดูแล 

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี   หมำยถึง  กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลง
ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  เพ่ือให้สำมำรถปรับตัวและรับมือได้อย่ำงทันท่วงที 
ซึ่งเป็นแนวทำงสู่กำรพ่ึงตนเองเพ่ือควำมยั่งยืนของโครงกำร ด้วยกำรปรึกษำหำรือกันของผู้รับผิดชอบ
เพ่ือประเมินสถำนกำรณ์ที่จะเกิดในอนำคต  เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมหรือคำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำว่ำหำก
มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีแนวทำงป้องกันและแก้ไขอย่ำงไร  ดังนั้นจึงได้มีกำรปลูกพืชผักสวนครัวและ
เลี้ยงสัตว์ที่หลำกหลำย  เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง  สำมำรถทดแทนกันได้หำกมี
ควำมจ ำเป็น โดยได้มีกำรวำงแผนกำรเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยำว 

เงื่อนไขส ำคัญเพ่ือให้เกิดควำมพอเพียงกำรตัดสินใจและด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ต้องอำศัยทั้ง
เงื่อนไขคุณธรรม หลักวิชำ และเงื่อนไขชีวิตเป็นพื้นฐำน 

เงื่อนไขหลักวิชา ความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่ง ในกำรน ำวิชำกำรต่ำงๆ 
มำใช้วำงแผนและด ำเนินกำรทุกขั้นตอน  โดยในกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมด้ำน
อ่ืน ๆ ของโรงเรียน  ท ำกำรศึกษำข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งครูผู้รับผิดชอบโครงกำร และนักเรียนที่
รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม มีกำรก ำหนดขอบเขตกำรเลี้ยงสัตว์ชนิดต่ำง ๆ มีโรงเรือนที่มั่นคง และมีกำร
จัดกำรดูแลตำมหลักวิชำกำรท่ีผ่ำนกำรประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยมีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่
นักเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
โรงเรียน   
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เงื่อนไขคุณธรรม   เสริมสร้ำงพ้ืนฐำนจิตใจของคนในชำติให้มีควำมซื่อสัตย์สุจริต รู้ รัก 
สำมัคคี  ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อ่ืน  เป็นกำรพัฒนำให้นักเรียนมีจริยธรรม คุณธรรมที่
เหมำะสมตำมวัย ด้วยกำรปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยและมีควำมรับผิดชอบในกำรร่วมกิจกรรม มีกำรแบ่ง
หน้ำที่กันอย่ำงเหมำะสม  มีกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยควำมเต็มใจ ขยันหมั่นเพียร อดทนและ
เสียสละ ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภำพต่อไป 

 

 ๓.๒  การเกษตรแบบย่ังยืน 
 ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) หรือระบบเกษตรกรรมทำงเลือก
(Alternative Agriculture) หรือระบบเกษตรกรรมถำวร(Permanent Agriculture หรือ Permaculture) 
ล้วนเป็นระบบเกษตรกรรมที่มีหลักกำรใหญ่ ๆ คล้ำยคลึงกัน  มีผู้ให้ค ำจ ำกัดควำมและควำมหมำยของ
แนวทำงเกษตรกรรมทำงเลือก  เกษตรกรรมยั่งยืนไว้มำกมำย  แต่ส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกัน  โดยให้
ควำมส ำคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ   ผลผลิตคุณภำพที่ดีและเพียงพอต่อเกษตรกรและผู้บริโภค  กำร
พ่ึงพำตนเอง  รวมทั้งกำรให้ควำมส ำคัญกับชุมชนท้องถิ่นหลักกำรส ำคัญที่สุดที่มีร่วมกันของเกษตรกรรม
ทำงเลือก (กรมวิชำกำรเกษตร, ๒๕๖๐. หน้ำ ๒๒-๓๒) 
 เกษตรกรรมยั่งยืน   มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรผลิตอำหำรและปัจจัยที่จ ำ เป็นต่อกำรด ำรงชีวิต
มำกกว่ำผลิตเพ่ือกำรส่งออก  มีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เกิดผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม ระบบกำรผลิตกำรบริโภคและกำรใช้ทรัพยำกรในท้องถิ่นมีควำมสมดุลอำหำรที่ผลิตได้เป็น
อำหำรที่มีคุณภำพปลอดภัยจำกสำรพิษตกค้ำง  และเปิดโอกำสให้สมำชิกในครอบครัวสำมำรถท ำงำน
ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุขสำมำรถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชำติได้อย่ำงกลมกลืน  ท ำให้ระบบเกษตรกรรม
เหล่ำนี้ด ำเนินต่อเนื่องไปได้นำนที่สุด  โดยไม่มีผลกระทบด้ำนลบต่อระบบ นิเวศวิทยำ และไม่เกิดปัญหำ
ทั้งด้ำนสุขภำพ สังคม และเศรษฐกิจ 
 ความหมายของเกษตรกรรมยั่งยืน 
  องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติได้ให้ควำมหมำยของเกษตรกรรมยั่งยืนว่ำ “เป็น
ระบบเกษตรกรรมที่เกีย่วข้องกับกำรผสมผสำนและเชื่อมโยงระหว่ำงดิน กำรเพำะปลูกและกำรเลี้ยงสัตว์
กำรเลิกหรือลดกำรใช้ทรัพยำกรจำกภำยนอกระบบที่อำจเป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภำพ
ของเกษตรกรและผู้บริโภค  ตลอดจนเน้นกำรใช้เทคนิคที่เป็นหรือปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
ธรรมชำติของท้องถิ่นนั้น ๆ”  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ก ำหนดควำมหมำยของ 
เกษตรกรรมยั่งยืนว่ำ “ระบบกำรท ำกำรเกษตรที่ให้ควำมส ำคัญกับระบบนิเวศ  โดยจะต้องช่วยฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยำกรในไร่นำและสิ่งแวดล้อมลดกำรพ่ึงพำปัจจัยกำรผลิตจำกภำยนอกให้ได้มำกที่สุด        
มีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติและมีผลตอบแทนที่จะท ำให้เกษตรกรสำมำรถด ำรงชีพและประกอบอำชีพ
กำรเกษตรได้อย่ำงยั่งยืน”  



~ 44 ~ 
 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ เกษตรกรรมยั่งยืน  คือกำรผลิตทำงกำรเกษตรและวิธีกำรด ำเนินชีวิตของ
เกษตรกร ที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรฟ้ืนฟูและด ำรงรักษำไว้ซึ่งควำมสมดุลของระบบนิเวศและสภำพแวดล้อม  
โดยมีผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นธรรม  ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของเกษตรกรและ
ผู้บริโภคตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งพัฒนำสถำบันทำงสังคมของชุมชนท้องถิ่น  ทั้งนี้
เพ่ือกำรพัฒนำระบบเกษตรกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน  ซึ่งหำกโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริมีกำร
ด ำเนินกิจกรรมตำมแนวทำงดังกล่ำวนี้ก็จะส่งผลให้มีควำมเข้มแข็ง ยั่งยืน และพ่ึงตนเองได้อย่ำงสมบูรณ์  
 

หลักการพื้นฐานเกษตรกรรมยั่งยืน  มี ๓  ประกำร  คือ 
๑. ความย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ  ด้วยกำรพัฒนำกำรจัดกำรดินและกำรหมุนเวียน กำรปลูกพืชที่

ช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดกำรพ่ึงพำเครื่องจักรกล และสำรเคมีเพ่ือกำรเกษตร ทั้งปุ๋ยและสำรป้องกันก ำ จัด
วัชพืชและศัตรูพืช 

๒. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม    โดยกำรปกป้องและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ  และหำ     
สิ่งทดแทน  ตลอดจนน ำทรัพยำกรธรรมชำติกลับมำเวียนใช้ใหม่  เช่น  ที่ดิน(ดิน) น้ ำ และสิ่งมีชีวิตในป่ำ 
หลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมีสังเครำะห์ที่เป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้ำงของดินและควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ 

๓. ความยั่งยืนด้านสังคม  เกษตรกรรมยั่งยืน เป็นหลักกำรและแนวคิดเกี่ยวกับเกษตรกรรมที่
ยึดหลักกำรเกษตรที่เหมำะสมกับระบบนิเวศเกษตร โดยใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพ  
และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหรือกำรเกษตรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของมนุษย์   แต่ไม่
ท ำลำยสภำพแวดล้อม บำงครั้งเรียกอีกอย่ำงว่ำ “วัฒนเกษตร” 

รูปแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  หมำยถึง  ระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตรหรือระบบฟำร์มใน
รูปแบบต่ำง ๆ ที่เหมำะสมกับภูมินิเวศของแต่ละพ้ืนที่  จัดเป็นระบบกำรผลิตที่เหมำะสม (Appropriate 
production system) กับสภำพทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมในไร่นำที่แตกต่ำงกันออกไป  ซึ่งรูปแบบของ
ระบบกำรผลิตทำงเกษตรกรรมยั่งยืนนั้นอำจจ ำแนกออกเป็นลักษณะต่ำง ๆ  ตำมองค์ประกอบที่ส ำคัญ 
และอำจจะมีหลำกหลำยรูปแบบหรือชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกันก็ได้    ตำมแต่ลักษณะกำรผลิตว่ำจะเน้น
หลักด้ำนใด หรือมีจุดเด่นที่ต่ำงกันออกไปอย่ำงไร  ซึ่งมรีูปแบบหลัก ๆ ที่ชัดเจนและเป็นที่เข้ำใจกันทั่วไป 
ได้แก่  

๑. เกษตรผสมผสาน (Integrated farming) เน้นกิจกรรมกำรผลิตมำกกว่ำสองกิจกรรมขึ้น
ไปในเวลำเดียวกันและกิจกรรมเหล่ำนี้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้มำกขึ้นจำกกำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรที่ดินที่มีจ ำกัดในไร่นำให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๒. เกษตรอินทรีย์ (Organic farming) เน้นหนักกำรผลิตที่ไม่ใช้สำรอนินทรีย์เคมีหรือเคมี
สังเครำะห์แต่สำมำรถใช้อินทรีย์เคมีได้   เช่น  สำรสกัดจำกสะเดำ  ตะไคร้หอม ข่ำ หรือสำรสกัดชีวภำพ 
เพ่ือเพ่ิมควำมอุดมสมบูรณ์แก่ทรัพยำกรดิน  เป็นกำรสร้ำงควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร (Food safety) 
ให้แก่ผู้บริโภค 
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๓. เกษตรธรรมชาติ (Natural farming)  เน้นหนักกำรท ำเกษตรที่ไม่รบกวนธรรมชำติหรือ
รบกวนให้น้อยที่สุดเท่ำท่ีจะท ำได้โดยกำรไม่ไถพรวน  ไม่ใช้สำรเคมีและไม่ก ำจัดวัชพืช แต่สำมำรถมีกำร
คลุมดินและใช้ปุ๋ยพืชสดได้  เป็นกำรฟ้ืนฟูควำมสมดุลของระบบนิเวศ (Rehabilitation of ecological 
balance) และลดกำรพ่ึงพำปัจจัยภำยนอก 

๔. เกษตรทฤษฎีใหม่ (New theory agriculture) กำรเกษตรตำมแนวพระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  โดยเน้นให้เกษตรกรมีควำมพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้
(self – sufficiency) ให้มีควำมสำมัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนแบ่งเป็น  ๓  ขั้น  

    ขั้นที่  ๑  กำรแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อผลิตเลี้ยงตัวเองเป็นเบื้องต้น  
    ขั้นที่  ๒  รวมพลังในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์  
    ขั้นที่  ๓  กำรติดต่อซื้อขำยเชิงธุรกิจ เช่น บริษัท โรงสีร้ำนสหกรณ์ เป็นต้น เน้นหนักกำร

จัดกำรทรัพยำกรน้ ำในไร่นำให้เพียงพอเพ่ือผลิตพืชอำหำรโดยเฉพำะข้ำวเอำไว้บริโภคในครัวเรือนรวมทั้ง
มีกำรผลิตอื่นๆ เพ่ือบริโภคและจ ำหน่ำยส่วนที่เหลือแก่ตลำดเพื่อสร้ำงรำยได้อย่ำงพอเพียง เป็นกำรสร้ำง
ควำมมั่นคงด้ำนอำหำร (Food security) ซึ่งเป็นขั้นพ้ืนฐำนของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน 

๕. วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม (Agroforestry) เน้นหนักกำรมีต้นไม้ใหญ่และพืชเศรษฐกิจ
หลำยระดับที่เหมำะสมกับแต่ละพ้ืนที่เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ป่ำไม้ของพืชหรือ สัตว์ชนิดต่ำง ๆ ที่เกื้อกูลกัน
ทั้งยังเป็นกำรเพ่ิมพ้ืนที่ของทรัพยำกรป่ำไม้ที่มีจ ำกัดได้อีกทำงหนึ่ง  เป็นกำรคงอยู่ร่วมกันของป่ำและ
กำรเกษตรทั้งยังเพ่ิมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Biodiversity) อีกด้วย 

 นอกจำกนี้ เป็นไปได้ที่ว่ำยังมีรูปแบบกำรผลิตอ่ืน ๆ อีกจ ำนวนหนึ่งที่ จัดว่ำมีลักษณะของ
แนวทำงกำรเกษตรกรรมยั่งยืนแต่ควำมชัดเจนและกำรยอมรับในทำงวิชำกำรในปัจจุบันยังอยู่ในขอบเขต
ที่จ ำกัดไม่สำมำรถสรุปลักษณะเด่นที่แตกต่ำงได้อย่ำงชัดเจนเหมือน  ๕  รูปแบบกำรผลิตข้ำงต้น แต่ก็มี
ควำมเป็นไปได้ว่ำในอนำคตเมื่อมีกำรศึกษำวิจัยมำกขึ้น  รูปแบบกำรผลิตอ่ืน ๆ จะเป็นที่ยอมรับและ    
มีควำมชัดเจนมำกขึ้นด้วย 
 ส ำหรับแนวทำงกำรน ำไปปรับใช้ในโรงเรียนโครงกำรพระรำชด ำริ  สำมำรถท ำได้โดยกำรจัด
สัดส่วนพื้นที่ท ำกำรเกษตรภำยในโรงเรียนให้เหมำะสม เน้นกำรท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำนคือกำรปลูก
พืชและเลี้ยงสัตว์ที่หลำกหลำยและเก้ือกูลกัน  ไม่ใช้สำรเคมีหรือใช้ให้น้อยที่สุดเท่ำที่จ ำเป็น  ใช้สมุนไพร
แทนกำรใช้ยำปฏิชีวนะ  ใช้อำหำรที่สำมำรถท ำได้เองโดยใช้วัสดุหรือวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นแทนอำหำร
ส ำเร็จรูปจำกภำยนอก  ประกำรส ำคัญคือกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถสร้ำง
เงินกองทุนส ำหรับด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อสร้ำงเข้มแข็งและยั่งยืนของโครงกำร  
 

การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืนในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำรินั้น   ปัจจัยที่

ส ำคัญที่สุดคือจะต้องมีกระบวนกำรที่ท ำให้โรงเรียน ซึ่งได้แก่ ครู นักเรียน และบุคลำกรที่รับผิดชอบ  
สำมำรถเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  จนกระทั่งเกิดควำมมั่นใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีกำรผลิตของโรงเรียน
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ไปในแนวทำงกำรเกษตรกรรมยั่งยืน  เริ่มจำกกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรท ำเกษตรแบบยั่งยืน 
เป็นกำรสร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์ให้พ้ืนที่ท ำกำรเกษตรและระบบนิเวศ  เป็นกำรคืนควำมอุดมสมบูรณ์
ให้แก่สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน  นักเรียนก็จะได้รับประโยชน์ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม ทำงตรงก็คือ  มีอำหำรบริโภคที่ปลอดภัยและเป็นผลงำนที่ตนได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร 
ท ำให้มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรงตำมวัย  ส่วนประโยชน์ทำงอ้อมคือได้เรียนรู้วิธีกำรท ำกำรเกษตรกรรม
แบบยั่งยืนที่ไม่ใช้สำรเคมี   มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยในกำรท ำกิจกรรม  มีควำมรู้สึก
รักและหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติ  และเกิดทักษะทำงด้ำนอำชีพเกษตรกรรม สำมำรถน ำไปแนะน ำ
ผู้ปกครองหรือใช้ประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำไปแล้ว   ซึ่งแนวทำงในกำรพัฒนำเกษตรกรรม
ยั่งยืน ได้แก่ กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยพืชสด   มูลสัตว์ (ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี) กำรจัดกำรเศษซำกพืช 
กำรใช้วัสดุคลุมดิน  กำรปลูกพืชหมุนเวียน และกำรก ำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสำนหรือชีวอินทรีย์ กำร
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่หลำกหลำย  คัดและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ส ำหรับเลี้ยงในรุ่นต่อไป และสร้ำงแหล่ง
อำหำรสัตว์หรือผลิตอำหำรสัตว์แบบลดต้นทุนโดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น   

 
๔. แนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายอย่างย่ังยืนด้วยหลัก “๗ ก.” 
 ในกำรปฏิบัติงำนโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ  ในระดับ
พ้ืนที่ให้บรรลุเป้ำหมำยของโครงกำรและมีควำมยั่งยืนนั้น  มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลำยปัจจัยโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งด้ำนบุคลำกร ซึ่งต้องเกี่ยวข้องหลำยฝ่ำย เริ่มจำกหน่วยงำนของกรมปศุสัตว์  โรงเรียนใน
โครงกำร  ผู้ปกครองและชุมชนรอบโรงเรียน  รวมทั้งหน่วยงำนร่วมสนองงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น
จึงขอเสนอหลักหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืนดัวยหลัก  ๗  ก. ประกอบด้วย 
กำรสร้ำงกำรรับรู้  กำรมีส่วนร่วม  กำรพ่ึงตนเอง  กำรสร้ำงเครือข่ำย  กำรจัดกำรควำมรู้  กำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ  และกำรประเมินและปรับปรุง  ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  แผนภำพแสดงแนวทำงกำรปฏิบตัิงำนในระดับพื้นท่ีฯ ด้วยหลัก ๗ ก. 

การประเมิน
และปรับปรุง

ด้วยหลัก 
PDCA 

การสร้าง
การรับรู้ 

การมี  
ส่วนร่วม 

การ
พึ่งตนเอง 

การสร้าง
เครือข่าย 

การ
จัดการ
ความรู้ 

การสร้าง
ขวัญ

ก าลังใจ 



~ 47 ~ 
 

 ๔.๑ การสร้างการรับรู้ 
 จำกที่กล่ำวไปแล้วว่ำงำนโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำรินั้น 
ต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนและบุคคลหลำยฝ่ำย จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องสร้ำงกำรรับรู้ให้ไปในแนวทำง
เดียวกัน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร ประกอบด้วย 

๑) บุคลำกรภำยในหน่วยงำนของกรมปศุสัตว์ตั้งแต่ระดับส่วนกลำง ระดับภูมิภำค และ
ระดับพ้ืนที่ ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ตรงกัน ด้วยวิธีกำรกำรประชุม อบรม สัมมนำ หรือชี้แจงในโอกำส
ต่ำง ๆ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนไปในทิศทำงเดียวกัน 

๒) บคลำกรภำยนอกหน่วยงำนกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง และหน่วยงำน
ร่วมปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง  โดยกำรติดต่อประสำนงำนและให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้วยกำรฝึกอบรมหรือ
วิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรฝึกปฏิบัติ กำรสำธิต กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้ทรำบทิศทำงกำร
ท ำงำนไปในแนวทำงเดียวกัน  เกิดกำรร่วมมือกัน และมีกำรบูรณำกำรในระดับปฏิบัติต่อไป 
 

๔.๒ การมีส่วนร่วม 
 กำรด ำเนินกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ มีลักษณะพิเศษแตกต่ำงจำก
กำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ทั่วไปและต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรและบุคคลหลำยฝ่ำย ดังนั้นจึงต้องได้รับ
ควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง  ด้วยกำรพัฒนำโดยเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
 แนวคิดกำรมีส่วนร่วม  เป็นกำรมีส่วนร่วมในกำรที่จะจัดกำรทรัพยำกรด้วยตัวของชุมชนเองได้  
และในกำรอธิบำยกำรมีส่วนร่วมนั้นจ ำเป็นต้องอธิบำยระดับของกำรมีส่วนร่วม  เพ่ือที่จะชี้ให้เห็น
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในระดับใดบ้ำง ทั้งนี้ โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 
๑๙๗๗ ; อ้ำงถึงใน บัญชร แก้วส่อง, ๒๕๔๕) 

ขั้นที ่๑  กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ โดยมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในทุกขั้นตอน  ตั้งแต่
เริ่มต้นด ำเนินกำรวำงแผน  และช่วงกำรตัดสินใจตำมแผน 

ขั้นที ่๒  กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน โดยพิจำรณำว่ำใครจะท ำอะไรให้กับโครงกำรได้บ้ำง 
เช่น กำรช่วยเหลือด้ำนทรัพยำกรกำรบริหำร กำรประสำนและกำรขอควำมช่วยเหลือ เป็นต้น 

ขั้นที ่๓  กำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์ ซึ่งต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์ในเชิงปริมำณ
และเชิงคุณภำพ รวมถึงกำรกระจำยผลประโยชน์ ทั้งท่ีผลทำงบวกและทำงลบ 

ขั้นที ่๔  กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลโดยสิ่งส ำคัญที่จะต้องสังเกต คือ ควำมเห็น 
ควำมชอบ และควำมคำดหวัง ซึ่งจะมีอิทธิพลสำมำรถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่ำงๆ ได้ 
 บัญชร แก้วส่อง (๒๕๔๕)  ได้เสนอว่ำรูปแบบที่แท้จริงหรือสมบูรณ์ของกำรมีส่วนร่วมนั้นจะต้อง 
ประกอบด้วย  ๕ ขั้นตอน คือ 

๑. กำรวำงแผน (Planning) ในส่วนนี้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ปัญหำจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญ ตั้งเป้ำหมำย ก ำหนดกำรใช้ทรัพยำกร ก ำหนดวิธีกำรติดตำมประเมินผล และประกำรส ำคัญ 
คือกำรตัดสินใจ 
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๒. กำรด ำเนินกิจกรรม (Implementation) ในส่วนนี้ประชำชนต้องมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
และบริหำรใช้ทรัพยำกร มีควำมรับผิดชอบในกำรจัดสรร ควบคุมกำรเงิน และกำรบริหำร 

๓. กำรใช้ประโยชน์ (Utilization) เป็นส่วนที่ประชำชนจะต้องมีควำมสำมำรถในกำรน ำเอำ
กิจกรรมมำใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นกำรเพ่ิมระดับกำรพ่ึงตนเอง และกำรควบคุมทำงสังคม 

๔. กำรได้รับผลประโยชน์ (Obtaining benefits)   เป็นกำรแจกจ่ำยผลประโยชน์อย่ำง  
เท่ำเทียม  อำจเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว สังคมหรือวัตถ ุ

๕. กำรประเมินผลกำรพัฒนำ (Evaluating development) เป็นกำรประเมินผลเพ่ือทรำบ
ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ 

เสน่ห์ จำมริก (๒๕๔๐) ให้ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วม หมำยถึง   กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนคือ กำรให้ประชำชนเป็นผู้คิดค้นปัญหำ เป็นผู้น ำทุกอย่ำง ซึ่งไม่ใช่กำรก ำหนดภำยนอกแล้วให้
ประชำชนเข้ำร่วม ต้องเป็นเรื่องท่ีประชำชนคิดเอง โดยแบ่งกำรมีส่วนร่วมออกเป็น ๕ ขั้นตอน คือ  

๑. กำรค้นหำปัญหำและจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ    
๒. กำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุและท่ีมำของปัญหำ 
๓. กำรเลือกวิธีกำรและวำงแผนร่วมกันในกำรแก้ปัญหำ 
๔. กำรด ำเนินงำนตำมแผน   
๕. กำรประเมินผล วิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค  และปัจจัยที่มีส่วนท ำให้เกิดผลส ำเร็จ   

จำกที่น ำเสนอมำข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนในโรงเรียนโครงกำร
พระรำชด ำริ  ประกอบด้วย  ๕ ขั้นตอน  ได้แก่  ๑) กำรคิดค้นหำปัญหำ วิเครำะห์สำเหตุและจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของปัญหำ  ๒) กำรวำงแผนกำรด ำเนินกำร   ๓) กำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผน  ๔) กำรได้รับ
ผลประโยชน์ และ ๕) กำรประเมินผล วิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค  และปัจจัยที่มีส่วนท ำให้เกิดผลส ำเร็จ   

 

 ลักษณะการมีส่วนร่วมในโรงเรียนโครงการพระราชด าริ 
 จำกแนวคิดท่ีน ำเสนอมำข้ำงต้น จึงสรุปลักษณะกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมปศุสัตว์ใน
โรงเรียน พอสังเขปดังนี้ 

๑. กำรมีส่วนร่วมในกำรคิด  โดยเปิดโอกำสผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับมีส่วนร่วมในกำร
น ำเสนอข้อมูล  สภำพปัญหำ  ค้นหำสำเหตุของปัญหำที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือกิจกรรมที่โรงเรียนต้อง
ด ำเนินกำรตำมโครงกำร  ตลอดจนกำรศึกษำหำข้อมูลและวิเครำะห์ปัญหำเพ่ือสร้ำงรูปแบบวิธีกำร
ด ำเนินกำรที่เหมำะสมกับควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของโครงกำร  ทั้งนี้ควรกำร
บันทึกข้อคิดเห็นต่ำง ๆ  เพ่ือก ำหนดในกำรวำงแผนกำรด ำเนินต่อไป 

๒. กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและตัดสินใจ   โดยน ำข้อมูลจำกกำรศึกษำควำมเป็นไปได้  
ควำมพร้อมและทรัพยำกรที่มีอยู่  มำจัดท ำเป็นแผนด ำเนินงำนร่วมกัน เป็นกำรรั บผิดชอบในกำร
ตัดสินใจร่วมกัน 
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๓. กำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกำรหรือด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนด ตำมบทบำทหน้ำที่
รับผิดชอบ  กำรสนับสนุนด้ำนทรัพยำกรต่ำง ๆ และกำรประสำนควำมร่วมมือทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 

๔. กำรมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  พึงระลึกอยู่เสมอว่ำในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ใน
โรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำรินั้น  วัตถุประสงค์หลักของโครงกำรคือเพ่ือนักเรียนได้รับสำรอำหำร
โปรตีนจำกเนื้อสัตว์ตำมเกณฑ์ควำมต้องกำรตำมวัย  ดังนั้น จึงต้องให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกำร
ได้รับอำหำรจำกผลิตผลิตที่โรงเรียนด ำเนินกิจกรรม   

๕. กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล เป็นกำรประเมินผลร่วมกันในทุกขั้นตอนของกำร
ด ำเนินงำน  เพ่ือทรำบปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ส ำหรับกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 

 

๔.๓ การพึ่งตนเอง 
 หลักส ำคัญในกำรด ำเนินงำนด้ำนกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริให้มี
ควำมยั่งยืนได้นั้น ต้องเน้นให้มีกำรพ่ึงพำตนเองเป็นส ำคัญ เนื่องจำกส่วนใหญ่มีข้อจ ำกัดทำงด้ำนพ้ืนที่
และระยำทำงในกำรเดินทำง  หำกจะพ่ึงพำหรือรอรับกำรสนับสนุนจำกภำยนอกเพียงอย่ำงเดียวอำจจะ
ไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ทันท่วงที  ดังนั้น จึงต้องส่งเสริมให้มีกำรพ่ึงพำตนเองโดยกำรน ำสิ่งที่มีในชุ มชน
หรือท้องถิ่นมำประยุกต์ใช้ เช่น พันธุ์สัตว์ในท้องถิ่น พืชอำหำรสัตว์ วัถตุดิบอำหำรสัตว์ และเมื่อได้ผล
ผลิตก็จ ำหน่ำยผ่ำนระบบสหกรณ์ หรือจ ำหน่ำยสู่ชุมชน เพ่ือสร้ำงกองทุนในกำรด ำเนินงำนในรุ่นต่อไป  
นอกจำกนี้ยังฝึกใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ในกำรคิดต้นทุนผลตอบแทนในกำรด ำเนินงำนได้  ถึงแม้ว่ำโรงเรียน
ไม่ได้รับงบประมำณจำกกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงำนภำยนอกอ่ืน ๆ  ก็สำมำรถด ำเนินกิจกรรมได้อย่ำง
ต่อเนื่อง อันจะน ำไปสู่ควำมเข้มแข็งและยั่งยืนได้  และโรงเรียนพึงตระหนักอยู่เสมอว่ำผลผลิตที่ได้ต้องมี
มูลค่ำ  ไม่ควรให้เปล่ำโดยไม่ก่อให้เกิดรำยได้เข้ำสู่กองทุน  เพรำะจะท ำให้ไม่มีรำยได้เข้ำสู่โครงกำรของ
กิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน ส่งผลให้ขำดเงินทุนและควำมต่อเนื่องที่จะด ำเนินงำนในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กำรสร้ำงกองทุนปศุสัตว์ของโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ 
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๔.๔ การสร้างเครือข่าย 
ปัจจัยส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งที่จะท ำให้กิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ

ประสบผลส ำเร็จและยั่งยืนคือ กำรสร้ำงเครือข่ำย ได้แก่  เครือข่ำยทำงด้ำนกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้   
เครือข่ำยด้ำนกำรผลิต เครือข่ำยด้ำนกำรตลำด เป็นต้น  กำรสร้ำงเครือข่ำยเป็นกำรขยำยควำมร่วมมือ
ให้กว้ำงขวำงขึ้น เมื่อมีปัญหำหรือต้องกำรควำมช่วยเหลือต่ำง ๆ ก็สำมำรถขอรับกำรสนับสนุนจำกภำคี
เครือข่ำยต่ำง ๆ ได้  โดยเฉพำะเครือข่ำยกำรผลิตสำมำรถช่วยให้โรงเรียนผลิตอำหำรโปรตีนจำกเนื้อสัตว์
ให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของนักเรียนได้หำกโรงเรียนผลิตได้ไม่เพียงพอ 

 
๔.๕ การจัดการความรู้ 
เมื่อด ำเนินงำนจนประสบประสบผลส ำเร็จ 

หรือได้ผลผลิตเพียงพอตำมควำมต้องกำรของนักเรียน 
ซ่ึงมีรูปแบบและวิธีกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกรรม 
ที่สำมำรถเป็นตัวอย่ำงให้แก่โรงเรียนอ่ืน หรือผู้สนใจ 
ทั่วไป  โดยด ำเนินกำรรวบรวมองค์ควำมรู้หรือผลงำน 
ที่เป็นเลิศในแต่ละด้ำนของโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นแหล่ง 
เรียนรู้แก่ชุมชนและเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรน ำเสนอองค์ควำมรู้ด้ำนปศสุัตว์ของโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ 
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๔.๖ การสร้างขวัญก าลังใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กำรปฏิบัติงำนในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำรินั้น ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำม
เสียสละของผู้ปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงมำก  เนื่องจำกต้องพบกับควำมยำกล ำบำกในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำร
เดินทำงที่ทุรกันดำร  กำรสื่อสำร  วัฒนธรรมประเพณี  และควำมเชื่อ ที่แตกต่ำงกัน  ดังนั้น จึง ต้องมี
กำรสร้ำงขวัญก ำลังใจและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องทุกระดับ  ซึ่งจะท ำให้เกิดควำม
ภำคภูมิใจแก่ผู้ปฏิบัติงำนและมีควำมมุ่งม่ันที่จะสืบสำนปณิธำนขององค์ประธำนโครงกำรพัฒนำเด็กและ
เยำวชนในถิ่นทุรกันดำรต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่ำงกำรมอบรำงวัลครตู้นแบบในโรงเรียนถิ่นทุรกันดำร (ด้ำนปศสุัตว์) 
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 ๔.๗  การประเมินและปรับปรุง  ด้วยหลัก PDCA (Deming  Cycle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : สุธำสินี  โพธิ์จันทร์ 

 
PDCA เป็นแนวคิดหนึ่งที่ไม่ได้ให้ควำมส ำคัญเพียงแค่กำรวำงแผน แต่แนวคิดนี้เน้นให้กำร

ด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีระบบ  โดยมีเป้ำหมำยให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง   แนวคิด PDCA ได้รับ
กำรพัฒนำขึ้นเป็นครั้งแรกโดย  Walter Shewhart  ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกกำรใช้สถิติส ำหรับวงกำร
อุตสำหกรรม และต่อมำวงจร PDCA ได้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย มำกขึ้น   เมื่อปรมำจำรย์ด้ำนกำร
บริหำรคุณภำพ อย่ำง W.Edwards Deming ได้น ำมำเผยแพร่ ให้เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรปรับปรุง
กระบวนกำร วงจรนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่ำ “Deming Cycle” (สุธำสินี  โพธิ์จันทร์, ๒๕๕๘) 
         PDCA  คือวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ  ย่อมำจำก  ๔ ค ำ ได้แก่ Plan (วำงแผน), Do (ปฏิบัติ), 
Check (ตรวจสอบ)  และ Act (กำรด ำเนินกำรให้เหมำะสม)  ซึ่งวงจร PDCA สำมำรถประยุกต์ใช้ได้กับ
ทุกๆ เรื่อง  นับตั้งแต่กิจกรรมส่วนตัว  เช่น  กำรปรุงอำหำร  กำรเดินทำงไปท ำงำนในแต่ละวัน        
กำรตั้งเป้ำหมำยชีวิต  และกำรด ำเนินงำนในระดับบริษัท ซึ่งรำยละเอียดในแต่ละข้ันตอนมีดังนี้  
 ๑. P = Plan (ขั้นตอนการวางแผน)  ขั้นตอนกำรวำงแผนครอบคลุมถึงกำรก ำหนดกรอบ
หัวข้อที่ต้องกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงกำรพัฒนำสิ่งใหม่ ๆ กำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำร
ปฏิบัติงำน ฯลฯ  พร้อมกับพิจำรณำว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้ำงเพ่ือกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
นั้น โดยระบุวิธีกำรเก็บข้อมูลและก ำหนดทำงเลือกในกำรปรับปรุงให้ชัดเจน  ซึ่งกำรวำงแผนจะช่วยให้
กิจกำรสำมำรถคำดกำรณ์สิ่งที่เกิดข้ึนในอนำคต และช่วยลดควำมสูญเสียต่ำง ๆ  ที่อำจเกิดข้ึนได ้

๒. D = Do (ขั้นตอนการปฏิบัติ)  ขั้นตอนกำรปฏิบัติ คือ กำรลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตำม
ทำงเลือกที่ได้ก ำหนดไว้ในขั้นตอนกำรวำงแผน ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องมีกำรตรวจสอบระหว่ำงกำรปฏิบัติ
ด้วยว่ำได้ด ำเนินไปในทิศทำงที่ตั้งใจหรือไม่ เพ่ือท ำกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตำมแผนกำรที่ได้
วำงไว้ 
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 ๓. C = Check (ขั้นตอนการตรวจสอบ) ขั้นตอนกำรตรวจสอบ คือ กำรประเมินผลที่ได้รับ
จำกกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ทรำบว่ำ ในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยหรือ
วัตถุประสงค์ที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่ แต่สิ่งส ำคัญก็คือ ต้องรู้ว่ำจะตรวจสอบอะไรบ้ำงและบ่อยครั้งแค่ไหน 
เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จำกกำรตรวจสอบเป็นประโยชน์ส ำหรับขั้นตอนถัดไป 

๔.  A = Act. (ขั้นตอนการปรับปรุงให้เหมาะสม) ขั้นตอนกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำรอย่ำง
เหมำะสม หรือ กำรจัดท ำมำตรฐำนใหม่ ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐำนของกำรยกระดับคุณภำพ  ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี  
คือ  ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ หรือไม่เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้  หำกเป็นกรณีแรกก็ให้น ำ
แนวทำงหรือกระบวนกำรปฏิบัตินั้นมำจัดท ำให้เป็นมำตรฐำน พร้อมทั้งหำวิธีกำรที่จะปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นไปอีก  ซึ่งอำจหมำยถึงสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้เร็วกว่ำเดิมหรือเสียค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำเดิมหรือท ำ
ให้คุณภำพดียิ่งขึ้นก็ได้  แต่ถ้ำหำกเป็นกรณีที่สอง คือ ผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนที่วำงไว้   
ควรน ำข้อมูลที่รวบรวมไว้มำวิเครำะห์และพิจำรณำว่ำควรจะด ำเนินกำรอย่ำงไร  เช่น มองหำทำงเลือก
ใหม่ที่น่ำจะเป็นไปได้  ใช้ควำมพยำยำมให้มำกขึ้นกว่ำเดิม ขอควำมช่วยเหลือจำกผู้รู้  หรือเปลี่ยน
เป้ำหมำยใหม ่เป็นต้น 

 

ประโยชน์ของ PDCA 
  ๑. กำรวำงแผนงำนก่อนกำรปฎิบัติงำน จะท ำให้เกิดควำมพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงำนจริงกำร
วำงแผนงำนควรวำงให้ครบ ๔ ขั้นดังนี ้
              ๑.๑ ขั้นกำรศึกษำ คือ  กำรวำงแผนศึกษำข้อมูล วิธีกำร ควำมต้องกำรของตลำด ข้อมูลด้ำน
วัตถุดิบ ด้ำนทรัพยำกรที่มีอยู่หรือเงินทุน 

    ๑.๒ ขั้นเตรียมงำน คือ กำรวำงแผนกำรเตรียมงำนด้ำนสถำนที่ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ ควำม
พร้อมของพนักงำน  อุปกรณ์ เครื่องจักร วัตถุดิบ 

    ๑.๓ ขั้นด ำเนินงำน คือ กำรวำงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของแต่ละส่วนแต่ละฝ่ำย  
    ๑.๔ ขั้นกำรประเมินผล คือ  กำรวำงแผนหรือเตรียมกำรประเมินผลงำนอย่ำงเป็นระบบ 

เช่น ประเมินจำกยอดกำรจ ำหน่ำย ประเมินจำกกำรติชมของลูกค้ำ เพ่ือให้ผลที่ได้จำกกำรประเมินเกิด
กำรเที่ยงตรง 

๒. กำรปฏิบัติตำมแผนงำน ท ำให้ทรำบขั้นตอน วิธีกำร และสำมำรถเตรียมงำนล่วงหน้ำหรือ
ทรำบอุปสรรคล่วงหน้ำด้วย ดังนั้น กำรปฏิบัติงำนก็จะเกิดควำมรำบรื่น และเรียบร้อย น ำไปสู่เป้ำหมำย
ที่ได้ก ำหนดไว้ 

๓. กำรตรวจสอบ ให้ได้ผลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ ประกอบด้วย 
            ๓.๑  ตรวจสอบจำกเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ 

    ๓.๒  มีเครื่องมือที่เชื่อถือได้ 
    ๓.๓  มีเกณฑ์กำรตรวจสอบที่ชัดเจน 
    ๓.๔  มีก ำหนดเวลำกำรตรวจที่แน่นอน 
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    ๓.๕  บุคลำกรที่ท ำกำรตรวจสอบต้องได้รับกำรยอมรับจำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เมื่อกำร
ตรวจสอบได้รับกำรยอมรับ กำรปฏิบัติงำนขั้นต่อไปก็ด ำเนินงำนต่อไปได้ 

๔. กำรปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นขั้นตอนใดก็ตำม เมื่อมีกำรปรับปรุง
แก้ไขคุณภำพก็จะเกิดขึ้น ดังนั้น  วงจร PDAC จึงเรียกว่ำ วงจรบริหำรงำนคุณภำพ 

หลังจำกเรำก ำหนดมำตรกำรแก้ไขแล้วจึงน ำมำปรับเปลี่ยนแผนงำนให้สอดคล้องกับวิธีกำรและ
ทรัพยำกรที่ก ำหนดขึ้นมำใหม่โดยยังคงค ำนึงถึงกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่เหมำะสม แล้วจึงเริ่มลงมือปฏิบัติ 
ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตำมวงจร P-D-C-A อย่ำงต่อเนื่องจนบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มำ : Peamika  Wongkatthaleekham (๒๕๕๙) 
 

หลังจำกบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ตั้งใจไว้ครั้งแรกแล้ว เรำยังคงใช้หลักกำร PDAC อย่ำงต่อเนื่องได้
ด้วยกำรยกระดับของเป้ำหมำยให้สูงขึ้น แล้วจึงมำก ำหนดแผนงำน-วิธีกำรที่เหมำะสม แล้วจึงเริ่มเข้ำสู่
วงจร  วางแผน – ลงมือปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ปรับปรุง/แก้ไข  ได้เช่นกัน 
 

๕. การพัฒนากิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ ตามศักยภาพเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายและตัวชี้วัดด้วยหลัก “มี พอ ดี” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพแสดงกำรพัฒนำกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  
ตำมศักยภำพเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยและตัวชีวัด  ด้วยหลัก “มี พอ ดี 
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๕.๑  มี หมำยถึง สิ่งแรกที่จะด ำเนินกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ คือ 
กำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่ครู นักเรียน และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมในกำรท ำ
กิจกรรม  กระตุ้นให้เกิดควำมร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน  มีกำรวำงแผนกำร
เลี้ยงสัตว์ที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และควำมพร้อมของโรงเรียน มีกำรเลี้ยงสัตว์ที่หลำกหลำย  และน ำ
ผลผลิตที่ได้มำให้นักเรียนได้บริโภคโดยผ่ำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน   
 ๕.๒ พอ  หมำยถึง  วำงแผนกำรด ำเนินงำนให้ได้ผลผลิตเพียงพอกับควำมต้องกำรของนักเรียน
ตำมเกณฑ์ทีก่ ำหนด คือ  โปรตีนจำกเนื้อสัตว์  ๔๐ กรัม/คน/มื้อ ในกรณีมีถั่วเล็ดแห้งร่วมด้วย  หรือ ๘๐ 
กรัม/คน/มื้อ ในกรณีที่ไม่มีถั่วเมล็ดแห้ง ตลอดปีกำรศึกษำ (๒ ภำคเรียน)  และน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ 
 ๕.๓ ดี  หมำยถึง กำรเลี้ยงสัตว์ที่ได้มำตรฐำน มีควำมควำมปลอดภัย และสำมำรถเป็นตัวอย่ำง
ให้แก่โรงเรียนอ่ืนหรือผู้สนใจทั่วไป ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภำพ นักเรียนได้รับสำรอำหำรครบถ้วน มี
สุขภำพดีที่งทำงร่ำงกำยและจิตใจ มีพัฒนำกำรที่ดีและมีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ตำมวัย 
 
สรุป 
 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำรินั้น     
มีควำมแตกต่ำงจำกกำรปฏิบัติงำนส่งเสริมทั่วไป  ต้องท ำหน้ำที่หลำยบทบำทในเวลำเดียวกัน  ได้แก่ 
บทบำทของนักส ำรวจ (Explorers)   บทบำทของนักวิเครำะห์ (Analyst)  บทบำทของนักวำงแผน 
(Planner)   บทบำทของนักประสำนงำน (Coordinator) บทบำทของนักประชำสัมพันธ์และถ่ำยทอด
เทคโนโลยี (Public Relations Officer & Technology transfer) และ บทบำทของนักประเมินและ
ติดตำมผล (Evaluator & Tracking)  ซ่ึงทุกบทบำทมีควำมส ำคัญแตกต่ำงกันไป  และเพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนประสบผลส ำเร็จอย่ำงยั่งยืนควรน้อมน ำเอำหลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช  บรมนำทบพิตร   มำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน   ประกอบด้วย   ศึกษำข้อมูล
อย่ำงเป็นระบบ  ระเบิดจำกข้ำงใน ท ำตำมล ำดับขั้น  ภูมิสังคม  ไม่ติดต ำรำ  ประหยัด  เรียบง่ำย ได้
ประโยชน์สูงสุด  กำรมีส่วนร่วม  กำรพึ่งตนเอง  ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข  และ รู้ รัก สำมัคคี  
 สิ่งส ำคัญและจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน  คือ กำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและ
กำรเกษตรยั่งยืนมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ โดยเฉพำะกำรปฏิบัติงำนในระดับพ้ืนที่เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืนนั้น  มีปัจจัยส ำคัญท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จ ๗  ประกำร ได้แก่  ๑) กำรสร้ำงกำรรับรู้   
๒) กำรมีส่วนร่วม  ๓) กำรพ่ึงตนเอง ๔) กำรสร้ำงเครือข่ำย  ๕) กำรจัดกำรควำมรู้  ๖) กำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ   และ ๗) กำรประเมินและปรับปรุง  นอกจำกนี้ยังได้เสนอหลักกำรปฏิบัติงำนในกำรพัฒนำ
กิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  ตำมศักยภำพเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยและตัวชี้วัด
ด้วยหลัก “มี พอ ดี”  ซึ่งหำกปฏิบัติตำมแนวทำงท่ีได้น ำเสนอมำข้ำงต้น  ก็จะท ำให้กำรด ำเนินงำนมีกำร
พัฒนำอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพมุ่งสู่ควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืนต่อไป 
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บทที่ ๔ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนนิกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ 
(เพียงพอ เข้มแข็ง และย่ังยืน ด้วยพื้นฐานการพัฒนา ๙ ประการ : ๙ ดี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชด าริในการด าเนินโครงการ
เกษตรเพือ่อาหารกลางวันเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓  เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารของเด็กในวัยโดยทรงใช้
วิธีการท าเกษตรแบบผสมผสานแทนการให้อาหารส าเร็จแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร  
ด้วยการพระราชทาน  เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อุปกรณ์การเกษตร เครื่องครัว พร้อมทั้งเทคนิคสมัยใหม่
และค าแนะน าต่าง ๆ   ในการด าเนินกิจกรรมเกษตรในโรงเรียนนั้น ทรงมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนร่วมกันท า
การเกษตรเพ่ือผลิตอาหารส าหรับน าไปบริโภค   เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคการปลูกผัก ผลไม้ โดยเน้น
พันธุ์พ้ืนบ้าน การเลี้ยงสัตว์ การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการถนอมอาหาร เทคนิคการบริหารจัดการน้ า 
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมัก การปลูกพืชหมุนเวียน การใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์โครงสร้างและความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน  ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  อีกท้ังใบของหญ้าแฝกยังน ามาใช้ประดิษฐ์เป็น
งานศิลปหัตถกรรมและการใช้ชีววิธีในการควบคุมก าจัดศัตรูพืช กิจกรรมเหล่านี้เปิดโอกาสให้เด็ก
นักเรียน ครู ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด (ส านักงานโครงการสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. ๒๕๕๓. หน้า ๑๕ )  ดังพระราชด ารัสความว่า 
 “...อยากให้เป็นพืชผักหรืออุปกรณ์ แล้วให้นักเรียนมาท าการเกษตรซึ่งเป็นวิธีที่อ้อมและยาก
ขึ้นมาอีกทางหนึ่ง  อาหารที่จะให้รับประทานนั้นเป็นอาหารที่ได้มาจากผลิตผลของนักเรียนผู้รับประทาน
เอง   ซึ่งอาจจะได้ผลช้าแต่ก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งจะได้รับอาหารและคิดว่าจะได้รับประโยชน์เป็นผลพลอยได้   
ที่ส าคัญ คือ ความรู้ทางด้านการเกษตรและด้านโภชนาการ ซึ่งจะเป็นวิชาติดตัวไปจนนักเรียนเหล่านั้น
เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และได้ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม  วิชาการใหม่ๆ เหล่านั้น อาจจะ
น ามาช่วยในการครองชีพได้มากทีเดียว...” 

การอบรมครูโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  จังหวัดนราธิวาส 
        ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่ากิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ ได้
ด าเนินมาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี   ได้ทดลองท าในโรงเรียน ๓ แห่ง ควบคู่กับการปลูกพืช โดยสละทรัพย์ส่วนพระองค์และเมื่อ
ได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจึงขยายไปยังโรงเรียนอ่ืน ๆ  ซึ่งวัตถุประสงค์ของพระองค์ท่านที่ต้องการให้
นักเรียนได้บริโภคผลผลิตที่ลงมือท าด้วยตนเองแล้ว ยังได้รับความรู้ทางด้านการเกษตรที่จะติดตัวไป เมื่อ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ฯ ฉบับที่ ๕ ยังได้ก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาเพ่ิมเติมอีก ๒ เป้าหมายหลัก ได้แก่ 
เป้าหมายหลักท่ี ๗ ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน และเป้าหมายหลักที่ ๘ พัฒนาสถานศึกษาเป็น
ศูนย์บริการความรู้  

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการเลี้ยงสัตว์  การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
กิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต  ๕ และ เขต ๖ สามารถ
รวบรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ  
ใหเ้พียงพอ  เข้มแข็ง และยั่งยืน ประกอบด้วยหลักพ้ืนฐานในการพัฒนา  ๙ ประการ (๙ ดี)  ได้แก่  

๑. วางแผนดี : การเลือกพ้ืนที่ให้เมาะสมและจัดแผนผังเป็นสัดส่วน 
๒. โรงเรือนดี : สร้างโรงเรือนให้แข็งแรงและปลอดภัย  
๓. สัตว์พันธุ์ดี :  หาพันธุ์สัตว์ที่ให้ผลผลิตดี  มีมาตรฐาน และการปรับตัวเก่ง 
๔. อาหารดี : ผสมอาหารสัตว์ใช้เองด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นเพ่ือลดต้นทุน  
๕. การจัดการดี : การจัดการเลี้ยงดูดี  มีบันทึก  ฝึกท าจริง  อิงวิชาการ 
๖. การป้องกันโรคดี : ให้ความส าคัญการป้องกันโรคสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์ 
๗. ตลาดดี(มีกองทุน) : จ าหน่ายผลผลิตผ่านสหกรณ์เก็บเป็นทุนรุ่นต่อไป 
๘. เครือข่ายดี(มีแนวร่วม) : ขยายการผลิตสู่ชุมชน  เพ่ือขยายผลการพัฒนา 
๙. แหล่งเรียนรู้ดี : พัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้คู่ชุมชน  ศิษย์และครูทุกคนร่วมจัดการ  
    ช่วยสืบสานงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้ยั่งยืน   
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๑. วางแผนดี : การเลือกพื้นที่ให้เมาะสมและจัดแผนผังเป็นสัดส่วน 
 เนื่องจากข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ของโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ  ที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในถิ่น
ทุรกันดาร และมีสภาพแตกต่างตามภูมิประเทศ เช่น ตั้งอยู่บนยอดเขา ไหล่เขา หรือที่ราบเชิงเขา ที่มี
ความลาดชันสูง  ซึ่งจะมีปัญหาเมื่อเกิดฝนตกเป็นเวลานาน  นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่คับแคบ  
ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญในการเลือกพ้ืนที่ที่จะด าเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ให้เหมาะสม หากเลือก
พ้ืนที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของนักเรียนได้ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงที่ตั้งโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริในพ้ืนที่จ ากัด  

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงที่ตั้งโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ 
 

  
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงสถานที่ด าเนินกิจกรรมปศุสัตว์ที่ที่มีความลาดชันและขวางช่องทางน้ าป่าไหลหลาก 
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 ข้อควรพิจารณาในการเลือกพ้ืนที่เพ่ือด าเนินกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงการ
พระราชด าริ ได้แก่ 
 ๑. ไม่อยู่ติดกับอาคารเรียนหรือท่ีพักอาศัยมากเกินไป 
 ๒. ไมต่ั้งอยู่ขวางทางน้ าป่าไหลหลากหรือน้ าท่วมถึง 
 ๓. มีแหล่งน้ าส าหรับใช้เลี้ยงสัตว์อย่างเพียงพอตลอดปี 
 ๔. สามารถจัดสัดส่วนหรือล้อมรั้วเพื่อป้องกันสิ่งรบกวนต่าง ๆ  
 ๕. สะดวกในการบริหารจัดการและมีการก าหนดแผนผังอย่างชัดเจน 
 

 
 
   

 
 

 

สภาพพ้ืนที่กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ก่อนการปรับปรุงของ รร.ตชด.จาตุรจินดา จ.ตาก 

 

 

 

 

 

 

 
วางแผนปรับปรุงสภาพพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ระมาด 

 

 

 

 

 

 

สภาพพ้ืนที่กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์หลังการปรับปรุงของ รร.ตชด.จาตุรจินดา  จ.ตาก 
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๒. โรงเรือนดี : สร้างโรงเรือนให้แข็งแรงและปลอดภัย  
 เมื่อวางแผนและเลือกพ้ืนที่พร้อมแล้ว ขั้นต่อมาคือการสรางโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่มีความแข็งแรง
และเหมาะสมกับชนิดสัตว์ที่เลี้ยง ซึ่งมีหลักการพิจารณาดังนี ้

๑. สถานที่ตั้งของโรงเรือนของสัตว์แต่ชนิดควรแยกจากกันอย่างชัดเจน และควรมีรั้วรอบแต่ละ
ชนิดสัตว์ เป็นสัดส่วนชัดเจน  โดยค านึงถึงความปลอดภัยของสัตว์เป็นส าคัญ  สามารถป้องกันการ
รบกวนจากสัตว์ที่เป็นศัตรู 

๒. วัสดุที่ใช้ควรโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นหรือหากมีงบประมาณเพียงพอก็อาจใช้วัสดุที่มีความ
ทนทาน  เช่น เสาปูน สังกะสี ต่าข่ายเหล็ก  เป็นต้น 

๓. พ้ืนที่ภายในโรงเรือนเหมาะสมกับจ านวนสัตว์ที่เลี้ยงและบางชนิดต้องใช้พ้ืนที่ภายนอก
โรงเรือนด้วย หลักส าคัญคือการป้องกันไม่ให้น้ าไหลเข้าในโรงเรือนเด็ดขาด และอากาศสามารถถ่ายเทได้
สะดวก  โดยมีข้อแนะน าดังนี้ 

๓.๑ โรงเรือนไก่ไข่แบบปล่อย ต้องใช้พ้ืนที่ ๒ ส่วน คือ ๑) พ้ืนที่ภายในโรงเรือน อัตราส่วน 
๔ ตัวต่อตารางเมตร  ๒) พ้ืนที่ภายนอกโรงเรือนส าหรับปล่อยไก่ไข่ออกภายนอก อัตราส่วน ๔ ตาราง
เมตรต่อตัว มีรั้วสูงไม่ต่ ากว่า  ๑.๕๐ เมตร รอบบริเวณที่ปล่อยและปลูกหญ้าที่ไก่จิกกินได้ (กรมปศุสัตว์, 
๒๕๕๕ : หน้า ๔)  พ้ืนโรงเรือนควรเป็นพ้ืนคอนกรีตหรือดินอัดแน่นและสูงกว่าภายนอกเพ่ือป้องกันน้ า
ไหลเข้าภายในโรงเรือน ผนังเป็นตาข่ายหรือไม้ระแนงทีม่ีช่องให้ลมโกรกได้ 

๓.๒ โรงเรือนไก่พ้ืนเมือง ถ้าเลี้ยงแบบทั่วไปจะใช้อัตราส่วน ๘  ตัวต่อตารางเมตร แต่ถ้าเลี้ยง
เป็นพ่อแม่พันธุ์จะใช้อัตรส่วน  ๔  ตัวต่อตารางเมตร  (กรมปศุสัตว์, ๒๕๕๘ : หน้า ๑๕) 

๓.๓ โรงเรือนเป็ดเทศหรือเป็ดไข่  ใช้อัตราส่วน ๓-๔ ตัวต่อตารางเมตร (กรมปศุสัตว์, 
๒๕๖๐ : หน้า ๘) 

๓.๔ โรงเรือนสุกร เลี้ยงแบบพ้ืนคอนกรีต ใช้อัตราส่วน  ๑ ตัวต่อตารางเมตร (บวรศักดิ์ 
หัสดิน ณ อยุธยา, หน้า ๒๙) 

๓.๕ โรงเรือนหมูหลุม  ใช้อัตราส่วน  ๓ ตัวต่อ ๔ ตารางเมตร ( ๑ ตัวต่อ ๑.๒ ตารางเมตร) 
(สมพงษ์ พงษ์สาส์น, มปป.: ๑๕)  

๔. มีอุปกรณ์ภายในโรงเรือนครบถ้วน  เช่น รังไข่ คอนนอน รางน้ า รางอาหาร  เป็นต้น 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างโรงเรือนการเลี้ยงสัตว์ 
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 ข้อจ ากัดของโรงเรียนโครงการพระราชด าริอีกประการหนึ่งคือ เรื่องพ้ืนที่มีจ ากัด และส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนที่ลาดเอียง พ้ืนที่ราบมีน้อย จึงต้องมีการปรับพ้ืนที่ให้เสมอกันก่อนสร้างโรงเรือน ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

การปรับพื้นที่ลาดเอียงเพ่ือสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

การปลูกพืชผักสวนครัวเป็นอาหารและปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันดินพังทลาย 
 
 หากพ้ืนที่มีความลาดเอียงมากจนไม่สามารปรับได้  สามารถสร้างโรงเรือนโดยการยกพ้ืนสูงก็ได้ 
แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องยังและศัตรูรบกวน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เปิด อาจแก้ไขโดยการท ารั้วรอบบริเวณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการสร้างโรงเรือนบนพ้ืนที่ลาดเอียงแบบยกพ้ืนสูง 

ที่ต้ังอาคารเรียน 

ปรับพ้ืนที่เพ่ือสร้าง 
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

ปลูกพืชสวนครัว 
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๓. สัตว์พันธุ์ดี :  หาพันธุ์สัตว์ท่ีให้ผลผลิตดี  มีมาตรฐาน และการปรับตัวเก่ง 
 การคัดเลือกพันธุ์สัตว์ส าหรับเลี้ยงในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริซึ่งอยู่ถิ่นทุรกันดารนั้น 
เป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญมากกว่าการเลี้ยงสัตว์ โดยทั่วไป เพราะต้องค านึงถึงพ้ืนที่ตั้งหรือ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและแหล่งอาหารสัตว์เป็นส าคัญ  ต้องเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวได้ดีและ
ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับมาตรฐานของแต่ละชนิดสัตว์ ซึ่งมีแนวทางในการคัดเลือกพันธุ์สัตว์มีดังนี้ 
 ๑. ไก่ไข่  พันธุ์ไก่ไข่ที่จะเลี้ยงในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ  ควรค านึงถึงการปรับตัว
และระยะทางในการขนส่ง นอกจากนี้ยังต้องเลือกพันธุ์ไก่ไข่ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยงของ
โรงเรียนว่าเป็นการเลี้ยงแบบกรงตับหรือเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ  พันธุ์ไก่ไข่ที่เลี้ยงในประเทศไทยใน
ปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๓  ประเภทคือ ไก่ไข่พันธุ์แท้  ไก่ไข่พันธุ์ลูกผสม และไก่ไข่ท่ีผลิตโดยกรมปศุสัตว์ 

๑.๑ ไก่ไข่พันธุ์แท้  เป็นไก่ที่ได้รับการคัดเลือกและผสมพันธุ์เป็นอย่างดีมาอย่างต่อเนื่องของ
นักผสมพันธุ์ จนลูกหลานในรุ่นต่อๆมามีลักษณะรูปร่าง ขนาด สีและอ่ืนๆ เหมือนบรรพบุรุษหรือ
ลักษณะประจ าพันธุ์คงที่    ต่อมาได้มีการปรับปรุงพันธุ์จนได้พันธุ์ซึ่งให้ผลผลิตสูงขึ้นกว่าขึ้นมาทดแทน
ไก่พันธุ์แท้จึงได้รับความนิยมน้อยลง  ปัจจุบันไก่พันธุ์แท้ได้รับความสนใจและเลี้ยงเป็นการค้าน้อยลง 
เพราะผู้เลี้ยงไก่ไข่นิยมเลี้ยงไก่ลูกผสมอันเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ ซึ่งให้ผลผลิตที่ดีกว่าไก่พันธุ์แท้มาก 
ส าหรับพันธุ์ไก่ไข่พันธุ์แท้ท่ียังมีเลี้ยงในเมืองไทย  ได้แก่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑) พันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์เรด (Rhode Island Red) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า “ไก่โร๊ด”  
มีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นไก่พันธุ์เก่าแก่พันธุ์หนึ่งที่มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี  ไก่พันธุ์โร๊ด
ไอส์แลนด์เรด มี  ๒ ชนิด คือ ชนิดหงอนกุหลาบ (Rose comb) และชนิดหงอนจักร (single comb) 
แต่ที่นิยมเลี้ยงกันแพร่หลายเป็นชนิดหงอนจักรซึ่งเป็นไก่ท่ีให้ไข่ค่อนข้างดี  

ไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรด  เป็นไก่ประเภทกึ่งเนื้อกึ่งไข่  มีรูปร่างค่อนข้างยาวและลึก เป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนทั่วไปตามล าตัวมีสีน้ าตาลแดงเข้ม ขนปีกขนหางมีสีด าเหลือบเขียว ผิวหนังและหน้า
แข้งมีสีเหลืองจัด ปากมีสีแดงเหลือง ตาสีแดง หงอน ๒  จักร ๕ แฉก แผ่นหูมีสีแดง เปลือกไข่มีสีน้ าตาล 
ขนาดไข่ใหญ่ปานกลาง   นิสัยเชื่อง  สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี  เริ่มให้ไข่เมื่ออายุ  ๕ 
เดือนครึ่ง (๒๒ สัปดาห์)  ให้ไข่ค่อนข้างดกคือให้ไข่ปีละประมาณ  ๒๘๐-๓๐๐  ฟอง  น้ าหนักตัวเมื่อโต
เต็มที่เพศผู้หนัก ๓.๑ – ๔.๐ กิโลกรัม  เพศเมียหนัก  ๒.๔ – ๔.๐  กิโลกรัม 



~ 63 ~ 
 
 

๒) พันธุ์บาร์พลีมัทร็อค (Barred Plymouth Rock) หรือที่เรียกกันว่า “ไก่บาร์” เป็น
ไก่พลีมัทร็อคที่มีขนสีบาร์ คือ มีขนสีด าสลับกับสีขาว ตามขวางของขน ลักษณะล าตัวยาว หงอนจักร 
ปากสีเหลือง ตาสีน้ าตาลแดง หงอนเหนียงและตุ้มหูมีสีแดง หนังสีเหลือง ขาและนิ้วเท้าสีแดง ให้ไข่
เปลือกสีน้ าตาลเริ่มให้ไข่เมื่ออายุประมาณ  ๕ เดือนครึ่ง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ตัวผู้มีน้ าหนัก
ประมาณ  ๓.๖ – ๔.๓ กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ าหนักประมาณ  ๒.๗ – ๓.๗  กิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไก่พันธุ์บาร์พลีมัทร็อคมีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นไก่ประเภทกึ่งเนื้อ 
กึ่งไข่ เป็นพันธุ์ที่ได้มีการผสมและคัดเลือกพันธุ์ขึ้นเมื่อประมาณปี  ค.ศ. ๑๘๖๕  โดยการผสมระหว่าง  
ไก่ตัวผู้พันธุ์โดมินิค กับไก่ตัวเมียพันธุ์โคชินด า หรือจาวาด า  เคยเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมเลี้ยงเป็นไก่ไข่
อยู่ระยะหนึ่งเมื่อประมาณ  ๓๐ กว่าปีก่อน แต่ในปัจจุบันนิยมใช้แม่พันธุ์ผสมกับพ่อพันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์
เรดหรือพันธุ์นิวแฮมเชียร์ เพ่ือผลิตลูกผสมไฮบริดเป็นการค้าชนิดคัดเพศได้เมื่อแรกเกิดโดยดูจากสีของ
ขน โดยลูกผสมตัวเมียจะมีขนสีด าและให้ไข่ดก ส่วนลูกผสมตัวผู้มีสีบาร์ 

๓) พันธุ์เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร (Single Comb White Leghorn) มีถิ่นก าเนิดใน
ประเทศอิตาลี  เป็นไก่พันธุ์เบาที่มีขนาดเล็ก ลักษณะว่องไว ปราดเปรียว มีการเจริญเติบโตเร็ว ขนสีขาว
ทั้งตัว หงอนจักร ๕ แฉกขนาดใหญ่ หงอนมีสีแดง ปากเหลือง ตุ้มหูสีขาว ผิวหนังและหน้าแข็งสีเหลือง 
ให้ไข่เร็ว ให้ไข่ดก ไข่เปลือกสีขาว มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารค่อนข้างสูง ทนต่ออากาศร้อนได้ดี 
เริ่มให้ไข่เมื่ออายุประมาณ ๔ เดือนครึ่ง ให้ไข่ปีละประมาณ  ๓๐๐ ฟอง น้ าหนักเมื่อโตเต็มที่เพศผู้หนัก  
๒.๒ – ๒.๙ กิโลกรัม เพศเมียหนัก  ๑.๘ – ๒.๒ กิโลกรัม 
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๑.๒ ไก่พันธุ์ลูกผสม (Hybrid Breeds) หมายถึง พันธุ์ไก่ไข่ที่ได้จากการน าไก่ไข่ตั้งแต่ ๒ 
สายพันธุ์ขึ้นไปมาผสมกัน เป็นไก่พันธุ์ไข่ที่นิยมเลี้ยงกันในเชิงการค้ามากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากเป็น
พันธุ์ไก่ที่ผสมขึ้นเป็นพิเศษ โดยบริษัทผู้ผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่จ าหน่ายได้มีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ให้มี
ประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตไข่สูงและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดคือให้ไข่ดก เปลือกไข่
สีน้ าตาล ไข่ฟองโตและไข่ทนเพราะได้รับการรวบรวมลักษณะต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน 

ไก่พันธุ์ลูกผสมนี้จะมีลักษณะเด่นประจ าพันธุ์และมีข้อมูลประจ าพันธุ์อย่างละเอียด เช่น 
อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน อัตราการเลี้ยงรอด เปอร์เซ็นต์การไข่ ระยะเวลาในการให้ไข่ 
ขนาดของแม่ไก่ขนาดของฟองไข่ สีของเปลือกไข่ เป็นต้น แต่ไก่ลูกผสมนี้จะต้องเลี้ยงด้วยอาหารที่มี
คุณภาพสูง มีการจัดการที่ถูกต้อง เช่น  การควบคุมน้ าหนัก การควบคุมการกินอาหาร การควบคุมแสง
สว่าง ตลอดทั้งการสุขาภิบาลและการป้องกันโรคที่ดีด้วยเช่นกัน  ด้วยเหตุที่ไก่พันธุ์ลูกผสมส่วนใหญ่มี
การผสมพันธุ์ที่ด าเนินการโดยบริษัทผลิตพันธุ์ไก่ไข่เป็นการค้า  ซึ่งบริษัทจะรักษาไก่ต้นพันธุ์และระบบ
การผสมพันธุ์ไว้เป็นความลับ เพ่ือผลประโยชน์ในทางการค้า  ในปัจจุบันไก่ไข่พันธุ์ลูกผสมมีจ านวนมาก 
ส่วนใหญ่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ในสหรัฐอเมริกาและในยุโรป  ส่วนในประเทศไทยบริษัทเอกชนต่างๆได้
น าเข้าไก่พ่อแม่พันธุ์รุ่นปู่ย่าและรุ่นพ่อแม่มาผลิตลูกไก่ไข่จ าหน่ายให้กับผู้เลี้ยง ซึ่งมีอยู่หลายพันธุ์ด้วยกัน  
เช่น  ซี.พี.บราวน์   เอ.เอ.บราวน์  รอสบราวน์  ไฮเซกบราวน์  อีซ่า-บราวน์  ซูปเปอร์ฮาร์โก้  ดีคาร์
บวอร์เรน   ฮับบาร์ดโกเด้นคอมเมท   เซพเวอร์สตาร์ครอส ๕๗๙   แบ๊บค๊อกบี-๓๘๐ บาโบลนาเตตร้า-
เอสแอล เป็นต้น (การดา  ล้อแก้วมณี และชลัท ทรงบุญธรรม, ๒๕๖๐ : หน้า ๑-๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ไก่ไข่ลูกผสมที่เลี้ยงในโรงเรียนด้วยแบบกรงตับ 
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๑.๓ ไก่ไข่ท่ีผลิตโดยกรมปศุสัตว์  
๑) ไก่โรดไทย   พัฒนาพันธุ์มาจากไก่โรดไอส์แลนด์เรด (Rhode Island Red) ซึ่งมีถิ่น

ก าเนิดมาจากประเทศวหรัฐอเมริกา  น าเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ โดยกรมปศุสัตว์
ได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง จนถือได้ว่าเป็นไก่โรดไอแลนด์เรดสายพันธุ์กรม     
ปศุสัตว์  โดยเรียกชื่อใหม่ว่า “ไก่โรดไทย” (Rhode Thai) ใช้ประโยชน์ได้ทั้งการเลี้ยงเพ่ือให้เนื้อและไข่ 
(Dual  purpose) (กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ, มปป. หน้า ๓)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรมปศุสัตว์ได้แนะน าให้เกษตรกรเลี้ยงไก่โรดไทยเพ่ือผลิตไข่คุณภาพดี  ซึ่งมีราคา

จ าหน่ายสูงกว่าไข่ไก่ในตลาดทั่วไป ๒ - ๓ เท่า  โดยพัฒนาสู่ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ (Free-
range  system) หรือเลี้ยงแบบอินทรีย์ (Organic  system) ซึ่งจะท าให้ไก่ได้แสดงพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติ  เช่น ตีปีก  เดินเล่น อาบแดด คุ้ยเขี่ยอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติจ าพวก หนอน แมลงต่าง ๆ 
เป็นต้น  ท าให้ไก่มีความสุข (Happy  chicken) และผลิตไข่ไก่อารมณ์ดี  มีคุณค่าทางการบริโภคสูงและ
เหมาะส าหรับผู้ที่มีความห่วงใยสุขภาพ 

ลักษณะทางเศรษฐกิจประจ าพันธุ์ 
- อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก  ๑๖๘ วัน 
- อัตราการให้ไข่สูงสุด    ๙๔ % 
- ผลผลิตไข่   ๒๔๐ ฟอง/ปี 
- น้ าหนักไข่เฉลี่ยต่อฟอง    ๕๕ กรัม 
- อัตราการกินอาหารช่วงให้ไข่ ๑๒๐ กรัม/ตัว/วัน 

 

๒) ไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว ์  เป็นไก่พันธุ์ไข่ท่ีถูกพัฒนาโดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร  ด าเนินการวิจัยที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี  อ าเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือสร้างพันธุ์ไก่ไข่ของประทศไทยที่เป็นต้นพันธุ์ (GGP)  พันธุ์หลัก 
(GP) และพันธุ์ขยาย (PS) ส าหรับผลิตไก่ไข่ทางการค้า  ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย  
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และให้ผลผลิตไก่ไข่ได้ดี (กองบ ารุงพันธุ์สัตว์, ๒๕๕๓ : หน้า ๘๖) และได้น าพันธุ์ไก่ไข่ส่งเสริมให้โรงเรียน
โครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  และผุ้ปกครองนักเรียน 
โดยเน้นการเลี้ยงแบบปล่อย ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในชนบทที่คุ้นเคยกับการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  
ไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ทุรกันดาร มีอัตราการ เลี้ยงรอดสูง
และให้ผลผลิตที่ดีเมื่อได้รับการจัดการเลี้ยงดีที่เหมาะสม (กรมปศุสัตว์, ๒๕๕๕ : ค าน า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ไก่ไข่ไทยกรมปศสัตว์  เป็นพันธุ์ไก่ไข่ที่สนับสนุนโรงเรียนโครงการตาม
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการไก่ไข่พระราชทานใน
โรงเรียนถิ่นทุรกันดาร  พ้ืนที่จังหวัดตาก  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑  จ านวน  ๖๐  โรงเรียน  ไก่ไข่ 
๕,๔๙๐ ตัว ให้ผลผลิตไข่ ประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  ฟอง 

ลักษณะทางเศรษฐกิจประจ าพันธุ์ (กรมปศุสัตว์, ๒๕๕๓ : หน้า ๘๗) 
- อายุเมื่อไข่ฟองแรก  ๑๖๙ วัน 
- น้ าหนักไข่ฟองแรก    ๔๔ กรัม 
- อัตราการให้ไข่     ๘๖ % (สูงสุด ๙๐ %) 
- ผลผลิตไข่   ๒๙๐ ฟอง/ปี 
- น้ าหนักไข่เฉลี่ยต่อฟอง    ๕๙ กรัม 

 
 
 
 
 
 

 
ไก่ไขไทยกรมปศุสัตว์ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ 
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   ๒. ไก่พื้นเมือง  โรงเรียนโครงการตามพระราชด าริส่วนใหญ่มีการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองมากกว่าสัตว์
ชนิดอื่น ๆ  เนื่องจากเลี้ยงง่ายและเป็นสัตว์ประจ าถิ่นที่เลี้ยงอยู่ในชุมชนรอบโรงเรียน  โดยมีลักษณะและ
สายพันธุ์แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสาย
พันธุ์ไก่พ้ืนเมืองที่ส าคัญ  ได้แก่ ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่   ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี  ไก่แดงสุราษฎร์  
และไก่ชีท่าพระ  ซึ่งมีสมรรถภาพการเจริญเติบโตสูงกว่าไก่พ้ืนเมืองทั่วไปและสามารถปรับตัวเข้ากับ
ระบบการเลี้ยงปล่อยอิสระ หาอาหารกินตามธรรมชาติได้เก่ง (กรมปศุสัตว์, ๒๕๖๐ : หน้า ๓) 

๒.๑ ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่ มีลักษณะภายนอกประจ าพันธุ์  ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพศผู้   มีสร้อยคอสีแดงประดู่  ขนหาง  ขนล าตัว  แข้ง  ปากสีด า  ใบหน้าสีแดงถึง
แดงอมด า  หงอนถั่ว 

- เพศเมีย  ลักษณะเหมือนเพศผู้แต่ไม่มีขนสร้อยคอ 
 

๒.๒ ไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี  มีลักษณะภายนอกประจ าพันธุ์  ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- เพศผู้   มีสร้อยคอ  สร้อยหลัง และสร้อยปีกสีเหลืองหรือเหลืองส้ม  ขนล าตัวสีด าแซม

กระขาว  ขนหางสีด าแกมขาว  ใบหน้าสีแดง  หงอนถ่ัว  แข้งและปากสีเหลือง 
- เพศเมีย  มีปากเหลือง  แข้งเหลือง  ขนล าตัวด า  มีกระขาวเล็กน้อย 
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๒.๒  ไก่แดงสุราษฎร์ธานี  มีลักษณะภายนอกประจ าพันธุ์  ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพศผู้   มีสร้อยคอสีแดง  ขนหางสีแดง-ด า  ขนล าตัวสีแดง  แข้ง ปาก สีเหลือง  
ใบหน้าสีแดง  หงอนถั่ว 

- เพศเมีย  มีลักษณะเหมือนเพศผู้  แต่ไม่มีขนสร้อยคอและมีขนหางสีเหลือง 
 

๒.๔  ไก่ชีท่าพระ  มีลักษณะภายนอกประจ าพันธุ์  ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพศผู้   มีสร้อยสีขาวหรือสีงาช้าง  ขนหาง  ขนล าตัวสีขาว   แข้ง   ปาก  สีเหลือง  
ใบหน้าสีแดง หงอนถ่ัว 

- เพศเมีย  มีลักษณะเหมือนเพศผู้  แต่ไม่มีขนสร้อยคอ 
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ตารางที่ ๓   แสดงลักษณะทางเศรษฐกิจของไก่พ้ืนเมืองกรมปศุสัตว์ 
                                 พันธุ์   
ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

ประดู่หางด า 
เชียงใหม่ 

เหลืองหางขาว 
กบินทร์บุรี 

แดง 
สุราษฎร์ธาน ี

ชี 
ท่าพระ 

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก (วัน) ๑๘๓ ๑๘๙ ๑๙๒ ๒๒๔ 
น้ าหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก (กรัม) ๒,๐๓๗ ๑,๙๓๗ ๑,๘๔๓ ๑,๗๐๖ 
น้ าหนักไข่ฟองแรก (กรัม) ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๓๙ 
น้ าหนักตัวแรกเกิด (กรัม) ๓๒ ๓๑ ๒๘ ๒๙ 
น้ าหนักตัวอายุ ๑๒ สัปดาห์ (กรัม) ๑,๒๓๕ ๑,๑๓๓ ๑,๐๙๙ ๑,๑๕๗ 
น้ าหนักตัวอายุ ๑๖ สัปดาห์ (กรัม) ๑,๖๒๑ ๑,๕๓๐ ๑,๕๐๔ ๑,๕๐๗ 
อัตราแลกเนื้อ (๐-๑๒ สัปดาห์) ๓.๓ ๓.๖ ๓.๗ ๓.๓ 
อัตราแลกเนื้อ (๐-๑๖ สัปดาห์) ๓.๘ ๓.๖ ๓.๗ ๓.๓ 
ผลผลิตไข ่(ฟอง/แม่/ปี) ๙๕-๑๗๕ ๘๓-๑๔๓ ๗๘-๑๔๐ ๗๒-๑๖๐ 

 

ที่มา : กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 

 นอกจากไก่พ้ืนเมืองที่ได้รับการพัฒนาจากกรมปศุสัตว์ดังที่กล่าวมาแล้ว ยังไก่พ้ืนเมืองประจ าถิ่น
ที่สามารถน ามาเลี้ยงในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริได้เช่นเดียวกัน เช่น ไก่แม่ฮ่องสอน  ไก่ชี้ฟ้า  
ไก่ฟ้าหลวง ไก่ลัว๊ะ เป็นต้น  

๒.๕ ไก่แม่ฮ่องสอน  เป็นไก่พ้ืนเมืองท้องถิ่นที่เลี้ยงกันในชนบทเกือบทุก ๆ อ าเภอของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีลักษณะทั่วไปคล้ายกับไก่ป่า คาดว่าเป็นไก่ที่มีต้นพันธุ์มาจากไก่ป่า 

ลักษณะภายนอกประจ าพันธุ์ 
- เพศผู้  มีขนคอและหลังสีเหลืองเข้ม 

ขนล าตัวและหางมีสีด า    มีปุยขาวที่โคนหาง 
หงอนจักร ใบหน้าแดง แข้งและปากมีสีด าหรือ 
เทา  มีขนตุ้มหูสีเหลือง  ผิวหนังขาวอมแดง 

- เพศเมีย  มีขนล าตัวสีน้ าตาลกระ- 
เหลืองหรือสีน้ าตาลป่าทั้งตัว  หงอนจักร ใบหน้า 
แดง  ปากและแข้งสีด าหรือเทาหรือน้ าตาล มีขน 
ตุ้มหูสีเหลือง  ผิวหนังขาวอมแดง  

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
- ให้ไข่ฟองแรกเม่ืออายุ  ๑๒๒ - ๑๙๗    วัน     - น้ าหนักตัว  ๗๘๕ – ๑,๐๕๐   กรัม 
- น้ าหนักไข่ฟองแรก       ๒๔ – ๒๙    กรัม   - ผลิตไข่ปีละ     ๔๐ – ๑๒๓   ฟอง/ตัว 
- น าหนักตัวที่อายุ ๒๐  สัปดาห์ (๕ เดือน)   ๘๔๒ – ๑,๑๓๐  กรัม 
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๒.๖ ไก่ชี้ฟ้า เป็นไก่พ้ืนเมืองในท้องถิ่นชาวไทยภูเขาในเขตอ าเภอแม่ฟ้าหลวง  อ าเภอเทิง  
อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  เลี้ยงกันในหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตที่สูง  โดยจากการเสด็จจังหวัด
เชียงราย ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่  ๙  ในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๔๓  ได้
ทอดพระเนตรเห็นไก่พันธุ์นี้ซึ่งมีลักษณะสวยงาม  จึงทรงมีพระราชด าริว่า  น่าจะมีการอนุรักษ์ไก่พันธุ์นี้  
(กองบ ารุงพันธุ์สัตว์, ๒๕๕๓ : หน้า ๘๒)  

ลักษณะภายนอกประจ าพันธุ์ 
- เพศผู้   มีขนสร้อยคอ และหลังสี 

เหลืองอ่อน ขนล าตัวและหางมีสีด า  หงอนจักร  
ขอบตา ปาก แข้ง  ผิวหนัง และเนื้อ มีสีด า 

- เพศเมีย  มีขนล าตัวและหางสีด า มีขน 
สร้อยคอสีเหลืองอ่อน  หงอนจักร  ขอบตา  ปาก 
แข้ง ผิวหนังและเนื้อ  มีสีด า 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
- ให้ไข่ฟองแรกเมื่ออายุ  ๑๕๗ - ๑๙๙  วัน   - น้ าหนักตัว  ๑,๓๓๘ – ๑,๗๑๔    กรัม 
- น้ าหนักไข่ฟองแรก      ๓๐ – ๓๙   กรัม   - ผลิตไข่ปีละ     ๔๓ – ๑๒๔   ฟอง/ตัว 
- น าหนักตัวที่อายุ ๑๖  สัปดาห์ (๔ เดือน)   ๘๙๑ – ๑,๒๘๑  กรัม 

 
๒.๗  ไก่ฟ้าหลวง เป็นไก่พ้ืนเมืองในท้องถิ่นชาวไทยภูเขาในเขตอ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัด

เชียงราย เลี้ยงกันในหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตที่สูง  (กองบ ารุงพันธุ์สัตว์, ๒๕๕๓ : หน้า ๘๔) 
ลักษณะภายนอกประจ าพันธุ์ 
- เพศผู้มีขนสร้อยคอและหลังสีเหลืองเข้ม 

หรือน้ าตาลแดง  ขนล าตัวและหางมีสีด า หงอนจักร 
ขอบตา ปาก แข้ง  ผิวหนัง และเนื้อ มีสีด า 

- เพศเมีย  มีขนล าตัวและหางสีด า มีขน 
สร้อยคอสีเหลืองเข้มหรือน้ าตาลแดง  หงอนจักร  
ขอบตา  ปาก แข้ง ผิวหนัง  มีสีด า 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
- ให้ไข่ฟองแรกเมื่ออายุ    ๑๕๘–๑๙๘.๗๑    วัน     
- น้ าหนักตัว     ๑,๒๖๗.๑๔ – ๑,๗๘๖.๔๖    กรัม 
- น้ าหนักไข่ฟองแรก               ๒๙ – ๓๘    กรัม   
- ผลิตไข่ปีละ    ๔๕ – ๑๔๑   ฟอง/ตัว 
- น าหนักตวัที่อายุ ๑๖  สัปดาห์ (๔ เดือน)  ๙๑๗ – ๑,๓๑๑  กรัม 
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๒.๘ ไก่ลั๊วะ  เป็นไก่พ้ืนเมืองประจ ำถิ่นของชำวไทยภูเขำเผ่ำลั๊วะ ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอบ่อเกลือ 
อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  และอ ำเภอปัว   จังหวัดน่ำน   ไก่ลั๊วะเป็นไก่สำยพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นเฉพำะ 
สำยพันธุ์ คือ นิสัยคล้ำยไก่ป่ำ มีควำมคล่องตัวว่องไว สำมำรถหลบหนีศัตรูหรือภัยรอบข้ำงได้ดี แต่ตัวไก่
จะมีรูปร่ำงใหญ่กว่ำไก่ป่า 

ลักษณะภายนอกประจ าพันธุ์ 
- เพศผู้   มีขนหลังและสร้อยคอสีเหลือง- 

ทอง ขนหำงสีด ำ สีของแข้งมีสีน้ ำตำลเข้ม หงอนจักร   
เสียงขันก้องกังวำน   น้ ำหนักโตเต็มที่ประมำณ  
2–2.5 กิโลกรัม  

- เพศเมีย  มีขนล ำตัวสีน้ ำตำลปนสีเทำ  
สร้อยคอสีเทำ สีของแข้งมีสีน้ ำตำลเข้ม  หงอนจักร  
น้ ำหนักโตเต็มที่ประมำณ 1.5-2 กิโลกรัม 
 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
- อำยุเมื่อให้ไข่ฟองแรกอยู่ช่วง   180–197 วัน 
- น้ ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก ประมำณ 1.3 กิโลกรัม 
- ผลผลิตไข่ประมำณ 10–15 ฟอง/ตับ 
- น้ ำหนักไข่โดยเฉลี่ย  35 กรัม 

 

การคัดเลือกพันธุ์ไก่พื้นเมือง 
การคัดเลือกไก่พ้ืนเมืองไว้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ ส าหรับเลี้ยงในรุ่นต่อไปนั้น  ต้องคัดเลือกจากไก่

พ้ืนเมืองที่มีลักษณะเหมาะสมในการเป็นพ่อ-แม่พันธุ์   โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังต่อไปนี้    
(สีกุน  นุชชา และคณะ,  ๒๕๕๙ : หน้า ๓๖) 

๑. เป็นไก่มีรูปร่างใหญ่  ตัวโต  แข็งแรง คอยาว ขนดกเป็นมัน  ไม่เป็นโรค  คัดจากพ่อ-แม ่ 
เป็นไก่พ้ืนเมืองที่มีลูกดก 

๒. ต้องหมั่นคัดเลือกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ไก่พ้ืนเมืองตัวที่มีลักษณะดีเด่นไว้ท าพันธุ์  และพ่อพันธุ์ -
แม่พันธุ์ไกท่ีม่ีอายุแก่เกิน  3  ปี ให้คดัออก 

๓. คัดเลือกลูกไก่พ้ืนเมืองที่เกิดจากพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ไก่พ้ืนเมืองตัวที่ดีไว้ท าพันธุ์ รุ่นละ 2-3 ตัว 
๔. คัดเลือกไก่ท่ีมีความสามารถตรงกับวัตถุประสงค์การเลี้ยง 
 

ลักษณะพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองท่ีดี 
 ๑. พ่อพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองที่ดี จะต้องมีรูปร่างสมบูรณ์ แข็งแรง ประวัติดี มีน้ าหนักตัวตั้งแต่ ๒.๕ 
กิโลกรัมข้ึนไป มีอายุตั้งแต่  ๙ เดือน แต่ไม่เกิน ๓  ปี 
 ๒. แม่พันธุ์ไก่พ้ืนเมือง จะต้องมีรูปร่างสมบูรณ์ แข็งแรง ขนดก ประวัติดี มีน้ าหนักตัวตั้งแต่ ๑.๕ 
กิโลกรัมข้ึนไป มีอายุตั้งแต่  ๗ เดือน แต่ไม่เกิน  ๓ ปีและมีความสามารถเฉพาะตัว ดังนี้ 
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๒.๑  ให้ไข่อย่างน้อยปีละ  ๔  ชุด 
๒.๒  ให้ไข่อย่างน้อยชุดละ  ๑๒  ฟอง 
๒.๓  ฟักไข่ออกเป็นตัวอย่างน้อยชุดละ  ๘  ตัว 
๒.๔  เลี้ยงลูกเก่ง เลี้ยงลูกรอดจนโตชุดละประมาณ  ๖ ตัว 
๒.๕  ไม่ดุร้าย ไม่คอยจิกตีลูกไก่พ้ืนเมืองของแม่ไก่พ้ืนเมืองตัวอ่ืน ๆ 
๒.๖  อัตราส่วนที่เหมาะสมพ่อพันธุ์ต่อแม่พันธุ์ไม่ควรเกิน ๑ : ๑๐ 

 
   ๓. เป็ดพันธุ์ไข่  เป็นสัตว์ที่เลี้ยงในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริหลายแห่ง เพ่ือผลิตไข่เป็น
อาหารให้แก่นักเรียน สามารถทดแทนไข่ไก่ได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในถิ่น
ทุรกันดารและห่างไกล ที่ไม่สะดวกในการเลี้ยงไก่ไข่เนื่องจากต้องใช้อาหารส าเร็จรูปเป็นหลัก แต่การ
เลี้ยงเป็ดไข่สามารถใช้อาหารในท้องถิ่นและปล่อยหาอาหารตามธรรมชาติได้  เป็ดไข่ที่นิยมเลี้ยงและ
ให้ผลผลิตค่อนข้างดี  ได้แก่  

๓.๑ เป็ดพันธุ์กากีแคมป์เบลล์  ประเทศไทย 
น าเข้ามาจากประเทศอังกฤษ   เป็นเป็ดไข่ทีใ่ห้ไข่ดกมาก  
ประมาณปีละไม่น้อยกว่า  ๒๘๐ ฟองต่อตัว   

เพศผู้  มีขนล าตัวสีน้ าตาล   ขนหน้าอกสีน้ าตาล 
เข้มกว่าขนล าตัว หัวสีเขียว ขนปลายหางม้วนงอ มีวงแหวนสี 
น้ าตาลอ่อนรอบคอ ปากสีเขียวแกมน้ าเงิน แข้งและเท้าสีส้ม 

เพศเมีย ขนสีน้ าตาลตลอดล าตัว หัวสีน้ าตาลเข้ม 
ปากสีด า แข้งและเท้าสีน้ าตาล   แต่เนื่องจากเป็ดกากีแคมป์เบลล์มาจากภูมิภาคและอากาศที่แตกต่าง
จากประเทศไทย ตลอดจนวิธีการเลี้ยงและการจัดการที่แตกต่างกัน ประกอบกับเป็ดจะต้องปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมและการจัดการของไทย  จึงท าให้มีอัตราการสูญเสียสูง  ผู้เลี้ยงจึงน าไปผสมกับ
เป็ดปากน้ า  ผลิตเป็นเป็ดลูกผสมเพื่อหวังจะให้ลูกผสมที่มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ทนโรค เลี้ยง
ง่ายและไข่ดก  ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงเป็ดไข่ (กรมปศุสัตว์, ๒๕๕๔ : หน้า ๑) 

๓.๒ เป็ดพันธุ์พื้นเมือง เป็นเป็ดพ้ืนเมืองของไทย แบ่งออกเป็น ๒ สายพันธุ์ ตามแหล่งที่
เลี้ยง ซึ่งกรมปศุสัตว์ยังคงเก็บรักษาสายพันธุ์ไว้  ได้แก่ 

๑) พันธุ์ปากน้ า  เป็นเป็ดพื้นเมืองที่มีขนาดเล็ก ให้ไข่ดก แต่ฟองเล็ก เพศเมียมีขนสีด า 
ตลอดล าตัว หน้าอกสีขาว ปาก แข้งและเท้าสีด าเพศผู้ มีหัวสีเขียวเข้มเป็นมัน ส่วนอื่นๆเหมือนเพศเมีย 

๒) พันธุ์นครปฐม   ตัวใหญ่กว่าเป็ดกากีแคมเบลล์ แต่ผลผลิตไข่น้อยกว่า  ให้ไข่ช้ากว่า 
ฟองใหญ ่  เพศเมียมีสีน้ าตาลลายกาบอ้อย  เพศผู้หัวมีสีเขียวเข้ม คอควั่นเป็นวงแหวนสีขาว ปากสีเทา 
เท้าและแข้งสีส้ม 
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         เป็ดพันธุ์ปากน้ า             เป็ดพันธุ์นครปฐม 

 
   ๔. เป็ดพันธุ์เนื้อ  เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ปรับตัวเก่ง และใช้อาหารในธรรมชาติได้ดี  สามารถ
ขยายพันธุ์เองได้ดี  ตัวมีขนาดใหญ่  เหมาะที่จะเลี้ยงในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ  ซึ่งมีทั้งพันธ์
พ้ืนเมือง และพันธุ์ที่กรมปศุสัตว์พัฒนาขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้ผลผลิตเนื้อมากข้ึน  

๔.๑ เป็ดเทศพันธุ์ท่าพระ   กรมปศุสัตว์โดยศูนย์วิจัยและบ ารุงสัตว์ท่าพระ  เริ่มเลี้ยงและ
พัฒนาสายพันธุ์  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖  โดยรวบรวมเป็ดเทศพ่อพันธุ์  แม่พันธุ์สายสีด า  ซึ่งเป็นสัตว์ปีกที่  
โตเร็ว  ตัวใหญ่  ฟักไข่ได้เองโดยธรรมชาติ และร้องเสียงไม่ดัง จากจังหวัดต่างๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวม  ๘  จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น เลย หนองคาย นครพนม สุรินทร์ อุบลราชธานี 
ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา  ปัจจุบันให้ไข่  ๙๘  ฟอง/ปี (กองบ ารุงพันธุ์สัตว์ , ๒๕๕๓ : หน้า ๙๐) 

 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 
- เพศผู้และเพศเมีย  สีขนเป็นสีด า   

มีขนสีขาวแซมท่ีปีกและหน้าอกบ้าง 
- หน้าเป็นปุ่มหนังย่นสีแดง ปากสีด า 

แซมชมพู  แข้งสีด า  ตาสีน้ าตาล 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
- อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก   ๒๑๐      วัน 
- น้ าหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก  ๒,๑๕๒ – ๒,๔๕๔  กรัม 
- ผลผลิตไข่ (แม่/ปี)   ๙๘    ฟอง 
- น้ าหนักเพศผู้ที่อายุ ๑๒ สัปดาห์  ๑,๘๘๙ – ๓,๔๗๙ กรัม 
- น้ าหนักเพศเมียที่อายุ ๑๒  สัปดาห์  ๑,๘๑๓ – ๒,๐๑๗ กรัม 
- เพศผู้โตเต็มที่หนัก   ๔,๑๐๐ – ๔,๕๐๐ กรัม 
- เพศเมียโตเต็มที่หนัก   ๒,๕๐๐ – ๓,๒๐๐ กรัม        
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๔.๒ เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี   เป็นเป็ดเทศพันธุ์เนื้อท่ีกรมปศุสัตว์ได้ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์
มาจากเป็ดเทศพันธุ์บาร์บารี  โดยกรมปศุสัตว์ได้รับการสนับสนุนพันธุ์จากภาคเอกชน เมื่อปี ๒๕๓๔  
จ านวน  ๘๐  ตัว   ซึ่งน าเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศส   กรมปศุสัตว์ได้ให้สถานีบ ารุงพันธุ์สัตว์บางปะกง   
อ าเภอบางปะกง   จังหวัดฉะเชิงเทรา  ท าการขยายพันธุ์   คัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ให้เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์
ได้ดี  เติบโตเร็ว  ต้นทานโรค  และปรับตัวเข้ากับภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  และขยาย
ฐานการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ไปที่ศุนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี และตั้งชื่อ
ใหม่เป็นเป็ดเทศกบินทร์บุรี (กองบ ารุงพันธุ์สัตว์, ๒๕๕๓ : หน้า  ๙๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี        ผลผลิตใน รร.ตชด.บ้านแม่กลองคี  จ.ตาก 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ 

- ขนสีขาวตลอดล าตัว มีขนสีด าเป็นจุดเด่นอยู่กลางหัว อาจจะมีจุดด าเล็กๆ แซมกลาง
หัว ปากสีชมพูเท้าสีเหลืองอ่อน 

- ใบหน้ามีผิวหนังขรุขระ เป็นสันนูนเด่น ไม่มีขนและสีชมพู เริ่มจากปากไปบนใบหน้า
และขอบตา  โดยเฉพาะตัวผู้จะเห็นชัดเจนกว่าตัวเมีย ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะพันธุ์เป็ดเทศเท่านั้น 

-  ล าตัวยาว หน้าอกกว้าง อกตัน เนื้อมาก 
-  เท้ามี  ๔  นิ้ว โดยที่  ๓  นิ้วแรกอยู่ด้านหน้ายึดติดกันด้วยพังผืดไว้ให้เป็ดว่ายน้ าได้  

อีกนิ้วอยู่ด้านหลังส าหรับรักษาการทรงตัวเวลายืนเดินและผสมพันธุ์ 
- แรกเกิดขนสีขาวอมเหลือง มีจุดด ากลางหัว ปากสีชมพู แข้งเหลือง 
 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
- อายุเมื่อไข่ฟองแรก   ๖ – ๗  เดือน 
- น้ าหนักเม่ือไข่ฟองแรก   ๒.๔ – ๒.๖ เดือน 
- น้ าหนักไข่ฟองแรก   ๕๘ – ๖๐ กรัม 
- น้ าหนักแรกเกิด    ๕๒ – ๕๔ กรัม 
- น้ าหนักเพศผู้เมื่อโตเต็มที่ (๑๒ เดือน) ๔.๕ – ๕.๑ กิโลกรัม 
- น้ าหนักเพศเมียเมื่อโตเต็มที่ (๑๒ เดือน) ๒.๘ – ๓.๒ กิโลกรัม 
- ผลผลิตไข่ปีละ    ๑๖๐ – ๑๘๐ ฟอง 
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   ๕. สุกร  เป็นสัตว์ที่เลี้ยงในโรงเรียนโครงการพระราชด าริค่อนข้างมากเช่นเดียวกับไก่พ้ืนเมือง  
เนื่องจากมีเศษอาหารที่เหลือจากนักเรียนในแต่ละวัน การเลี้ยงสุกรจึงเป็นการลงทุนน้อย เพียงน าเศษ
อาหารมาผสมกับร าหรือวัตถุดิบในท้องถิ่นก็สามารถน าไปเลี้ยงสุกรได้  จากการติดตามยังพบว่าพันธุ์สุกร
ที่น ามาเลี้ยงอาจจะไม่ได้มาตรฐานท าให้การเจริญเติบโตช้า ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงต้องมีการคัดเลือกพันธุ์
สุกรที่เหมาะสมก็จะท าให้มีการเจริญเติบโตดีและสร้างกองทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่โรงเรียนได้  ส าหรับ
พันธุ์สุกรที่เลี้ยงในประเทศไทยและเลี้ยงในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริได้ตามความพร้อมของแต่
ละแห่ง  มีทั้งพันธุ์สุกรจากต่างประเทศที่ผ่านการปรับปรุงมจากภาคเอกชนหรือกรมปศุสัตว์เพ่ือให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและสุกรพ้ืนเมืองที่ส าคัญ  ได้แก่  

๕.๑ พันธุ์ลาร์จไวท์ มีถิ่นก าเนิดในประเทศอังกฤษ  
น าเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต ่ ปี พ.ศ. ๒๔๘๒  มีสีขาว  
หูตั้ ง ล าตัวยาว กระดูกใหญ่  โครงใหญ่ หน้าสั้น       
หัวใหญ่ โตเต็มที่น้ าหนัก ๒๐๐-๒๕๐ กิโลกรัม ให้ลูกดก 
เฉลี่ย ๙-๑๐  ตัว  เลี้ยงลูกเก่ง  หย่านมเฉลี่ย ๘-๙ ตัว  
มีความแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว และคุณภาพซากดี 
เหมาะที่จะให้เป็นทั้งสายพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์  
(กรมปศุสัตว์, ๒๕๔๘ : หน้า ๒) 
 

๕.๒ พันธุ์แลนด์เลซ มีถ่ินก าเนิดจากประเทศเดนมาร์ก  
น าเข้ามาในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ มีสีขาว หูปรก  
หน้ายาว ล าตัวยาว มีซี่โครง  ๑๖-๑๗  คู่(สุกรปรกติมี 
๑๕-๑๖ คู่)  โตเต็มที่น้ าหนัก  ๒๐๐–๒๕๐  กิโลกรัม 
เลี้ยงลูกเก่ง หย่านมเฉลี่ย  ๘-๙ ตัว  มีข้อเสียคือ 
อ่อนแอ  มักจะมีปัญหาเรื่องขาอ่อน  แก้ไขได้โดยเลี้ยง
ด้วยอาหารที่มีคุณภาพดี  เหมาะส าหรับใช้เป็นแม่พันธุ์ 
 

๕.๓ พันธุ์ดูร๊อคเจอซ่ี  มีถ่ินก าเนิดจากประเทศอเมริกา 
มีสีแดง หูปรกเป็นส่วนใหญ่ ล าตัวสั้นกว่าลาร์จไวท์และ
แลนด์เลซ  ล าตัวหนา หลังโค้ง  โตเต็มที่น้ าหนัก ๒๐๐-
๒๕๐  กิโลกรัม ให้ลูกไม่ดก เฉลี่ย ๘-๙ ตัว และเลี้ยงลูก
ไม่เก่ง  หย่านมเฉลี่ย  ๖-๗ ตัว ลูกสุกรหลังอายุ  ๒ 
เดือนไปแล้วจะเจริญเติบโตเร็วมีความแข็งแรงและ
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมทุกชนิด  นิยมใช้เป็นสายพ่อ
พันธุ์เพ่ือผลิตลูกผสมทีเ่จริญเติบโตเร็ว 
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๕.๔ พันธุ์เปียแตรง  มีถิ่นก าเนิดจากประเทศเบลเยี่ยม  
มีสีขาวด า พ้ืนสีขาว  มีจุดด าใหญ่กระจายทั่วตัว ตรง
กลางจุดเป็นสีด าเข้ม หูตั้ง  สะโพกใหญ่ ไหล่หน้ากว้าง
เป็นร่อง และมีกล้ามเนื้อเป็นมัดชัดเจน  โตเต็มที่
น้ าหนัก ๑๕๐-๒๐๐ กิโลกรัม เป็นสุกรที่มีเปอร์เซ็นต์
เนื้อแดงสูงมาก  ไขมันบาง  มีข้อเสียคือ ตื่นตกใจช็อค
ตายง่ายและโตช้า เหมาะที่จะน าไปผสมกับสุกรที่มีสีด า 

เช่น สุกรเหมยซาน  สุกรพ้ืนเมือง เพ่ือปรับปรุงคุณภาพซาก  ลูกที่เกิดรุ่นแรกส่วนใหญ่จะมีสีด า  มีการ
น าไปใช้ในโครงการหลวง โครงการตามพระราชด าริ และการเลี้ยงแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๕.๕ สุกรพันธุ์เหมยซาน มีถิ่นก าเนิดจากประเทศจีน 
เลี้ยงแพร่หลายในมณฑลเซี่ยงไฮ้  มีเชื้อสายมาจากพันธุ์
ไท้หู้  มีล าตัวสีด า  หน้าผากย่น  หนังย่นและหนา  ใบหู
ยาวใหญ่ปรกหน้า  บางตัวมีสีขาวที่ข้อเท้าทั้ง ๔ เท้า  มี
เต้านมประมาณ  ๑๖-๑๘ เต้า น้ าหนักโตเต็มที่ของพ่อ
พันธุ์ประมาณ  ๑๔๐  กิโลกรัม  แม่พันธุ์หนักประมาณ  
๑๓๐  กิโลกรัม  ลักษณะเด่นของสุกรเหมยซาน  คือ มี 

การเจริญพันธุ์สูงมาก  โดยให้ลูกดกมาก  ให้ลูกครอกแรก  ๑๒ ตัว/ครอก  ครอกต่อไปประมาณ  ๑๖ 
ตัว/ครอก  เฉลี่ยครอกละ  ๑๒-๑๘  ตัว บางครั้งพบว่ามากถึง  ๓๐  ตัว สามารถเลี้ยงลูกได้รอดแทบ
ทั้งหมดแม้มีลูกจ านวนมาก  เป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว เริ่มเป็นสัดตั้งแต่อายุประมาณ ๔ เดือน  มีความ
แข็งแรงทนทาน  ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี  (กรมปศุสัตว์, ๒๕๕๑ : หน้า ๒)  
 

๕.๖ สุกรพื้นเมือง เป็นสุกรที่เลี้ยงอยู่ตามหมู่บ้าน
ชนบทและชนเผ่าต่าง ๆ ลักษณะโดยทั่วไป จะมีขนสีด า  
ท้องยาน  หลังแอ่น  การเจริญเติบโตช้า  ให้ลูกดกและ
เลี้ยงลูกเก่ง  จะมีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องถิ่น  เช่น 
สุกรพันุ์ไหหล า  พันธุ์ควาย  พันธุ์ราด พันธุ์พวง สุกรป่า 
(กรมปศุสัตว์, ๒๕๖๐ : หน้า ๔) ปัจจุบันมีการเลี้ยงสุกร 

พ้ืนเมืองในโรงเรียนหลายแห่ง  โดยใช้เป็นแม่พันธุ์ผสมกับพ่อพันธุ์อ่ืน เช่น พันธุ์ดูร็อค เป็นต้น  
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 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สุกร 
 ๑. การคัดเลือกพันธุ์สุกร  สุกรที่จะใช้ท าพันธุ์นั้นจะคัดเลือกจากลักษณะภายนอกและจากพันธุ์
ประวัติ  การคัดเลือกจากภายนอก  เช่น  รูปร่างลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์  พิจารณาความแข็งแรง
ของขา ขาไม่แอ่นเหมือนตีนเป็ด  ล าตัวยาว  อวัยวะเพศปกติ เต้านมไม่น้อยกว่า ๑๒ เต้า หัวนมไม่บอด  
ส่วนจากพันธุ์ประวัติดูจากอัตราการเจริญเติบโต  ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และผลผลิตจากแม่สุกร 
(ลูกดก) (กรมปศุสัตว์, ๒๕๖๐ : หน้า  ๖) 
 
 
 
 
 
 

 
 
                      สุกรพ่อพันธุ์                สุกรแม่พันธุ์ 
 

 ๒. การผสมพันธุ์  เมื่อคัดเลือกพันธุ์สุกรได้แล้วก็น ามาผสมพันธุ์เพ่ือผลิตลูกต่อไป โดยต้องไม่ให้
พ่อผสมลูกหรือพ่ีน้องผสมกันเองเพ่ือป้องกันเลือดชิด สุกรเพศผู้จะเริ่มใช้ผสมพันธุ์เมื่ออายุ  ๘  เดือน  
ส่วนเพศเมียเริ่มใช้ผสมพันธุ์เมื่ออายุ ๗-๘  เดือน แม่สุกรพันธุ์ควรจะให้ลูกครอกแรกเมื่ออายุ  ๑  ปี  แม่
สุกรเป็นสัดแต่ละรอบระยะห่างกัน ๒๑  วัน  ตั้งท้อง  ๑๑๔  วัน  ควรท าการผสมพันธุ์ ๒ ครั้ง  ห่างกัน 
๒๔  ชั่วโมง (เช้า –เย็น หรือ เย็น – เย็น) หรือมากกว่า ๒ ครั้งยิ่งดี  โดยเริ่มผสมพันธุ์ในวันที่สองของการ
เป็นสัด  แม่สุกรที่ผสมไม่ติดเกิน ๓ ครั้ง ควรคัดออก  แม่สุกรที่ดีควรผลิตลูกได้ปีละไม่ต่ ากว่า  ๒  ครอก 
ผลิตลูกได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ ตัว/แม่/ปี (กรมปศุสัตว์, ๒๕๖๐ : หน้า  ๗) 
 

 
 
 
 
 
 

 
แม่พันธุ์สุกร รร.ตชด.บ้านแม่กลองคี  จ.ตาก 
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๔. อาหารดี : ผสมอาหารสัตว์ใช้เองด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุน 
  อาหารสัตว์เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากต่อการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครการตามพระราชด าริ  
เนื่องจากส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและทุรกันดาร ซึ่งไม่สะดวกในการขนส่งอาหารส าเร็จรูป อีกทั้ง
มีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณซึ่งมีจ ากัด ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องลดต้นทุนทางด้านหารสัตว์โดย
การผสมอาหารสัตว์ใช้เองด้วยวัสดุที่หาง่ายและมีอยู่ในท้องถิ่น  ด้วยเหตุนี้โรงเรียนที่ท าการเลี้ยงสัตว์
จ าเป็นต้องศึกษาเรื่องการให้อาหารสัตว์ และจัดหาอาหารมาให้สัตว์กินให้ถูกต้องเป็นไปตามความ
ต้องการของสัตว์แต่ละชนิด ก็จะท าให้สัตว์เจริญเติบโต แข็งแรง และให้ผลผลิตได้ดีตามมาตรฐาน 
 ความส าคัญของอาหารที่สัตว์ได้รับจะน าไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีพและการให้ผลผลิต  ซึ่ง
หากสัตว์ได้รับโภชนะในอาหารไม่เพียงพอก็อาจจะท าให้สัตว์ไม่เจริญเติบโตและให้ผลผลิตน้อยกว่า
มาตรฐาน กล่าวคือคุณค่าทางโภชนะของอาหารที่สัตว์ได้รับมีประโยชน์เพียงแค่ด ารงชีพแต่ไม่เพียงพอ
ต่อการให้ผลผลิต   ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญกับอาหารสัตว์ว่ามีโภชนะครบถ้วนตามที่สัตว์ต้องการ
เพียงใด   ซึ่งองค์ประกอบของโภชนะในอาหารสัตว์ แบ่งออกเป็น  ๖ ชนิดดังนี้ (ทองเลียน บัวจูม, 
๒๕๕๑ : หน้า ๗๐) 
  

๑. น้ า   ร่างกายของสัตว์ประกอบด้วยน้ ามากกว่า ๕๐ %  เนื้อเยื่อหลายย่างประกอบด้วย
น้ าตั้งแต่ ๗๐-๙๐ % อาหารสัตว์ทุกชนิดจะมีน้ าเป็นองค์ประกอบไม่มากก็น้อย ซึ่งสัตว์จะได้รับน้ าจาก ๓ 
แหล่งด้วยกัน คือ จากน้ าที่ดื่มเข้าไปเอง  จากน้ าที่มีอยู่ในอาหาร และจากน้ าที่เกิดขึ้นมาจากปฏิกิริยา
ทางเคมีภายในร่างกาย โดยสุกรต้องการน้ า  ๘ ลิตร/วัน และไก่  ๑๐๐  ตัว ต้องการน้ า  ๑๖  ลิตร/วัน 

หน้าที่ส าคัญของน้ าคือ  ๑) ช่วยรักษาอุณภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ   ๒) เกี่ยวข้องกับ
ปฏิกิริยาทางชีวเคมีในร่างกายสัตว์   ๓) เป็นส่วนประกอบของเซลล์ ของเนื้อเยื่อ ของเลือดและของ
น้ าเหลือง  ๔) น าโภชนะไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  ๕) เป็นส่วนประกอบของ synovial  fluid  ซึ่ง
เป็นของเหลวที่หล่อลื่นตามข้อต่าง ๆ  ๖) เป็นส่วนประกอบของของเหลวภายในสมอง  ๗) ช่วยในการ
รักษารูปร่างของสัตว์   ๘) เป็นตัวน าเสียงในหูและน าแสงในตา   ๙) ช่วยในการขับถ่ายของเสีย  เช่น  
มูลสัตว์  ปัสสาวะ  เหงื่อ   ๑๐) เป็นส่วนประกอบของน้ าย่อยและเป็นสื่อกลางท าให้เกิดการย่อยอาหาร
และการดูดซึมอาหาร   และ ๑๑) เป็นส่วนประกอบในการสร้างนมและไข่ 

 

๒. คาร์โบไฮเดรต  เป็นโภชนะหลักที่ให้พลังงาน ได้แก่ สารอาหารประเภทแป้งและน้ าตาล  
โดยสัตว์จะมีการใช้น าคาร์โบไฮเดรตไปใช้อยู่ตลอดเวลา  เช่น  ถูกน าไปใช้ในรูปพลังงาน  เพ่ือขบวนการ
ต่าง ๆ ของชีวิตสัตว์ พืชเป็นแหล่งอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ส าคัญส าหรับสัตว์  เช่น  ข้าวโพด ร าข้าว  
ปลายข้าว  ข้าวฟ่าง  มันส าปะหลัง  เป็นต้น  

หน้าที่ส าคัญของคาร์โบไฮเดรตคือ  ๑) เป็นแหล่งพลังงานความร้อน  ทั้งนี้ก็เนื่องจาก
คาร์โบไฮเดรตที่ถูกท าให้สลายตัวจะให้กลูโคส  แล้วจะถูกน าไปใช้เป็นพลังงานชั้นสูงที่ เรียกว่า 
Adenosine  Triphosphate (ATP)  เพ่ือใช้เป็นพลังงานความร้อนของขบวนการต่าง ๆ ในร่างกาย  
เช่น  การเคลื่อนไหว  การหายใจ  การย่อยอาหาร  การหมุนเวียนโลหิต  และการสืบพันธุ์   ๒) เป็น
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โภชนะส าหรับสร้างนม สร้างไข่  และ ๓) เป็นพลังงานส ารอง (reserved energy) อาหารคาร์โบไฮเดรต
เมื่อสัตว์กินเข้าไปเหลือใช้  สัตว์จะเปลี่ยนเป็นไขมันเก็บไว้ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  เมื่อสัตว์ขาด
แคลนพลังงานหรือได้รับอาหารไม่เพียงพอ สัตว์ก็จะดึงพลังงานส ารองมาใช้ 

 

๓. โปรตีน  เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในร่างกายสัตว์    คือ เป็นส่วนประกอบของอวัยวะ
ต่าง ๆ  และโครงสร้างที่อ่อนนุ่ม  สัตว์ต้องการใช้โปรตีนตลอดชีวิต  เพ่ือใช้ในการเจริญเติบโตและ
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ  เซลล์ของสัตว์ประกอบด้วยโปรตีน  แต่ละเซลล์ของพืชประกอบด้วย
คาร์โบไฮเดรต  นอกจากนี้สัตว์ยังต้องการโปรตีนเพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบของเลือด เนื้อ และยังน าไป
สร้างผลผลิตเพ่ือการสืบพันุ์  สร้างน้ าย่อย และฮอร์โมนต่าง ๆ  

หน้าที่ของโปรตีนคือ  ๑) เป็นส่วนประกอบของร่างกาย  เช่น เลือด  เนื้อ ขน  เขา  กีบสัตว์ 
และอวัยวะต่าง ๆ  ๒) เพ่ือสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์ที่สึกหรอไปภายในร่างกายสัตว์  ๓) เป็น
ส่วนประกอบของฮอร์โมนและน้ าย่อย  ซึ่งเป็นตัวคอยควบคุมการท างานของต่อมต่าง ๆ และการย่อย
อาหารภายในร่างกายสัตว์ให้เป็นปกติ  ๔) ช่วยสร้างความเจริญเติบโตของลูกสัตว์ในท้อง และสัตว์ที่
ก าลังเจริญเติบโต  ๕) ช่วยในการสร้างผลผลิตต่าง ๆ เช่น การให้นม  การให้ไข่  และการให้เนื้อของสัตว์  
๖) ช่วยให้ร่างกายมีความต้านทานโรค  เนื่องจากโปรตีนเป็นองค์ประกอบของสารที่มีอ านาจต่อต้าน  
เชื้อโรค สารนั้นเรียกว่า antibody  ๗) ช่วยในการสืบพันธุ์ให้แก่สัตว์ เพราะ sperm และ ovum จะ
สร้างได้ก็ต้องมีโปรตีน  และ ๘) เป็นแหล่งพลังงาน เพราะโปรตีนก็ให้พลังงานพอ ๆ กับคาร์โบไฮเดรต 

 แหล่งโปรตีนที่ส าคัญ  ได้แก่  ๑) โปรตีนจากสัตว์ (animal  protein)  เป็นโปรตีนที่ได้จาก
สัตว์หรือผลพลอยได้จากสัตว์  เช่น เนื้อป่น  ปลาป่น  นมผง  หางนมผง  เลือดป่น  กุ้งป่น  เป็นต้น  
โปรตีนจากสัตว์มักจะมีคุณภาพสูง  เพราะประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อสัตว์อยู่มากชนิด  และ 
๒) โปรตีนจากพืช (plant  protein) เป็นโปรตีนที่ได้จากพืชหรือผลพลอยได้จากพืช  เช่น กากถั่วเหลือง  
กากถั่วลิสง  กากมะพร้าว  กากเมล็ดฝ้าย  กากงา  ใบกระถินป่น  โปรตีนจากพืชมักจะมีคุณภาพต่ ากว่า
โปรตีนจากสัตว์ แต่ราคาจะถูกกว่า 

๔. ไขมันและสารคล้ายไขมัน  มีความส าคัญต่อสัตว์คือ ๑) เป็นอาหารที่ให้พลังงานและ
ความร้อนแก่ร่างกายได้เช่นเดียวกับอาหารคาร์โบไฮเดรต แต่จะให้พลังงานมากกว่า ๒.๒๕ เท่า  ๒) ท า
หน้าที่เป็นฉนวนกันความหนาวจากอากาศภายนอก จึงท าให้ร่างกายอบอุ่น  ๓) ท าหน้าที่เป็นตัวกันการ
กระทบกระเทือนของอวัยวะภายในร่างกาย  และ ๔) ช่วยในการละลายและดูดซึมวิตามินบางชนิด 
โดยเฉพาะวิตามินที่ละลายได้ในไขมัน เช่น  วิตามิน เอ ดี อี และเค 

 

๕) วิตามิน  เป็นสารอินทรีย์ที่สัตว์ต้องการน้อยเมื่อเทียบกับโภชนะอ่ืนๆ สัตว์ต้องการ 
วิตามินเพ่ือเอาไปใช้ในขบวนการต่าง ๆ ด าเนินไปอย่างปกติ  เช่น  เพ่ือการด ารงชีพ (Maintenance) 
เพ่ือการเจริญเติบโต (Growth)  เพ่ือการให้ผลผลิต  (Production) เพ่ือการสืบพันธุ์ (Reproduction) 
เพ่ือสุขภาพของสัตว์ (Health) และการให้สีของขน (Pigmentation)   
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ปัจจุบันได้ค้นพบวิตามินที่จ าเป็นส าหรับสัตว์ จ านวน  ๑๖ ชนิด  แบ่งออกได้เป็น ๒   
ประเภทตามคุณสมบัติการละลายของวิตามิน  คือ  ๑) วิตามินที่ละลายได้ในไขมัน  ได้แก่ วิตามิน เอ ดี 
อี และ เค   และ ๒) วิตามินที่ละลายได้ในน้ า ได้แก่ วิตามินบีรวม และวิตามินซี  ซึ่งวิตามินบีรวม
ประกอบด้วย Thiamine(B1), Riboflavin (B2), Niacin, Pantothenic Acid, Pyridoxine (B6), 
Biotin, Folic Acid, Choline, Inositol, Para-amino benzoic Acid และ Cyanocobalamin (B12) 

 

๖. แร่ธาตุ เป็นสารอนินทรีย์ทีพ่บอยู่ในอาหารสัตว์ แต่มีแร่ธาตุบางชนิดไปเป็นส่วนประกอบ
ของสารอนินทรีย์  เช่น  ธาตุฟอสฟอรัส, ก ามะถัน  เป็นส่วนประกอบของโปรตีนบางอย่าง, เหล็กเป็น
ส่วนประกอบของ hemoglobin ในเลือด แมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบของ chlorophyll  เป็นต้น 
ตามเนื้อเยื่อต่างๆ ของสัตว์   มีแร่ธาตุประมาณ  ๒๔  ชนิดหรือมากกว่า   แร่ธาตุบางอย่างพบอยู่น้อย 
แร่ธาตุบางอย่างมีหน้าที่ส าคัญๆ หลายอย่าง แต่ยังไม่ทราบหน้าที่ที่แท้จริง 

หน้าที่โดยทั่วไปของแร่ธาตุ คือ  ๑) เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน กระดูกและฟันจะ
มีแร่ธาตุสูง กระดูกที่ยังสดอยู่มีส่วนประกอบดังนี้  น้ า ๔๕ %  แร่ธาตุ  ๒๕ %  โปรตีน  ๒๐ % ไขมัน 
๑๐  %   ๒) เป็นส่วนประกอบของสารอินทรีย์ เช่น โปรตีนและ lipids ซึ่งสารอินทรีย์ดังกล่าวเป็น
ส่วนประกอบของกล้ามเนื้อ อวัยวะ เซลล์ของเลือด และเนื้อเยื่อที่อ่อนนุ่มภายในร่างกายสัตว์  ๓) เป็น
ส่วนประกอบของน้ าย่อย , ฮอร์โมน และวิตามินต่างๆ  และ ๔) ท าหน้าที่เป็น soluble salts ในเลือด 
และของเหลวภายในร่างกาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงดันออสโมซิส และการรักษาความสมดุลของการเป็น
กรดและด่าง ( Acid – base balance or Acid base equilibrium ) โดยการช่วยรักษาระดับ pH ของ
ของเหลวภายในร่างกาย ให้มี pHประมาณ ๗.๐  ๕) มีหน้าที่เกี่ยวกับการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อและ
การท างานของประสาท  ๖) เป็นส่วนประกอบของผลิตผลต่างๆ  เช่น เนื้อ นม ไข่ และลูกสัตว์ในท้อง 
๗)  เป็นส่วนประกอบของขน ,เขา และกีบสัตว์  ๘)  เกี่ยวข้องกับ Metabolic cycles  และ ๙) เป็น
ส่วนประกอบของร่างกาย ในร่างกายสัตว์มแีร่ธาตุอยู่หลายชนิด 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าสารอาหารหรือโภชนะในอาหารสัตว์ทั้ง ๖ ประเภท มี
ความส าคัญต่อสัตว์ที่จะขาดไม่ได้ ดังนั้นก่อนที่จะน าวัตถุดิบมาเป็นอาหารสัตว์ต้องค านึงถึงค่าของ
โภชนะในอาหารสัตว์ด้วยว่ามีประโยชน์ต่อสัตว์หรือไม่เพียงใด   ซึ่งวัตถุดิบที่สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์
ไดแ้ก่  ร า ปลายข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง กากถั่วเหลือง กระถินป่น พืชจากธรรมชาติ เป็นต้น  

ร าข้าว (rice bran) มีหลายชนิดเช่น ร าข้าวอัดน้ ามัน ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมอัดน้ ามันจากร า
เพ่ือเอาน้ ามันไปเป็นอาหารของมนุษย์ ร าที่อัดแล้วเรียกว่า ร าอัดน้ ามันยังมีปลายข้าวอยู่บ้าง ร าข้าวขาว
หรือร าละเอียด เป็นร าข้าวที่ได้จากการสีข้าวและไม่ได้สกัดน้ ามัน ร าละเอียดมีจมูกข้าวซึ่งอุดมไปด้วย
โภชนะ ร าละเอียดจะมีโปรตีนประมาณ  ๑๒ % (สูงกว่าข้าวโพด) นอกจากนี้ร าละเอียดยังมีวิตามิน บี 1 
และไนอาซีนสูง  มีน้ ามันประมาณ  ๑๓ %  และมีกลุ่มเยื่อใยราว ๑๒ % เนื่องจากไม่ได้สกัดน้ ามันออก 
เมื่อเก็บร าชนิดนี้ไว้นาน ๆ จะมีการเหม็นหืน ( rancidity ) ปัจจุบันมีการใช้ร าเป็นอาหารสัตว์มาก
โดยเฉพาะในการเลี้ยงไก่และการเลี้ยงสุกร (ทองเลียน  บัวจูม, ๒๕๕๑ : หน้า ๒๗) 
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ปลายข้าว (rice broken) ปลายข้าวเป็นอาหารคาร์โบไฮเดรตที่มีราคาไม่แพงนัก คุณภาพ
ใกล้เคียงกับข้าวโพด ให้พลังงานสูง ในสุกรมีพลังงานใช้ประโยชน์ได้ ๓,๕๙๖ กิโลแคลอรี/กิโลกรัม     
ในสัตว์ปีก  ๓,๕๐๐  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ในการผสมอาหารสัตว์ปีกอาจใช้สัดส่วนของปลายข้าวเท่ากับ
ข้าวโพดหรือต่างกันก็ได้ โดยพิจารณาถึงราคาเป็นหลัก ปลายข้าวจะมีโปรตีนประมาณ ๘ %  มีไขมัน
และเยื่อใยต่ า เก็บไว้ใช้ได้นานโดยไม่หืน 

ข้าวโพด (corn) ข้าวโพดที่ใช้เลี้ยงสัตว์ในบ้านเรา ปัจจุบันเป็นข้าวโพดเหลือง (yellow corn) 
ลูกผสมสายพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งให้ผลผลิตสูง ข้าวโพดดังกล่าวมีคุณค่าทางอาหารไม่แตกต่างกันนัก เวลาใช้
เป็นอาหารสัตว์ถ้าบดควรบด และใช้ทันที ไม่ควรบดแล้วเก็บไว้นาน ๆ เพราะจะท าไขมันในข้าวโพดเกิด
การเหม็นหืน ท าให้สัตว์ไม่ชอบกิน และอาจมีรากลุ่ม Aspergillus flavus ซึ่งผลิตสารอะฟลาทอกซินที่
เป็นพิษต่อสัตว์ข้าวโพดเป็นอาหารส าคัญอย่างหนึ่งของไก่กระทงเพราะย่อยได้ง่ายกว่าเมล็ดธัญพืชอ่ืน ๆ 
ข้าวโพดมีวิตามิน เอ สูง ช่วยให้ไข่แดงมีสีเข้มข้ึน มีกรดไขมันที่จ าเป็นต่อสัตว์ คือ linoleic สูง โดยทั่วไป 
ข้าวโพดโปรตีนประมาณ  ๘.๘ %   มีไขมัน  ๗-๙ %    ข้อเสียของข้าวโพดก็คือมีแคลเซียมค่อนข้างต่ า 
มี riboflavin และ pantothenic acid  ต่ า มักขาดวิตามิน บี ๑๒   นอกจากนี้ยังขาดกรดอะมิโน        
ที่จ าเป็นต่อสัตว์  ๓  ชนิด คือ เมทไธโอนีน, ไลซีน และ ทริฟโตเฟน 

ข้าวฟ่าง (sorghum grain) ข้าวฟ่างมีคาร์โบไฮเดรตประมาณ  ๗๐ % ซึ่งเป็นจ านวน
ใกล้เคียงกับคาร์โบไฮเดรตในปลายข้าวและข้าวโพด จ านวนโปรตีนในข้าวฟ่างมีมากกว่าจ านวนโปรตีน
ในข้าวโพดเพียงเล็กน้อย (แต่เป็นโปรตีนชนิดให้ประโยชน์น้อย)  วิตามินบีรวมมีเท่ากับข้าวโพดแต่มี     
ไนอาซีนสูงกว่าข้าวโพด ข้อเสียของข้าวฟ่างคือขาดแคโรทีน (carotene) และข้าวฟ่างบางพันธุ์มีแทนนิน 
(tannin) สูง การย่อยได้ของข้าวฟ่างต่ ากว่าข้าวโพด นอกจากนี้ข้าวฟ่างมีแคลเซียมต่ า อาจใช้ข้าวฟ่างได้
บ้างถ้าราคาถูกกว่าปลายข้าวและข้าวโพด ข้าวฟ่างมีการย่อยได้ของโภชนะทั้งหมด (TDN) ต่ ากว่า
ข้าวโพด โดยข้าวฟ่างมี TDN ๗๕ – ๘๐ % ขณะที่ข้าวโพดมี TDN  ๘๐ % 

มันส าปะหลังแห้ง (cassava)  มันส าปะหลังเป็นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง แต่มีโปรตีนและ
ไขมันต่ ามาก ราคาถูกกว่าปลายข้าวและข้าวโพด โดยทั่วไปอยู่ในรูปของมันเส้นซึ่งเป็นการน าหัวมันสด
มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วผึ่งแดดให้แห้งประมาณ  ๓-๕ วัน ส่วนมันส าปะหลังที่ส่งออกจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศมักจะอยู่ในรูปของมันอัดเม็ด  มันส าปะหลังมีวัตถุแห้งประมาณ ๗๕ – ๘๐ % มีพลังงาน
ใกล้เคียงกับข้าวโพด  มีโปรตีนประมาณ  ๒.๘  %  ไขมัน ๐.๕  % N F E  ๘๔ %  เยื่อใย ๓.๔ % และ
แร่ธาตุ ๕ %  ในหัวมันและใบมันสดมีกรดไฮโดรไซยานิคหรือกรดพรัสสิด  ซึ่งมีความเป็นพิษต่อสัตว์  
แต่สามารถท าลายหรือลดความเป็นพิษได้โดยความร้อน เช่น  การผึ่งแดด 

กากถั่วเหลือง (soybean meal)  เป็นแหล่งส าคัญของโปรตีนจากพืช ใช้มากในอาหารสัตว์ 
กากถั่วเหลืองมีโปรตีนสูงแต่อาจจะมีกรดอะมิโนที่ส าคัญบางอย่างต่ า  เช่น เมทไธโอนีน และ ไลซีน 
นอกจากนี้กากถั่วเหลืองมีวิตามินบี  ๑๒  ต่ า  ถั่วเหลืองดิบไม่เหมาะส าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ เพราะมี
สารต่อต้านการใช้ประโยชน์ของโปรตีน คือ anti-trypsin หรือ trypsin inhibitor สารนี้จะไปขัดขวาง
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การท างานของเอนไซม์ทริปซิน (trypsin) ไม่ให้ย่อยโปรตีน  แต่เมื่อให้ความร้อน ๑๐๐-๑๒๐ °C เวลา 
๑๕-๒๐  นาที จะท าลายสารนี้ได้  กากถั่วเหลืองที่สกัดน้ ามันออกโดย กรรมวิธีทางเคมีจะมีโปรตีน
ประมาณ  ๔๔ %  ไขมัน  ๑ %   ให้ ME = ๒,๒๖๐ กิโลแคลอรี/ก.ก. 

กากมะพร้าว (coconut meal)  ในบ้านเรากากมะพร้าวที่ใช้เลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่สกัดน้ ามัน
ออกโดยวิธีเคมี กากมะพร้าวมีราคาถูก กากมะพร้าวชั้นดีต้องมีสีขาวหรือสีน้ าตาลอ่อน และต้องไม่มีกลิ่น
เหม็นหืน ใช้ผสมในอาหารราว  ๒.๕ - ๕ % ในอาหารไก่ไข ่แต่อาจใช้สูงมากกว่านี้ถ้ามีอาหารโปรตีนที่ดี
ชนิดอื่นกากมะพร้าวผสมกับกากน้ าตาลเข้ากันได้ดีมีโปรตีน ๒๑.๘ %  เยื่อใย ๑๒ % ไขมัน ๖.๓ % 

ใบกระถินป่น (leucaena leaf meal)  ใบกระถินป่นมีโปรตีน ๒๐ %  ไขมัน ๔.๒ %  เยื่อใย 
๑๓.๔  %  แร่ธาตุ  ๑๓.๘  %  NFE ๓.๔ %  และความชื้น ๑๑.๒ %  ใบกระถินป่นใช้ในอาหารลูกไก่ได้
ไม่เกิน ๓ %    ในอาหารไก่ใหญ่ใช้ไม่เกิน ๗-๘ %  ถ้าใช้เกินก าหนดสารแอลคาลอยซึ่งเรียกว่า มิโมซีน 
(memosine) จะท าให้ลูกไก่โตช้า การงอกของขนช้าและไม่เป็นผลดีต่อการไข่ ท าให้ขนไก่ร่วง การผสม
พันธุ์ไม่ด ี การใช้ใบกระถินป่นเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องไม่เกิดอันตรายแต่ประการใด 

นอกจากนี้ยังมีพืชอาหารสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่มีคุณค่าทางโภชนะท่ีสามารถน ามาเลี้ยงสัตว์
ได้ เช่น ปอสา  บุหงานรา  ผักโขม  ต้นกล้วย  เป็นต้น 

ปอสา เปนพืชที่พบได้ทั่วไป โดยเฉพาะภาคเหนือที่นิยม
ปลูกเพ่ือน าเปลือก ของล าตนมาเปนกระดาษสา ใบมีขนออน
ปกคลุม ขอบใบหยักคลายฟนเลื่อย ปลายใบแหลม สามารถ
น าไปเป็นอาหารสัตว์ส าหรับเลี้ยงสุกรได้ ช่วยลดตนทุนด้าน
อาหารสัตว์ได้ดี  ซึ่งใบของปอสามีค่าโภชนะดานอาหารสัตว 
ประกอบด้วย  โปรตีน 12.52 % ไขมัน 4.23 %แคลเซียม 
2.12  % ฟอสฟอรัส 0.20 %  (กองอาหารสัตว  กรมปศุสัตว) 

ขอจ ากัดของการใชใบปอสาสดและแหงเปนอาหารสัตว์  คือ  มีลักษณะสากและมีกลิ่นคอนขาง
เหม็นเขียว  ดังนั้นการน ามาหมักในลักษณะเดียวกันกับกระถินนาจะชวยใหใบปอสามีความออนนุมและ 
นากินข้ึน  สามารถน าใบปอสาหมักเปนแหลงโปรตีนบางสวนในสูตรอาหารสุกรรุนและสุกรขุนได ้ 

บุหงานรา เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง ๘๐-๑๐๐ เซนติเมตร  
ล าต้นเป็นสี่เหลี่ยมมีขนอ่อนปกคลุมเรียบ  ซึ่งขึ้นได้ทั่วไปใน
พ้ืนที่โล่งดินเหนียวปนลูกรังโดยเฉพาะในภาคใต้ และทุกภาค
ของประเทศไทยที่มีสภาพพ้ืนที่ชุ่มน้ าหรือมีร่มเงา(ใต้ไม้ยืนต้น)      

ค่าทางโภชนะอาหารสัตว์ ส่วนล าต้นและใบมีโปรตีน 
17.86 % เยื่อใยส่วน ADF 36.60 %,NDF 42.02 %,
แคลเซียม 3.38 %, ฟอสฟอรัส 0.58 %,โปแตสเซียม 3.91 % 

 และแทนนิน 0.62 %  มีค่าการย่อยได้ของวัตถุแห้ง(DMD) 74.58 % (กองอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์) 
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ต้นกล้วย  เป็นพืชที่ปลุกง่ายและมีขึ้นเองตามธรรมชาติ และสามารถน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุกร   โดยในชนบทใช้ต้นกล้วยมาเป็นอาหารสุกรกันอย่างแพร่หลายเพราะช่วยลด
ต้นทุนด้านอาหารสัตว์ได้ดี    ผลิตผลจากต้นกล้วยนับว่าเป็นวัตถุดิบที่จะน ามาพัฒนาเพ่ือเลี้ยงสัตว์ได้
อย่างดียิ่ง   เนื่องจากปริมาณการผลิตแต่ละปีมีจ านวนมาก และมีส่วนเหลือทิ้งมากถึง  ๘๐ เปอร์เซ็นต์ 
ได้แก่ ใบกล้วย ต้นกล้วย เหง้าของต้นกล้วย เปลือกกล้วยสุก ปลีกล้วย และหยวกกล้วย เป็นต้น 

กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้น าส่วนต่างๆของกล้วยมาท าการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี 
เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ความเหมาะสมและแนวทางการน าผลิตผลจากต้นกล้วย มาใช้เลี้ยงสัตว์
รวมทั้งการพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูล กับผลการวิจัยของต่างประเทศพบว่า ผลิตผล หรือผลพลอยได้
ต่าง ๆ จากการปลูกกล้วย  มีศักยภาพและมีความเหมาะสมที่จะน ามาเลี้ยงสัตว์ได้ดี  (ส านักพัฒนา
อาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์, ๒๕๕๙) 

๑. ใบกล้วย ใบกล้วยสด มีสีเขียวเข้ม มีวัตถุแห้งประมาณ  ๒๘ เปอร์เซ็นต์ และมีน้ า ๗๒ 
เปอร์เซ็นต์ มีสารอาหารที่ส าคัญ เช่น โปรตีนคิดจากน้ าหนักแห้งประมาณ  ๑๒ เปอร์เซ็นต์ มีเยื่อใย
ประมาณ  ๒๔ เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารของใบกล้วยสด กับพืชอาหารสัตว์อ่ืนๆจะเห็น
ว่า ใบกล้วยสดมีระดับโปรตีนใกล้เคียงกับหญ้าขนสด (ใบกล้วยมีโปรตีนคิดจากนน้ าหนักแห้ง ๑๒ 
เปอร์เซ็นต์ หญ้าขนมีโปรตีน  ๑๐ เปอร์เซ็นต์ โดยประมาณ) ส่วนใบของกล้วยไม่รวมก้านใบมี โปรตีน
ใกล้เคียงกับพืชตระกูลถั่ว ใบสดของต้นกล้วยจึงเป็นผลพลอยได้ที่น่าจะน ามาใช้เป็นอาหารหยาบส าหรับ
เลี้ยง โค-กระบือ ร่วมกับฟางข้าว และหญ้าแห้ง จะท าให้โค-กระบือกินอาหารมากขึ้น การน าใบกล้วย
หั่นเป็นฝอยตากแห้งแล้ว น ามาผสมอาหารข้นเลี้ยงสุกร หรือสัตว์ปีก อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าจะลด
ต้นทุนการผลิตได้ เนื่องจากใบกล้วยมีเยื่อใยสูงไม่มากนัก สัตว์กระเพาะเดี่ยวสามารถใช้ประโยชน์ได้มาก
พอสมควร ข้อน่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือ ใบกล้วยมีระดับ ไขมันค่อนข้างสูง  น่าจะใช้เป็นแหล่ง
พลังงานส าหรับสัตว์ได้ค่อนข้างดีแหล่งหนึ่ง 

๒. ต้นกล้วย ส่วนที่เราเห็นโผล่พ้นจากดินนั้นอันที่จริงเป็นก้านใบของกล้วย ในทางวิชาการ
ถือว่าเป็นล าต้นเทียม  ประกอบด้วย  ก้านใบจ านวนมากอัดกันแน่นเป็นชั้น ๆ  ชั้นนอกสุดมีความแข็ง 
และเหนียวมากกว่าก้านใบที่อยู่ด้านใน  จากผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของต้นกล้วย โดย
กลุ่มงานวิเคราะห์อาหารสัตว์ กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ พบว่า ต้นกล้วยสดมีน้ าเป็นส่วนประกอบ
ประมาณ  ๙๕  เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณโปรตีนคิดจากน้ าหนักแห้งเพียง  ๒.๕  เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง ใกล้เคียงกับ
ฟางข้าว มีเยื่อใยคิดจากน้ าหนักแห้ง ๒๖.๑ เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามระดับเยื่อใยในต้นกล้วยค่อนข้างต่ า 
จึงสามารถใช้ต้นกล้วยเป็นอาหารเลี้ยงสุกร ซึ่งเป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยวได้ นอกจากนั้นยังพบว่า ต้นกล้วย
มีระดับแร่ธาตุแคลเซียม ประมาณ  ๑  เปอร์เซ็นต์  โปแตสเซียมประมาณ  ๓  เปอร์เซ็นต์  ฟอสฟอรัส 
๐.๑  เปอร์เซ็นต์  แมกนีเซียมประมาณ  ๐.๔๒  เปอร์เซ็นต์ แร่ ธาตุแมงกานีส ทองแดง เหล็ก และ
สังกะสีประมาณ  ๒.๘๗, ๐.๐๕, ๖.๓๗  และ  ๑.๔๑  มิลลิกรัมต่อน้ าหนักแห้ง ๑๐๐ กรัม ตามล าดับ   



~ 84 ~ 
 
 

การใช้ต้นกล้วยเลี้ยงสัตว์ จึงท าให้สัตว์ได้รับแร่ธาตุ และวิตามินต่างๆด้วย เนื่องจากต้นกล้วย
สดมีปริมาณน้ าเป็นส่วน ประกอบมากต้นอ่อนๆของกล้วย มีเยื่อใยต่ าการน าต้นกล้วยสดสับผสมฟางข้าว 
หรือหญ้าแห้งเลี้ยง โค-กระบือ  ในฤดูแล้งจะท าให้ โค-กระบือ กินอาหารได้มากขึ้น สัตว์สามารถประทัง
ความหิวได้ และได้รับสารอาหารปลีกย่อย เช่น แร่ธาตุ และวิตามินต่างๆมากขึ้น อาจจะท าให้ โค -
กระบือ สามารถเจริญเติบโตตามปกติ ตลอดช่วงฤดูแล้งในแต่ละปี 

๓. เปลือกกล้วย ต้นกล้วยจะสามารถให้ผลเมื่อโตเต็มที่ ในสภาพดินอุดมสมบูรณ์ และมีน้ า
เพียงพอ ต้นกล้วยจะให้ผลหลังจากปลูกประมาณ  ๖ เดือน เปลือกกล้วยเป็นผลพลอยได้จาก ผลของ
กล้วย ตามปกติเมื่อเรารับประทานกล้วยสุกจะต้องปอกเปลือกของกล้วยทิ้งไป อันที่จริงเปลือกกล้วยยัง
สามารถน า มาใช้เลี้ยงสัตว์ได้ เนื่องจากมีความหวาน และมีความน่ากินอยู่มาก สัตว์แทบทุกชนิดชอบกิน
เปลือกกล้วย โดยเฉพาะสุกร โค-กระบือ แม้กระท่ังสัตว์ปีกก็ชอบกินเปลือกกล้วย 

เปลือกกล้วยมีโปรตีน คิดจากน้ าหนักแห้งประมาณ ๗ เปอร์เซ็นต์ มีไขมันคิดจากน้ าหนัก
แห้งประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ จากส่วนประกอบทางเคมีดังกล่าว เปลือกกล้วยน่าจะเหมาะส าหรับเลี้ยง
สัตว์ทุกชนิด ทั้งสัตว์กระเพาะเดี่ยวและสัตว์กระเพาะรวม แม้จะมีระดับโปรตีนค่อนข้า งต่ า แต่มีไขมัน
มากท าให้สามารถให้พลังงานแก่สัตว์มาก   นอกจากนี้เปลือกกล้วยสามารถย่อยได้มาก เพราะมีเยื่อใย
อยู่น้อย (ประมาณ  ๑๑ เปอร์เซ็นต)์ 

ในปัจจุบันนี้มีการน ากล้วยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท าให้มีเปลือกกล้วยเหลือทิ้งใน
ปริมาณมากๆ เกษตรกรที่อยู่ใกล้แหล่งดังกล่าวอาจจะใช้เปลือกกล้วยเป็นอาหารหลักเลี้ยงโค-กระบือ 
และสุกร  กรณีที่มีเปลือกกล้วยเหลือทิ้งในปริมาณมากเกินกว่าที่จะใช้เลี้ยงสัตว์ในแต่ละวัน เกษตรกร
อาจจะน าเปลือกกล้วยมาหมักร่วมกับหญ้าสด หรืออาหารหยาบอ่ืนๆเก็บไว้เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งจะได้ 
อาหารหมักที่มีความน่ากิน และมีคุณค่าทางอาหารเหมาะสมส าหรับเลี้ยงสัตว์ 

๔. ผลกล้วย  ผลกล้วยเมื่อแก่เต็มที่จะมีน้ าเป็นส่วนประกอบ ๖๐-๗๐ เปอร์เซ็นต์ มีวัตถุแห้ง
ประมาณ  ๓๐-๔๐ เปอร์เซ็นต์ มีแป้งคิดจากน้ าหนักแห้งประมาณ  ๗๐ เปอร์เซ็นต์ เมื่อกล้วยสุกแป้งจะ
ถูกเปลี่ยนเป็นน้ าตาล ท าให้มีรสหวานอาจจะมีกลิ่นหอมด้วย ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของกล้วย 

การใช้ผลกล้วยเลี้ยงสุกร ควรใช้ผลกล้วยสุก เพราะสุกรจะชอบกินมากกว่าผลดิบ อย่างไรก็
ตามถ้าให้สุกรกินกล้วยสุกเพียง อย่างเดียวจะท าให้สุกรท้องเสีย ดังนั้น เกษตรกรจะต้องเสริมอาหารข้น
ที่มีโปรตีน ๑๐-๒๒  เปอร์เซ็นต์   วันละ ๑-๒ กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับน้ าหนักของสุกรจะท าให้สุกร
เจริญเติบโตตามปกติ 

การท ากล้วยป่น โดยน ากล้วยดิบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตากแห้ง สามารถเก็บไว้ได้นาน และใช้
แทนร าแทนปลายข้าวในสูตร อาหารข้นส าหรับเลี้ยงสุกรได้มากถึง  ๗๐-๘๐ เปอร์เซ็นต์ กรณีที่เกษตรกร
ท าสวนกล้วย และมีผลิตผลมากเกินความต้องการของตลาด อาจจะท าให้กล้วยป่นเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ 
หรือจ าหน่ายให้เกษตรกรน าไปเลี้ยงสัตว์ ก็จะเป็นรายได้ที่ดีอีกทางหนึ่ง 
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การผลิตอาหารหมักจากหยวกกล้วย 
การน าผลิตอาหารหมักจากหยวกกล้วย  ได้น ามาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียนโครงการ

ตามพระราชด าริหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่มีกล้วยป่าขึ้นอยู่มาก 
เป็นการลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ได้ดี  ส าหรับโรงเรียนที่น าหยวกหมักมาเป็นอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง
คือ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา  อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก ซึ่งมีขั้นตอนการท าดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมอาหารหมัก คือ การน าหยวกกล้วยมาหมัก ด้วยสูตร ๑๐๐ : ๔ : ๑   
ประกอบด้วย  หยวกกล้วยสับละเอียด  ๑๐๐ กก.   น้ าตาลทรายแดง ๔ กก.  และเกลือแกง  ๑ กก.  
หมักในถังปิดฝาอย่างน้อย ๕ วัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สูตรหยวกหมัก ๑๐๐ : ๔ : ๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 

    วัสดุการท าหยวกหมัก สูตร ๑๐๐ : ๔ : ๑  การหมักหยวกในถังท่ีมีฝาปิดสนิท 

 

 

 



~ 86 ~ 
 
 

ขั้นตอนที่ ๒ : การผสมวัตถุในท้องถิ่นเพื่อเลี้ยงสัตว์  เมื่อหมักครบก าหนดแล้ว ก็น าหยวก
กล้วยหมักมาผสมกับวัตถุดิบต่าง ๆ  ประกอบด้วย  หยวกกล้วยหมัก  ๕ กก. ร าละเอียด  ๐.๕  กก.   
ข้าวโพดบด  ๐.๕  กก.  ปลายข้าว   ๐.๕  กก.  อาหารไก่ไขร่ะยะไข่  ๐.๕ กก. ใบกระถินบด  ๐.๑  กก. 
และ  หมัก E.M. ๒ ช้อน  

 
 
 
  

 
 

 
 

การผสมอาหารหมักหยวกกล้วยเพื่อน าไปเลี้ยงสัตว์ 
 

ขั้นตอนที่ ๓ : การน าไปใช้เลี้ยงสัตว์   เป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยน าอาหารที่ผสมแล้วไปใช้
เลี้ยงสัตว์  ได้แก่  สุกร  เป็ดเทศ  เป็ดไข่  ไก่พ้ืนเมือง และไก่ไข่  ส าหรับไก่ไข่น าไปใช้ร่วมกับอาหารไก่ไข่
ส าเร็จรูป โปรตีน  ๑๖  เปอร์เซ็นต์  โดยใช้แทนอาหารส าเร็จรูป  ๑ ส่วน ๓  เช่น ถ้าปกติใช้อาหารข้น  
๙  กก. ก็ลดเหลือ  ๖  กก. แล้วใช้อาหารหมักที่ผสมแล้ว  ๗ กก.(ตามสัดส่วนขั้นตอนที่ ๒)  ช่วยลด
ต้นทุนค่าอาหารไก่ไข่ได้ประมาณ  ๒๐ เปอร์เซ็นต์  ส่วนสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ ไม่ต้องผสมอาหารส าเร็จรูป 
เพียงน าไปผสมกับเศษอาหารที่เหลือจากนักเรียนรับประทาน  ปลายข้าวที่ต้มแล้ว และร า ก็จะสามารถ
ลดต้นทุนด้านอาหารประมาณ  ๔๐-๖๐ เปอร์เซ็นต ์ (รร.ตชด.จาตุรจินดา, ๒๕๖๐)  

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าการผสมอาหารสัตว์ด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นการลดต้นทุน
การผลิตและเป็นแนวทางสู่ความเข้มแข็ง  ยั่งยืน  และพ่ึงตนเองได้ 
 

 

 

 

 

 

 

การน าอาหารผสมไปเลี้ยงไก่ไข่ 
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๕. การจัดการดี : การจัดการเลี้ยงดูดี  มีบันทึก  ฝึกท าจริง  อิงวิชาการ 
 การจัดการเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการด าเนินกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน  เพราะนอกจากการ
ด้านการเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลผลิตตามต้องการแล้ว ยังต้องบริหารจัดการให้โครงการด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนอีกด้วย  ประกอบด้วย การจัดการเลี้ยงดูให้เหมาะสมตามหลักวิชาการของแต่ลชนิดสัตว์  การ
บันทึกข้อมูล การจัดบุคลากรรับผิดชอบ และการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วม   ซึ่งโรงเรียน
หลายแห่งมีข้อจ ากัดที่ท าให้การเลี้ยงสัตว์ไม่ประสบผลส าเร็จ  เช่น บุคลากรไม่มีความรู้และทักษะด้าน
การเลี้ยงสัตว์  สภาพที่ตั้งโรงเรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารท าให้การคมนาคมล าบาก  ขาดเงินกองทุนในการ
ด าเนินงาน เป็นต้น   ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  จึงขอน าเสนอหลักการจัดการเลี้ยงสัตว์
ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ (กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ, ๒๕๕๙) ดังต่อไปนี้  
 

 ๕.๑ การจัดการการผลิตปศุสัตว์  เป็นการจัดการด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

๑) โรงเรือนและคอกสัตว์มีสภาพแข็งแรง  ปลอดภัย มีขนาดเหมาะสมกับจ านวนสัตว์เลี้ยง 
มีการบ ารุงรักษาที่ด ีและวางผังโรงเรือนอย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่และประเภทของสัตว์ที่เลี้ยง 

๒) วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์  การป้องกันโรคมีความเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ เก็บรักษา
เป็นระเบียบ จัดการสภาพแวดล้อมดี 

๓) ปัจจัยการเลี้ยงสัตว์ เช่น อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ มีคุณภาพดี การให้อาหารและการใช้
เวชภัณฑ์เหมาะสมตามเกณฑ์ 

๔) มีการผลิตปศุสัตว์หลากหลายชนิด  วางแผนการเลี้ยงสัตว์เหมาะสมกับช่วงเปิดภาคเรียน
และสภาพอากาศ 

๖) มีการจัดการฟาร์มที่ดี   มีระบบการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ทดแทนในรุ่นต่อไป และ
ประสิทธิภาพการผลิตไม่ต่ ากว่ามาตรฐานหรือใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ก าหนด 

๗) มีการบันทึกข้อมูลกิจกรรม ท าบัญชีฟาร์ม สรุปผลเมื่อจบรุ่นหรือสิ้นสุดภาคเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง  มีการรายงานผลสม่ าเสมอ และจัดแสดงข้อมูลเพื่อการเรียนรู้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป 

 

๕.๒ การบริหารจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
๑) มีการวางแผนการผลิตและจัดการผลผลิตประเภทเนื้อสัตว์ของโรงเรียนเพียงพอตาม

เกณฑ์ความต้องการของนักเรียน 
๒) มีการน าผลผลิตที่ผลิตได้หรือจัดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ให้นักเรียนได้บริโภคครบตาม

เกณฑ์ความต้องการ 
๓) มีการจ าหน่ายผลผลิตในราคาที่เหมาะสม และมีแผนการจ าหน่ายในช่วงปิดเทอมหรือ

ช่วงที่ผลผลิตเกินความต้องการ และมีการจัดเก็บผลผลิตอย่างดี 
๔) มีการแปรรูปถนอมอาหารหรือใช้ผลผลิตเป็นประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตหรือแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด 
๕) มีการน ามูลสัตว์ไปใช้ประโยชน์เหมาะสม และวัสดุเหลือใช้จากกิจกรรมปศุสัตว์ไม่เป็น

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแก่โรงเรียนและชุมชน 
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๕.๓ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน ได้แก่ 
๑) การจัดเด็กนักเรียนท ากิจกรรมเหมาะสมท้ังช่วงเปิดภาคเรียน วันหยุด และปิดภาคเรียน 
๒) จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้ในการด าเนินงานด้านการเลี้ยงสัตว์ ตามแนวทางของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓) ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมปศุสัตว์  มีความรับผิดชอบ  ท างานเป็นหมู่คณะ 

กล้าแสดงออก และมีความริเริ่มสร้างสรรค์ 
๔) มีการวัดประเมินผลผู้เรียนทั้งด้านความรู้และทักษะตามตัวชี้วัดของแผน กพด.ฉบับที่ ๕ 
 

๕.๔ การบูรณาการและการมีส่วนร่วม  ได้แก่ 
๑) มีการบูรณาการกับกิจกรรมอ่ืน เช่น การปลูกพืช เลี้ยงปลา สหกรณ์บัญชีฟาร์ม การเรียน

การสอนวิชาต่างๆ ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ 
๒) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งภายในและนอกโรงเรียน  ได้แก่  ผู้บังคับบัญชา ครู

ในโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานสนับสนุน และชุมชน 
 

๕.๕ การวัดผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินกิจกรรมปศุสัตว์ ได้แก่ 
๑. ประเมินจากสุขภาพของนักเรียน แข็งแรงและมีน้ าหนักตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือใกล้เคียง 
๒. ประเมินความรู้และทักษะของนักเรียน  ด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรค และมีเจตคติ

ที่ดีต่อการเลี้ยงสัตว์ 
๓. พัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปศุสัตว์ของนักเรียน ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป 

 
   
 
 
 
 
 

 
การจัดการด้านการเลี้ยงและการดูแลสัตว์ในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

การจัดการด้านการจดบันทึกข้อมูลและการสรุปผลการเลี้ยงไก่ไข่เมื่อจบรุ่น 
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๖. การป้องกันโรคดี : ให้ความส าคัญการป้องกันโรคสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์ 
 การป้องกันโรคสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์ เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเลี้ยงสัตว์อีกปัจจัยหนึ่งที่
ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างสูง เนื่องจากปัจจุบันสภาวะการเกิดโรคระบาดสัตว์ที่ค่อนข้างรุนแรงใน
เกือบทุกพ้ืนที่  หากไม่มีการป้องกันที่ดี  เมื่อเกิดโรคระบาดสัตว์ก็จะท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้างทั้ง
ในโรงเรียน  ชุมชนรอบโรงเรียน  และพ้ืนที่ใกล้เคียง    ซึ่งมีแนวทางในการป้องกันโรคสัตว์และดูแล
สุขภาพสัตว์ให้ปลอดภัย (ส านักควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์, ม.ป.ป.)  มีดังนี ้

 ๖.๑  การป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้ามาหาสัตว์   เป็นการป้องกันเพ่ือไม่ให้มีการน าเชื้อโรคจาก
ภายนอกเข้ามาซึ่งอาจจะน าเชื้อโรคเข้ามาด้วย ได้แก่ 

๑) การสร้างโรงเรือนที่แข็งแรงและมีรั้วรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน ที่สามารถป้องกัน
ศัตรูต่าง ๆ รบกวน และมีอ่างจุ่มน้ ายาฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าบริเวณเลี้ยงสัตว์ 

๒) จ ากัดการเข้า-ออก และต้องจุ่มน้ ายาฆ่าเชื้อก่อนเข้าทุกครั้ง 
๓) ระมัดระวังในการน าสัตว์เข้าใหม่ และควรมีคอกพักก่อนที่จะปล่อยรวมฝูงหรือกักจนครบ

ก าหนด 
๔) หากเกิดโรคระบาดในพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือในชุมชน ควรขังสัตว์ในโรงเรือนและดูแลเป็น

พิเศษ  ห้ามไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าบริเวณเลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มีรั้วที่แข็งแรงรอบบริเวณทีเ่ลี้ยงสัตว์       มีอ่างจุมน้ ายาฆ่าเชื้อและรองเท้าบู๊ทก่อนเข้า 
 

๖.๒  การสุขาภิบาลการเลี้ยงสัตว์ท่ีดี เป็นการ 
ดูแลให้สัตว์อยู่อยา่งมีความสุข ไม่เครยีด  เช่น  โรงเรือน 
มีขนาดเหมาะสมกับจ านวนสัตว์ ไม่แออัดเกินไป สะอาด 
ไม่ชื้นแฉะ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  มีอุปกรณ์ครบถ้วน 
และพร้อมใช้งาน   มีการท าความสะอาดและฉีดน้ ายา 
ฆ่าเชื้อสม่ าเสมอ และมีการป้องกันและก าจัดพยาธิต่าง ๆ 
เพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงสามารถต้านทานโรคได้           สภาพโรงเรือนที่เหมาะสมกับจ านวนสัตว์
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๖.๓  การสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์   โดย การฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ตามระยะเวลาที่ก าหนดของ
วัคซีนแต่ละชนิด  จะท าให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันโรคระบาดที่มีวัคซีนป้องกัน เช่น อหิวาต์เป็ด-ไก่  นิวคาสเซิล  
หลอดลมอักเสบ  อหิตวาต์สุกร  เป็นต้น  ท าให้ลดความสูญเสียที่เกิดจากโรคระบาดสัตว์ได้  

 
 
 
 
 
 

 
 
         การฉีดวัคซีนสุกร          การหยอดวัคซีนไกไ่ข ่
 
๖.๔  การจัดการและรักษาสัตว์ป่วย  ได้แก่ การสังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงว่ามีอาการผิดปกติ

หรือไม่  หากพบว่ามีอาการป่วยหรือผิดปกติก็ให้แยกออกมาจากฝูงเพ่ือท าการรักษาให้หายก่อนปล่อย
เข้าฝูง  แต่หากพบอาการทีเ่ป็นพร้อมกันจ านวนมาก 
เช่น เป็นหวัด ท้องเสีย อาจรักษาโดยใช้ยาละลายน้ า 
ให้กินติดต่อกัน  ๑ - ๓  วัน หรือจนกว่าจะหาย  แต ่
หากพบว่าสัตว์ตายด้วยอาการเหมือนกันจ านวนมาก  
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่อยู่ใกล้เคียง   และควร 
ส่งตัวอย่างตรวจเพื่อหาสาเหตุของโรคอย่างแท้จริง  
และต้องพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

 

๖.๕  การบันทึกข้อมูล เช่น การบันทึกวันน าสัตว์เข้ามาเลี้ยง  บันทึกการเกิด  การฉีดวัคซีน  
การป่วย การรักษาต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ในการ 
วางแผนการป้องกันโรคสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
สามารถวางแผนการใช้วัคซีนได้ตลอดการเลี้ยง   
ท าให้ลดอัตราการตายจากโรคระบาดสัตว์ และ 
ท าให้สัตว์มีสุขภาพด ี และมีความต้านทานโรค 
และให้ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ     
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๗. ตลาดดี(มีกองทุน) : จ าหน่ายผลผลิตผ่านสหกรณ์เก็บเป็นทุนรุ่นต่อไป 
 การตลาดของกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงการพระราชด าริเป็นการบริหารจัดการ
ผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพ่ือสร้างเงินกองทุนเลี้ยงสัตว์ส าหรับด าเนินการในรุ่นต่อไป ดังนั้นจึงต้องมีการ
วางแผนด้านการจัดการผลผลิตตลอดฤดูการผลิต โดยช่วงเปิดภาคเรียนก็จ าหน่ายผลผลิตผ่านระบบ
สหกรณ์ของโรงเรียนเพ่ือน าเข้าโครงการอาหารกลางวัน ส่วนช่วงปิดภาคเรียนอาจจะจ าหน่ายแก่
ผู้ปกครองหรือชุมชนรอบโรงเรียน เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่กองทุนเลี้ยงสัตว์เพียงพอในการด าเนินการ
ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การจ าหน่ายผลผลิตผ่านระบบสหกรณ์เพ่ือสร้างเงินกองทุนเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน 

 
๘. เครือข่ายดี(มีแนวร่วม) : ขยายการผลิตสู่ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อขยายผลการพัฒนา 
 การสร้างเครือข่ายการผลิตหรือแนวร่วมในการพัฒนา เป็นปัจจัยที่จะช่วยเสริมให้การผลิตด้าน
ปศุสัตว์มีความเข้มแข็งและเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการขยายผลการ
พัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์เพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ชุมชน  ซึ่งอะห์มัด ยี่สุ่นทรง และ 
สมบูรณ์ สุวรรณราช (ม.ป.ป.)  ได้ให้แนวทางในการสร้างเครือข่าย ๔  ขั้นตอน  ได้แก่ 

๑)  การเชื่อมโยงเครือข่ายหรือสร้างเครือข่าย   
๒)  การประเมินความพร้อมของเครือข่าย  
๓)  การด าเนินงานปฏิบัติการด้วยเครือข่าย  
๔)  การติดตามและประเมินผลเครือข่าย 

 จากแนวทางข้างต้นนี้ จะเห็นว่าในการสร้างเครือข่าย 
การผลิตให้ประสบผลส าเร็จนั้น  ต้องมีการด าเนินงานที่เป็น 
ขั้นตอนและต่อเนื่อง  มีการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง         การขยายผลสู่โรงเรียนใกล้เคียง 
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๙. แหล่งเรียนรู้ดี : พัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้คู่ชุมชน  ศิษย์และครูทุกคนร่วมจัดการ  
ช่วยสืบสานงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้ย่ังยืน   

 แหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้
ด้านการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน   ที่ผ่านกระบวนการจัดการความความรู้ (Knowledge Management) 
ซึ่งเป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ ภายในองค์กรตามแนวทางของ
ส านักงาน ก.พ.ร. (๒๕๔๘) ประกอบด้วย  ๗  ขั้นตอน  ดังนี้ 

๑)  การบ่งชี้ความรู้ เป็นการระบุเกี่ยวกับความรู้ที่องค์กรจ าเป็นต้องมีต้องใช้ เพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์  พันธกิจขององค์กร  ได้แก่ ความรู้อะไรบ้าง ความรู้อะไรที่มีอยู่แล้ว อยู่ใน
รูปแบบใด  อยู่ที่ใคร 

๒)  การสร้างและแสวงหาความรู้  เป็นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก 
รักษา ความรู้เดิม แยกความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้วออกไป 

๓) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  เป็นการวางโครงสร้างความรู้  แบ่งชนิด ประเภท เช่น กฎ 
ระเบียบ ขั้นตอนการท างาน ฯลฯ ก าหนดวิธีการจัดเก็บและสืบค้น 

๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้  เป็นการกลั่นกรองความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
ใช้งานได ้ ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุง เนื้อหาให้สมบูรณ์  

๕) การเข้าถึงความรู้  เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
สะดวก  เช่น  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  Web board   บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้   เป็นการน าความรู้ที่ ได้จากการปฏิบัติงานมา
แลกเปลี่ยนเคล็ดลับ  เทคนิคการท างาน  เทคนิคการแก้ปัญหา  หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
ส าหรับความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)   อาจจัดท าเป็นเอกสารฐานความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส่วนความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge) อาจจัดท าเป็นระบบทีมข้ามสายงาน  
กิจกรรม  กลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ ระบบพี่เลี้ยง  เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

๗) การเรียนรู้  เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนหรือสืบค้นไปใช้ประโยชน์
ในการท างานแล้วเกิดความรู้ใหม่น ามาเข้าระบบจัดเก็บหรือแบ่งปันแลกเปลี่ยน ก็จะได้องค์ความรู้ ใหม่
ให้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้เรื่อยๆ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน  เช่น  เกิดระบบ การเรียนรู้
จากวงจร “สร้างองค์ความรู้ > การน าความรู้ไปใช้ > เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่” และ
หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 



~ 93 ~ 
 
 

สรุป 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ  

ให้เพียงพอ  เข้มแข็ง และยั่งยืน ประกอบด้วยหลักพ้ืนฐานในการพัฒนา  ๙ ประการ (๙ ดี)  ได้แก่  
๑) วางแผนดี   เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญมากที่ต้องท าเป็นล าดับแรก  ด้วยการเลือกพ้ืนที่

ให้เหมาะสมกับชนิดสัตว์ที่เลี้ยง  จัดสัดส่วน และก าหนดแผนผังชัดเจน  โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) 

๒) โรงเรือนดี   ในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ต้องมีความแข็งแรงและปลอดภัยต่อการ
รบกวนต่าง ๆ  โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นก็ได้ มีขนาดเพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนสัตว์ที่เลี้ยง  

๓) สัตว์พันธุ์ดี  การจัดหาพันธุ์สัตว์ที่ให้ผลผลิตดี  มีมาตรฐาน และการปรับตัวเก่ง เป็น
ปัจจัยส าคัญที่ต้องค านึงถึง  เนื่องจากจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตที่ได้ว่าจะเพียงพอหรือไม่  ถ้าได้พันธุ์
สัตว์ที่ดีก็จะท าให้การให้ผลผลิตดี การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

๔) อาหารดี   ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์ ดังนั้นจึงต้อง
ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการผสมอาหารสัตว์ใช้เองด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นเพ่ือลดต้นทุน  

๕) การจัดการดี   เป็นปัจจัยด้านการดูแลสัตว์แต่ละชนิดตามหลักการเลี้ยงสัตว์  มีการ
บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วน  โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองมีครูเป็นที่ปรึกษา   และมีเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์คอยให้ค าแนะน าทางด้านวิชาการ 

๖) การป้องกันโรคดี   เป็นการให้ความส าคัญการป้องกันโรคสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์
ให้ปลอดจากโรคระบาดสัตว์และภัยคุกคามต่าง ๆ  รวมทั้งการจัดการด้านการสุขาภิบาลสัตว์เพ่ือให้สัตว์
มีสุขภาพแข็งแรง และป้องกันไม่ให้มีการน าเชื้อโรคจากภายนอกมาสู่ตัวสัตว์ 

๗) ตลาดดี (มีกองทุน)  เป็นการจัดการผลผลิตให้เกิดผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ โดย
เน้นการจ าหน่ายผลผลิตผ่านสหกรณ์ เพ่ือน ารายได้สร้างกองทุนเลี้ยงสัตว์ส าหรับเลี้ยงรุ่นต่อไป 

๘) เครือข่ายดี (มีแนวร่วม)   เป็นการเครือข่ายการพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ให้มากขึ้น  
โดยการขยายพันธุ์สัตว์ที่โรงเรียนผลิตได้สู่ชุมชนเพ่ือขยายผลการพัฒนา เป็นการเพ่ิมแหล่งอาหารโปรตีน
จากเนื้อสัตว์และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในระดุบชุมชน 

๙) แหล่งเรียนรู้ดี  เป็นการยกระดับการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป 
ด้วยการให้โรงเรียนเป็นศูนย์บริการความรู้คู่ชุมชน  โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน  ครู  และเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์ เป็นการสืบสานงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้ยั่งยืนตลอดไป 
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บทที่ ๕ 

การบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. แนวทางจัดการการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชด าริให้ด าเนินงานโครงการ

เกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนอาหารของเด็กนักเรียน นอกจากจะท าให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
บริโภคตลอดช่วงการศึกษาแล้ว ยังท าให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่และเกิด
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร สามารถน าไปใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ต่อไปในอนาคต   ตลอด ๓๐ ปี
ของการด าเนินงานในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โครงการฯได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่
สามารถผลิตอาหารให้นักเรียนน ามาประกอบอาหารได้บริโภคเดือนละ  ๑  ครั้ง แล้วเพ่ิมเป็นสัปดาห์ละ  
๑  ครั้ง  จนกระท่ังครบทกุวันเรียน  ต่อมาก็ได้ให้ความส าคัญเพ่ิมขึ้นในแง่ของปริมาณผลผลิตที่เพียงพอ
ต่อความต้องการบริโภค คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร อย่างไรก็ตามแม้ว่า รร.ตชด. 
หลายแห่งจะสามารถด าเนินการผลิต  เช่น ผัก เนื้อสัตว์ ได้ตามเป้าหมาย แต่ก็ยังมีโรงเรียนอีกหลายแห่ง
ทีป่ระสบปัญหาการผลิต ไม่บรรลุเป้าหมายทั้งในแง่ของความพอเพียงและความยั่งยืน 

ด้วยทรงห่วงใยการด าเนินกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียน ตชด. หากผลผลิตไม่เพียงพอจะส่งผล
ต่อคุณภาพของอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ซึ่งจะมีผลต่อภาวะโภชนาการ อีกทั้งรูปแบบการเกษตร
ที่ให้ผลผลิตพอเพียงและยั่งยืนที่สามารถเป็นตัวอย่างให้เด็กนักเรียนเรียนรู้และน าไปใช้ในอนาคตได้     
จึงมีพระราชด าริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกิจกรรมการเกษตรใน
โรงเรียน ตชด.  จึงได้จัดท าคู่มือการจัดการการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีขึ้น เพ่ือให้คณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการการผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม  ให้ผลผลิตมีความ
พอเพียง สม่ าเสมอและยั่งยืนซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีโภชนาการและสุขภาพที่ ดี และมีความรู้
และทักษะทางการเกษตรสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตต่อไปในอนาคตได้   (ส านักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๕) 

ในการจัดการการผลิตทางการเกษตร ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด ารินั้น   มีปัจจัยต่าง ๆ  
ที่ต้องทราบเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ  ได้แก่ 
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 ๑.๑ ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องการ ก่อนที่จะด าเนินการจัดการผลผลิตทางการ
เกษตร เราต้องทราบปริมาณอาหารที่เด็กวัยเรียน (๖-๑๒ ปี) ควรได้รับในแต่ละวัน เนื่องจากเด็กวัยเรียน
ต้องได้รับพลังงาน โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ เพ่ือเสริมสร้างการเจริญเติบโต การเรียนรู้จดจ า การ
สร้างภูมิต้านทานโรค การท ากิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ หากร่างกายได้รับพลังงานและ
สารอาหารต่างๆ ไม่เพียงพอจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตไม่เต็มศักยภาพ เด็กตัวเล็ก เตี้ยแคระแกร็น 
กล้ามเนื้อลีบ ภูมิต้านทานต่ า สติปัญญาต่ า เรียนรู้ช้า แต่ถ้าได้รับพลังงานมากเกินไปติดต่อกันนานจะท า
ให้มีน้ าหนักมากเกิน เกิดเป็นโรคอ้วน และโรคอ่ืนๆ ตามมาที่มีผลเสียต่อสุขภาพมากมาย  โดยเฉพาะ
อาหารกลุ่มโปรตีน เด็กควรกินเนื้อสัตว์ต่างๆ เป็นประจ าทุกวัน เด็กควรกินปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๓  
วัน เนื่องจากปลาเป็นอาหารที่ให้โปรตีนคุณภาพดี ย่อยง่าย และมีกรดไขมันที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาสมอง และควรกินตับ เลือด เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อแดง สัปดาห์ละ ๑-๒ วัน เพ่ือให้ได้ธาตุเหล็ก
ซึ่งช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง  พัฒนาสมองและการเรียนรู้  และสร้างภูมิต้านทานโรค และกินไข่ 
สัปดาห์ละ  ๓-๗  วัน เพ่ือให้ได้โปรตีนคุณภาพดีและยังให้วิตามินและแร่ธาตุที่ส าคัญหลายชนิด (วันทนีย์ 
เกรียงสิบยศ และคณะ, ๒๕๕๙. หน้า  ๓๗)  
 ส าหรับโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี   ได้ก าหนดเกณฑ์ที่เด็กวัยเรียนควรได้รับอาหารตลอดปีการศึกษา 
(๒ ภาคเรียน ๆละ  ๑๐๐ วัน) ดังนี้ 
 - เนื้อสัตว์   ๔๐   กรัม/คน/มื้อ (โดยมีถั่วเมล็ดแห้งเสริม  ๒๕ กรัม/คน/มื้อ) หรือ 
 - เนื้อสัตว์   ๘๐   กรัม/คน/มื้อ เพียงอย่างเดียว (กรณีไม่มีถั่วเมล็ดแห้งเสริม) 
 - ถั่วเมล็ดแห้ง   ๒๕   กรัม/คน/มื้อ 
 - ผัก  ๑๐๐   กรัม/คน/มื้อ 
 - ผลไม ้  ๑๐๐   กรัม/คน/มื้อ 

อาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ ประกอบด้วย เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว เนื้อปลา เครื่องในสัตว์ อาหารทะเล 
สัตว์ตัวเล็ก เช่น กบ อ่ึงอ่าง เป็นต้น รวมทั้งไข่ ถั่วเมล็ดแห้งและผลิตภัณฑ์ เช่น เต้าหู้ เป็นต้น เพ่ือให้ได้
โปรตีน กรดไขมันจ าเป็น แคลเซียม ธาตุเหล็ก วิตามินเอ ซึ่งจ าเป็นต่อการสร้างเนื้อเยื่อต่างๆ รวมทั้งการ
เจริญเติบโตของเซลล์สมองของเด็ก เด็กจึงมีส่วนสูงเพ่ิมขึ้น มีการสร้างกล้ามเนื้อ พัฒนาสมอง จึงควร
รับประทานอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์  เพ่ือให้เด็กได้รับสารอาหารส าคัญตามวัย 

(วันทนีย์ เกรียงสิบยศ  และคณะ, ๒๕๕๙. หน้า  ๔๐) 
นอกจากนี ้ยังได้ก าหนดให้เด็กวัยเรียน 

ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ  ต้องได้ 
รับประทานไข่สัปดาห์ละ ๓ ฟอง/คน  
(๖๐ ฟอง/คน/ภาคเรียน)  
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๑.๒. เป้าหมายความส าเร็จของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน  ปัจจัยส าคัญ
ที่ควรทราบส าหรับการจัดการผลผลิตทางการเกษตร คือเป้าหมายความส าเร็จของโครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวัน  ซึ่งเป้าประสงค์และจุดมุ่งหมายหลักของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร (กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ, ๒๕๕๕)  ได้แก่ 
 - ผลผลิตของโรงเรียนต้องพอเพียงกับความต้องการของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการ
ด าเนินงานที่เข้มแข็งและยั่งยืน  นักเรียนมีการเรียนรู้ด้านการเกษตรอย่างลึกซึ้ง สามารถเป็นต้นแบบ
ให้แก่โรงเรียนอ่ืนได ้ 
 - มีผลผลิตที่หลากหลายและพอเพียง  โดยมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบครบขั้นตอน (ตั้งแต่
การวางแผนไปจนการวัดและประเมินผล) 
 - นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะ สามารถอธิบายความรู้ ขั้นตอนการปฏิบัติ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 - สถานที่สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 - ครู หรือบุคลากรที่รับผิดชอบสามารถท าได้และถ่ายทอดได้  มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  
สามารถเชื่องโยงกับวิชาการได้  ย่อยความรู้ให้ง่ายต่อความเข้าใจและการสื่อสาร 
 ๑.๓ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ร่วมกับครู นักเรียน และทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ เพ่ือจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยก าหนด
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 -  ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จที่ชัดเจน ด้วยหลัก พอเพียง สม่ าเสมอ และยั่งยืน 
 -  การเขียนแผนมีความส าคัญเท่ากับการปฏิบัติ (ครบถ้วน ตรงเวลา ปริมาณที่ต้องการ) 
 -  การคิดอย่างมีระบบและเชื่อมโยงกัน  ตั้งแตป่ัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขและ การปฏิบัติ  

ปัญหา – เป้าหมาย/ความต้องการ  เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติจริง 
สาเหตุ – ความรู้ทางวิชาการ/ประสบการณ์ เปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติจริง 
แนวทางแก้ไข – หาวิธีการใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของตน 
การปฏิบัติ – ต้องมีแผนงาน การปฏิบัติตามแผน ความขยัน ความรัก ความมุ่งม่ันแก้ปัญหา

หรือพัฒนาให้ดีขึ้น 
 ๑.๔ การเรียนรู้และการวัดประเมินผล : ความรู้   ได้แก่ 

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท าการเกษตรเพ่ือการบริโภค 
- ผลกระทบจากการท าการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสุขภาพอนามัย 
- การท าการเกษตรที่ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- การจัดการการผลิตภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท าการเกษตร 
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๑.๕ การเรียนรู้และการวัดประเมินผล  : ทักษะ   ได้แก่ 
- การเกษตรแบบผสมผสาน 
- การใช้ชีววิธีในการท าการเกษตร เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ าสกัดชีวภาพ เป็นต้น 
- การขยายพันธุ์พืช สัตว์ 
- การผลิตอาหารสัตว์ในครัวเรือน 
- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
- การจัดท าบัญชีฟาร์ม 
- การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท าการเกษตรยั่งยืน 

๑.๖ หลักการส าคัญของการจัดการการผลิตทางการเกษตร  เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่หลากหลาย 
พอเพียงกับความต้องการบริโภคของนักเรียน สม่ าเสมอ ต่อเนื่องยั่งยืน รวมถึงการใช้พ้ืนที่ภายใน
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ควรค านึงถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

๑. ก าหนดเป้าหมายในการผลิตทางการเกษตรที่ชัดเจน ทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณ 
๒. วางแผนการผลิต การจัดการเลี้ยงดู การจัดการใช้ประโยชน์ผลผลิต วางระบบการจัดการ

ทุกขั้นตอน ให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเข้าใจความส าคัญของแผน และด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
๓. การจัดการบุคลากร(คน) อย่างเหมาะสม หมายถึง ครู และนักเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบที่

ชัดเจนแต่ละกิจกรรม บนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจ และความรักต่องานด้านการเกษตร 
๔. จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน  ปริมาณผลผลิต  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผน เพ่ือ

น ามาปรับปรุงหรือหาแนวทางพัฒนาส าหรับวางแผนการผลิตในปีต่อไป จดบันทึกต้นทุนการผลิตโดย
นักเรียน เพ่ือให้ทราบต้นทุนการผลิตแต่ละกิจกรรม สามารถตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมรุ่นต่อไปได ้

๕. เน้นการใช้วิธีธรรมชาติในการผลิต การจัดการเลี้ยงดูทุกขั้นตอน การท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน การน าวัสดุเหลือใช้เป็นประโยชน์ในการผลิต และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาด เป็น
ระเบียบ 

๖. ให้ความส าคัญในการจัดการการผลิตทางการเกษตรทุกกิจกรรมและทุกขั้นตอน ให้ ได้
ผลผลิตตามท่ีคาดการณ์ มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค มีความสม่ าเสมอของผลผลิตที่น ามาประกอบ
อาหารกลางวันได้ตลอดปี และความยั่งยืนต่อเนื่องของกิจกรรม สามารถพ่ึงตนเองได้ 

๗. มีการจ าหน่ายผลผลิตผ่านสหกรณ์นักเรียน และจัดตั้งกองทุนการผลิตแต่ละกิจกรรม 
เพ่ือมีเงินทุนหมนุเวียนด าเนินการต่อเนื่อง 

๘. มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้นักเรียน เพ่ือการเรียนรู้และ
ปฏิบัติจริง เกิดความรู้ ทักษะส าหรับน าไปใช้ทั้งระหว่างช่วงการศึกษา และหลังจากจบการศึกษาออกไป 

๙. มีการขยายผลสู่ครอบครัวนักเรียน โดยส่งเสริมการจัดการผลิตทางการเกษตรใน
ครัวเรือน เพ่ือขยายผลการปฏิบัติสู่ชุมชน ให้ได้เรียนรู้การเกษตรแผนใหม่ สร้างความมั่นคงทางอาหาร
ในครัวเรือน ชุมชน และเป็นพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป      
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๑.๗ แนวทางการบริหารงานกลุ่มการผลิตทางการเกษตร  การด าเนินงานกิจกรรมการผลิต
ทางการเกษตรให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  ต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดีและความร่วมมือ
ของทุกฝ่าย ทั้งครู นักเรียน รวมทั้งผู้สนับสนุนและหน่วยงานภายนอก  การบริหารงานกลุ่มการผลิตทาง
การเกษตรในโรงเรียนต้องจัดตั้ง“คณะกรรมการด าเนินการกลุ่มผลิตทางการเกษตร” หมายถึง ครูและ
นักเรียนที่รวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรแต่ละกลุ่ม โดยมีหน้าที่ตั้งแต่การ
วางแผนเตรียมการผลิต การจัดการกระบวนการผลิต การบันทึกข้อมูลบัญชีฟาร์ม การน าผลผลิตไปใช้
ประโยชน์ การจ าหน่ายผลผลิต การบริหารจัดการกองทุน สรุปผลการด าเนินงาน และการจัดสรร
ผลประโยชน์ให้สมาชิกกลุ่ม 
 ๑.๘  ขั้นตอนด าเนินการบรหิารงานกลุ่ม  

๑. ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรม ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 

๒. ครูอธิบายวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของกิจกรรม หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ  
แต่ละคน วิธีการด าเนินงานของกิจกรรมนั้นๆ 

๓. ครูอธิบายวิธีการจดบันทึกข้อมูลที่จ าเป็น ด้านการจัดการเลี้ยงดู การป้องกันโรค ผลผลิต
ที่ได้รับ การจัดการผลผลิต ต้นทุนการผลิต รายรับ รายจ่าย ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 

๔. คณะกรรมการด าเนินการเลี้ยงสัตว์ตามข้ันตอนกิจกรรมที่วางแผน จดบันทึกข้อมูล เก็บ
ผลผลิตไปใช้ประโยชน์ จ าหน่ายผลผลิตผ่านสหกรณ์นักเรียน โดยครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ 

๕. สรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มเมื่อจบรุ่น จัดท ารายงานเรื่องความรู้และประสบการณ์ท่ี
ได้รับจากการเป็นคณะกรรมการ ครูประเมินผลให้คะแนนนักเรียน    

 

๒. เทคนิคการจัดการกองทุนการผลิตทางการเกษตร 
การบริหารจัดการทางด้านการเงิน (ทั้งเงินลงทุนในการผลิตและเงินรายได้ที่เกิดจากการ

จ าหน่ายผลผลิต) ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยท าให้กิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง
วิธีการที่แนะน าให้โรงเรียนด าเนินการ คือ การจัดตั้งกองทุนการผลิตทางการเกษตร จะช่วยให้โรงเรียน
มีเงินทุนหมุนเวียนส าหรับด าเนินกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง  ยั่งยืน  สามารถพ่ึงพา
ตนเองด้านปัจจัยการผลิตได้ ด าเนินการโดยโรงเรียนน าเงินซึ่งได้รับการสนับสนุน เช่น เงินพระราชทาน 
งบสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและเอกชน  เงินจากกองทุนอาหารกลางวัน (๑๓ บาท/คน/มื้อ)     
มาซื้อผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน   หรือหากมีผลผลิตเหลือ        
ก็สามารถจ าหน่ายให้กับบุคคลภายนอก   แล้วน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรมา
จัดตั้งเป็นกองทุนการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียน   ส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อปัจจัย
การผลิตในครั้งต่อไป  (ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี , ๒๕๕๕ : 
หน้า ๓๕) 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้การจัดการกองทุนการผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  มีดังนี ้
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 ๑. กลุ่มการผลิตทางการเกษตร หมายถึง กลุ่มผลิตทางการเกษตรที่โรงเรียนพิจารณาว่ามี
ศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรแล้วก่อให้เกิดกองทุนได้ ซึ่งมีครูและนักเรียนเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการ เช่น กลุ่มปลูกพืชผัก กลุ่มปลูกไม้ผล กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงไก่ ฯลฯ  โดยมี
ขั้นตอนในการจัดตั้งกลุ่มดังนี้ 
     ๑) โรงเรียนจัดท าโครงการที่จะจัดตั้งกลุ่มกองทุนการผลิตทางการเกษตร เสนอผู้มีอ านาจใน
การอนุมัต ิเช่น ครูใหญ่ 

๒) เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร ด าเนินการ ดังนี้ 
    ๒.๑ ประสานการปฏิบัติงานกับผู้ที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อให้การด าเนินงาน

เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
๒.๒ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
๒.๓ ให้ความรู้และวิธีการปฏิบัติแก่นักเรียน 
๒.๔ แบ่งหน้าที่ให้แก่นักเรียนและก ากับติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การท างาน 

เป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยควรจัดแบ่งหน้าที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
    ๒.๔.๑  ท าหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตร เช่น การปลูกพืชผัก ไม้ผลและ

เพาะเห็ด เป็นต้น โดยครูจัดท าตารางการปฏิบัติงานประจ าวันในกลุ่มการผลิตเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกเป็น
ประจ าสม่ าเสมอ 

๒.๔.๒ ท าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม  ประกอบด้วย 
    - ท าหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้ เป็นประธานในที่ประชุม

กรรมการด าเนินการประจ าเดือน ดูแลการท างานของกลุ่มในภาพรวมให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ รับฟัง
ปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกๆ คนในกลุ่ม น าปัญหาและข้อเสนอแนะจากทุกๆ คนในกลุ่ม
ปรึกษาหารือครูที่รับผิดชอบและแจ้งให้ทุกๆ คนในกลุ่มทราบในที่ประชุมประจ าเดือน ตรวจดูการบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีเป็นประจ าทุกวัน ได้แก่ สมุดบัญชีรับ-จ่าย บัญชีคุมยอดผลผลิต ดูแลรักษาสมุดบัญชี 
เอกสาร และรายงานการประชุมให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 

- ท าหน้าที่เกี่ยวกับด้านการรับ-จ่ายเงิน โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้ รับเงินค่า
จ าหน่ายผลผลิต โดยการตรวจนับจ านวนเงินให้ถูกต้องตรงกับยอดขายตามเอกสาร จ่ายเงินที่ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการลงมติให้จ่ายได้ ทุกสิ้นวันจะต้องตรวจนับจ านวนเงินสดคงเหลือในบัญชีก่อนส่ง
มอบเงินสดให้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษา เช่น ครูเกษตร 

- ท าหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึก-จดรายงานการประชุม โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้ 
จดบันทึกรายงานการประชุมประจ าเดือน แจ้งก าหนดการประชุมประจ าเดือนให้กรรมการทุกคนทราบ 
บันทึกข้อมูลในสมุดบัญชี รับ-จ่าย จัดท ารายงานรับ–จ่าย ประจ าเดือน 

๒. เงินกองทุนการผลิตทางการเกษตร หมายถึง เงินกองทุนซึ่งได้จากการพระราชทานและการ
บริจาคท่ีระบุเพ่ือกิจกรรมการผลิตทางเกษตร และเงินรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต 

๓. คณะกรรมการด าเนินการกลุ่มผลิตทางการเกษตร หมายถึงครู และนักเรียนที่รวมกลุ่มกัน
เพ่ือด าเนินกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรในแต่ละกลุ่ม โดยมีหน้าที่ตั้งแต่การวางแผนเตรียมการผลิต 
การจัดการ กระบวนการผลิต การบันทึกข้อมูลทางบัญชี การน าผลผลิตไปขาย การสรุปผลการ
ด าเนินงานและการจัดสรรผลก าไรที่ได้จากการผลิต 
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๔. เงินที่ต้องน าเข้าบัญชีกองทุนการผลิตทางการเกษตร หมายถึง เงินที่ได้ตามข้อที่ ๒ โดย
การเก็บรักษาเงินจะต้องน าฝากธนาคาร โดยระบุว่า เป็นบัญชีส าหรับกองทุนกลุ่มผลิตทางการเกษตรไว้
โดยเฉพาะ เช่น กองทุนกลุ่มปลูกพืชผัก กองทุนกลุ่มปลูกไม้ผล เป็นต้น 

๕. การใช้จ่ายเงินกองทุนการผลิตทางการเกษตร ให้จ่ายไดด้ังนี้ 
    ๕.๑ ค่าวัสดุ อุปกรณ ์โรงเรือน ตลอดจนสิ่งก่อสร้างที่จะน ามาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตของกลุ่ม 

๕.๒ ค่าซ่อมแซมวัสุดอุปกรณ์ โรงเรือน ตลอดจนสิ่งก่อสร้างของกลุ่ม 
๕.๓ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการกลุ่ม เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าสมุดบันทึก ค่าถ่าย 

เอกสาร เป็นต้น  
๖. ผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงินกองทุนการผลิตทางการเกษตร ให้คณะกรรมการด าเนินการกลุ่ม

ผลิตทางการเกษตร เสนอขออนุมัติใช้เงินต่อผู้มีอ านาจในการอนุมัติ เช่น ครูเกษตร ครูใหญ่ (วงเงินที่
สามารถอนุมัติจ่ายได้แล้วแต่จะก าหนด) 

๗. ผู้มีอ านาจในการลงลายมือชื่อถอนเงินฝาก บัญชีกองทุนการผลิตทางการเกษตรก าหนดไว้ 
จ านวน   ๓  คน คือ 

๗.๑ ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
๗.๒ ครูรับผิดชอบกลุ่มผลิตทางการเกษตรที่รับผิดชอบกลุ่มนั้นๆ 
๗.๓ ครูคนอ่ืนๆ ในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ในการถอนเงินแต่ละครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ เป็นลายลักษณ์อักษรแนบเพื่อ
เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป และจะต้องมีผู้มีอ านาจในการลงลายมือชื่อถอนเงินฝากธนาคาร ๒ ใน ๓ คน
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในการถอนเงิน 

๘. การเก็บรักษาเงินสด ให้ครูที่รับผิดชอบกลุ่มผลิตทางการเกษตรเป็นผู้เก็บรักษาเงินสดในแต่
ละวัน โดยให้เก็บเงินสดไว้จ านวนหนึ่งในการบริหารจัดการในแต่ละวัน เช่น ไม่เกินวันละ ๑,๐๐๐ บาท 
จ านวนเงินสดส่วนที่เกินให้น าฝากธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ บัญชีกองทุนการผลิตทางการเกษตร
แต่ละกลุ่ม 

๙. การรับ-มอบเงินค่าจ าหน่ายผลผลิตของกลุ่ม ให้ครูที่รับผิดชอบกลุ่มผลิตทางการเกษตร
รับ-มอบเงินค่าจ าหน่ายผลผลิตของกลุ่มจากนักเรียนที่รับผิดชอบเป็นประจ าทุกสิ้นวันบัญชีรับ-จ่าย และ
ลงลายมือชื่อผู้เก็บรักษาเงินทุกสิ้นวัน หากพบว่ามีจ านวนเงินไม่ตรงกันต้องรีบตรวจหารายการผิดพลาด
ทันท ี

๑๐. การจัดท าบัญชีรับ-จ่าย และการท ารายงานรับจ่าย ให้มีการจัดท าบัญชีรับ-จ่ายและ
จัดท ารายงานรับ-จ่ายประจ าเดือน เพ่ือรายงานสถานภาพทางการเงิน  ดังนี้ 

๑๐.๑ กลุ่มผลิตทางการเกษตรจัดท าบัญชีรับ-จ่ายประจ ากลุ่มให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
และจัดท ารายงานรับ-จ่ายประจ าเดือน พร้อมทั้งส่งให้ครูใหญ่รับทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

๑๐.๒ ครูใหญ่สรุปรายงานรับ-จ่าย  และสถานภาพทางการเงินพร้อมส าเนาบัญชีเงินฝาก
ของกลุ่มการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียน  แล้วรายงานให้กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนทราบ
ทุก ๓ เดือน 
 ๑๑. การสิ้นสุดของกองทุนการผลิตทางการเกษตร กรณีที่มีเหตุท าให้ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรม ต่อไปได ้ให้อยู่ในอ านาจและดุลพินิจของผู้มีอ านาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
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๓. แนวทางการจัดท าแผนการจัดการการผลิตปศุสัตว์ของโรงเรียน 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 ก่อนที่จะเริ่มด าเนินการจัดท าแผนการจัดการการผลิตปศุสัตว์ของโรงเรียน   เราต้องทราบ
ข้อมูลส าคัญของโรงเรียนที่จ าเป็นต่อการวางแผนการผลิตปศุสัตว์  เช่น  จ านวนนักเรียน  สภาพพ้ืนที่ 
ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ วัฒนธรรมประเพณี  การคมนาคม  สภาพการเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน  วัตถุดิบ
อาหารสัตว์ในท้องถิ่น  เป็นต้น   เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวนั้นโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริส่วนใหญ่
มีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป  มีความเฉพาะของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกันไป โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ๑. ส ารวจความต้องการด้านปศุสัตว์ ของแต่ละโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน เพ่ือเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนและประเมินความพร้อมเบื้องต้น (ตามแบบ กปศ. ๐๐๑)  ประกอบด้วย 
     ๑.๑  ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน  ได้แก่   สังกัด  สถานที่ตั้ง  จ านวนนักเรียน-ครู ระยะทาง
จากจังหวัดถึงโรงเรียน  และช่วงเวลาที่รถยนต์สามารถเข้าถึงโรงเรียนได้  
     ๑.๒  สภาพการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน ได้แก่  สภาพโรงเรือน  จ านวนสัตว์ที่เลี้ยง และ
กองทุนเลี้ยงสัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  มีปญัหาการขโมยหรือไม่ 

๑.๓  ความต้องการของโรงเรียนในปีถัดไป   ได้แก่  พันธุ์สัตว์ที่ต้องการ และช่วงเวลาที่
พร้อมรับสัตว์  
 ๒. จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมกันจัดท าแผนการจัดการผลิตปศุสัตว์ของโรงเรียน      
(ตามแบบ กปศ. ๐๐๒)  ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้  
     ๒.๑ จ านวนนักเรียนและความต้องการผลผลิตประเภทเนื้อสัตว์  โดยค านวณได้จาก
จ านวนนักเรียนคูณด้วย ๔๐ กรัม (กรณีมีถั่วเมล็ดแห้ง)คูณจ านวนวันเรียน (๑๐๐ วัน/ภาคเรียน) แต่ถ้า
ไม่มีถัวเมล็ดแห้งค านวณจากจ านวนนักเรียนคูณด้วย ๘๐ กรัม คูณด้วยจ านวนวันเรียน ก็จะทราบว่าใน
แต่ละภาคเรียนต้องการปริมาณเนื้อสัตว์จ านวนเท่าไร  

๒.๒ กิจกรรมปศุสัตว์ของโรงเรียนที่จะด าเนินการในปีการศึกษานี้  นับจากเดือน
พฤษภาคมปีปัจจจุบัน-เดือนมีนาคมปีถัดไป  ได้แก่ จ านวนสัตว์ที่มีอยู่แล้ว ต้องการเพิ่มอีกจ านวนเท่าไร    
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๒.๓ การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ของโรงเรียน  ได้แก่  สภาพโรงเรือน  วัสดุอุปกรณ์ 
วัตถุดิบในท้องถิ่นที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้  พืชสมุนไพรที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์และป้องกันโรคสัตว์  และ
จ านวนเงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์ของโรงเรียน 

๒.๔ ขั้นตอนการด าเนินงาน  ช่วงเวลา และผู้รับผิดชอบ เป็นการก าหนดรายละเอียดใน
การเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดในขั้นตอนต่าง ๆ  ได้แก่ การเตรียมโรงเรือน อุปกรณ์  การจัดหาพันธุ์สัตว์  การ
จัดหาอาหารสัตว์  การจัดหาวัคซีนเวชภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตด้านอ่ืน ๆ  ก าหนดครูผู้รับผิดชอบและ
การจัดนักเรียนปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม 

๒.๕ การจัดการผลผลิตและการน าไปใช้ประโยชน์  ระบุวิธีการจัดการผลผลิตอย่างไร และ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างไร เช่น ประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวัน  จ าหน่ายให้แก่ชุมชน หรือเพ่ือการ
แปรรูปผลผลิต  เป็นต้น 

๒.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ก าหนดเป้าหมายหรือปริมาณของผลผลิตที่จะได้รับจากสัตว์    
แต่ละชนิดที่เลี้ยง เช่น จ านวนไข่ จ านวนเนื้อสัตว์ หรือจ านวนปู๋ยมูลสัตว์  เป็นต้น 

๒.๗ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  โดยรวบรวมสภาพปัญหาจากการเลี้ยงสัตว์ในด้าน
ต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา แล้วหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 ๓. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการผลิตปศุสัตว์ของโรงเรียน โดยรายงานเมื่อ
สิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี (ตามแบบ กปศ. ๐๐๓)  เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและวาง
แผนการด าเนินงานในปีถัดไป  ประกอบด้วย 
     ๓.๑ จ านวนนักเรียนและความต้องการผลผลิตประเภทเนื้อสัตว์  ค านวณตามข้อ ๒.๑ 

๓.๒ กิจกรรมปศุสัตว์ของโรงเรียนที่ท าในปีปัจจุบันและแผนที่จะท าในปีหน้า สรุปผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา และก าหนดแผนที่จะด าเนินการในปีหน้า 

๓.๓ ปริมาณผลผลิตประเภทเนื้อสัตว์ ๒ ภาคเรียน ได้แก่  ข้อมูลการผลิตประเภทเนื้อสัตว์
ในแต่ละเดือนของแต่ละภาคเรียน โดยใช้ข้อมูลที่โรงเรียนส่งส านักพระราชวัง (แบบ ว๔_๑๐๑) 

๓.๔ ปริมาณผลผลิตปศุสัตว์ที่ผลิตได้ (กรัม/คน/วัน)  โดยไม่รวมผลผลิตจากปลา หรือ
การประมงชนิดอื่น ๆ  

๓.๕ การทดสอบความรู้และทักษะของนักเรียนด้านการเกษตรยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา  
โดยวัดความรู้ ๔ หัวข้อ และวัดทักษะ  ๗ หัวข้อของนักเรียนชั้น ป.๓ ,ป.๖,ม.๓,ม.๖ (แบบ ว๔_๑๐๒) 

๓.๖ ผลทีไ่ด้รับ ระบุปริมาณและผลผลิตที่ได้รับจากสัตว์แต่ละชนิด และการจัดการผลผลิต 
๓.๗ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  ระบุปัญหาอุปสรรคในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมหา

แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
๓.๘ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นด้านการจัดท าแผนการผลิตปศุสัตว์  ระบุข้อคิดเห็นต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนการผลิตปศุสัตว์ 
 ดังรายละเอียดของแบบฟอร์มการจัดท าแผนการผลิตปศุสัตว์ในโรงเรียนฯ ต่อไปนี้  
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 กปศ. ๐๐๑ 
แบบส ารวจความต้องการด้านปศุสัตว์ 

กิจกรรมเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ประจ าปี................. 

 

๑. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน   
โรงเรียน/ศกร./ศศช...........................................................หมู่บ้าน............................................................ 
หมู่ที่.................ต าบล.......................................อ าเภอ...........................................จังหวัด......................... 
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น...................ถึงชั้น........................... รวมทั้งสิ้น................คน    จ านวนครู................คน    
ครูใหญ่............................................................................................โทร............ ......................................... 
ครูปศุสัตว์....................................................................................... .โทร..................................................... 
ระยะทางห่างจากอ าเภอ.......................................กิโลเมตร (จากจังหวัด...................................กิโลเมตร) 
ช่วงเวลาที่รถยนต์เข้าถึงโรงเรียนได้ตั้งแต่เดือน.......................................ถึงเดือน............ ........................... 
 

๒. สภาพการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน 
๑. สภาพโรงเรือน    ๑. สภาพดี    ๒. สภาพพอใช้  ๓. ต้องปรับปรุง  
๒. จ านวนสัตว์ที่มีในปัจจุบัน 
     ไก่พ้ืนเมือง............ตัว   ไก่ไข่...........ตัว  เป็ดเทศ...........ตัว   เป็ดไข่.............ตัว   สุกร............ตัว 
๓. อาหารที่ใช้เลี้ยง   ๑. อาหารส าเร็จรูป  ๒. อาหารในพื้นที่  ๓. เศษอาหาร 
๔. การสร้างกองทุนเลี้ยงสัตว์      ๑. ไม่มี   ๒. มี  จ านวน..............................บาท 
๕.  จาการเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านมา  มีปัญหาการโดยขโมยหรือไม่     ๑. ไม่มี       ๑. มี      

 

๓. ความต้องการของโรงเรียนในปี................. 
๖.  ได้รับการสนับสนุนอยู่กลุ่ม     ๑. ต้นแบบ      ๒. พัฒนา     ๓. ร.ร.ตั้งใหม่ 
๗.  พันธุ์สัตว์ที่ต้องการ  
 ๑. ไก่ไข่  จ านวน...............ตัว  ๔. เป็ดไข่ จ านวน................ตัว 
 ๒. ไก่พ้ืนเมือง จ านวน..............ตัว  ๕. สุกร จ านวน................ตัว 
 ๓. เป็ดเทศ  จ านวน..............ตัว  ๖. อ่ืน ๆ (ระบุ)........................ตัว 

๘.  ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการส่งมอบพันธุ์สัตว์ตั้งแต่เดือน..........................ถึง......................... 
 
 

     (ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอความต้องการ 
            (...................................................) 
     วันที่............เดือน..............................พ.ศ.............. 
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 กปศ.๐๐๒ 

แผนการจัดการการผลิตปศุสัตว์ของโรงเรียน 
 

โรงเรียน..............................................................................สงักัด................................. ............................ 
ที่ตั้ง...........................................................................................................................................................  
ครูปศุสัตว์ ผู้จัดท าแผน...............................................................โทรศัพท์............................... .................. 
E-mail address…………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 
๑. จ านวนนักเรียน ชั้นอนุบาล..................................คน ประถม ๑ – ๖ ............................................คน   
                        มัธยม ........................................คน นักเรียนบ้านไกลอยู่ประจ า..........................คน 
    ความต้องการผลผลิตประเภทเนื้อสัตว์ (จ านวนนักเรียน * วันเรียน * 40 กรัม)/1,000 = 
……………………………………………………………………………………………………………………………………กิโลกรัม 
หมายเหตุ –  ต้องมีถั่วเมล็ดแห้งเสริม  ๒๕  กรัม/คน/มื้อ   ถ้าไม่มีเนื้อสัตว์ต้องเป็น  ๘๐ กรัม/คน/มื้อ 
 

๒. กิจกรรมปศุสัตว์ของโรงเรียนที่จะท าในปีการศึกษานี้ (พ.ค.ปีปัจจุบัน – มี.ค.ปีหน้า) 
ชนิดสัตว์ จ านวน (ตัว) แหล่ง 

พันธุ์สัตว ์
สภาพสัตว์  

คอก อุปกรณ์ 
วัน/เดือน/ปี 

เริ่มเลี้ยง มีอยู่แล้ว ต้องการเพิ่ม 
๑) ไก่ไข่      
๒) ไก่พ้ืนเมือง      
๓) ไก่เนื้อ      
๔) เป็ดเทศ      
๕) เป็ดไข่      
๖) สุกร (พันธุ์)      
๗) สุกรขุน      
๘) แพะ      
๙) อ่ืนๆ      
๑๐) บ่อ Biogas      

 

๓. วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ของโรงเรียน ทรัพยากรเกษตรที่มีและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
    ๓.๑  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ คอกสัตว์ ที่มี และต้องจัดหาเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
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๓.๒  วสัดุอุปกรณ์ การเลี้ยงสัตว์ ที่มี และต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................... 

๓.๓  วัตถุดิบในท้องถิ่นที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. ....................................... 
.............................................................. ......................................................................................................  

๓.๔  พืชสมุนไพรที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ และป้องกันโรคระบาดสัตว์ 
........................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................................... ..................... 

๓.๕  อ่ืนๆ 
.................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................... ............. 

๓.๕  ปัจจุบัน ร.ร. มีเงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์ในธนาคาร..........................................................บาท 
       ใชห้มุนเวียนในการท ากิจกรรม.........................................บาท 
 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน ชว่งเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 

๔.๑  ชนิดสัตว์ที่จะเลี้ยง  ....................................................................................................... .............. 

ขั้นตอนการจัดหา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 

๑) เตรียมโรงเรือน อุปกรณ์ 
   

๒) จัดหาพันธุ์สัตว์ 
   

๓) จัดหาอาหารสัตว์ 
   

๔) วัคซินเวชภัณฑ์ ป้องกันโรค 
   

๕) ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ 
   

- ๒ - 
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๔.๒  ชนิดสัตว์ที่จะเลี้ยง  .....................................................................................................................  

ขั้นตอนการจัดหา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 

๑) เตรียมโรงเรือน อุปกรณ์ 
   

๒) จัดหาพันธุ์สัตว์ 
   

๓) จัดหาอาหารสัตว์ 
   

๔) วัคซินเวชภัณฑ์ ป้องกันโรค 
   

๕) ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ 
   

 

๔.๓   ชนิดสัตว์ที่จะเลี้ยง  ....................................................................................................... ............. 

ขั้นตอนการจัดหา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 

๑) เตรียมโรงเรือน อุปกรณ์ 
   

๒) จัดหาพันธุ์สัตว์ 
   

๓) จัดหาอาหารสัตว์ 
   

๔) วัคซินเวชภัณฑ์ ป้องกันโรค 
   

๕) ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ 
   

 

๔.๔  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. ....................................... 

๔.๕  การจัดนักเรียนปฏิบัติงาน (ชั้นเรียน จ านวนคน) 
....................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... .............................................................. 

- ๓ - 
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๕. การจัดการผลผลิต และการน าไปใช้ประโยชน์ 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................... .....................................................................................  
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ชนิดสัตว์ 
ปริมาณผลผลิต 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

ช่วงเวลาที่ได้ หมายเหตุ 

    
    
    
    

 

๗. ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงสัตว์ รายละเอียด แนวทางแก้ไข 

๑) โรงเรือน คอกสัตว์ อุปกรณ์   

๒) พันธุ์สัตว์   

๓) อาหารสัตว์   

๔) สุขภาพสัตว์ โรคระบาดสัตว์   

๕) การบันทึกข้อมูล บัญชีฟาร์ม   

๖) การน าผลผลิตไปประกอบเลี้ยง   

๗) การจ าหน่ายผลผลิตที่เกินความต้องการ   

๘) การจัดการของเสียจากสัตว์   

๙) อ่ืนๆ    

- ๔ - 
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 กปศ.๐๐๓ 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนการจัดการผลิตปศุสัตว์ของโรงเรียน  
(รายงานสิ้นเดือนมีนาคม) 

 

โรงเรียน..............................................................................สงักัด.................................................. ........... 
ที่ตั้ง...........................................................................................................................................................  
ครูปศุสัตว์ ผู้รายงานผล..............................................................โทรศัพท์................................................. 
E-mail address………………………………………...……………………………………………………………………………… 

 
๑. จ านวนนักเรียน  ชั้นอนุบาล......................................คน ประถม ๑ – ๖........................................คน   
                        มัธยม ..............................................คน นักเรียนบ้านไกลอยู่ประจ า.....................คน 
    ความต้องการผลผลิตประเภทเนื้อสัตว์ (จ านวนนักเรียน * วันเรียน * ๔๐ กรัม)/๑,๐๐๐  = 
………………………………………………………………………………………………………….…………. กิโลกรัม 
หมายเหตุ – ต้องมีถั่วเมล็ดแห้งเสริม ๒๕ กรัม/คน/มื้อ  ถ้าไม่มีเนื้อสัตว์ต้องเป็น ๘๐ กรัม/คน/มื้อ 
 
๒. กิจกรรมปศุสัตว์ของโรงเรียนที่ท าในปีปัจจุบัน และแผนที่จะท าในเทอมหน้า  

ชนิดสัตว ์ จ านวนสัตว์เลี้ยง (ตัว) จ านวนที่จะเลี้ยง   
ปีหน้า 

พันธุ์สัตว์ คอก 
อุปกรณ ์ต้องจัดหา 

วัน/เดือน/ปี 
เริ่มเลี้ยง เมื่อต้นปี ปลายปี 

๑) ไก่ไข่      
๒) ไก่พ้ืนเมือง      
๓) ไก่เนื้อ      
๔) เป็ดเทศ      
๕) เป็ดไข่      
๖) สุกร (พันธุ์)      
๗) สุกรขุน      
๘) แพะ      
๙) อ่ืนๆ      
๑๐) บ่อ Biogas      
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- ๒ - 
 

๓. ปริมาณผลผลิตประเภทเนื้อสัตว์ (ใช้ข้อมูลจากแบบรายงานที่ส่งส านักพระราชวัง แบบ ว๔_๑๐๑) 
ประเภทผลผลิตทางการเกษตร ปริมาณผลผลิต    เทอมต้น ปีการศึกษา............................ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
เนื้อสัตว์       
   สัตว์ปีก (ไก่ เป็ด)     (กก.)       
   ไข่ไก่ ไข่เป็ด           (ฟอง)       
   ไขอ่ื่นๆ ระบุ............. (ฟอง)       
   ปลา                    (กก.)       
   เนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อหมู (กก.)       
   อ่ืนๆ                         (กก.)       

 
ประเภทผลผลิตทางการเกษตร ปริมาณผลผลิต   เทอมปลาย ปีการศึกษา............................ 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
เนื้อสัตว์       
   สัตว์ปีก (ไก่ เป็ด)     (กก.)       
   ไข่ไก่ ไข่เป็ด           (ฟอง)       
   ไขอ่ื่นๆ ระบุ............. (ฟอง)       
   ปลา                    (กก.)       
   เนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อหมู (กก.)       
   อ่ืนๆ                         (กก.)       

 

หมายเหตุ  - น้ าหนักไข่ไก่ ฟองละประมาณ ๕๐ กรัม  ๒๐ ฟอง = ๑ กก. 
 
๔. ปริมาณผลผลิตปศุสัตว์ที่ผลิตได้ (กรัม/คน/วัน)=ปริมาณผลผลิตทั้งหมด (ไม่รวมปลา) (กก.) x ๑,๐๐๐ 
       จ านวนวันเรียน x จ านวนนักเรียน 

ปริมาณผลผลิตที่ได้ 
(กรัม/คน/วัน) 

เทอมต้น เทอมปลาย เฉลี่ยทั้งปี 

- จากปศุสัตว์    
- จากปลา    

รวม    
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- ๓ - 
ปัจจุบัน โรงเรียนมีเงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์ฝากในบัญชีธนาคาร/สหกรณ์ เป็นเงิน........................บาท 
และใช้หมุนเวียนอยู่ เป็นเงิน............................................................บาท 
 
๕. การทดสอบความรู้และทักษะของนักเรียนด้านการเกษตรยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา  

กรอบความรู้ 
ป.๓ ป.๖ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ความรู้       
๑. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท า

การเกษตรเพื่อการบริโภค 
      

๒. ผลกระทบจากการท าการเกษตรใน
รูปแบบต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสุขภาพอนามัย 

      

๓. วิธีการท าการเกษตรที่ส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

      

๔. การจัดการการผลิตภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

      

รวม       
ทักษะ       
๑. การเกษตรแบบผสมผสาน       
๒. การใช้ชีววธิีในการท าการเกษตร 

เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ าสกัด
ชีวภาพ เป็นต้น 

      

๓. การขยายพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์       
๔. การผลิตอาหารสัตว์ในครัวเรือน       
๕. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร       
๖. การจัดท าบัญชีฟาร์ม       
๗. การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การท าการเกษตรยั่งยืน 
      

รวม       
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- ๔ - 
๖. ผลที่ได้รับ  

ชนิดสัตว ์ ปริมาณผลผลิตที่ได้รับ การจัดการผลผลิต 
   
   
   

 
๗. ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรค ในการเลี้ยงสัตว์ รายละเอียด แนวทางแก้ไข 

๑) โรงเรือน คอกสัตว์ อุปกรณ์   
๒) พันธุ์สัตว์   
๓) อาหารสัตว์   
๔) สุขภาพสัตว์ โรคระบาดสัตว์   
๕) การบันทึกข้อมูล บัญชีฟาร์ม   
๖) การน าผลผลิตไปประกอบเลี้ยง   
๗) การจ าหน่ายผลผลิตที่เกินความต้องการ   
๘) การจัดการของเสียจากสัตว์   
๙) อ่ืนๆ    

 
๘. ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นด้านการจัดท าแผนการผลติปศุสัตว์  
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. .......................................
..................................................................... ...............................................................................................  
 

วันที่ส่งรายงาน................................................................ 
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๔. การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เป็นการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานในพ้ืนที่

โรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ  ที่ได้น าแนวทางการจัดการการผลิตทางการเกษตรนี้ไปใช้เพ่ือ
ประเมินว่าแนวทางนี้สามารถแก้ไขปัญหาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานการผลิตทางการเกษตร
ของโรงเรียนให้มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องตลอดปี ตามหลักการหรือ
แนวทางที่ได้น าเสนอไว้มากน้อยเพียงใด   และมีประเด็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร เพ่ือ
จะได้น ามาใช้ในการปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการด าเนินการในครั้งต่อไป   ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนานักเรียนและเยาวชนตามพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม  
ราชกุมารี , ๒๕๕๕. หน้า ๓๘) 

๓.๑ การติดตามผลการด าเนินงาน  การติดตามผลการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ 
ได้แก่ การติดตามผลการด าเนินงานภายใน และการติดตามผลการด าเนินงานภายนอก 

    ๓.๑.๑ การติดตามภายในโรงเรียน โดยครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เป็นการ
ก ากับ ติดตาม ดูแลและตรวจสอบว่า มีการด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้หรือไม่ ถูกต้องตามแผน 
ผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ 

๓.๑.๒ การติดตามจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน เช่น กองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนหรือตามสายการบังคับบัญชา  ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นการ
ติดตามว่างานเป็นไปตามแผน ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ รวมทั้งให้ค าปรึกษา
และช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 

๓.๒ การประเมินผลการด าเนินงาน  การประเมินผลการด าเนินงานการจัดการการผลิตทาง
การเกษตรของโรงเรียน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
ให้สามารถด าเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดความยั่งยืน มีประเด็น  ดังนี้ 

๓.๒.๑ ผลลัพธ์ (output) ที่เกิดขึ้นหรือผลผลิตที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดย 
โรงเรียนสามารถผลิตทางการเกษตรได้อย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

๓.๒.๒ วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน (process) ในการผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน ให้มีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตอย่างเพียงพอ สม่ าเสมอ รวมทั้งมีความยั่งยืน
สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 

๓.๒.๓ ผลที่ได้ (Outcome) หมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมการผลิตทาง
การเกษตรทั้งในเรื่องของความรู้และทักษะด้านการท าการเกษตรยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน โดยมีการวัดและประเมินผลในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  และ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และ ๖ 
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สรุป  
การบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ   ให้มี

ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของโครงการนั้น  มีปัจจัยส าคัญที่ต้องทราบเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ  ได้แก่  ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องการ  เป้าหมายความส าเร็จของโครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียน  แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  การเรียนรู้และการวัด
ประเมินผลความรู้   การเรียนรู้และการวัดประเมินผลทักษะ  หลักส าคัญของการจัดการผลิตทางการ
เกษตร  แนวทางการบริหารกลุ่มการผลิตทางการเกษตร และข้ันตอนด าเนินการบริหารกลุ่ม 

หลักการส าคัญของการจัดการการผลิตทางการเกษตร  เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่หลากหลาย พอเพียง
กับความต้องการบริโภคของนักเรียน สม่ าเสมอ ต่อเนื่องยั่งยืน รวมถึงการใช้พ้ืนที่ภายในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ   มีเรื่องที่ควรค านึงถึง  ได้แก่  การก าหนดเป้าหมายในการผลิตทางการเกษตรที่ชัดเจน 
ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ   การวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน  การจัดการบุคลากร 
อย่างเหมาะสม  การจดบันทึกผลการปฏิบัติงานทั้งปริมาณผลผลิตและปัญหาอุปสรรค   มุ่งเน้นการใช้
วิธีธรรมชาติในการผลิต  ให้ความส าคัญในการจัดการการผลิตทางการเกษตรทุกกิจกรรมและทุกขั้นตอน 
มีการจ าหน่ายผลผลิตผ่านสหกรณ์นักเรียนและจัดตั้งกองทุนการผลิตแต่ละกิจกรรม   มีการจัดการเรียน
การสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้นักเรียน   และมีการขยายผลสู่ครอบครัวนักเรียนเพ่ือขยายผล
การปฏิบัติสู่ชุมชน   เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน  ชุมชน  และเป็นพ้ืนฐานคุณภาพ
ชีวิตที่ดีต่อไป 
 แนวทางการจัดท าแผนการจัดการการผลิตปศุสัตว์  ของโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ     
ประกอบด้วย  ๓  ขั้นตอน ได้แก่  ๑) ส ารวจความต้องการด้านปศุสัตว์  ได้แก่  ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน  
สภาพการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน  และความต้องการของโรงเรียนในปีถัดไป  ๒) จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบ
เพ่ือร่วมกันจัดท าแผนการจัดการผลิตปศุสัตว์ของโรงเรียน    และ ๓) รายงานผลการด าเนินงาน       
ตามแผนการจัดการผลิตปศุสัตว์ของโรงเรียน  เมื่อสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี  เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
ในปีที่ผ่านมาและวางแผนการด าเนินงานในปีถัดไป   
 ส าหรับการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย  ๑) การติดตามผลการด าเนินงาน 
โดยแบ่งเป็น  ๒  ระดับ คือ การติดตามภายในโรงเรียน และการติดตามจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน  
และ ๒) การประเมินผลการด าเนินงาน  ๓ ประเด็นหลัก คือ  ผลลัพธ์ (output)   วิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงาน (process)  และผลที่ได้ (Outcome)  



~ ๑๑๔ ~ 
 

บทที่ ๖ 
 กรณีศึกษา : โรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนประสบผลส าเร็จ 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี   จังหวัดตาก 
 

 

 

 

 

 

 

๑. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี 
ชื่อโรงเรียน :   ต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี 
สถำนที่ตัง้ :   หมู่  ๓  ต ำบลโมโกร  อ ำเภออุ้มผำง  จังหวัดตำก 
ก่อตั้งโรงเรียน :   วันที่  ๒๓  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
เปิดสอน  :   ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑– ๖  นักเรียน  ๓๒๙   
จ ำนวนครู :   ๑๓   คน  โดยมี ดำบต ำรวจคณิต  ช่ำงเงิน  เป็นครูใหญ่ 
โรงเรียนมพ้ืีนที่   :    ๑๖  ไร่  ๔๐  ตำรำงวำ 
เบอร์โทรศัพท์ :   ๐๘๙-๙๔๓๑๐๒๕   
E-mail  :   mk_maeklongkee@hotmail.com 
ระยะทำง :   จำกจังหวัดตำกถึงโรงเรียน  ๒๐๕  กิโลเมตร 
 

๒. ข้อมูลกิจกรรมปศุสัตว์ของโรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองคี 
๒.๑  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมปศุสัตว์ของโรงเรียน 

 ในกำรด ำเนินกิจกรรมปศุสัตว์ของโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี ตั้งแต่ปี 
๒๕๕๒ เป็นต้นมำ ได้ก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินงำนไว้ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนากิจกรรมปศุสัตว์ 
“สนองพระราชด าริด้วยศรัทธา     พัฒนาสู่ความเข้มแข็งและย่ังยืน” 

   พลิกฟื้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน    นักเรียนได้ฝึกฝนและท าจริง” 
  



~ ๑๑๕ ~ 
 

พันธกิจ 
๑. จัดกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ที่สนองแนวพระรำชด ำริ  ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  

สยำมบรมรำชกุมำรี  ตำมแนวทำงของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. วำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่โรงเรียนอย่ำง

ต่อเนื่อง 
๓. เน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ  
๔. มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะทำงด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ 
 
ยุทธศาสตร์การเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๘ 
๑. ศึกษำแนวทำงและพัฒนำกำรเลี้ยงสัตว์ที่มีควำมเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ของโรงเรียน  
๒. เลี้ยงสัตว์ที่เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียน และวัตถุดิบในท้องถิ่น  ในปริมำณที่จะให้

ผลผลิตเพียงพอกับควำมต้องกำรของนักเรียน 
๓. เลี้ยงสัตว์ที่หลำกหลำยชนิด เพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยง และให้นักเรียนได้เรียนรู้และ  

ฝึกปฏิบัติจริง 
๔. ขยำยควำมร่วมมือสู่ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนและสร้ำงเครือข่ำยกำรเลี้ยงสัตว์ให้แพร่หลำยยิ่งขึ้น 
๕. จัดนักเรียนดูแลรับผิดชอบโครงกำรต่ำง ๆ ด้วยควำมสมัครใจ และลงมือปฏิบัติงำนด้วย  

ตนเอง โดยมีครูปศุสัตว์เป็นที่ปรึกษำ 
๖. สร้ำงกองทุนกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียนให้เพียงพอในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ด าเนินการ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
๑. กำรเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพื้น 
๒. กำรเลี้ยงไก่ไข่ขำว (เล็กฮอร์น)  
๓. กำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
๔. กำรเลี้ยงเป็นเทศ 
๕. กำรเลี้ยงเป็ดไข่ 
๖. กำรเลี้ยงห่ำน 
๗. กำรเลี้ยงสุกร 
๘. กำรผลิตอำหำรข้นเลี้ยงสัตว์ด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักเพ่ือลดต้นทุนกำรผลิต 
๙.  กำรผลิตอำหำรหมักจำกหยวกกล้วยส ำหรับเลี้ยงสัตว์ 
๑๐. กำรสร้ำงฟำร์มเครือข่ำยกำรผลิตปศุสัตว์ในชุมชน 
๑๑. กำรท ำผลิตภัณฑ์จำกผลผลิตที่ได้จำกกำรเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน (ไข่เค็ม/เนื้อแดดเดียว) 
๑๒. กำรผลิตปุ๋ยจำกวัสดุรองพ้ืนคอกสัตว์และมูลสัตว์ 



~ ๑๑๖ ~ 
 

๓. หลักการ/แนวทางในการด าเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ 
ในกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนปศุสัตว์ของโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคีนั้น  ได้

น้อมน ำหลักท่ีสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีทรงใช้ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำเด็กและ
เยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ๔ ประกำร มำเป็นหลักในกำรด ำเนินกิจกรรม  ได้แก่  ๑) โรงเรียนหรือ
สถำนศึกษำเป็นฐำนของกำรพัฒนำ   ๒) กำรพ่ึงตนเอง  ๓) กำรมีส่วนร่วมของชุมชน และ ๔) กำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงประหยัดและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

ทั้งนี้  ในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ได้น้อมน ำแนวทำงของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน  ประกอบด้วย  หลักควำมพอประมำณ  
มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน มีควำมรู้ และมีคุณธรรม ซึ่งจะได้กล่ำวในรำยละเอียดต่อไป  

 

๑. โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนา   โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำน
แม่กลองคี  ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นส ำคัญในกำรจัดกิจกรรมด้ำนปศุสัตว์  มุ่งเน้นที่จะสร้ำงให้โรงเรียน
เป็นแหล่งกำรเรียนรู้เรื่องกำรเลี้ยงสัตว์ตำมแนวทำงของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  เนื่องจำกเป็น
แนวทำงท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน  มีครูและนักเรียนที่มีควำมรู้และทักษะด้ำนกำร
เลี้ยงสัตว์ที่สำมำรถถ่ำยทอดให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่ำงดี เพรำะนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงและเป็น
ลูกหลำนของคนในชุมชน โดยมีครูปศุสัตว์และบุคลำกรในโรงเรียนเป็นที่ปรึกษำ  และเจ้ำหน้ำที่ปศุสัตว์
เป็นผู้ให้ค ำแนะน ำและสนับสนุนในด้ำนต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม 

รูปแบบกำรเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียนได้จัดเป็นฐำนเรียนรู้ตำมชนิดเลี้ยงสัตว์   เพ่ือให้นักเรียนและ
ชุมชนสำมำรถศึกษำกำรเลี้ยงได้ด้วยตนเอง ได้แก่ ฐำนกำรเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพ้ืน ฐำนกำรเลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง ฐำนกำรเลี้ยงเป็ดเทศ/เป็ดไข่  ฐำนกำรเลี้ยงสุกร/หมูหลุม  ฐำนกำรผสมอำหำรสัตว์เพ่ือลด
ต้นทุน ฐำนกำรผลิตอำหำรหมักจำกหยวกกล้วย เป็นต้น   

 

๒. การพึ่งตนเอง  โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี  ได้ยึดแนวทำงกำรเลี้ยงสัตว์
แบบพ่ึงตนเองเป็นเป้ำหมำยหลักในกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำในอดีตเมื่อ ๕-๖ 
ปีที่แล้ว   ไม่ประสบผลส ำเร็จเพรำะขำดควำมเข้มแข็งและยั่งยืนเพรำะต้องอำศัยหรือพ่ึงพำปัจจัยจำก
ภำยนอกเป็นหลัก  เมื่อขำดกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอกหรือมีปัญหำอุปสรรคเกิดข้ึน   กิจกรรม
ด้ำนปศุสัตว์ก็ไม่สำมำรถด ำเนินต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ดังนั้น ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒  เป็นต้นมำ จึงได้มีกำรวำงแผนกำรเลี้ยงสัตว์ที่เน้นกำรพ่ึงพำ
ตนเองเป็นส ำคัญเพ่ือควำมเข้มแข็งและยั่งยืนของโครงกำรด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  โดยให้
นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน ประกอบด้วยกิจกรรมส ำคัญ ดังนี้ 

๒.๑  กำรเลี้ยงสัตว์ที่หลำกหลำยชนิด  เพ่ือให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์หลำย
ประเภท  เกิดทักษะและสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรประกอบอำชีพหลังจำกจบกำรศึกษำแล้ว โดยในปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ มีกำรเลี้ยงสัตว์ในโครงกำร ณ วันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘  ดังนี้   



~ ๑๑๗ ~ 
 

   ๑) เลี้ยงไก่ไข่  จ ำนวน   ๑๒๑  ตัว 
   ๒) ไก่พ้ืนเมือง   จ ำนวน    ๔๕   ตัว 
   ๓) เป็ดเทศ   จ ำนวน    ๔๗   ตัว 
   ๔) เป็ดไข่   จ ำนวน    ๒๐   ตัว  
   ๕) สุกร   จ ำนวน    ๒๒   ตัว 
   ๖) ห่ำน  จ ำนวน      ๕   ตัว 
 

๒.๒  กำรลดกำรพ่ึงพำจำกภำยนอกและใช้วัสดุในพื้นที่ให้มำกที่สุด   ได้แก่  
๑) กำรผสมอำหำรสัตว์ใช้เองโดยใช้วัสดุที่มีในพ้ืนที่ เช่น  ข้ำวโพด  ข้ำวเปลือก  ร ำ  

ปลำยข้ำว  ใบกระถิน  เป็นต้น    
๒) กำรน ำต้นกล้วยมำหมักเป็นอำหำรเสริมส ำหรับเลี้ยงสัตว์โดยได้รับค ำแนะน ำจำกท่ำน

ทองทวี ดีมะกำร ที่ปรึกษำกรมปศุสัตว์ ดังนี้ 
 ๑. หยวกกล้วย  ๕๐ กิโลกรัม 
 ๒. ร ำละเอียด  ๓๐ กิโลกรัม 
 ๓. ดินแดง   ๔ กิโลกรัม  
 ๔. ขี้วัวแห้ง   ๔   กิโลกรัม 
 ๕. เกลือแกง(ทะเล)  ๒ ช้อน 
น ำส่วนผสมทั้งหมดมำหมักในถังมีฝำปิดอย่ำงน้อย ๕ วัน น ำไปให้สัตว์กินเป็นอำหำรเสริม

สำมำรถลดต้นทุนอำหำรสัตว์ได้ประมำณ  ๓๐ %  นอกจำกนี้ยังได้น ำสูตรกำรหมักอำหำรสัตว์ของ   
นำยพงษ์พันธ์  นันทขว้ำง (ครูแดง)   จำกจังหวัดล ำพูน   มำใช้ในกรณีที่วัตถุดิบบำงชนิดขำดแคลน   
ด้วยสูตร  ๑๐๐ : ๔ : ๑   ได้แก่ หยวกกล้วย,  ผักสด ๑๐๐ กิโลกรัม, น้ ำตำลทรำยแดง  ๔  กิโลกรัม 
และ เกลือแกง  ๑ กิโลกรัม  

น ำส่วนผสมแบ่งออกเป็น ๔ ส่วนเท่ำๆ กัน หมักในถังปิดฝำเหยียบให้แน่น ทิ้งไว้ ๘-๑๒ วัน ก็
น ำไปใช้เลี้ยงสัตว์   โดยผสมกับวัสดุอ่ืนๆ เช่น  ร ำ  ใบกระถิน เป็นต้น  

๓) กำรจัดนักเรียนรับผิดชอบแต่ละชนิดสัตว์ตำมควำมสมัครใจ   ก ำหนดหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของแต่ละคน โดยมี   จ่ำสิบต ำรวจเจริญรัตน์  โมกขศักดิ์  ครูปศุสัตว์ เป็นที่ปรึกษำ 
   

 ๓. การมีส่วนร่วม   จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำโรงเรียนได้ชักชวนให้ประชำชนมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียนเริ่มตั้งแต่กำรสร้ำงโรงเรือน   กำรสร้ำงรั้วกั้น
บริเวณเลี้ยงสัตว์  กำรสร้ำงฟำร์มเครือข่ำยด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์เพ่ือเพ่ิมฐำนกำรผลิตอำหำรโปรตีนจำกสัตว์
ให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของโรงเรียนและสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน  

 



~ ๑๑๘ ~ 
 

๔. การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด  เนื่องจำกโรงเรียนเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนจึงจ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงประหยัดเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด  ได้แก่  

๑)  มีกำรจัดระบบกำรใช้น้ ำในกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกันกับชุมชน   และมีกำรวำง
แผนกำรใช้น้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำรขุดลอกสระส ำหรับเก็บน้ ำและคลองส่งน้ ำภำยในโรงเรียน
ส ำหรับเลี้ยงปลำ ใช้ในกำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 

๒)  กำรน ำทรัพยำกรที่มีในท้องถิ่นมำใช้ประโยชน์ในกำรเลี้ยงสัตว์โดยไม่มีผลกระทบต่อ
ชุมชน โดยเฉพำะต้นกล้วยป่ำซึ่งมีจ ำนวนมำกในพ้ืนที่  ท ำให้ลดต้นทุนด้ำนอำหำรสัตว์ลง   

 

๔. สรุปผลการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ 

 
 

 
 
 
 

 
ตั้งแต่โรงเรียนด ำเนินงำนภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน 

ตำมวิสัยทัศน์  พันธกิจ และกลยุทธ์ที่ก ำหนดขึ้นตำมแผนกำรผลิตของโรงเรียนตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้น
มำ เป็นเวลำกว่ำ ๕ ปี  ได้มีกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงครู นักเรียนและชุมชน  มีกำรแก้ไขและปรับปรุง
ข้อบกพร่องต่ำง ๆ อยู่ตลอดเวลำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน จนท ำให้กำร
ด ำเนินงำนประสบผลส ำเร็จเป็นที่น่ำพอใจ  สำมำรถน ำผลผลิตส่งประกอบเลี้ยงโดยผ่ำนระบบสหกรณ์ได้
อย่ำงต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำ ๘๐ % ของควำมต้องกำร สำมำรถสร้ำงเงินกองทุนกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์เพ่ือ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำนในรุ่นต่อไปได้อย่ำงมั่นคง ซึ่งยอดเงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์  ณ  
วันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ จ ำนวน ๑๓๑,๗๒๗.๖๕ บำท  โดยมีโครงกำรต่ำง ๆ ที่โรงเรียนได้
ด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  ประกอบด้วย 

 

๔.๑  กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยลาน   
โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี   ได้เริ่มด ำเนินกิจกรรมกำรเลี้ยงไก่ไข่มำตั้งแต่ปี  

๒๕๔๕  โดยกำรสนับสนุนขององค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) แต่ไม่มีหลักฐำนด้ำน
เอกสำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำน  



~ ๑๑๙ ~ 
 

ต่อมำในปี ๒๕๕๑ กรมปศุสัตว์ ได้น ำไก่ไข่ที่ผลิตเองมำทดลองเลี้ยง จ ำนวน ๒๐๐ ตัว (รับแทน
โรงเรียน ตชด. บ้ำนหม่องก๊ัวะ และโรงเรียน ตชด.บ้ำนแม่จันทะ)  แต่เนื่องจำกทนสภำพหนำวเย็น และ
ขำดแคลนอำหำรในบำงช่วง  จึงท ำให้ไม่ประสบผลส ำเร็จ เหลือไก่ที่ให้ผลผลิตได้เพียง  ๒๘  ตัว โดย
เลี้ยงแบบปล่อยลำน  ต่อมำในปี ๒๕๕๒  ก็ปรับวิธีกำรเลี้ยงเป็นแบบขังกรงตับ จนสิ้นสุดกำรเลี้ยงไก่ชุด
ดังกล่ำว ผลกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นสุดกำรเลี้ยงมีเงินกองทุนประมำณ ๓,๐๐๐ บำท   

ต่อมำในปีงบประมำณ ๒๕๕๒ โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนไก่ไข่อีกครั้งหนึ่ง จ ำนวน  ๖๐ ตัว 
ในระยะแรกเลี้ยงแบบขังกรงตับ ซึ่งกำรให้ผลผลิตอยู่ ในระดับพอใช้เนื่องจำกมีปัญหำด้ำนอำหำรและ
อำกำศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยท ำให้ป่วยและตำยด้วยโรคหวัดหน้ำบวมจ ำนวนหนึ่ง  คงเหลือไก่ไข่ที่ให้
ผลผลิตตลอด  ๕๒ สัปดำห์  จ ำนวน ๓๐ ตัว เลี้ยงโดยใช้อำหำรข้นเพียงอย่ำงเดียวให้กินวันละ ๒ เวลำ 
เมื่อสิ้นสุดกำรเลี้ยงมีเงินกองทุนเหลือ ประมำณ  ๒,๐๐๐ บำท 

ต่อมำในปีงบประมำณ ๒๕๕๓  ได้รับกำรสนับสนุนไก่ไข่จำกกรมปศุสัตว์  จ ำนวน  ๕๐ ตัว 
โรงเรียนใช้เงินกองทุนซื้อเพ่ิมอีก  ๓๐  ตัว รวมเป็น ๘๐ ตัว โดยเปลี่ยนรูปแบบกำรเลี้ยงจำกขังกรงตับ
มำเป็นกำรเลี้ยงแบบปล่อยลำน   มีบริเวณให้ไก่เดินเพ่ือหำแมลงและกินหญ้ำสด  เสริมด้วยอำหำรหมัก
จำกหยวกกล้วย ให้ไข่ประมำณ ๖๕-๗๐ %  ในระยะแรกยังไม่เพียงพอในกำรน ำไปประกอบเลี้ยงและ
เมื่อสิ้นสุดกำรเลี้ยงในปี ๒๕๕๓   มีเงินกองทุนเหลือ  ๑,๓๙๕  บำท      

  ในวันที่  ๒๑  สิงหำคม ๒๕๕๓  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำกได้น ำไก่ไข่กรมปศุสัตว์ อำยุ ๑๒ 
สัปดำห์  จ ำนวน  ๑๐๐  ตัว ขึ้นมำเลี้ยงในโรงเรียนเพ่ือให้ไก่ปรับตัวเข้ำกับสภำพพ้ืนที่และภูมิอำกำศ 
หลังจำกนั้นอีก  ๔  สัปดำห์ จึงน ำไก่ไข่ข้ึนมำอีก ๑๐๐ ตัว(อำยุ ๑๖ สัปดำห์) โดยเลี้ยงแบบปล่อยลำน มี
กำรแบ่งโรงเรือนออกเป็น ๓ ส่วน  คือ ๑) ส่วนที่เป็นคอกนอนและออกไข่  ๒) ส่วนที่เป็นบริเวณเดินเล่น
ส ำหรับกินแมลงในกระบะแกลบและให้อำหำรเสริมหยวกกล้วย  โดยมีน้ ำที่ผ่ำนกำรกรองแบบภูมิปัญญำ
พ้ืนบ้ำนและผสมเกลือไอโอดีนให้กินตลอดเวลำ  และ ๓) ส่วนที่เป็นแปลงหญ้ำส ำหรับให้ไก่กินพืชสีเขียว 
อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง  โดยไก่เริ่มให้ผลผลิตเมื่อวันที่  ๒๕ ธันวำคม ๒๕๕๓ (อำยุ ๒๘ สัปดำห์)  

ในปีงบประมำณ ๒๕๕๔ ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท จำกกองทุน
พัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร กรมปศุสัตว์ (กพด.กรมปศุสัตว์)  ส ำหรับสร้ำงโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่
แบบปล่อยลำน  ขนำดกว้ำง ๖ เมตร  ยำว  ๑๕ เมตร พ้ืนที่ภำยในโรงเรือน ๙๐ ตำรำงเมตร เลี้ยงไก่ไข่
ได้สูงสุด ๓๖๐ ตัว (๑ ตร.ม./๔ ตัว) ซึ่งโรงเรียนได้ใช้เลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยลำนมำจนถึงปัจจุบัน  โดยได้
สร้ำงแปลงหญ้ำส ำหรับให้ไก่ได้ออกก ำลังกำยและจิกกินหญ้ำ ขนำด ๔๐๐ ตร.ม. และได้ปลูกหญ้ำรูซี่ 
หญ้ำกินนี และเนเปียร์ปำกช่อง ๑ เพ่ือตัดมำให้ไก่กินอย่ำงเพียงพอ 

กำรเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี  นอกจำกจะได้ผลผลิตคือไข่
ที่น ำมำประกอบเลี้ยงแล้ว  ยังได้ปุ๋ยมูลไก่ผสมแกลบไปใช้ในกำรปรับปรุงดินอีกด้วย   ท ำให้ดินที่มีสภำพ
ไม่เหมำะสมแก่กำรปลูกพืชมีคุณภำพที่ดีขึ้น  ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อปุ๋ยบ ำรุงดิน  และท ำให้
ปลูกพืชผักส ำหรับน ำไปประกอบเลี้ยงได้มำกขึ้น แต่ประกำรส ำคัญคือกำรทักษะและให้ควำมรู้แก่



~ ๑๒๐ ~ 
 

นักเรียน  สำมำรถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนทุกคน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ขึ้นไป  
ท ำให้นักเรียนเห็นควำมส ำคัญของกำรเลี้ยงไก่ไข่  กำรมีควำมรับผิดชอบ  กำรมีวินัย  และควำมสมัคร
สมำนสำมัคคีในหมู่คณะ และรู้จักกำรท ำงำนเป็นทีมอีกด้วย 

ปัจจุบันได้มีกำรน ำผลผลิตทั้งหมดส่งสหกรณ์ของโรงเรียน เพ่ือน ำไปประกอบเลี้ยงในระหว่ำง
เปิดภำคเรียน  หำกปิดภำคเรียนก็จะขำยให้แก่ชุมชน 

 
ตารางท่ี  ๔    สรุปผลกำรเลีย้งไก่ไข่ของ รร.ตชด.บ้ำนแม่กลองคี  ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๕-๒๕๕๗ 

รุ่นที ่ ปีการศึกษา 
จ านวน 
(ตัว) 

รูปแบบการเลี้ยง 
เงินคงเหลือ 

(บาท) 
๑ ๒๕๔๕ ๑๐๐   ขังกรงตับ ใช้อำหำรส ำเร็จรูป ๑๐๐ % ไม่มีข้อมูล 
๒ ๒๕๕๑ ๒๐๐   ปล่อยพื้น(ไม่มีลำนเดิน)ใช้อำหำรส ำเร็จรูป 

๑๐๐ % (กรมปศุสัตว์ทดลองเลี้ยงในพ้ืนที่) 
๓,๐๐๐ 

๓ ๒๕๕๒  ๖๐   ขังกรงตับ ใช้อำหำรส ำเร็จรูป ๑๐๐ % ๒,๐๐๐ 
๔ ๒๕๕๓ ๘๐  ปล่อยลำน ใช้อำหำรส ำเร็จรูปเสริมด้วย

อำหำรหมัก 
๑,๓๙๕ 

๕ ๒๕๕๔ ๒๐๐  ปล่อยลำน ใช้อำหำรส ำเร็จรูปเสริมด้วย
อำหำรหมัก 

๘,๖๑๑ 

๖ ๒๕๕๕ ๒๐๐ ปล่อยลำน ใช้อำหำรส ำเร็จรูปเสริมด้วย
อำหำรหมัก 

๓๔,๖๙๑ 

๗ ๒๕๕๖ ๑๕๐ ปล่อยลำน ใช้อำหำรส ำเร็จรูปเสริมด้วย
อำหำรหมัก 

๑๙,๒๐๓ 

๘ ๒๕๕๗ ๑๒๐ ปล่อยลำน ใช้อำหำรส ำเร็จรูปเสริมด้วย
อำหำรหมัก และหญ้ำสดตัดให้กิน 

๕,๙๐๗ 

รวม ๗๔,๘๐๗ 
 

  
นอกจำกนี้ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ได้น ำ “ไก่ไข่สีขำว” หรือไก่พันธุ์เล็กฮอร์น มำทดลองเลี้ยง 

จ ำนวน  ๕๐  ตัว จำกศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ  อ ำเภอด่ำนซ้ำย  จังหวัดเลย พบว่ำ มีปัญหำ
เรื่องกำรปรับตัวระยะแรก(ตำย ๒๐ ตัว) หลังจำกที่ปรับตัวได้แล้ว(ประมำณ ๑ เดือน) ก็สำมำรถเลี้ยงได้
และให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี (๘๐ % ขึน้ไป)  ปัจจุบันคงเหลือ  ๒๐ ตัว และยังคงให้ผลผลิตอยู่ 

 
 



~ ๑๒๑ ~ 
 

๔.๒  กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
กำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองของโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี   ได้เริ่มมำพร้อมกับ

กำรก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งดูจำกสภำพโรงเรือนที่มีอยู่เดิม  แต่เนื่องจำกมีกำรสับเปลี่ยนก ำลังพลเป็นประจ ำ 
จึงท ำให้ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลไม่ต่อเนื่อง  แต่จำกข้อมูลที่มีอยู่พบว่ำได้เลี้ยงอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องมำ
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘  ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกกรมปศุสัตว์  และเลี้ยงมำอย่ำงต่อเนื่อง   

พันธุ์ไก่พ้ืนเมืองที่เลี้ยงส่วนมำกจะเป็นไก่ประจ ำถิ่น และบำงส่วนเป็นไก่ที่กรมปศุสัตว์สนับสนุน
จำกพ้ืนล่ำง  โดยโรงเรียนจะมีกำรคัดพ่อ-แม่พันธุ์ทดแทนไว้อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเป็นฐำนในกำรผลิตในปี
ถัดไป เมื่อมีจ ำนวนมำก ๆ ก็จะส่งประกอบเลี้ยง จนกระทั่งในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ ได้มีกำรน ำไก่เหลือง
หำงขำว ไก่ประดู่หำงด ำ และไก่เทำทองค ำ มำทดลองเลี้ยงเพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักไก่พ้ืนเมืองเหล่ำนี้ และ
ได้ให้กำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเป็นกำรเลี้ยงเพ่ือเป็นแหล่งศึกษำของศูนย์เรียนรู้กำรผลิตปศุสัตว์ตำมแนวทำง
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ส ำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษำดูงำนของนักเรียนและบุคคลทั่วไป  
ปัจจุบันโรงเรียนได้เน้นกำรผลิตสุกรเป็นหลักรองลงมำคือไก่ไข่แบบปล่อยลำน  ส่วนกำรเลี้ยงเป็ดเทศ  
เป็ดไข่ ห่ำนและไก่พ้ืนเมือง จึงเป็นกำรเลี้ยงเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้มำกกว่ำมุ่งเน้นผลผลิต  

ปัจจุบันมีไก่พ้ืนเมือง  ๔๕ ตัว เป็นพ่อแม่พันธุ์  ๒๑  ตัว  ลูกไก่-ไก่รุ่น  ๒๔  ตัว  ส ำหรับรำยได้
จำกกิจกรรมเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔-๒๕๕๗  มีดังนี ้

 
ตารางท่ี  ๕   สรุปผลกำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ของ รร.ตชด.บ้ำนแม่กลองคี  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 

ปีการศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

รายได้สุทธิ 
(บาท) 

๒๕๕๓ ๑๖,๒๐๐ ๗,๘๙๐ ๘,๓๑๐ 
๒๕๕๔ ๑๐,๙๔๐ ๔,๗๕๐ ๖,๑๙๐ 
๒๕๕๕ ๑๑,๑๖๐ ๔,๒๕๐ ๖,๙๑๐ 
๒๕๕๖ ๑๐,๐๘๐ ๓,๖๕๐ ๖,๔๓๐ 
๒๕๕๗ ๗,๙๐๐ ๓,๖๕๐ ๔,๒๕๐ 
รวม ๕๖,๒๘๐ ๒๔,๑๙๐ ๓๒,๐๙๐ 
 

๔.๓  กิจกรรมการเลี้ยงเป็ดเทศ 
กิจกรรมกำรเลี้ยงเป็ดเทศของโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี  ได้ด ำเนินกำรมำ

อย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี   จนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่ำหำกจะพูดถึงโรงเรียนต ำรวจตระเวน
ชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี ก็จะนึกถึงเป็ดเทศ  เพรำะมีจ ำนวนมำกและสำมำรถขยำยพันธุ์ให้แก่โรงเรียน
ด้วยกันหลำยแห่ง  โดยได้มีกำรคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์มำอย่ำงต่อเนื่องด้วยวิธีธรรมชำติ   



~ ๑๒๒ ~ 
 

กำรด ำเนินงำนในช่วงแรก ๆ จะให้แม่เป็ดเป็นผู้ฟักและเลี้ยงลูกเอง และมีปัญหำลูกเป็ดตำยใน
ระยะแรกค่อนข้ำงมำก เหลือรอดประมำณ ๕๐ %  ท ำให้สูญเสียลูกเป็ดไปจ ำนวนหนึ่ง  ต่อมำจึงหำ
วิธีกำรเลี้ยงใหม่ โดยหลังจำกที่แม่เป็ดฟักออกเป็นตัวแล้ว ก็จะแยกลูกมำกกด้วยไฟฟ้ำและเลี้ยงด้วย
อำหำรไก่เล็ก เมื่อโตแข็งแรงดีแล้วจึงปล่อยเข้ำฝูงท ำให้มีอัตรำกำรตำยลดลง   
 ปัจจุบันมีเป็ดเทศ รวมทั้งสิ้น ๔๗ ตัว เลี้ยงด้วยอำหำรหมักหยวกกล้วยผสมกับเศษอำหำร 
นอกจำกนี้ยังให้แม่เป็ดท ำหน้ำที่ฟักไข่ให้แก่ห่ำนอีกด้วย  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕  เป็นต้นมำ   กำรเลี้ยงเป็ดเทศ   
ก็เช่นเดียวกบักำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง คือเลี้ยงเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป และได้มี
กำรขยำยสู่ชุมชนให้แก่ฟำร์มเครือข่ำยกำรผลิตปศุสัตว์ จ ำนวน  ๑๐ รำย  หำกมีเหลือก็จ ำหน่ำยให้แก่
สหกรณ์เพ่ือน ำไปประกอบเลี้ยง   โดยมีรำยได้จำกกำรเลี้ยงเป็ดเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน รวมเป็น
เงิน ๔๘,๐๑๒ บำท  หักค่ำใช้จ่ำยค่ำอำหำรและอ่ืน ๆ คงเหลือเงิน ๑๒,๕๐๒  บำท ดังตำรำง  
 
ตารางท่ี ๖    สรุปผลกำรเลี้ยงเป็ดเทศ  ของ รร.ตชด.บ้ำนแม่กลองคี  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 

ปีการศึกษา 
รายรับ  
(บาท) 

รายจ่าย  
(บาท) 

รายได้สุทธิ  
(บาท) 

๒๕๕๓ ๑๘,๑๐๐ ๑๔,๖๐๐ ๓,๕๐๐ 
๒๕๕๔ ๑๑,๖๐๐ ๘,๑๐๐ ๓,๕๐๐ 
๒๕๕๕ ๑๐,๑๐๐ ๗,๖๐๐ ๒,๕๐๐ 
๒๕๕๖ ๓,๖๐๐ ๒,๕๖๐ ๑,๐๔๐ 
๒๕๕๗ ๔,๖๑๒ ๒,๖๕๐ ๑,๙๖๒ 
รวม ๔๘,๐๑๒ ๓๕,๕๑๐ ๑๒,๕๐๒ 

 
๔.๔  กิจกรรมการเลี้ยงเป็ดไข่ 
กำรเลี้ยงเป็ดไข่ของโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี  ได้เริ่มด ำเนินกำรเมื่อ วันที่  

๑๗  ธันวำคม  ๒๕๕๓ เนื่องจำกผลผลิตไก่ไข่ยังไม่เพียงพอในกำรประกอบเลี้ยง  จึงต้องหำผลผลิตอ่ืน
ทดแทน  โดยได้รับกำรสนับสนุนเป็ดไข่จำกส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  
จ ำนวน ๖๐ ตัว   ในระยะแรกมีปัญหำเรื่องกำรปรับตัว เนื่องจำกสภำพพ้ืนที่ต่ำงกันมำก(จำกพ้ืนรำบลุ่ม
เป็นภูเขำสูง) คงเหลือที่ให้ผลผลิต ๕๘  ตัว เลี้ยงโดยใช้อำหำรหมักหยวกกล้วยเสริมด้วยข้ำวเปลือก  
เลี้ยงมำจนถึงปี ๒๕๕๕ จึงหยุดเลี้ยงเนื่องจำกปลดเป็ดชุดดังกล่ำว และไม่สำมำรถหำเป็ดไข่ใหม่มำ
ทดแทนได้  จนกระทั่งเดือนมกรำคม ๒๕๕๘ ได้รับกำรสนับสนุนเป็นไก่ไข่สำว จำกศูนย์พัฒนำปศุสัตว์
ตำมพระรำชด ำริ  อ ำเภอด่ำนซ้ำย  จังหวัดเลย  จ ำนวน  ๒๐ ตัว  ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มให้ผลผลิตแล้ว  

 
 
 
 



~ ๑๒๓ ~ 
 

 ๔.๕  กิจกรรมการเลี้ยงสุกร 
กำรเลี้ยงสุกรของโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๒ 

ประเภท คือ กำรเลี้ยงแม่พันธุ์พ้ืนเมืองเพ่ือผลิตลูก  และกำรเลี้ยงสุกรขุนเพ่ือจ ำหน่ำยและส่งสหกรณ์
เพ่ือน ำไปประกอบเลี้ยงนักเรียน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้ำงรำยได้มำกที่สุด เนื่องจำกปรับวิธีกำรเลี้ยงจำก
เดิมที่ขังแม่สุกรบนคอกซีเมนต์มำเป็นเลี้ยงบนคอกดิน เมื่อลูกหย่ำนมจึงเอำมำขุนในคอกซีเมนต์ และอีก
ส่วนหนึ่งก็แบ่งให้ฟำร์มเครือข่ำยน ำไปเลี้ยงเพ่ือแบ่งผลผลิตให้แก่โรงเรียน  หรือจ ำหน่ำยคืนให้แก่
โรงเรียน  สุกรที่เลี้ยงในปัจจุบัน  ประกอบด้วย  

๑. แม่พันธุ์  ๘  ตัว ได้แก่   สุกรลูกผสมลำร์จไวท์-แลนด์เลจ ๑ ตัว   สุกรพันธุ์พ้ืนเมือง  ๑ ตัว 
และ สุกรลูกผสมเหมยซำน  ๗  ตัว (ท้อง ๓ ตัว)   

๒) ลูกสุกร   ๒๑  ตัว 
รำยได้จำกกำรเลี้ยงสุกรที่ผ่ำนมำ ส่วนใหญ่ได้จำกกำรจ ำหน่ำยลูกสุกรหย่ำนม ในรำคำตัวละ  

๑,๐๐๐  บำท โดยในปี ๒๕๕๗ จ ำหน่ำยลูกสุกรได้  ๘๐  ตัว  เป็นเงิน  ๘๐,๐๐๐ บำท  ส ำหรับกำรเลี้ยง
ใช้หยวกกล้วยหมักเป็นหลัก ผสมด้วยเศษอำหำรและต้มข้ำว ผสมร ำข้ำว  ท ำให้ต้นทุนด้ำนอำหำรลด
ต่ ำลงมำกกว่ำในอดีต มีรำยรับหลังจำกหักค่ำอำหำรมำกขึ้น ทั้งนี้โรงเรียนได้ใช้เครื่องหั่นหยวกแทนกำร
ให้นักเรียนหั่นด้วยมือซึ่งสะดวกและละเอียดกว่ำ เมื่อน ำมำหมักท ำให้มีควำมน่ำกินมำกขึ้น  ซึ่งรำยได้
จำกกำรเลี้ยงสุกรพอสรุปได้ดังนี้  

 

ตารางท่ี ๗    สรุปผลกำรเลี้ยงสุกร  ของ รร.ตชด.บ้ำนแม่กลองคี  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 

ปีการศึกษา 
รายรับ  
(บาท) 

รายจ่าย  
(บาท) 

รายได้สุทธิ  
(บาท) 

๒๕๕๔ ๔๑,๙๐๐ ๑๒,๗๕๐ ๒๙,๑๕๐ 
๒๕๕๕ ๙,๖๐๐ ๘,๕๕๐ ๑,๐๕๐ 
๒๕๕๖ ๑๘,๙๐๐ ๑๑,๕๕๐ ๗,๓๕๐ 
๒๕๕๗ ๑๖๔,๔๐๐ ๑๓,๓๐๐ ๑๕๑,๑๐๐ 

รวม ๒๓๔,๘๐๐ ๔๖,๑๕๐ ๑๘๘,๖๕๐ 

 
 ๔.๖  กิจกรรมการเลี้ยงหมูหลุม 

 กำรเลี้ยงหมูหลุมของโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี  เริ่มด ำเนินกำรเมื่อวันที่ ๘ 
ธันวำคม  ๒๕๕๓ เพรำะเห็นว่ำกำรเลี้ยงหมูหลุมไม่ใช่เรื่องยุ่งยำก สำมำรถกินอำหำรหมักที่โรงเรียนท ำ
ขึ้นได้ และแกลบที่รองพ้ืนคอกของหมูหลุมยังเป็นปุ๋ยอินทรีย์น ำไปปรับปรุงดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์
เหมำะส ำหรับกำรเพำะปลูกได้เป็นอย่ำงดี   โดยในใช้พันธุ์หมูที่โรงเรียนผลิตได้เองคือ ลูกผสมพ้ืนเมือง 
เลี้ยงตำมรูปแบบกำรเลี้ยงหมูหลุม ดังนี้ 



~ ๑๒๔ ~ 
 

 ๑. เตรียมหลุมลึก ๙๐ เซนติเมตร โดยใช้ไม้ไผ่ขัดแตะเป็นผนังคอกแทนกำรขุดหลุม เนื่องจำก
อยู่ในพื้นท่ีชื้นแฉะ 
 ๒. ใส่แกลบที่ได้จำกโรงสีข้ำวของโรงเรียนผสมเกลือแกง  ถ่ำนหุงข้ำว  น้ ำหมักชีวภำพ และ  
พ.ด.๒  ตำมสัดส่วนที่ก ำหนด โดยแบ่งเป็นชั้น ๆ  
    อำหำรที่เลี้ยงในระยะแรกใช้อำหำรส ำเร็จรูปเป็นหลักเสริมด้วยอำหำรหมักจำกหยวกกล้วย  
หลังจำกนั้นอีก ๑ เดือน  จึงให้อำหำรหมักจำกหยวกกล้วยเป็นหลักเสริมด้วยอำหำรข้นบ้ำงบำงส่วน วัน
ละ ๒ เวลำ มีน้ ำสะอำดให้กินตลอดเวลำ ปัจจุบันน ำแม่สุกรมำเลี้ยงเป็นหมูหลุมเพื่อรอกำรผสมซึ่งช่วยให้
หมูไม่เครียด เมื่อท้องใกล้คลอดก็ย้ำยลงคอกดินต่อไป 
 โรงเรียนสำมำรถผลิตปุ๋ยหมักจำกพ้ืนคอกหมูหลุมได้ปีละ ประมำณ  ๒-๓ ตัน   สำมำรถลด 
ต้นทุนด้ำนกำรซื้อปุ๋ยได้ปีละประมำณ  ๓๐,๐๐๐ – ๔๕,๐๐๐  บำท (ตันละ  ๑๕,๐๐๐  บำท) 
 
 
 

 ๔.๗  การผลิตอาหารหมักจากหยวกกล้วย 
กำรเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคีในอดีตเมื่อ ๖ ปีที่แล้ว ที่ไม่

ประสบผลส ำเร็จเนื่องจำกต้องพ่ึงพำอำหำรสัตว์จำกภำยนอกเป็นหลัก  โรงเรียนไม่สำมำรถผลิตอำหำร
สัตว์ได้เอง   ท ำให้ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยไปกับค่ำอำหำรเป็นส่วนใหญ่ และสุดท้ำยก็ไม่สำมำรถเลี้ยงได้อย่ำง
ต่อเนื่อง  ท ำให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียน  ต้องซื้อจำกภำยนอกเป็นหลัก 
 จนกระท่ังมีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียนในปี ๒๕๕๓  
จึงได้มีกำรศึกษำหำแนวทำงที่จะลดต้นทุนด้ำนอำหำรสัตว์และหันมำใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นมำเป็นวัตถุดิบ
ในกำรผลิตอำหำรสัตว์เพ่ือลดกำรพ่ึงพำจำกภำยนอกให้มำกที่สุด  และในปีเดียวกันก็ได้รับค ำแนะน ำ
จำกท่ำนทองทวี  ดีมะกำร  ที่ปรึกษำกรมปศุสัตว์  ได้แนะน ำให้ใช้ต้นกล้วยมำหั่นและหมักรวมกับ
วัตถุดิบอ่ืนๆ ตำมสัดส่วนที่เหมำะสม  เพื่อน ำมำเป็นอำหำรสัตว์ได้ทุกชนิด   
 ในระยะแรกๆ ได้ทดลองท ำในปริมำณที่ไม่มำกนัก เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรน ำไปใช้เลี้ยง
สัตว์ชนิดต่ำง ๆ ของโรงเรียน  และได้มีกำรสอนนักเรียนให้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนของ
กระบวนกำรหมักควบคู่ไปด้วย  จนในที่สุดก็สำมำรถใช้เป็นอำหำรหลักในกำรเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน ทุก
ชนิด โดยมีกำรปรับให้เหมำะสมกับชนิดสัตว์ก่อนน ำไปเลี้ยง เช่น กำรเพ่ิมใบกระถินแห้ง ข้ำวโพดบด 
และกำรย่อยให้มีขนำดเล็กลง เพ่ือให้สัตว์กินได้สะดวก  เป็นต้น 
 ในอดีตในกำรหั่นหยวกแต่ละครั้งต้องให้นักเรียนบ้ำนไกลที่พักในโรงเรียนช่วยหั่น แต่เนื่องจำก
จ ำนวนสัตว์มีมำกข้ึน ควำมต้องกำรอำหำรหมักมำกข้ึน จึงต้องหำเครื่องช่วยในกำรหั่นหยวกมำใช้เพ่ือให้
กำรผลิตอำหำรหมักเพียงพอกับควำมต้องกำร  จนกระทั่งปลำยปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ก็ได้รับกำร
สนับสนุนเครื่องหั่นหยวกจำกส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำก (มูลค่ำ ๑๘,๕๐๐ บำท) ซึ่งสำมำรถหั่นหยวก
และซอยละเอียดได้ ท ำให้ง่ำยในกำรหมักและสัตว์ชอบกินมำก สำมำรถเลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิด  
 



~ ๑๒๕ ~ 
 

ส่วนผสมที่ใช้ในการท าอาหารหมัก  ประกอบด้วย   
 ๑. หยวกกล้วยหั่นหรือสับ  ๕๐  กิโลกรัม  ๔. ขี้วัวแห้ง   ๔   กิโลกรัม 
 ๒. ร ำละเอียด   ๓๐  กิโลกรัม  ๕. น้ ำตำลทรำย    ๑   กิโลกรัม 
 ๓. ดินแดง    ๔   กิโลกรัม  ๖. เกลือแกง   ๒   ช้อนแกง 
 

 เมื่อหมักในถังปิดฝำเป็นเวลำ  ๕  วันแล้วน ำไปให้สัตว์กินโดยปรับให้เหมำะสมกับสัตว์แต่ละ
ชนิด  โดยปัจจุบันผลิตอำหำรหมักเดือนละ ๑,๒๐๐ กิโลกรัม  (ต้นทุนรวมประมำณ ๑.๐๐ บำท/
กิโลกรัม)  แต่เนื่องจำกกำรหมักด้วยสูตรนี้ต้องใช้ถังส ำหรับใส่จ ำนวนมำก    โรงเรียนจึงวิธีหมักหยวก
ด้วยสูตร ๑๐๐ : ๔ : ๑  ซึ่งใช้ถังหมักไม่มำกแต่สำมำรถเอำไปขยำยผลได้มำกขึ้น 
 

 ผลที่ได้จากการผลิตอาหารหมัก 
๑.  ลดต้นทุนด้ำนอำหำรสัตว์ในภำพรวม ประมำณ  ๖๐ % 
๒.  นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะที่สำมำรถน ำไปใช้ได้จริง 
๓.  กลิ่นของมูลสัตว์ลดลงและแห้งง่ำย ไม่สร้ำงมลภำวะแก่สิ่งแวดล้อม 
๔.  แมลงวันไม่มีรบกวนสัตว์  ท ำให้สัตว์มีสุขภำพจิตดี 
๕.  นักเรียนรู้จักกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม  มีวินัย และมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่    
 

สรุปผลการด าเนินงานการเลีย้งสัตว์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีรายได้สุทธิ ๑๖๒,๖๕๑  บาท 
 

ตารางท่ี ๘   สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรเลี้ยงสัตว์  ของ รร.ตชด.บ้ำนแม่กลองคี  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



~ ๑๒๖ ~ 
 

๔.๘  การผสมอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน 
โรงเรียน ตชด.บ้ำนแม่กลองคี  ตั้งอยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดตำก ประมำณ ๒๐๕ กิโลเมตร เส้นทำง

คดเคี้ยวมำก ใช้เวลำเดินทำงจำกจังหวัดตำก ประมำณ ๔ ชั่วโมง ท ำให้กำรขนส่งอำหำรสัตว์ค่อนข้ำง
ล ำบำก ต้องเสียค่ำขนส่งเพ่ิมจึงส่งผลให้รำคำอำหำรสัตว์สูงกว่ำอ ำเภอแม่สอดหรือจังหวัดตำก กิโลกรัม
ละ ๓-๕ บำท (ประมำณ ๑๐๐-๑๕๐ บำทต่อถุง) ดังนั้นโรงเรียนจึงคิดหำต้นทุนด้ำนอำหำรสัตว์ 
ประกอบกับในพ้ืนที่มีกำรปลุกข้ำวโพดจ ำนวนมำก  ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้เป็นอำหำรสัตว์ได้ จึงได้ขอ
ค ำปรึกษำจำกส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำกเพ่ือผลิตอำหำรสัตว์แบบลดต้นทุน  เนื่องจำกโรงเรียนเน้น
กำรเลี้ยงไก่ไข่และสุกรเป็นหลัก ท ำให้ต้องใช้อำหำรเลี้ยงสัตว์   ปีละประมำณ  ๒๕,๐๐๐  กิโลกรัม    
(๒๕ ตัน)  

ในปี  ๒๕๕๗  ได้รับกำรสนับสนุนถังผสมอำหำรสัตว์แบบมือหมุนจำกศูนย์วิจัยและพัฒนำ
อำหำรสัตว์ขอนแก่น  จึงได้มีกำรทดลองผสมอำหำรสัตว์ใช้เอง   โดยใช้เงินทุนซื้อเครื่องบดข้ำวโพด    
ในพ้ืนที่ต่อมำได้รับค ำแนะน ำจำกนำยเฉลิมพล  บุญเจือ  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำม
พระรำชด ำริ  อ ำเภอด่ำนซ้ำย   จังหวัดเลย  ในกำรผสมหัวอำหำรแบบเข้มข้น  
ประกอบด้วย 

 ๑. กำกถั่วเหลือง   ๑๖.๘    กก. 
 ๒. ปลำป่น    ๕.๐  กก.  
 ๓. เปลือกหอย    ๕.๐  กก. 

๔. เกลือ       ๑.๐  กก. 
๕. พรีมิกซ์   ๐.๑๒  กก. 
๖. ใบกระถิน    ๓.๐  กก. 
๗. ไดแคลเซียม    ๐.๕  กก. 
 

เมื่อผสมแล้วจะท ำให้ได้หัวอำหำรเข้มข้น มีโปรตีน ๓๕-๔๐ เปอร์เซ็นต์  ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์
โปรตีนของกำกถั่วเหลืองและปลำป่น รำคำเฉลี่ย   ๑๔-๑๕ บำท/กิโลกรัม (รำคำท้องตลำด ๑๙-๒๐ 
บำท/กิโลกรัม) ในกำรน ำไปใช้ก็น ำไปผสมกับข้ำวโพดบด หรือร ำ หรือปลำยข้ำว ให้ครบ ๑๐๐ กิโลกรัม 
ก็จะได้อำหำรผสมที่มีโปรตีนประมำณ  ๑๗-๑๙ เปอร์เซ็นต์  ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เรำผสม รำคำเฉลี่ย 
๙.๕๐-๑๐.๕๐  บำท/กิโลกรัมละ  (รำคำท้องตลำด  ๑๕-๑๘ บำท)  หำกเป็นไก่ไข่ก็สำมำรถน ำไปเลี้ยง
ได้ทันทีในอัตรำ  ตัวละ ๑๐๐-๑๑๐ กรัม/ตัว/วัน  แต่ถ้ำเป็นเป็ดและสุกรก็จะน ำไปผสมกับหยวกหมัก 
ร ำข้ำว ข้ำวต้มและเศษผัก ก็จะท ำให้ช่วยลดต้นทุนด้ำนอำหำรลงได้มำกขึ้น  ท ำให้มีรำยได้จำกกำรเลี้ยง
สุกรมำกขึ้น รำยละเอียดดังตำรำงด้ำนล่ำง 

 
 



~ ๑๒๗ ~ 
 

ตารางท่ี ๙  เปรียบเทียบกำรใช้อำหำรสัตว์แบบเดิมกับกำรใช้อำหำรผสมเอง  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๗ 

ชนิดสัตว์ 
ความต้องการ 

ใช้อาหาร 
(กก./ปี) 

อาหารที่ใช้จริงในปี ๒๕๕๗ รวมอาหาร
ส าเร็จ 

+ อาหาร 
ผสมเอง 

หมายเหตุ 
อาหาร
ส าเร็จ 

อาหาร 
ผสมเอง 

อาหาร
หมัก 

ไก่ไข ่ ๔,๘๐๐ ๑,๒๐๐ ๓,๓๐๐ ๖๐๐ ๔,๕๐๐ ค่ำอำหำรทั้งหมด 
๙๐,๕๔๐ +๕๐,๐๐๐ 
=๑๔๐,๕๔๐บำท 
ประหยดั ๓๐๖,๕๖๐ 
บำท คิดเป็นร้อยละ 
๖๘.๕ 

ไก่พ้ืนเมือง ๑,๕๐๐ ๑๒๐ ๔๘๐ ๙๐๐ ๖๐๐ 
เป็ดเทศ ๒,๐๐๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓,๕๐๐ ๙๐๐ 
สุกร ๑๘,๐๐๐ ๖๐๐ ๑,๒๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑,๘๐๐ 
รวม(กก.) ๒๖,๓๐๐ ๒,๒๒๐ ๕,๒๘๐ ๒๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐ 
เป็นเงิน 
(บำท) 

๔๔๗,๑๐๐ ๓๗,๗๔๐ ๕๒,๘๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๙๐,๕๔๐ 

 
๔.๙  การเตรียมวัตถุดิบส าหรับเป็นอาหารสัตว์ 

 ตั้งแต่โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี  ได้ด ำเนินกำรเลี้ยงสัตว์โดยมุ่งเน้นสร้ำง
ควำมเข้มแข็งและยั่งยืน   โดยกิจกรรมส ำคัญที่ท ำมำอย่ำงต่อเนื่องคือกำรผลิตอำหำรหมักจำก      
หยวกกล้วย  กำรผสมอำหำรสัตว์ด้วยกำรเสริมวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น และปัจจุบันได้เน้นกำรผสมอำหำร
ข้นใช้เอง เพื่อลดต้นทุนค่ำอำหำรและค่ำขนส่ง   ดังนั้นจึงต้องมีกำรจัดหำหรือเตรียมวัตถุดิบอำหำรสัตว์
ให้เพียงพอกับควำมต้องกำร  โดยมีทั้งที่มีอยู่เดิมในโรงเรียนและที่ขอควำมร่วมมือกับชุมชนในกำร
ด ำเนินกำร  ซึ่งกิจกรรมท่ีส ำคัญมีดังนี้ 
 

๑. การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เนื่องจำกปัจจุบันโรงเรียนมีกำรผสมอำหำรสัตว์ใช้เอง  ซึ่งต้องใช้ข้ำวโพดเป็นวัตถุดิบใน

กำรผลิตอำหำรสัตว์จ ำนวนมำก  ดังนั้น จึงต้องจัดเตรียมข้ำวโพดให้เพียงพอในกำรผลิตอำหำรสัตว์  ทั้ง
ที่โรงเรียนผลิตเอง โดยขอใช้พ้ืนที่ของผู้ปกครองนักเรียนที่สละให้โรงเรียนยืมปลูกข้ำวโพดและช่วยดูแล
ให้ เมื่อถึงฤดูเก็บเก่ียวก็น ำมำเก็บไว้ในโกดังเก็บข้ำวโพดของโรงเรียน   
 

๒. การท าใบกระถินตากแห้ง 
เนื่องจำกในบริเวณโรงเรียนมีต้นกระถินขึ้นอยู่หลำยต้น  จึงมีกำรน ำใบมำตำกแห้งเพ่ือใช้ใน

กำรผสมอำหำรสัตว์ เพรำะใบกระถินตำกแห้งจะเป็นแหล่งโปรตีนที่ส ำคัญ  และเพ่ือประหยัดต้นทุนด้ำน
อำหำรสัตว์  อีกท้ังยังท ำให้สัตว์มีสุขภำพดีอีกด้วย  โดยผลิตได้เดือนละประมำณ  ๕๐ กิโลกรัม   

 
 



~ ๑๒๘ ~ 
 

๓. การใช้ปลูกหญ้าบุหงานราเป็นอาหารสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หญ้าบุหงานรา  (Thysanostigma siamensis J.B. Imla วงศ ์ACARITHACEAE)   เป็นไม้
พุ่มขนำดเล็ก  ต้นสูง ๘๐-๑๐๐ เซนติเมตร  ล ำต้นเป็นสี่เหลี่ยมมีขนอ่อนปกคลุมเรียบ  ขึ้นได้ทั่วไป ใน
พ้ืนที่โล่งดินเหนียวปนลูกรังโดยเฉพำะในภำคใต้   โดยน ำต้นพันธุ์มำจำกศูนย์วิจัยและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเขำไชยรำช   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

คุณค่าทางอาหาร อำยุ ๔๕ วัน   ล ำต้นและใบมีค่ำโปรตีน ๑๗.๘๖ % เยื่อใยส่วน ADF  
๓๖.๖๐ % ,NDF ๔๒.๐๒ %,แคลเซียม ๓.๓๘ %,ฟอสฟอรัส ๐.๕๘ %,โปแตสเซียม  ๓.๙๑ % และ
แทนนิน ๐.๖๒ %  มีค่ำกำรย่อยได้ของวัตถุแห้ง(DMD) ๗๔.๕๘ %  โดยวิธี Nylon bag technique 
(ท่ีมำ : กองอำหำรสัตว์  กรมปศุสัตว์) 

โรงเรียนได้ศึกษำข้อมูลและเห็นว่ำน่ำจะน ำมำเลี้ยงสัตว์ได้ อีกทั้งโปรตีนค่อนข้ำงสูง จึงได้
น ำมำปลูกในพ้ืนที่ ประมำณ ๐.๕ งำน ซึ่งในฤดูฝนจะแพร่พันธุ์ไปเป็นจ ำนวนมำก  โดยได้น ำมำเป็น
ส่วนผสมในอำหำรหมักส ำหรับน ำไปเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร เป็ดเทศ เป็นต้น ในบำงครั้งก็ตัดสด ไปให้สุกร
กิน  โดยเริ่มปลูกอย่ำงจริงจังในปี ๒๕๕๔ และปัจจุบันได้แพร่ขยำยไปเต็มพ้ืนที่ของโรงเรียน ซึ่งจะน ำ
ผลิตอำหำรหมักในฤดูฝนและตัดสดให้สุกรและไก่ไข่กินเป็นอำหำรเสริม 

 

๔. การปลูกมันส าปะหลังและอ้อย 
โรงเรียนได้มีกำรปลูกมันส ำปะหลัง เพ่ือเป็นวัตถุดิบอำหำรสัตว์  ซึ่งได้รับควำมอนุเครำะห์

จำกผู้ปกครองของนักเรียน พ้ืนที่  ๑ งำน และส่วนหนึ่งก็ปลูกในพื้นที่ว่ำงของโรงเรียน โดยได้ด ำเนินกำร
มำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน 

นอกจำกที่กล่ำวมำแล้ว  ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ โรงเรียนได้ปลูกอ้อยเพ่ือน ำมำใช้ในกำรผลิต
อำหำรหมัก  เพ่ือประหยัดเงินในกำรซื้อน้ ำตำลทรำย ซึ่งเป็นพระรำชกระแสพระรำชด ำรัส ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสที่เสด็จทรงงำน ณ โรงเรียนต ำรวจตระเวน
ชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี  เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวำคม  ๒๕๕๓  ซึ่งในปัจจุบันได้ให้ผลผลิตแล้ว โดยสำมำรถ
ใช้แทนน้ ำตำลทรำยแดง  ในอัตรำอ้อย ๑๐ กิโลกรัม  สำมำรถแทนน้ ำตำลทรำยแดงได้ ๑ กิโลกรัม โดย
หั่นไปพร้อมกับหยวกกล้วยและน ำไปหมัก 



~ ๑๒๙ ~ 
 

๔.๑๐  การปลูกหญ้าส าหรับเลี้ยงสัตว์ 
 เนื่องจำกโรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้ำนแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของหลำยหน่วยงำน 
ท ำให้มีผู้มำศึกษำดูงำนตลอดเวลำ อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นศูนย์ผลิตปศุสัตว์ให้แก่ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด
ตำก มีกำรเลี้ยงสัตว์จ ำนวนมำก โดยเฉพำะไก่ไข่และสุกร ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรสร้ำงแปลงหญ้ำเพ่ือตัดไป
ให้สัตว์กินและท ำเป็นอำหำรหมักเลี้ยงสุกรในอนำคต ประกอบด้วย หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง ๑,  หญ้ำรูซี่ ,  
หญ้ำกินนี  และถั่วฮำมำต้ำ  โดยมีพ้ืนที่รวมกัน ประมำณ   ๒  งำน 
 
 
 
 
 
 
 

 กำรปลูกหญ้ำรูซี่ของ รร.ตชด.บ้ำนแม่กลองคี 
 

 ๔.๑๑  การแปรรูปผลผลิต (ผลิตไข่เค็ม) 
กำรผลิตไข่เค็มของโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี  เป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตที่

เหลือจำกกำรส่งประกอบเลี้ยง โดยได้น ำไข่เป็ด และไก่ไข่พันธุ์เล็กฮอร์นมำผลิตเป็นไข่เค็ม  เพ่ือจ ำหน่ำย
ให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป  โดยผลิตมำแล้วปีละประมำณ ๕๐๐ ฟอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งช่วงปิดภำค
เรียน ซึ่งมีไข่เหลือจ ำนวนมำก  จ ำหน่ำยในรำคำ ๓ ฟอง ๒๐ บำท  ซึ่งมีวิธีกำรท ำดังนี้ 
 ๑. เกลือ  ๑  กิโลกรัม ผสมน้ ำ  ๑๐  ลิตร  ต้มให้เดือดแล้วตั้งทั้งไว้ให้เย็น   

๒. ล้ำงไข่เป็ดให้สะอำด  
๓. เอำไข่ใส่ในโอ่งดิน ใช้ไม้ไผ่ขัดปิดไม่ให้ไข่ลอย 
๔. ใส่น้ ำเกลือลงในโอ่งดินให้ท่วมไข่  แล้วปิดฝำทิ้งไว้ 

๑๕-๒๐  วัน  จึงน ำไปบริโภคได้ 
นอกจำกนี้ยังมีกำรท ำเนื้อแดดเดียวด้วย เนื่องจำก 

เวลำช ำแหละสุกรและท ำอำหำรไม่หมดก็จะน ำมำท ำเป็นเนื้อแดดเดียว 
เพ่ือจ ำหน่ำยผ่ำนระบบสหกรณ์ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 



~ ๑๓๐ ~ 
 

 ๔.๑๒  แก๊สชีวภาพพลังงานทดแทนและแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 กำรผลิตแก๊สชีวภำพของโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี  ได้จัดตั้งขึ้นโดยได้รับ
กำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำก  เพ่ือเป็น 
ตัวอย่ำงให้แก่ชุมชนในด้ำนกำรน ำมูลสัตว์มำผลิตเป็น 
แก็สชีวภำพ    สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยของแก็สหุงต้ม 
ได้ เดือนละประมำณ ๓๐๐ บำท  นอกจำกนี้ยังใช้เป็น 
แหล่งเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์ของนักเรียน และเป็นสื่อ 
กำรเรียนกำรสอนเรื่องแก๊สให้แก่นักเรียนด้วย  
 

 ๔.๑๓  กิจกรรมการสร้างฟาร์มเครือข่ายการผลิตปศุสัตว์ 
 ในปี ๒๕๕๗ โรงเรียนได้ขยำยเครือข่ำยกำรผลิตปศุสัตว์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และเป็น
เครือข่ำยกำรผลิตปศุสัตว์ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน  จ ำนวน  ๑๐ รำย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงฟำร์มเครือข่ำยกำรเลี้ยงสัตว์ตำมแนวทำงของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ๔.๑๔  การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ 
 เนื่องจำกโรงเรียนมีกำรเลี้ยงสัตว์จ ำนวนมำกหลำกหลำยชนิด  และมีผู้มำเยี่ยมชมอย่ำงต่อเนื่อง 
ท ำให้ต้องมีกำรควบคุมป้องกันโรคสัตว์อย่ำงดีเพ่ือป้องกันกำรติดโรคและเพ่ือเป็นตัวอย่ำงให้แก่นักเรียน 
และผู้ที่มำเยี่ยม  ซึ่งโรงเรียนได้ให้ควำมส ำคัญในข้อนี้มำก โดยก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมป้องกัน
โรคสัตว์ไว้ดังนี้  

๑. มีกำรก ำหนดบริเวณเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดเป็นสัดส่วน มีโรงเรือนที่มั่นคงแข็งแรง มีพ้ืนที่
เพียงพอกับจ ำนวนสัตว์ และมีรั้วแบ่งบริเวณ ไม่ปะปนกัน 

๒. มีกำรฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยงของโรงเรียนทุกตัว ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด โดยท ำทั้งสัตว์
ของโรงเรียน และของฟำร์มเครือข่ำยฯ ของโรงเรียนด้วย 



~ ๑๓๑ ~ 
 

๓. มีกำรท ำอ่ำงจุ่มน้ ำยำฆ่ำเชื้อหน้ำโรงเรือนทุกแห่งและเก็บตัวอย่ำงส่งตรวจ  เพ่ือหำเชื้อ
โรคที่อำจตกค้ำงหรือติดอยู่ในตัวสัตว์  อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๒ ตัวอย่ำง  โดยส่งตรวจที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนือ(ตอนล่ำง)   จังหวัดพิษณุโลก   ซึ่งผลล่ำสุดไม่พบเชื้อโรค 

 

 ๔.๑๕  การจ าลองวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 
 เนื่องจำกชุมชนบ้ำนแม่กลองคี  เป็นชำวกะเหรี่ยงทั้งหมด  ดังนั้น จึงได้จ ำลองวิถีชีวิตชำว
กะเหรี่ยงมำไว้ในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นฐำนเรียนรู้วิถีชีวิตของชนเผ่ำกะเหรี่ยงว่ำมีควำมเป็นอยู่อย่ำงไรและ
มีควำมเชื่อหรือวัฒนธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเลี้ยงสัตว์อย่ำงไร 
 

๕. การจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์และฐานเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ 
 

 ๕.๑ ความเป็นมา 
 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี  ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตำมแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง มำตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตำก ได้สนับสนุน
งบประมำณในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว และในปีดังกล่ำวโรงเรียนได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรเลี้ยงสัตว์
เป็นครั้งแรก  และได้ยึดแนวทำงกำรเลี้ยงสัตว์แบบลดต้นทุนตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และ
ปลำยปี ๒๕๕๓  ได้ส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือกในงำนประชุมวิชำกำร ๓๐  ปี กพด. ระดับภำคเหนือ 
และได้รับคัดเลือกให้น ำเสนอหน้ำที่ประทับ เมื่อวันที่๒๗  ธันวำคม  ๒๕๕๓   เรื่อง “กำรเลี้ยงสัตว์ตำม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง”  โดย สิบต ำรวจเอก เจริญรัตน์  โมกขศักดิ์  และได้รับกำรคัดเลือกจำกผลงำน
ทั้งหมดท่ัวประเทศให้น ำเสนอผลงำน ในกำรประชุมวิชำกำรสำมทศวรรษกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนใน
ถิ่นทุรกันดำรฯ ระดับชำติ ในวันที่  ๓๐  มีนำคม ๒๕๕๔  ณ อำคำรมหำจักร-ีสิรินธร  คณะอักษรศำสตร์  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 ต่อมำโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน ร.ร.ตชด ตำมแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงจำก กก.ตชด.๓๔ และอีกหลำยหน่วยงำนตลอดมำ จนกระทั่งได้เข้ำร่วมโครงกำรศูนย์
เรียนรู้กำรผลิตปศุสัตว์ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ ๕ รอบ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่  
๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๖  โดยโรงเรียนได้ปรับปรุงสถำนที่ 
และกำรเลี้ยงเพ่ือให้เหมำะสมกับกำรเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 
และเพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  ได้แก่ 
 ๑. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้กำรผลิต 
ปศุสัตว์อย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
พ่ึงตนเองได้  เป็นแบบอย่ำงที่ดีของโรงเรียนอื่น ๆ  
ผู้ปกครองนักเรียน  และประชำชนผู้สนใจทั่วไป 



~ ๑๓๒ ~ 
 

 ๒. เพ่ือส่งเสริมกำรผลิตปศุสัตว์ในโรงเรียนและครัวเรือนผู้ปกครองนักเรียน ให้มีกำรผลิตอำหำร
โปรตีนอย่ำงเพียงพอ สร้ำงควำมม่ันคงทำงอำหำรในชุมชน 

๓. เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนเป้ำหมำย และนักเรียนจำกโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงได้ศึกษำเรียนรู้ 
ฝึกปฏิบัติกำรผลิตปศุสัตว์ มีทัศนคติที่ดีต่อกำรท ำกำรเกษตรเลี้ยงสัตว์ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง  เป็นพื้นฐำนของกำรศึกษำต่อระดับสูงและกำรประกอบอำชีพในอนำคต 

 

 ๕.๒  การปรับปรุงพ้ืนที่และเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

สภำพพ้ืนที่ในปี ๒๕๕๑ 

 

 

 

 

 

กำรปรับปรุงในระยะแรกด้วยกำรจัดระบบน้ ำและบ ำรุงดิน 
 

 

 

 

 

สภำพแปลงเกษตรในปัจจุบันใช้ปุ๋ยจำกกำรเลี้ยงสัตว์ปรับปรุงดินและท ำบล็อกป้องกันดินไหล 



~ ๑๓๓ ~ 
 

 ๕.๓  การปรับปรุงของกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน 

 กำรด ำเนินกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียนเพ่ือรองรับกำรเป็นศูนย์เรียนรู้กำรผลิตปศุสัตว์
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ ๕ รอบ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘ นั้น ได้เตรียมกำรมำตั้งแต่ปี ๒๕๕๖  
โดยได้ประชุมร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำน ได้แก่ 
 

๑)  ด ำเนินกำรตำม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์กำรเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒) ปรับปรุงโรงเรือนให้เหมำะสมกับกำรเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่
นักเรียนและผู้สนใจให้สำมำรถน ำไปปรับใช้ได ้

๓)  มีรั้วแบ่งชนิดสัตว์เป็นสัดส่วนและมีอ่ำงจุ่มน้ ำยำฆ่ำเชื้อ ก่อนเข้ำโรงเรือนทุกแห่ง 
๔) ปรับปรุงและสร้ำงแหล่งอำหำรสัตว์ในโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์ 
๕) ปรับปรุงและสร้ำงฐำนเรียนรู้ฯ พร้อมข้อมูลของแต่ละฐำน ให้พร้อมในกำรเรียนรู้จริง 
๖) ประชุมครู นักเรียน และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เพ่ือชี้แจงท ำควำมเข้ำใจร่วมกัน 
๗)  จัดนักเรียนเข้ำเรียนรู้ในแต่ละฐำนโดยบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน โดย

ก ำหนดให้มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในศูนย์ฯ ไม่น้อยกว่ำ สัปดำห์ละ ๑ ครั้ง  
๘) จัดกิจกรรม “วันเรียนรู้งำนปศุสัตว์” ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕-๖  
๙)  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ โดยคัดเลือกจำกครู นักเรียน ชุมชน และ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  จ ำนวน  ๒  ชุด  ได้แก่ 



~ ๑๓๔ ~ 
 

๑. กรรมกำรบริหำรศูนย์เรียนรู้ฯ มีหน้ำที่ในกำรวำงแผน ให้แนวทำง  ก ำกับดูและกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์ฯ  และให้ค ำปรึกษำต่ำง ๆ มีดำบต ำรวจคณิต  ช่ำงเงิน ครูใหญ่ เป็นประธำนและ
กรรมกำรอ่ืน ๆ รวมทั้งสิ้น ๑๑ คน  โดยมีนำยบุญส่ง  มำอ่อน ปศุสัตว์อ ำเภออุ้มผำง  และ นำยมำนพ 
โชคดี หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำเทคโนโลยีกำรปศุสัตว์   ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำก   เป็นที่ปรึกษำ  

๒. กรรมกำรด ำเนินงำนศูนย์เรียนรู้ฯ  มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ให้บรรลุ
เป้ำหมำย  มีดำบต ำรวจทวัตร์  พรหมมำ เป็นประธำน และมีกรรมกำรอ่ืน ๆ รวมทั้งสิ้น ๒๓ คน โดยมี
ดำบต ำรวจคณิต  ช่ำงเงิน ครูใหญ่ นำยบุญส่ง  มำอ่อน ปศุสัตว์อ ำเภออุ้มผำง และนำยมำนพ  โชคดี 
หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำเทคโนโลยีกำรปศุสัตว์  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำก  เป็นที่ปรึกษำ 

๑๐)  แต่งตั้งครูและนักเรียนรับผิดชอบประจ ำฐำนเรียนรู้  ประกอบด้วยครู ๑-๒ คน นักเรียน 
๑-๓ คน และผู้แทนชุมชนอย่ำงน้อย  ๑  คน  รวม  ๑๐ ฐำนเรียนรู้หลัก โดยมีจ่ำสิบต ำรวจเจริญรัตน์  
โมกขศักดิ์   เป็นผู้ประสำนงำน และจัดวิทยำกรแทนหำกผู้รับผิดชอบไม่อยู่ 
 

 

 

 

 

๑๑) แต่งตั้งครูภำษำต่ำงประเทศเป็นผู้ช่วยวิทยำกรในแต่ละฐำน เนื่องจำกในปี ๒๕๕๘ นี้ 
ประเทศไทยจะเข้ำสู่ AEC อย่ำงเป็นทำงกำร ดังนั้นโรงเรียนจึงเตรียมควำมพร้อมโดยจัดครูภำษำอังกฤษ  
และภำษำพม่ำ เป็นผู้ช่วยวิทยำกรในแต่ละฐำน เพ่ืออธิบำยให้ผู้เข้ำเยี่ยมชมได้เข้ำใจ  อีกทั้งทั้งปัจจุบันมี
ผู้ศึกษำดูงำนจำกค่ำยผู้อพยพอุ้มเปี้ยม และนุโพ มำขอดูงำนหลำยครั้ง  จ ำเป็นต้องใช้ภำษำอังกฤษ และ
ภำษำพม่ำในกำรสื่อสำร เพ่ือให้เข้ำใจชัดเจนขึ้น 

๑๒) กำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน   เพ่ือให้นักเรียนเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกรรมกำร   
เลี้ยงสัตว์ง่ำยขึ้น   จึงมีกำรให้ฐำนเรียนรู้เป็นจุดเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศที่จ ำเป็น เช่น ภำษำอังกฤษ 
ภำษำพม่ำ  เป็นต้น จึงมีกำรเขียนค ำศัพท์เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์ติดตำมฐำนเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก
กำรออกเสียงและแปลควำมหมำย เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

๑๓)  จัดท ำสื่อแผ่นพับแนะน ำศูนย์และข้อมูลฐำนต่ำง ๆ เพ่ือให้ผู้เข้ำชมศูนย์ได้เข้ำใจง่ำย
และสะดวกในกำรให้ค ำแนะน ำในแต่ละฐำน  ได้แก่  แผ่นพับแนะน ำโรงเรียน  แผ่นพับแนะน ำศูนย์
เรียนรู้  และแผ่นควำมรู้ในแต่ละฐำน  เป็นต้น 

 
 



~ ๑๓๕ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผ่นพับแนะน ำ รร.ตชด.บ้ำนแม่กลองคี (ด้ำนหน้ำ) 

 
 

 

 

 

 

 

แผ่นพับแนะน ำโรงเรียน 

 

 

แผ่นพับแนะน ำ รร.ตชด.บ้ำนแม่กลองคี (ด้ำนหลัง) 
 



~ ๑๓๖ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผ่นพับแนะน ำ ศูนย์เรียนรู้กำรผลิตปศุสัตว์ รร.ตชด.บ้ำนแม่กลองคี (ด้ำนหน้ำ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผ่นพับแนะน ำ ศูนย์เรียนรู้กำรผลิตปศุสัตว์ รร.ตชด.บ้ำนแม่กลองคี (ด้ำนหลัง) 



~ ๑๓๗ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผ่นพับแนะน ำ กิจกรรมกำรผลิตปศุสัตว์ รร.ตชด.บ้ำนแมก่ลองคี (ด้ำนหน้ำ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผ่นพับแนะน ำ กิจกรรมกำรผลิตปศุสัตว์ รร.ตชด.บ้ำนแมก่ลองคี (ด้ำนหลัง) 



~ ๑๓๘ ~ 
 

๖. การจัดฐานเรียนรู้  จ านวน  ๑๐  ฐานเรียนรู้ 
 

ฐานเรียนรู้ที่  ๑  :  ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าฐานเรียนรู ้
๑) ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ   สยำมบรมรำชกุมำรี   

ที่ทรงมีพระเมตตำในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  มำตั้งแต่ปี  ๒๕๓๓ 
๒) ศึกษำพระรำชประวัติของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   
๓) แนะน ำโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี  
เนื้อหา/ข้อมูลในฐานเรียนรู้ 
๑)  พระรำชประวัติของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
๒)  ข้อมูลโครงกำรพระรำชด ำริ ๘ โครงกำร 
๓)  ข้อมูลโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี ต.โมโกร  อ.อุ้มผำง  จ.ตำก 
๔)  ข้อมูลโครงกำรเกษตรเพ่ืออำหำรกลำงวันของโรงเรียน 
๕)  ข้อมูลกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน 

 

ฐานเรียนรู้ที่  ๒  :  การผสมอาหารสัตว์แบบลดต้นทุน 
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ผู้เข้ำฐำนเรียนรู้ 
๑)  มีควำมรู้เกี่ยวกับอำหำรสัตว์ และวัตถุดิบแต่ละชนิดที่น ำมำใช้เป็นอำหำรสัตว์ 
๒)  กำรลดต้นทุนกำรเลี้ยงสัตว์ด้วยกำรผลิตอำหำรสัตว์ใช้เอง   
เนื้อหา/ข้อมูลในฐานเรียนรู้ 
๑)  ควำมรู้เกี่ยวกับอำหำรสัตว์และวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น 
๒)  กำรผสมอำหำรข้นส ำหรับเลี้ยงสัตว์ 
๓)  กำรผลิตอำหำรสัตว์จำกวัสดุธรรมชำติ 
๔)  กำรฝึกปฏิบัติจริง 

 

ฐานเรียนรู้ที่ ๓ : การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยลาน  
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ผู้เข้ำฐำนเรียนรู้ 
๑)  มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยลำน 
๒)  ทรำบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยลำน 
๓)  น ำไปปรับใช้หลังจำกเสร็จสิ้นกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม 
เนื้อหา/ข้อมูลในฐานเรียนรู้ 
๑)  ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยลำน 
๒)  องค์ประกอบและปัจจัยส ำคัญในกำรเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยลำน 



~ ๑๓๙ ~ 
 

ฐานเรียนรู้ที่  ๔  :  การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ผู้เข้ำฐำนเรียนรู้ 
๑)  มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
๒)  ทรำบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
๓)  น ำไปปรับใช้หลังจำกเสร็จสิ้นกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม 
เนื้อหา/ข้อมูลในฐานเรียนรู้ 
๑)  ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองสำยพันธุ์ต่ำง ๆ 
๒)  องค์ประกอบและปัจจัยส ำคัญในกำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 

 

ฐานเรียนรู้ที่ ๕ : การเลี้ยงสุกร/หมูหลุม 
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ผู้เข้ำฐำนเรียนรู้ 
๑)  มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสุกร  
๒)  ทรำบองค์ประกอบและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกำรเลี้ยงสุกรแบบต่ำง ๆ  
๓)  น ำไปปรับใช้หลังจำกเสร็จสิ้นกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม 
เนื้อหา/ข้อมูลในฐานเรียนรู้ 
๑)  ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสุกรแบบทั่วไป และกำรเลี้ยงแบบหมูหลุม 
๒)  องค์ประกอบและปัจจัยส ำคัญในกำรเลี้ยงสุกรแบบต่ำง ๆ 

 
 

ฐานเรียนรู้ที่  ๖  :  การเลี้ยงเป็ดเทศ 
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ผู้เข้ำฐำนเรียนรู้ 
๑)  มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงเป็ดเทศ  
๒)  ทรำบองค์ประกอบและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกำรเลี้ยงเป็ดเทศ  
๓)  น ำไปปรับใช้หลังจำกเสร็จสิ้นกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม 
เนื้อหา/ข้อมูลในฐานเรียนรู้ 
๑)  ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงเป็ดเทศ 
๒)  องค์ประกอบและปัจจัยส ำคัญในกำรเลี้ยงเป็ดเทศ 

 

 

ฐานเรียนรู้ที่ ๗ : การผลิตอาหารหมักจากวัตถุดิบในท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ผู้เข้ำฐำนเรียนรู้ 
๑)  มีควำมรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบอำหำรสัตว์ที่มีในท้องถิ่น  
๒)  ทรำบวิธีกำรท ำอำหำรหมักจำกวัตถุดิบในท้องถิ่น  
๓)  น ำไปปรับใช้หลังจำกเสร็จสิ้นกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม 
 



~ ๑๔๐ ~ 
 

เนื้อหา/ข้อมูลในฐานเรียนรู้ 
๑)  ควำมรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบอำหำรสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  
๒)  วิธีกำรท ำอำหำรหมักจำกวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น หยวกกล้วย เป็นต้น 
 

ฐานเรียนรู้ที่  ๘  :  การจัดการมูลสัตว์และวัสดุรองพ้ืนคอกสัตว์ 
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ผู้เข้ำฐำนเรียนรู้ 
๑)  มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรมูลสัตว์และวัสดุรองพ้ืนคอกสัตว์  
๒)  ทรำบวิธีกำรท ำปุ๋ยหมักจำกมูลสัตว์และวัสดุรองพ้ืนคอกสัตว์  
๓)  น ำไปปรับใช้หลังจำกเสร็จสิ้นกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม  
เนื้อหา/ข้อมูลในฐานเรียนรู้ 
๑)  ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรมูลสัตว์และวัสดุรองพ้ืนคอกสัตว์ 
๒)  วิธีกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์จำกมูลสัตว์ 

 

ฐานเรียนรู้ที่  ๙  :  การแปรรูปและการท าผลิตภัณฑ์จากผลผลิต 
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ผู้เข้ำฐำนเรียนรู้ 
๑)  มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรแปรรูปและกำรท ำผลิตภัณฑ์จำกเนื้อสัตว์  
๒)  ทรำบวิธีกำรแปรรูปและกำรท ำผลิตภัณฑ์จำกเนื้อสัตว์ 
๓)  น ำไปปรับใช้หลังจำกเสร็จสิ้นกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม 
เนื้อหา/ข้อมูลในฐานเรียนรู้ 
๑)  ควำมรู้เกี่ยวกับกำรแปรรูปและกำรท ำผลิตภัณฑ์จำกเนื้อสัตว์ 
๒)  วิธีกำรแปรรูปและกำรท ำผลิตภัณฑ์จำกเนื้อสัตว์  

 

ฐานเรียนรู้ที่ ๑๐ :  บ้านพอเพียงและแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ 
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ผู้เข้ำฐำนเรียนรู้ 
๑)  ทรำบวิถีชีวิตของชำวกะเหรี่ยงและกำรประกอบอำชีพ โดยเฉพำะด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ 
๒)  มีควำมรู้เกี่ยวกับแก๊สชีวภำพจำกมูลสัตว์  
๓)  ทรำบวิธีผลิตแก๊สชีวภำพจำกมูลสัตว์  
๔)  น ำไปปรับใช้หลังจำกเสร็จสิ้นกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม 
เนื้อหา/ข้อมูลในฐานเรียนรู้ 
๑)  ข้อมูลทั่วไปของชำวกะเหรี่ยง  ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่บนพื้นที่สูง 
๒)  ควำมรู้เกี่ยวกับแก๊สชีวภำพจำกมูลสัตว์  
๓)  วิธีกำรผลิตแก๊สชีวภำพจำกมูลสัตว์และกำรน ำไปใช้ประโยชน์  

 



~ ๑๔๑ ~ 
 

๗. รางวัลและความส าเร็จที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 ๗.๑ รางวัลที่โรงเรียนได้รับเกี่ยวกับกิจกรรมปศุสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้รับรำงวัลดังต่อไปนี้ 
- โรงเรียนต้นแบบในถิ่นทุรกันดารดีเด่น(ด้านปศุสัตว์) จังหวัดตาก ประจ ำปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๘   
- ชนะเลิศ  ระดับประเทศ  โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรผลิตปศุสัตว์ตำมแนวทำงปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  เนื่องใน
โอกำสฉลองพระชนมำยุ  ๕  รอบ  ๒   เมษำยน   ๒๕๕๘   

- ชนะเลิศ  ระดับเขต  ๖  โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรผลิตปศุสัตว์ตำมแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  เนื่องใน
โอกำสฉลองพระชนมำยุ  ๕  รอบ  ๒   เมษำยน   ๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๔   
- ชนะเลิศ  ระดับประเทศ  โรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ   กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น 
- ชนะเลิศ  ระดับเขต ๖  โรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ    กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น   

พ.ศ. ๒๕๕๓   
- ชนะเลิศ  ระดับเขต ๖  โรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น 
 

   

 ๗.๒ รางวัลบุคลากรที่รับผิดชอบกิจกรรมปศุสัตว์และผู้บริหารโรงเรียนได้รับ 
๑. ดาบต ารวจเจริญรัตน์   โมกขศักดิ์  ครูปศุสัตว์  ได้รับรำงวัลครูต้นแบบในโรงเรียน 

ถิ่นทุรกันดำรดีเด่น(ด้ำนปศุสัตว์)  จังหวัดตำก  ประจ ำปี  ๒๕๕๙ / ๒๕๖๐ 
๒. ดาบต ารวจคณิต  ช่างเงิน  ครูใหญ่   ได้รับรำงวัลครูเจ้ำฟ้ำกรมหลวงนรำธิวำส-    

รำชนครินทร์ ประจ ำปี  ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๙ 

๓. ดาบต ารวจเจริญรัตน์  โมกขศักดิ์   ครูปศุสัตว์  ได้รับรำงวัลครูเจ้ำฟ้ำกรมหลวง
นรำธิวำสรำชนครินทร์  ประจ ำปี  ๒๕๕๔  รุ่นที่ ๓ 

 
 



~ ๑๔๒ ~ 
 

๘. ถอดบทเรียนความส าเร็จของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี 
 จำกควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี  สำมำรถ
ถอดบทเรียนในประเด็นต่ำง ๆ  โดยสรุปได้ดังนี ้
 

 ๑. มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
๑.๑  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์กำรเลี้ยงสัตว์ที่ชัดเจน 
๑.๒  กำรจัดพ้ืนที่และกำรจัดระบบกำรผลิต  มีกำรก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกิจกรรมอย่ำงเป็น

สัดส่วน  วำงระบบน้ ำและเส้นทำงเดินครอบคลุมพ้ืนที่  โดยค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยสูงสุด  
๑.๓  กำรจัดบุคลำกรรับผิดชอบ   มีกำรจัดบุคลำกรของโรงเรียนเพ่ือรับผิดชอบกิจกรรม

ด้ำนปศุสัตว์และกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยมีนักเรียนร่วมด ำเนินกิจกรรมด้วย 
๑.๔  กำรวำงแผนกำรผลิตให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของนักเรียน   มีกำรวำงแผนกำร

ผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตเพียงพอกับควำมต้องกำรของนักเรียน ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด คือ  ๔๐ กรัม/คน/มื้อ 
ตลอดปีกำรศึกษำ เสริมด้วยถั่วเมล็ดแห้ง  แต่หำกไม่มีถั่วเมล็ดแห้งต้องใช้เนื้อสัตว์ ๘๐ กรัม/คน/มื้อ ซึ่ง
ที่ผ่ำนมำโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนสำมำรถผลิตเนื้อสัตว์ได้อย่ำงเพียงพอและเหลือจ ำหน่ำย 

๑.๕  กำรสร้ำงกำรรับรู้และพัฒนำควำมรู้  มีกำรประชุมชี้แจงเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ครู
และนักเรียนที่ร่วมด ำเนินกิจกรรม นอกจำกนี้ยังเข้ำร่วมกำรอบรม ประชุม สัมมนำ กับหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ที่เก่ียวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 

 ๒. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
๒.๑  กำรมีส่วนร่วมของครูและบุคลำกรในโรงเรียน ครูทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกำร

ด ำเนินกิจกรรม 
๒.๒  กำรมีส่วนร่วมของนักเรียน  โดยเปิดโอกำสให้นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมและก ำหนด

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนแต่ละกิจกรรม 
๒.๓  กำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน  เนื่องจำกโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

ดังนั้น ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ในโรงเรียน จึงต้องขอควำมร่วมมือและเปิดโอกำสให้ชุมชนมี     
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนในขั้นตอนต่ำง ๆ เช่น กำรสนับสนุนวัสดุในกำรสร้ำงรั้วหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  
กำรพัฒนำโรงเรียน  เป็นต้น 

๒.๔  กำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจำกมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
หลำยภำค/ส่วน  ในกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำโรงเรียนได้มีกำรประสำนควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 
อยู่เสมอ จึงท ำให้ได้รับกำรสนับสนุนเป็นอย่ำงดีจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 



~ ๑๔๓ ~ 
 

 ๓. พัฒนาโดยเน้นหลักการพึ่งตนเอง 
๓.๑  น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน   เป็น

แนวทำงปฏิบัติที่โรงเรียนได้ยึดเป็นแนวทำงตลอดมำตั้งแต่ปี ๒๕๕๒   ถึงปัจจุบัน และได้รับกำรคัดเลือก
ให้น ำเสนอผลงำนกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ เรื่อง กำรเลี้ยงสัตว์ตำมแนวทำงของปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง  หน้ำที่ประทับ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  เนื่องในโอกำสเสด็จฯ เพ่ือ
เปิดกำรประชุมวิชำกำร  สำมทศวรรษกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรตำมพระรำชด ำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี  ภำคเหนือ   เมื่อวันที่  ๒๗   ธันวำคม ๒๕๕๓    
ณ  ศูนย์กลำงแสดงสินค้ำ ศูนย์ประชุมเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  เทศบำลนครแม่สอด  อ ำเภอแม่สอด  
จังหวัดตำก   

๓.๒  เน้นกำรด ำเนินงำนในรูปแบบกำรเกษตรยั่งยืน  ให้ควำมส ำคัญในกำรลดกำรใช้
สำรเคมีหรือลดกำรใช้อำหำรส ำเร็จรูป แต่ส่งเสริมให้ใช้แนวทำงเกษตรอินทรีย์ ผลิตปุ๋ย และอำหำรสัตว์
ใช้เอง เพ่ือควำมยั่งยืนและลดต้นทุน   

๓.๓  ลดกำรพึ่งพำจำกภำยนอกโดยน ำวัตถุดิบในท้องถิ่นมำใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์  มีกำรน ำพืช
ที่มีในท้องถิ่นมำใช้เป็นอำหำรสัตว์  โดยผ่ำนกระบวนกำรหมักเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำทำงโภชนะอำหำรสัตว์ และ
กำรใช้วัตถุดิบทำงกำรเกษตรในท้องถิ่นที่มีรำคำถูกและหำง่ำยมำใช้เป็นส่วนผสมอำหำรสัตว์  เช่น 
ข้ำวโพด  ข้ำวเปลือก   ร ำ  ปลำยข้ำว  เป็นต้น   และสร้ำงแหล่งอำหำรสัตว์ขึ้นภำยในโรงเรียน ด้วยกำร
ปลูกหญ้ำและพืชอำหำรสัตว์  เช่น  หญ้ำบุหงำนรำ  หญ้ำรูซี่  หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง ๑  เป็นต้น 

๓.๔  กำรบริหำรผลผลิตและกำรสร้ำงเงินกองทุน  มีกำรบริหำรผลผลิตอย่ำงเป็นระบบ
ตลอดปีกำรผลิต กล่ำวคือช่วงเปิดภำคเรียน จ ำหน่ำยผ่ำนระบบสหกรณ์ของโรงเรียน ส่วนช่วงปิดภำค
เรียนจ ำหน่ำยให้แก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป  รำยได้ทั้งหมดน ำมำจัดตั้งเป็นกองทุนเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน  
ส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมในรุ่นถัดไป 

 

 ๔. การสร้างเครือข่ายและการขยายผลการพัฒนา 
๔.๑  กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมแหล่งอำหำรโปรตีน  โรงเรียนมีกำรคัดเลือก

ผู้ปกครองที่มีควำมพร้อมเพ่ือขยำยผลจำกโรงเรียนในกำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ในกรณีที่โรงเรียนผลิต
ไม่เพียงพอในบำงช่วงฤดูกำล  ท ำให้นักเรียนได้รับโปรตีนจำกเนื้อสัตว์ได้อย่ำงเพียงพอตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด  สำมำรถช่วยลดปัญหำทำงด้ำนโภชนำกำรของนักเรียนในวัยเรียนได้อีกทำงหนึ่ง 

๔.๒  กำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรพัฒนำกำรตลำดและขยำยผลสู่ชุมชน ในกรณีที่โรงเรียน
สำมำรถผลิตได้เกินควำมต้องกำรของนักเรียน ก็จ ำหน่ำยส่วนที่เหลือให้แก่ชุมชนเพ่ือกำรบริโภคและ
ขยำยพันธุ์  จึงท ำให้โรงเรียนไม่มีปัญหำด้ำนกำรตลำดจ ำหน่ำยผลผลิต  



~ ๑๔๔ ~ 
 

๔.๓  กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนรู้ ศึกษำดูงำน และพัฒนำบุคลำกร  โรงเรียนมีกำรส่ง
บุคลำกรเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรม ประชุมสัมมนำ ศึกษำดูงำน อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งที่โรงเรียน
ด ำเนินกำรเอง หรือหน่วยงำนอื่นจัด 

๔.๔  กำรเผยแพร่ควำมรู้โดยผ่ำนศูนย์เรียนรู้กำรผลิตปศุสัตว์  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้มีกำร
จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้กำรผลิตปศุสัตว์ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำสฉลองพระชนมำยุ  ๕  รอบ  ๒   
เมษำยน   ๒๕๕๘   มีกำรรวบรวมควำมรู้อย่ำงเป็นระบบโดยจัดเป็นฐำนเรียนรู้  ๑๐ ฐำน มีผู้เข้ำเยี่ยม
ชมกิจกรรมกว่ำ  ๕๐๐  คน 

   

๕. การศึกษา พัฒนา และต่อยอดกิจกรรม สู่ความเข้มแข็งและย่ังยืน 
๕.๑  กำรศึกษำ ทดลอง เพ่ือพัฒนำด้ำนกำรปศุสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  มีกำรศึกษำ

ทดลองเพ่ือดูควำมเป็นไปได้ เช่น  กำรน ำหญ้ำบุหงำนรำ จำกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มำปลูกเพ่ือเป็น
อำหำรสัตว์  กำรทดลองผสมอำหำรข้นใช้เอง  กำรทดลองผลิตอำหำรหมักจำกหยวกกล้วยจนได้สูตรที่
สำมำรถเลี้ยงสัตว์ได้ดี  ท ำให้โรงเรียนมีแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมที่หลำกหลำยและสำมำรถลด
ต้นทุนกำรผลิตได้อีกด้วย 

๕.๒  กำรต่อยอดกิจกรรมสู่ควำมเข้มแข็งและยั่งยืน อย่ำงเป็นระบบครบวงจร   มีกำรต่อ
ยอดกิจกรรมเพ่ือให้กำรผลิตเป็นระบบและครบวงจร  เช่น  กำรสีข้ำวเองเพ่ือน ำผลพลอยได้ เช่น ร ำ 
ปลำยข้ำว และแกลบ มำใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์  กำรบดข้ำวโพดด้วยเครื่องบดที่ซื้อด้วยเงินกองทุนของ
ตนเอง เพ่ือให้ได้วัตถุดิบอำหำรสัตว์ที่มีคุณภำพ   นอกจำกนี้ยังมีกำรทดลองผลิตสัตว์ปีกโดยใช้ตู้ฟักไข่   
ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกรมปศุสัตว์    มีกำรผลิตสุกรพันธุ์ดีจำกพ่อแม่พันธุ์ของกรมปศุสัตว์  ท ำให้ช่วย
ลดปัญหำทำงด้ำนอำหำรสัตว์  และพันธุ์สัตว์  ส ำหรับเลี้ยงในพ้ืนที่ทุรกันดำรได้เป็นอย่ำงดี     

๕.๓  ควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินกิจกรรมและกำรบริหำรจัดกำรที่ ดี  จุดเด่นของโรงเรียน
ต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคีท่ีส ำคัญ คือ ควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินกิจกรรมทั้งปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์ที่มีควำมต่อเนื่องตลอดทั้งปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน ท ำให้มีผลผลิต
เพียงพอกับควำมต้องกำรของจ ำนวนนักเรียน และสำมำรถจ ำหน่ำยสู่ชุมชนเพ่ือสร้ำงเงินกองทุนที่
เพียงพอและม่ันคงในกำรด ำเนินงำนในรุ่นต่อๆ ไป อย่ำงมีประสิทธภำพ 

๕.๔  ควำมเสียสละ ทุ่มเท และเอำใจใส่ ของบุคลำกรที่รับผิดชอบ  เป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่สุด
ที่ท ำให้กิจกรรมด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ของโรงต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี  ประสบผลส ำเร็จและ
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงำนและบุคคลทั่วไป คือ มีบุคลำกรที่มีควำมเสียสละ  ทุ่มเท  และเอำใจใส่ใน
กำรด ำเนินกจิกรรมเป็นอย่ำงดี   ประกอบด้วย บุคคลส ำคัญ  ๒ นำย   คือ 

 
 



~ ๑๔๕ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ดาบต ารวจคณิต  ช่างเงิน  ครูใหญ่โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี 
ต้ังแต่ ปี พ.ศ.  ๒๕๕๒-ปัจจุบัน   ที่ให้ควำมส ำคัญกับโครงกำรเกษตรเพ่ืออำหำรกลำงวันเป็นอันดับแรก 
โดยเฉพำะอย่ำงกิจกรรมด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์และประมง  ให้กำรสนับสนุนทุก ๆ ด้ำน ที่จะท ำให้บรรลุ
เป้ำหมำย  และให้ควำมร่วมมือกับหน่วยรำชกำรเป็นอย่ำงดียิ่ง  จึงท ำให้บุคลำกรทุกคนปฏิบัติงำนด้วย
ควำมสบำยใจและมีก ำลังใจพร้อมที่จะทุ่มเทในกำรท ำงำน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒. ดาบต ารวจเจริญรัตน์  โมกขศักดิ์  ครูปศุสัตว์โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำน

แม่กลองคี  ตั้งแต่ปี  ๒๕๕๒-ปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีส่วนส ำคัญที่ท ำให้กิจกรรมด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน
ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงรวดเร็ว  ด้วยควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และเป็นบุคคลที่ไฝ่เรียนรู้อยู่
ตลอดเวลำ  จึงท ำให้มีกำรริเริ่มกิจกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรเลี้ยงสัตว์  สำมำรถสร้ำงกองทุน
กิจกรรมปศุสัตว์ตั้งแต่ปี  ๒๕๕๓ -ปัจจุบัน  โดยมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นทุกปี  ปัจจุบันมีเงินกองทุนอยู่ในบัญชี
ธนำคำร  จ ำนวน  ๑๖๐,๐๐๐ บำท  และมีเงินสดส ำหรับเป็นทุนหมุนเวียน ประมำณ  ๒๐๐,๐๐๐  บำท 



~ ๑๔๖ ~ 
 

สรุป 
 ควำมส ำเร็จของโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่กลองคี   อ ำเภออุ้มผำง  จังหวัดตำก  
เป็นตัวอย่ำงที่ดีและน่ำยกย่อง  สำมำรถเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอ่ืน ๆ ในกำรน ำไปเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน  ซึ่งโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำนแดนบ้ำนแม่กลองคีก็เคยประสบปัญหำด้ำนผลผลิตไม่
เพียงพอเช่นเดียวกับอีกหลำยโรงเรียน  แต่ก็สำมำรถก้ำวควำมขำดแคลนมำสู่ควำมเพียงพอ เข้มแข็ง  
และยั่งยืนในวันนี้  โดยปัจจัยที่ท ำให้โรงเรียนประสบผลส ำเร็จมพอสรุปได ้ ดังนี้ 

๑. มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงกำร
ตำมพระรำชด ำริมำเป็นเวลำกว่ำ ๑๐ ปี  ที่มีควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละเพ่ือให้โครงกำรเกษตรเพ่ือ
อำหำรกลำงวันมีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน   โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน ที่ได้ท ำ
มำอย่ำงต่อเนื่อง เริ่มจำกทดลองท ำจ ำนวนน้อย ๆ ก่อน พอมีควำมช ำนำญก็ขยำยให้มำกขึ้นจนท ำให้
ได้ผลผลิตเพียงพอกับควำมต้องกำรของนักเรียนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

๒. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และยุทธศำสตร์กำรเลี้ยงสัตว์ที่ชัดเจน ท ำให้ มีทิศทำงใน
กำรด ำเนินงำนที่แน่นอน  นอกจำกนี้ยังมีกำรวำงแผนกำรผลิตอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๓. มีกำรจัดพ้ืนที่ในกำรด ำเนินกิจกรรมที่ เหมำะสม เป็นสัดส่วน และมีกำรวำงระบบ
สำธำรณูปโภคท่ีจ ำเป็นในกำรเลี้ยงสัตว์อย่ำงเหมำะสม เช่น ระบบน้ ำใช้  น้ ำประปำ ไฟฟ้ำ  เป็นต้น 

๔. มีกิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ที่หลำกหลำย เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอกับควำมต้องกำรของ
นักเรียน  โดยกำรจ ำหน่ำยผ่ำนระบบสหกรณ์ของโรงเรียนเพ่ือน ำเงินสมทบกองทุนเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นทุน
ในกำรด ำเนินกำรในรุ่นต่อไป 

๕. มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี   เปิดโอกำสให้ครู  นักเรียน ชุมชน และศิษย์เก่ำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกิจกรรมในข้ันตอนทีต่้องกำรควำมร่วมมือหรือกำรรับผิดชอบในช่วงปิดภำคเรียน โดยมีครูปศุสัตว์
เป็นบุคลำกรหลัก และครูใหญ่เป็นผู้ให้ค ำแนะน ำและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำง ๆ     

๖. มีกำรด ำเนินงำนโดยเน้นกำรพ่ึงพำตนเอง  ได้แก่  กำรปรับปรุงและขยำยพันธุ์สัตว์เอง  กำร
ผลิตอำหำรสัตว์ด้วยวัสดุในท้องถิ่นเพ่ือลดต้นทุน  กำรสร้ำงแหล่งพืชอำหำรสัตว์ในโรงเรียน  และกำร
แปรรูปผลผลิตเพื่อเพ่ิมมูลค่ำและสร้ำงรำยได้เข้ำกองทุน   

๗. มีกำรด ำเนินงำนแบบบูรณำกำรหรือเกื้อกูลกันระหว่ำงกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น  กำรสนับสนุน
มูลสัตว์ให้แก่กลุ่มปลูกพืชเพ่ือน ำไปปรับปรุงดิน  กลุ่มพืชสนับสนุนเศษผักมำใช้เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น   

๘. มีกำรใฝ่หำควำมรู้และพัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำ โดยเป็ดโอกำสให้ครู และนักเรียนเข้ำร่วม
กำรอบรม  ประชุมสัมมนำ และศึกษำดูงำน  เพื่อเพ่ิมพูนควำมรู้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 

๙. กำรเผยแพร่ผลงำนและเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำน  โดยกำรร่วมแสดงผลงำนใน
โอกำสต่ำง ๆ  เช่น กำรน ำเสนอผลงำนกำรเลี้ยงสัตว์ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง หน้ำที่ประทับสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี   ในกำรจัดงำน ๓ ทศวรรษ  และกำรประกวดผลงำนของ
โรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบ  จนได้รับรำงวัลระดับประเทศ  ระดับเขตและระดับจังหวัดหลำยครั้ง 



~ ๑๔๗ ~ 
 

บทที่ ๗  
บทสรุปส ำหรับผู้ปฏิบัตงิำนโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร 

ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
  

 จากที่ได้รวบรวมและน าเสนอมาแล้วในบทต่าง ๆ ก่อนหน้านี้ รวมทั้งจากกรณีศึกษาและการ
ถอดบทเรียนโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงการตาม
พระราชด าริ  จะเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ควรจะต้องด าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
 

๑. กำรสืบสำนพระรำชปณิธำนในกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในท้องถิ่นทุรกันดำร   
    ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ทรงมีพระเมตตาต่อเด็กและเยาวชนที่
อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร  และพระองค์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนเหล่านั้นให้มีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย  มีสติปัญญาพร้อม เช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนทั่วไป  โดยทรงเริ่ม
โครงการพัฒนาเด็กและเยาชนในถิ่นทุรกันดาร  ในปี  ๒๕๒๓  นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา  ๓๘  ปี หรือกว่า 
๓ ทศวรรษที่พระองค์ ทุ่มเทพระวรกาย  พระราชทรัพย์ และทรงหาแนวทางพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่
ในพ้ืนที่ทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ได้รับสารอาหารครบถ้วน และมีโอกาสได้เรียนหนังสือเหมือน
เด็กทั่วไป  และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียงกัน  จึงทรงก าหนดแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารขึ้น  ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙  โดยปัจจุบัน
อยู่ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕  เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ ซึ่งเป็นแผนระยะยาวถึง ๑๐ ปี 
ประกอบด้วย ๘ เป้าหมายหลัก ๒๑ เป้าหมายย่อย ๓๔ ตัวชี้วัด  ได้แก่  
 เป้าหมายหลักท่ี ๑  เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา  

เป้าหมายหลักท่ี ๒  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
เป้าหมายหลักท่ี ๓  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม 
เป้าหมายหลักท่ี ๔  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางงานอาชีพ 
เป้าหมายหลักท่ี ๕ ปลูกจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายหลักท่ี ๖  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทย 
เป้าหมายหลักท่ี ๗  ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน 
เป้าหมายหลักท่ี ๘  พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ 
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จากเป้าหมายหลักดังกล่าวข้างต้น  กรมปศุสัตว์มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในเป้าหมายหลักท่ี ๔  
เป้าหมายหลักท่ี  ๗ และเป้าหมายหลักท่ี ๘  รวมทั้งหมด  ๗  เป้าหมายย่อย   

๑. เป้าหมายย่อยที่ ๔.๑  เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตรยั่งยืน     
ในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค 

๒. เป้าหมายย่อยที่ ๔.๒  เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางด้านอาชีพที่จ าเป็น    
ในการด ารงชีพอย่างน้อย ๑ อาชีพ 

๓. เป้าหมายย่อยที่ ๗.๑   การน ากิจกรรมการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนมาสู่การผลิต
อาหาร  ในระดับครัวเรือน 

๔. เป้าหมายย่อยที่ ๗.๓  เด็กและเยาวชนสามารถน าความรู้และทักษะในการเรียนรู้วิชาชีพ
ที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต การบัญชี มาใช้ในครอบครัว 

๕. เป้าหมายย่อยที่ ๘.๑  โรงเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นนิทรรศการ
ที่มีชีวิตเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน ครู นักเรียน หรือผู้สนใจมาศึกษาทดลอง 

๖. เป้าหมายย่อยที่ ๘.๒  ครูและเด็กนักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้โดยการเป็นวิทยากร 
๗. เป้าหมายย่อยที่ ๘.๓  มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่าง

กว้างขวางทั้งในระดับภาค ประเทศ และนานาชาติ 
 จากจ านวนเป้าหมายย่อยดังกล่าว ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่กรมปศุสัตว์มีส่วนในการ
ด าเนินงาน จ านวน  ๕  ตัวชี้วัด  ได้แก่ 

๑. ตัวชีว้ัดที่  ๒๗  ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร เพียงพอตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๒. ตัวชี้วัดที่  ๒๘  คะแนนเฉลี่ยวิชาเกษตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้แบบ

ประเมินวิชาเกษตรเป็นรายชั้นและรายบุคคล แบ่งเป็น วัดความรู้ ๔๐ คะแนน และทักษะ ๖๐ คะแนน 
๓. ตัวชี้วัดที่ ๒๙ คะแนนเฉลี่ยวิชาชีพที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที ่๖  โดยใช้แบบประเมินวิชาชีพที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเป็นรายชั้นและรายบุคคล  แบ่งเป็นการวัด
ความรู้  ๔๐  คะแนน และวัดทักษะ  ๖๐ คะแนน 

๔. ตัวชี้วัดที่  ๓๓  จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการขยายกิจกรรม 

๕. ตัวชี้วัดที่  ๓๔  จ านวนประชาชนที่มาใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน  

 ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตัวชี้วัดข้างต้นนั้น  ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความรู้ความสามารถและ
ทักษะต่าง ๆ  อีกทั้งยังต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ต้องอาศัยความเสียสละ ทุ่มเท และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่แล้ว ยังเป็นการช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ที่มีต่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตลอดระยะเวลา ๓๘ ปีที่ผ่านมา และยังคง
ด าเนินต่อไปเพื่อลดปัญหา และสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนและชุมชนต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนของกรมปศุสัตว์ต่อโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร
ตำมพรรำะรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

 ๑. สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน ให้สามารถผลิตอาหารโปรตีนเป็นอาหารกลางวันของ
นักเรียนได้ครบตามเกณฑ์ต่อเนื่องตลอดปี   
 ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์  ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะ  สามารถน าไปปฏิบัติ
หรือเป็นอาชีพต่อไปได้  โรงเรียนถ่ายทอดความรู้ขยายและปรับปรุงพันธุ์สัตว์เผยแพร่สู่ชุมชน 

 ๓. สนับสนุนให้โรงเรียนมีศักยภาพ  จัดตั้งกองทุนเพ่ือการเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน  มีการจด
บันทึกข้อมูลบัญชีฟาร์มถูกต้อง  สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เกิดความต่อเนื่องและพ่ึงตนเองได้ 
 ๔. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ พ้ืนฐานด้านการเกษตรยั่งยืน  เกษตรผสมผสาน  การท า
การเกษตรที่ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเลี้ยงสัตว์   การแปรรูปผลผลิต  
และการจัดการผลิตภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๓. กิจกรรมกำรด ำเนินงำนของกรมปศุสัตว์ภำยใต้โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร 

ตำมพระรำชด ำริ  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของโครงการนั้น  ผู้ปฏิบัติงานต้องทราบว่ากิจกรรมที่    

กรมปศุสัตว์ด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด ารินั้น      
มีอะไรบ้าง และต้องท าความเข้าใจในทุกกิจกรรมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  โดยกิจกรรมที่
กรมปศุสัตว์ด าเนินงาน ประกอบด้วย  

๑. กิจกรรมส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ เพ่ือให้โรงเรียนสามารถผลิตอาหารโปรตีนเป็นอาหาร
กลางวันของนักเรียนได้ครบตามเกณฑ์ต่อเนื่องตลอดปี   ปริมาณอาหารโปรตีนที่เด็กวัยเรียน (อายุ ๖ - 
๑๔  ปี) ต้องการ คือ  เนื้อสัตว์  ๔๐  กรัม/คน/มื้อ  และถ่ัวเมล็ดแห้ง  ๒๕  กรัม/คน/มื้อ  หรือ  เนื้อสัตว์  
๘๐  กรัม/คน/มื้อ  เพียงอย่างเดียว (กรณีไม่มีการบริโภคถั่วเมล็ดแห้ง)  และน าผลผลิตที่ได้มาใช้เป็น
วัตถุดิบในการการประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียน  ได้ครบตามเกณฑ์ความต้องการของนักเรียน 

๒. กิจกรรมกำรขยำยผลงำนปศุสัตว์จำกโรงเรียนสู่ชุมชน  เป็นกิจกรรมที่ด าเนินงานตาม
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อขยายการพัฒนางานปศุสัตว์จากโรงเรียนสู่
ชุมชน และครัวเรือน 

๓. กิจกรรมโรงเรียนศูนย์บริกำรควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์  เป็นกิจกรรมที่ด าเนินงานตาม
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ฉบับที่ ๕  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้โรงเรียนโครงการตาม
พระราชด าริเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านปศุสัตว์  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๔. กิจกรรมกำรคัดเลือกโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น    โดย
เริ่มด าเนินกิจกรรมนีม้าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนโครงการตาม
พระราชด าริที่ท ากิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น  เผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของโรงเรียนให้ปรากฏแก่
สาธารณชน  เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่โรงเรียนอื่น ๆ   ๒)  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่
ครูผู้ปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินงานกิจกรรมด้านประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  และ ๓) เพ่ือเป็น
ต้นแบบการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานกิจกรรมปศุสัตว์ของโรงเรียนโครงการตาม
พระราชด าริ  ให้ด าเนินงานสนองแนวพระราชด าริอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. กำรจัดท ำแผนปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  โดย
ประเมินจากโรงเรียนที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่ามาตรฐาน เนื่องจากโรงเรือนคอกสัตว์ช ารุดทรุดโทรม  
ควรซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรือนให้มีความมั่นคงแข็งแรง  ถูกหลักสุขาภิบาล การป้องกันโรค สะดวกต่อ
การปฏิบัติงานของนักเรียน   โดยให้ส านักงานปศุสัตว์เขต/ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  ส ารวจสภาพให้
ค าแนะน าซ่อมแซมปรับปรุง  ระบุวิธีการด าเนินงาน  แหล่งงบประมาณ  โดยใช้เงินกองทุนกิจกรรม   
ปศุสัตว์ของโรงเรียนหรืองบประมาณที่โรงเรียนจัดหาได้ด าเนินการก่อน  หากไม่มีงบประมาณสนับสนุน
จ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์    ให้ท าจัดท ารายละเอียดข้อมูลพร้อมภาพถ่ายส่ง   
กรมปศุสัตว์ภายในวันที่  ๓๐  เมษายน  ของแต่ละปี  โดยเน้นความประหยัดและการมีส่วนร่วมของ
โรงเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  ซึ่งกรมปศุสัตว์จะพิจารณาให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมโดยใช้
งบประมาณปกติหรือเงินกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กรมปศุสัตว์ (กพด.กรมปศุสัตว์) 

 

๔. บทบำทของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  
 ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงการตาม
พระราชด าริ  มีความแตกต่างจากการปฏิบัติงานการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป ด้วยข้อจ ากัดทางด้าน
พ้ืนที่ การคมนาคม และความยากล าบากต่าง ๆ  ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้และทักษะ
ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้  เนื่องจากต้องสวมบทบาทเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย  

๑) บทบำทของนักส ำรวจ (Explorers)  โดยส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการอย่างรอบด้าน  อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ส าหรับน าไปใช้ในการวิเคราะห์และ
วางแผนต่อไป ซึ่งเป็นบทบาทที่ส าคัญ ต้องใช้ทักษะและความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการส ารวจ 
การก าหนดรูปแบบการเก็บข้อมูล  และการจัดการข้อมูล  

๒) บทบำทของนักวิเครำะห์ (Analyst)  ต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทุกด้านที่รวบรวมมา 
โดยมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล  วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง แม่นย า และเชื่อถือได้  เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดทท าแผนการด าเนินงาน และสามารถท านายผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการได้  

๓) บทบำทของนักวำงแผน (Planner)   เป็นบทบาทที่ส าคัญมากเนื่องจากเป็นการก าหนด
ทิศทางของการด าเนินงานว่าจะไปในทิศทางใด  โดยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเข้าสู่กระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูล แล้วน าผลที่ได้มาวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน  



~ ๑๕๑ ~ 
 

๔) บทบำทของนักประสำนงำน (Coordinator) ในการปฏิบัติงานต้องเกี่ยวข้องและ
ร่วมงานกับหน่วยงานและบุคคลหลายฝ่าย จึงจ าเป็นต้องประสานงานทุกฝ่ายเพ่ือให้การปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายของโครงการ   

๕) บทบำทของนักประชำสัมพันธ์และถ่ำยทอดเทคโนโลยี (Public Relations Officer & 
Technology transfer)  เป็นบทบาทที่ส าคัญเนื่องจากต้องสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งจ าเป็นต้องมีการชี้แจงท าความเข้าใจ  และถ่ายถอดเทคโนโลยีทางด้านการเลี้ยงสัตว์ให้แก่ครู-นักเรียน 
ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ  ให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ ที่สามารถด าเนินกิจกรรม
การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๖) บทบำทของนักประเมินและติดตำมผล (Evaluator & Tracking) เป็นบทบาทที่ส าคัญ
เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในระหว่างการด าเนินโครงการ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเมื่อ
สิ้นสุดปีงบประมาณหรือจบรุ่นการผลิต 

 

๕. กำรน้อมน ำหลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  บรมนำถบพิตร 
มำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน  

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ที่
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย  ประกอบด้วย   

๑) ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ  ก่อนที่จะลงมือท างานหรือด าเนินโครงการต้องศึกษา
ข้อมูลอย่างรอบด้าน  

๒) ระเบิดจำกข้ำงใน  เริ่มลงมือท าในโรงเรียนที่มีความพร้อมที่สุดก่อน  เมื่อได้ผลส าเร็จ   
ก็ขยายสู่โรงเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป  

๓) ท ำตำมล ำดับขั้น  เริ่มจากการปฏิบัติงานในขั้นพ้ืนฐานและมีความจ าเป็นก่อน หลังจาก
นั้นก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ จนบรรลุเป้าหมายของโครงการ 

๔) ภูมิสังคม  การพัฒนาใดๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร 
และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความ
แตกต่างกัน 

๕) ไม่ติดต ำรำ  มีการปฏิบัติงานโดยไม่ยึดต าราหรือวิชาการมากจนเกินไป ควรมีการอนุโลม
หรือยืดหยุ่นเพ่ือให้เหมาะสมกับความพร้อมของโรงเรียน  โดยมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
ร่วมกับวิทยาการสมัยใหม่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๖) ประหยัด  เรียบง่ำย  ได้ประโยชน์สูงสุด  ในการปฏิบัติงานควรเน้นสิ่งที่มีในโรงเรียน
หรือชุมชนก่อนที่จะน ามาจากภายนอก เน้นความประหยัด เรียบง่าย สามารถท าได้เอง และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๗) กำรมีส่วนร่วม  ในการปฏิบัติงานนั้นควรเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างรอบด้าน 



~ ๑๕๒ ~ 
 

๘) กำรพึ่งตนเอง  ในการส่งเสริมกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนมุ่งเน้นการพ่ึงพาตนเอง 
โดยใช้สิ่งที่มีในโรงเรียนหรือท้องถิ่นมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ เพ่ือความเข้มแข็งและยั่งยืน 

๙) ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข  การท างานในพ้ืนที่ทุรกันดารเป็นการช่วยให้เด็กและเยาวชน  
ที่ด้อยโอกาสได้รับอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์เพียงพอที่จะเจริญเติบโตและพัฒนาตามวัย มี ความ
สมบูรณ์ทั้งกายและใจ นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมสนองงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นับเป็นมงคลชีวิตและมีความสุขร่วมกัน  

๑๐) รู้ รัก สำมัคคี   
รู้    คือ  รู้ปัญหา และรู้วิธีแก้ปัญหานั้น 

            รัก  คือ  เมื่อรู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรักที่จะลงมือแก้ไขปัญหานั้น 
            สามัคคี  คือ  การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือท าคนเดียวได้ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือ ร่วมใจกัน 
 

๖. กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ   
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับการท างานทุกประเภท  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ  ซึ่งมีความเหมาะสมมากที่จะน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา  เพ่ือมุ่งสู่การพ่ึงตนเอง เกิดความ
เข้มแข็ง และยั่งยืน  ประกอบด้วย 

    ๑) ควำมพอประมำณ   โดยการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักสวนครัว  ในปริมาณที่เหมาะสม
กับจ านวนนักเรียนจะรับผิดชอบดูแล  ไม่สร้างความเดือดร้อน หรือส่งผลกระทบต่อนักเรียน และเมื่อมี
จ านวนมากก็แบ่งให้ผู้ปกครองนักเรียนน าไปเลี้ยงเพ่ือแก้ปัญหาด้านอาหารและการจัดการดูแล   
ข้อจ ากัดอีกประการหนึ่งคือพ้ืนที่ในการด าเนินโครงการของแต่ละโรงเรียนค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นในการ
เลี้ยงสัตว์จึงต้องก าหนดให้พอดีกับสภาพพ้ืนที่ ก็จะท าให้ได้ผลผลิตดีกว่าการเลี้ยงแบบแออัดซึ่งอาจจะ
สร้างปัญหาอื่น ๆ ตามมา 

    ๒) ควำมมีเหตุผล   ในการเลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืชต่าง ๆ นั้น  ต้องมีการวางแผนอย่าง
เหมาะสม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตั้งแต่ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง และหน่วยงานสนับสนุน   เพ่ือ
ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และทรัพยากรที่มีอยู่  เช่น การเลือก
พันธุ์สัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เนื่องจากมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี  เลี้ยงง่าย    และมี
ความคุ้นเคยกับนักเรียน ท าให้ง่ายต่อการจัดการเลี้ยงดู 
     ๓) มีภูมิคุ้มกันในตัว   ในการด าเนินกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน  มีการปรึกษาหารือ
กันของผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินสถานการณ์ท่ีจะเกิดในอนาคต  เป็นการเตรียมความพร้อมหรือคาดการณ์
ไว้ล่วงหน้าว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างไร  ดังนั้นจึงได้มีการปลูก
พืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ที่หลากหลาย  เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สามารถ
ทดแทนกนัได้หากมีความจ าเป็น  โดยได้มีการวางแผนการเลี้ยงสัตว์ของโรงเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 



~ ๑๕๓ ~ 
 

    ๔) เงื่อนไขควำมรู้     ในการด าเนินกิจกรรมด้านการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมด้านอ่ืน ๆของ
โรงเรียน ได้มีการศึกษาข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้อง  ทั้งครูผู้รับผิดชอบโครงการ  และนักเรียนที่รับผิดชอบแต่
ละกิจกรรม  มีการก าหนดขอบเขตการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ มีโรงเรือนที่มั่นคง และมีการจัดการดูแล
ตามหลักวิชาการที่ผ่านการประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น   โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่
นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  มีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน  และมีการจัดการองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เผยแพร่แก่ผู้สนใจโดยผ่านศูนย์บริการความรู้
ที่โรงเรียนตั้งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ ๕  พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๙ 

    ๕) เงื่อนไขคุณธรรม  มีการปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบในการร่วม
กิจกรรม  มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขยันหมั่นเพียร  
อดทน และเสียสละ  ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป 
 
๗.  หลักกำรปฏิบัตงำนเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงย่ังยืนด้วย ๗ ก.   

ในการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชด าริ  ในระดับ
พ้ืนที่ให้บรรลุเป้าหมายของโครงการและมีความยั่งยืนนั้น  มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย  ผู้เขียนได้
น าเสนอหลักหรือแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืนดัวยหลัก  ๗ ก. ประกอบด้วย 

๑) กำรสร้ำงกำรรับรู้    เป็นการท าความเข้าใจให้ตรงกันทุกฝ่าย และพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้วยวิธีการและช่องทางต่าง ๆ    

๒) กำรมีส่วนร่วม  โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผน  การ
ตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติงานตามศักยภาพของตน  

๓) กำรพึ่งตนเอง  หลักส าคัญในการปฏิบัติงาน คือ  มุ่งให้เกิดการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง
เป็นส าคัญ น าสิ่งใกล้ตัวและศักยภาพที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้เพ่ือลดต้นทุนด้านการเลี้ยงสัตว์ อันจะน าไปสู่
ความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  

๔) กำรสร้ำงเครือข่ำย  เป็นการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และการเกษตรสาขาอ่ืน ๆ  การแลกเปลี่ยนหรื อกระจายผลผลิตระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน   เป็นต้น 

๕) กำรจัดกำรควำมรู้  ในการปฏิบัติงานท าให้ได้ความรู้ต่าง ๆ เกิดขึ้นมา  ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการเลี้ยงสัตว์และการเกษตรสาขาอ่ืน ๆ ที่ควรมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพ่ือเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ
ทั่วไป โดยผ่านศูนย์บริการความรู้และช่องทางต่าง ๆ ของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

๖) กำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ  เป็นสิ่งที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีก าลังใจในการท างาน 
และพร้อมที่จะพัฒนางานให้ก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างต้นแบบที่ดีเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้ศึกษา
และยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 



~ ๑๕๔ ~ 
 

๗) กำรประเมินและปรับปรุง  ในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนต้องมีการประเมินความ
เป็นไปได้และปรับปรุงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้น โครงการก็ด าเนินการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพ่ือสรุปผลและเป็นแนวทางในการด าเนินการในปีต่อไป 

 
๘. กำรพัฒนำกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ตำมศักยภำพ 
    เพื่อบรรลุกำรเป้ำหมำยและตัวชีวัด  ด้วยหลัก “มี พอ ดี”  

เป็นการจัดล าดับการพัฒนากิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ  ตาม
ศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียนแต่ละแห่ง โดยก าหนดไว้ ๓ ระดับ คือ  มี – พอ – ดี  

๑) มี  เป็นการส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์     โดยค านึงถึงความพร้อมและศักยภาพของโรงเรียน
แต่ละแห่ง  อย่างน้อยโรงเรียนละ  ๒ ชนิด โดยอาจจะเริ่มจากจ านวนน้อย ๆ ก่อน เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
และสร้างความคุ้นเคย  และฝึกให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ ทดลองการใช้อาหารภายในท้องถิ่นแทน
อาหารส าเร็จรูป  มีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อเลี้ยงในรุ่นต่อไป และเรียนรู้วิธีบริหารจัดการผลผลิต 

๒) พอ  เมื่อเลี้ยงจนเกิดความช านาญหรือมีความรู้และทักษะดีแล้ว  ก็คัดเลือกโรงเรียนที่
พร้อมจะเลี้ยงสัตว์ให้มากขึ้น  เพ่ือผลิตอาหารเนื้อสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน คือ ๔๐ 
กรัม/คน/มื้อ  ในกรณีที่มีถั่วเมล็ดแห้ง  หรือ ๘๐ กรัม/คน/มื้อ ในกรณีที่ไม่มีถั่วเมล็ดแห้ง ในขั้นนี้ต้องมี
การวางแผนการผลิตที่ดี  และมีแผนบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบ   

๓) ดี  เมื่อโรงเรียนมีการผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนแล้ว ผลผลิตที่เหลือก็
จ าหน่ายให้แก่ชุมชนหรือผู้สนใจทั่วไป ขั้นตอนนี้เป็นการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ และได้มาตรฐาน
การเลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์  ขยายผลการผลิตและต่อยอดการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง 
เป็นตัวอย่างให้แก่โรงเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป 

 

๙. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ   
    (เพียงพอ เข้มแข็ง และย่ังยืน  ด้วยพื้นฐำนกำรพัฒนำ  ๙ ประกำร :  ๙ ดี)  

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการเลี้ยงสัตว์  การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
กิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต  ๕ และ เขต ๖ สามารถ
รวบรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ  
ให้เพียงพอ  เข้มแข็ง และยั่งยืน ประกอบด้วยหลักพ้ืนฐานในการพัฒนา  ๙ ประการ (๙ ดี)  ได้แก่  

๑) วำงแผนดี   เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญมากที่ต้องท าเป็นล าดับแรก  ด้วยการเลือกพ้ืนที่
ให้เหมาะสมกับชนิดสัตว์ที่เลี้ยง  จัดสัดส่วน และก าหนดแผนผังชัดเจน  โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) 

๒) โรงเรือนดี   ในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ต้องมีความแข็งแรงและปลอดภัยต่อการ
รบกวนต่าง ๆ  โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นก็ได้ มีขนาดเพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนสัตว์ที่เลี้ยง  



~ ๑๕๕ ~ 
 

๓) สัตว์พันธุ์ดี  การจัดหาพันธุ์สัตว์ที่ให้ผลผลิตดี  มีมาตรฐาน และการปรับตัวเก่ง เป็น
ปัจจัยส าคัญที่ต้องค านึงถึง  เนื่องจากจะส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตที่ได้ว่าจะเพียงพอหรือไม่  ถ้าได้พันธุ์
สัตว์ที่ดีก็จะท าให้การให้ผลผลิตดี การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

๔) อำหำรดี   ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์ ดังนั้นจึงต้อง
ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการผสมอาหารสัตว์ใช้เองด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นเพ่ือลดต้นทุน  

๕) กำรจัดกำรดี   เป็นปัจจัยด้านการดูแลสัตว์แต่ละชนิดตามหลักการเลี้ยงสัตว์  มีการ
บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วน  โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองมีครูเป็นที่ปรึกษา   และมีเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์คอยให้ค าแนะน าทางด้านวิชาการ 

๖) กำรป้องกันโรคดี   เป็นการให้ความส าคัญการป้องกันโรคสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์
ให้ปลอดจากโรคระบาดสัตว์และภัยคุกคามต่าง ๆ  รวมทั้งการจัดการด้านการสุขาภิบาลสัตว์เพ่ือให้สัตว์
มีสุขภาพแข็งแรง และป้องกันไม่ให้มีการน าเชื้อโรคจากภายนอกมาสู่ตัวสัตว์ 

๗) ตลำดดี (มีกองทุน)  เป็นการจัดการผลผลิตให้เกิดผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ โดย
เน้นการจ าหน่ายผลผลิตผ่านสหกรณ์ เพ่ือน ารายได้สร้างกองทุนเลี้ยงสัตว์ส าหรับเลี้ยงรุ่นต่อไป 

๘) เครือข่ำยดี (มีแนวร่วม)   เป็นการเครือข่ายการพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ให้มากขึ้น  
โดยการขยายพันธุ์สัตว์ที่โรงเรียนผลิตได้สู่ชุมชนเพ่ือขยายผลการพัฒนา เป็นการเพ่ิมแหล่งอาหารโปรตีน
จากเนื้อสัตว์และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน 

๙) แหล่งเรียนรู้ดี  เป็นการยกระดับการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป 
ด้วยการให้โรงเรียนเป็นศูนย์บริการความรู้คู่ชุมชน  โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน  ครู  และเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์ เป็นการสืบสานงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้ยั่งยืนตลอดไป 
 
๑๐. กำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตทำงกำรเกษตรในโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ 

การบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ  ให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของโครงการนั้น  มีปัจจัยส าคัญที่ต้องทราบเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ  ได้แก่  ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องการ  เป้าหมายความส าเร็จของโครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียน  แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  การเรียนรู้และการวัด
ประเมินผลความรู้   การเรียนรู้และการวัดประเมินผลทักษะ  หลักส าคัญของการจัดการผลิตทางการ
เกษตร  แนวทางการบริหารกลุ่มการผลิตทางการเกษตร และข้ันตอนด าเนินการบริหารกลุ่ม 

หลักการส าคัญของการจัดการการผลิตทางการเกษตร  เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่หลากหลาย พอเพียง
กับความต้องการบริโภคของนักเรียน สม่ าเสมอ ต่อเนื่องยั่งยืน รวมถึงการใช้พ้ืนที่ภายในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ   มีเรื่องที่ควรค านึงถึง  ได้แก่  การก าหนดเป้าหมายในการผลิตทางการเกษตรที่ชัดเจน 
ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ   การวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน  การจัดการบุคลากร 
อย่างเหมาะสม  การจดบันทึกผลการปฏิบัติงานทั้งปริมาณผลผลิตและปัญหาอุปสรรค   มุ่งเน้นการใช้



~ ๑๕๖ ~ 
 

วิธีธรรมชาติในการผลิต  ให้ความส าคัญในการจัดการการผลิตทางการเกษตรทุกกิจกรรมและทุกขั้นตอน 
มีการจ าหน่ายผลผลิตผ่านสหกรณ์นักเรียนและจัดตั้งกองทุนการผลิตแต่ละกิจกรรม   มีการจัดการเรียน
การสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้นักเรียน และมีการขยายผลสู่ครอบครัวนักเรียน เพ่ือขยายผล
การปฏิบัติสู่ชุมชน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน ชุมชน และเป็นพ้ืนฐานคุณภาพชีวิต
ที่ดีต่อไป 
 แนวทางการจัดท าแผนการจัดการการผลิตปศุสัตว์  ของโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ     
ประกอบด้วย  ๓  ขั้นตอน ได้แก่  ๑) ส ารวจความต้องการด้านปศุสัตว์  ได้แก่  ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน  
สภาพการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน  และความต้องการของโรงเรียนในปีถัดไป  ๒) จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบ
เพ่ือร่วมกันจัดท าแผนการจัดการผลิตปศุสัตว์ของโรงเรียน  และ ๓) รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการผลิตปศุสัตว์ของโรงเรียน เมื่อสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมาและวางแผนการด าเนินงานในปีถัดไป   
 ส าหรับการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย  ๑) การติดตามผลการด าเนินงาน 
โดยแบ่งเป็น  ๒  ระดับ คือ การติดตามภายในโรงเรียน และการติดตามจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน  
และ ๒) การประเมินผลการด าเนินงาน  ๓ ประเด็นหลัก คือ  ผลลัพธ์ (output)   วิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงาน (process)  และผลที่ได ้(Outcome)  

 

กล่ำวโดยสรุป  แนวทางในการด าเนินกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น 
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเสียสละ อดทน ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในการท างานหลายด้าน
ประกอบกัน เนื่องจากมีความแตกต่างจากการปฏิบัติงานทั่วไป  ด้วยข้อจ ากัดทางด้านพ้ืนที่ 
กลุ่มเป้าหมาย  การสื่อสาร  การคมนาคม และความขาดแคลนในพ้ืนที่   ผู้เขียนจึงได้น าเสนอแนวทาง
ในการปฏิบัติงานซึ่งได้รวบรวมจากประสบการณ์  ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
ดังที่ได้น าเสนอมาแล้วข้างต้น  เพ่ือใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
ของโครงการ  และร่วมกับสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี  ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลทั้ง ๔  ด้าน 
ประกอบด้วย พุทธิศึกษา  จริยศึกษา  หัตถศึกษา 

และพลศึกษา  ซึ่งจะส่งผลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ 
สมบูรณ์  น าความรู้ที่ได้จากโรงเรียนไปปรับใช้ 
ในการด าเนินชีวิต   เพ่ือสร้างอาชีพที่เหมาะสม 

กับศักยภาพของตน และด ารงตนเป็นพลเมืองด ี

เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคม  และเป็น 

ทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติต่อไป 
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ภาคผนวก 

 

ผนวก ๑ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชด าริตามพระราชด าริ         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ผนวก ๒  โครงการอ่ืน ๆ ที่สนับสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร           

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ผนวก ๑ 
 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชด าริตามพระราชด าริ         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ผนวก ๑ 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ในการด าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนั้น เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี   ทรงขยายขอบเขตของงานเพ่ือให้ครอบคลุมสภาพปัญหาต่างๆ  ของเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ี  และตามสถานการณ์ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งพ้ืนที่ในการทรงงานก็เพ่ิมขึ้น
เพ่ือให้ครอบคลุมถึงคนที่มีความขาดแคลนหรือมีภาวะยากล าบากมากขึ้น พร้อมกับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่
ให้การสนับสนุนงานพัฒนาของพระองค์ท่านก็เพ่ิมข้ึนตามล าดับ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยาม
บรมราชกุมารี  จึงโปรดเกล้าฯ ให้ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
จัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารขึ้น   เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน    โดยได้เริ่มจัดท าขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕  พร้อม
กันนี้ได้จัดท าระบบข้อมูล  เพ่ือใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลความส าเร็จของงาน
พัฒนา  อีกทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการท างานต่อไปด้วย เพ่ือให้งานพัฒนาของพระองค์
บรรลุผลสูงสุดต่อเด็กและเยาวชน  รวมทั้งประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน 
(ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๑ หน้า ๒)  ซึ่งปัจจุบันอยู่
ในช่วงแรกของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชด าริ ฯ  ฉบับที่  ๕  ซึ่งจะได้
สรุปสาระส าคัญของแผนแต่ละฉบับดังต่อไปนี้ 
 
๑. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙ 
 

 ๑.๑ เป้าหมาย 
     เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ 
       ๑. เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ทุกข์ยากอย่างเร่งด่วน 

      ๒. เพ่ือเป็นการสนับสนุนการศึกษาและวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
       ๓. เพ่ือให้มีการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

      ๔. เพ่ือสนับสนุนหรือเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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๑.๓ พื้นที่เป้าหมาย  
       ๑. เขตชุมชนที่มีโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตั้งอยู่ ขึ้น  จ านวน  ๑๖๖  แห่ง 
(ส านักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๓๗ : ๒๓) 
       ๒. พ้ืนที่พิเศษตามพระราชประสงค์ 
 

 ๑.๔ แผนงานหลักในการด าเนินงาน 
       ๑.๔.๑ แผนงานด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพอนามัย  เพ่ือแก้ไขการขาดแคลน
อาหาร และขจัดปัญหาโรคขาดสารอาหาร  อันจะมีผลท าให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง  
ประกอบด้วย  ๒  โครงการ  คือ โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  และโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน  โดยมีเป้าหมายภายในปีงบประมาณ ๒๕๓๙  ให้โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทุกโรง
สามารถประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันได้ ๕ ครั้ง/สัปดาห์  เพ่ิมสัดส่วนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรใน
โรงเรียน ต่อวัตถุดิบที่จัดหาจากแหล่งภายนอก  เพ่ือการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันโดยเฉลี่ยต่อมื้อ
เป็น ๑ ต่อ ๑   ลดภาวะทุพโภชนาการของเด็กนักเรียนให้เหลือร้อยละ ๑๐  และลดอัตราคอพอกของ
เด็กนักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนให้เหลือต่ ากว่าร้อยละ ๑๐  
       ๑.๔.๒ แผนงานด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน  โดยจะเน้นพัฒนาบุคลากรคือครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น เพ่ือขยายโอกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว
สามารถศึกษาต่อในระดับสูงอย่างมีคุณภาพและสามารถประกอบอาชีพได้  โดยจัดท าเป็นโครงการ ๒ 
โครงการ  คือ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  และโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีเป้าหมายคือ  นักเรียนมีอัตราการมาเรียนสูง  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ลดอัตราการเรียนซ้ าชั้นให้เป็นร้อยละ ๕ และสามารถรับนักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์ได้ประมาณ ๕๐ คนต่อปี  
       ๑.๔.๓ แผนงานด้านเศรษฐกิจ  เพ่ือช่วยยกระดับรายได้ของชุมชน  โดยการฝึกอาชีพ
ให้แก่ศิษย์เก่าของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูง  ให้มีวิชาชีพติดตัว
และสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้  รวมทั้งการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนาอาชีพตามรูปแบบสหกรณ์  
ด้วยการจัดท าเป็นโครงการ  ๒  โครงการ  คือ  โครงการฝึกอาชีพ  และโครงการส่งเสริมสหกรณ์  โดยมี
เป้าหมายคือ มีการฝึกอาชีพหลักที่เหมาะสมกับท้องถิ่นอย่างน้อย  ๑  อาชีพ ในทุกพ้ืนที่ที่มีโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนตั้งอยู่ และมีการสอนวิชาสหกรณ์ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติกิจกรรมสหกรณ์ของ
โรงเรียนทุกโรง 
       ๑.๔.๔ แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน  โดยจะมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  ด้วยการจัดท าเป็นโครงการ คือ 
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีเป้าหมายคือ ให้มีการด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ให้ครบทุกพ้ืนที่ 
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       ๑.๔.๕ แผนงานบริหารแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ 
เพ่ือให้องค์กรบริหารงานกลางสามารถอ านวยการและสนับสนุนให้โครงการตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน โดยเน้น
งานส าคัญ  คือ การวางแผนงาน  การประสานงานและติดตามผล  การประเมินผล  การประชาสัมพันธ์  
การวิจัย  การพัฒนาบุคลากร และการจัดระบบสารสนเทศโครงการ   

 
๒. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 
 

 ๒.๑ วัตถุประสงค์  
       เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

 ๒.๒ เป้าหมาย 
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด ารัสให้แนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารไว้เป็น ๓ ระดับอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
       ระดับท่ี ๑  เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาเต็มศักยภาพ มีสุขภาพแข็งแรง สามารถอ่าน
ออกเขียนได ้
       ระดับท่ี ๒  เด็กมีความรู้พื้นฐานอย่างเพียงพอ  สามารถพ่ึงตนเองได้ 
       ระดับท่ี ๓  เด็กสามารถเรียนต่อในชั้นสูงต่อไปได ้
 

 ๒.๓ พื้นที่เป้าหมาย 
       ในการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในระยะนี้ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี    มีพระราชด าริให้ด าเนินการในพ้ืนที่โรงเรียน  
เป็นหลัก และบางกิจกรรมของโครงการก็ได้ขยายผลไปสู่ชุมชนที่อยู่ในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน
นั้น ๆ  โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มีพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด  ๓๔๑  แห่ง (ส านักงานโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๔๑ : ๔๕)  ได้แก่ 
  ๑. โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ๑๘๓  แห่ง 
  ๒. โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ๑๘๓ แห่ง 
  ๓. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ๖๓  แห่ง 
  ๔. พ้ืนที่พิเศษตามพระราชประสงค์ 
 

 ๒.๔  แผนงานหลักในการด าเนินงาน 
       ในระยะของแผน  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๔)  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาด้วย
แผนงานหลัก ๔ แผน  ดังต่อไปนี้ 
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       ๒.๔.๑ แผนงานด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย  เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนอาหารในท้องถิ่น  และแก้ไขปัญหาโภชนาการและสุขภาพอนามัย  ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ โดยได้จัดท าเป็น ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวัน  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  และโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร   มีเป้าหมายคือ โรงเรียนในโครงการสามารถผลิตทางการเกษตรได้
ครบตามเกณฑ์และต่อเนื่องตลอดปี  โรงเรียนด าเนินการประกอบอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการส าหรับนักเรียนทุกคนทุกวัน   ลดอัตราการมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของเด็กนักเรียน
ให้เหลือไม่เกินร้อยละ ๗  ลดอัตราการขาดสารโปรตีนและพลังงานทุกระดับในเด็กเล็กให้เหลือไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐  ลดอัตราคอพอกของเด็กนักเรียนให้เหลือต่ ากว่า ร้อยละ ๕   ลดภาวะโลหิตจางในหญิง
ตั้งครรภ์เหลือไม่เกินร้อยละ ๑๐  อัตราตายทารกปริก าเนิด  ไม่เกิน ๑๐  ต่อ ๑๐๐๐ การเกิดทั้งหมด  
อัตราตายทารก  ไม่เกิน  ๒๑  ต่อ ๑๐๐๐  การเกิดมีชีพ  ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า  ๒,๕๐๐  กรัม   
ไม่เกินร้อยละ ๗   เด็ก ๐ - ๓ ปี  มีอัตราการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน  อายุ  น้ าหนัก ส่วนสูง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และเด็ก ๐-๓ ปี มีพัฒนาการตามวัยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๐  
       ๒.๔.๒ แผนงานด้านการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร  โดยจะพัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นโดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  และขยายโอกาสทางการศึกษาในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเพียงพอ  
เพ่ือให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อในระดับสูงอย่างมีคุณภาพและสามารถประกอบอาชีพได้ โดยจัดท าเป็น 
๒ โครงการคือ  โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  มีเป้าหมายในการพัฒนาคือ ครูต ารวจตระเวนชายแดน
ทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเพียงพอตามศักยภาพ  ทุกระดับของการบังคับบัญชา
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนต้องมีการก ากับนิเทศติดตามอย่างสม่ าเสมอ  โรงเรียนทุกโรงเรียนต้อมี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  โดยต้องอยู่ใน
ระดับกลางขึ้นไปเมื่อเทียบกับกลุ่มโรงเรียนในพ้ืนที่  อัตราการเรียนต่อของนักเรียนมากกว่าร้อยละ ๔๐  
นักเรียนทุกคนสามารถศึกษาจนจบหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา  เมื่อจบการศึกษานักเรียนสามารถ
มีงานท าช่วยตัวเองได้ และนักเรียนส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร   
       ๒.๔.๓ แผนงานด้านเศรษฐกิจ   เพ่ือช่วยยกระดับรายได้ของชุมชน โดยการฝึกอาชีพ
ให้แก่ศิษย์เก่าของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูง  ให้มีวิชาชีพติดตัว
และสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้  รวมทั้งการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนาอาชีพตามรูปแบบสหกรณ์ 
ด้วยการจัดท าเป็น ๒ โครงการ  คือ  โครงการฝึกอาชีพ และโครงการส่งเสริมสหกรณ์  โดยมีเป้าหมาย
ให้นักเรียนในโรงเรียนในทุกพ้ืนที่โครงการได้รับการฝึกทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  เยาวชนที่
จบการศึกษาจากโรงเรียนในทุกพ้ืนที่โครงการได้รับการฝึกอาชีพ  มีการพัฒนากลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น นักเรียนในทุกพ้ืนที่โครงการมีความรู้เรื่องสหกรณ์  ครูต ารวจตระเวนชายแดนทุกคน  ต้องได้รับ
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การพัฒนาให้มีความรู้ด้านสหกรณ์เพียงพอตามศักยภาพ  จะต้องมีกิจกรรมสหกรณ์ภาคปฏิบัติ อย่าง
น้อยโรงเรียนละ ๒  กิจกรรม และพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อมให้สามารถจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตัวอย่างได้ 
       ๒.๔.๔ แผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี
จิตส านึกที่ดีและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ อยู่รอบ ๆ ตัว โดยมุ่งเน้น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  ด้วยการจัดท าเป็นโครงการ  คือ โครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพ่ือให้โรงเรียนในพ้ืนที่โครงการทุกโรงเรียนมี
การจัดการเรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา และประชาชนทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
  
๓. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ 
 

 ๓.๑ วัตถุประสงค์  
       เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายสูงสุดตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 
ระยะที่ ๓   พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ จึงก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

      ๑. เพ่ือลดระดับความรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนสารอาหารและโรคติดต่อที่ส าคัญ
ของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

      ๒. เพ่ือส่งเสริมโภชนาการดีและสุขภาพดีของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 
      ๓. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพที่เป็นรากฐาน

ของการพึ่งตนเองให้แก่เด็ก  ได้แก่  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  การเกษตร  การงานอาชีพ
อ่ืน ๆ และสหกรณ ์

      ๔. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่เด็กและเยาวชนในการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

      ๕. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพ 
 

 ๓.๒  เป้าหมายหลักของการพัฒนา  
      ๑. เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริม  ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหาร  ได้แก่  โรค

ขาดโปรตีนและพลังงาน  โรคขาดสารไอโอดีน และโรคขาดจุลโภชนาหารอ่ืน ๆ ที่เป็นปัญหาในท้องถิ่น
และโรคติดต่อท่ีเป็นปัญหาในพ้ืนที่ เช่น โรคมาลาเลีย เป็นต้น 

      ๒. เด็กได้รับบริการอนามัยแม่และเด็กขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 
      ๓. เด็กเล็กได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา 
      ๔. เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาเพ่ือสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมที่จะน าไปสู่การมี

โภชนาการดีและสุขภาพดี 
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      ๕. เด็กนักเรียนมีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะทั้งทางวิชาการและการงานอาชีพที่
จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตด้วยตนเองได้ 

      ๖. เด็กนักเรียนได้รับการปลูกฝังให้มีลักษณะนิสัยในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันตามอุดมการณ์สหกรณ์ 

      ๗. เด็กนักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เห็นคุณค่าและรู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน  รวมทั้งวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นด้วย 

      ๘. เด็กนักเรียนในทุกระดับชั้นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือให้
สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
 

 ๓.๓ พื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา  
       พ้ืนที่ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร  ซึ่งรวมตั้งแต่พ้ืนที่ที่อยู่ตามแนวชายแดน  พ้ืนที่ที่ห่างไกลความ
เจริญ  ห่างไกลการคมนาคม  และพ้ืนที่ที่ยังมีความขาดแคลน  โดยในปีการศึกษา  ๒๕๔๕  มีพ้ืนที่
เป้าหมายทั้งหมด  ๕๔๐  แห่ง (ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, 
๒๕๔๕ : ๒๘)  
       ๑. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและหมู่บ้านในเขตบริการศึกษา ๑๘๖  แห่ง 
       ๒. โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หมู่บ้านในเขตบริการการศึกษา  ๑๐๖  แห่ง 
       ๓. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง”และหมู่บ้านเขตบริการศึกษา ๒๒๕ แห่ง 
       ๔. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ๖ แห่ง 
       ๕. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ  ๑๗ แห่ง 
       ๔. พ้ืนที่อ่ืน ๆ ตามพระราชประสงค์ 
 

 ๓.๔  หลักการและวิธีการพัฒนาตามพระราชด าริ 
       ๓.๔.๑ หลักการพัฒนา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  มี
พระราชด าริเกี่ยวกับหลักการในการด าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ดังนี้ 
  ๑) การพึ่งตนเอง  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเน้นให้
เด็กและเยาวชน  รวมทั้งประชาชนในชุมชนเข้าร่วมในทุกกิจกรรม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจาการ
ลงมือปฏิบัติ และในที่สุดสามารถด าเนินการพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
  ๒) ความร่วมมือจากทุกส่วน  ในการพัฒนาจ าเป็นต้องสนับสนุนในส่วนต่าง ๆ ที่
ชุมชนไม่สามารถผลิตได้เองหรือขาดแคลน เช่น เทคโนโลยี ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณด าเนินการ
บางส่วน  ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและประสานงานจากทุกส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
       ๓.๔.๒ วิธีการพัฒนา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเน้นการ
พัฒนาโดยใช้การศึกษาเป็นแกน  ควบคู่กับการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 
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  ๓.๕ แนวทางในการพัฒนา  
       แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริฯ ฉบับนี้ เป็นการด าเนินการ
ที่ต่อเนื่องจากแผนฯ ระยะที่ ๑  และ ๒  โดยปรับแนวคิดการพัฒนาแบบแยกด้านแยกโครงการ มาเป็น
การพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึดเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
และให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ด้วยประกอบด้วย ๕  
วัตถุประสงค์ดังนี้ (ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๔๕ : ๓๔)    
       วัตถุประสงค์ ๑  เพ่ือลดระดับความรุนแรงของปัญหาการขาดสารอาหารและโรคติดต่อที่
ส าคัญของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  โดยมีเป้าหมายคือ ลดภาวะทุพโภชนาการของเด็กเล็กและ
เด็กประถม   โดยเกณฑ์น้ าหนักตามอายุให้ไม่เกินร้อยละ ๑๐  และโดยเกณฑ์ส่วนสูงไม่เกินร้อยละ  ๑๕  
ลดอัตราคอพอกของเด็กประถมให้ไม่เกินร้อยละ ๕  ลดอัตราป่วยด้วยโรคมาลาเรียในแต่ละพ้ืนที่ลง   
ร้อยละ ๒๐  และลดอัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิลงร้อยละ ๒๐    
        วัตถุประสงค์ที่ ๒  เพ่ือส่งเสริมโภชนาการดีและสุขภาพดีของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยมี
เป้าหมายคือ  อัตราตายทารก ไม่เกิน  ๑๘ ต่อการเกิดมีชีพ  ๑,๐๐๐  คน  อัตราตายปริก าเนิด ไม่เกิน 
๙ ต่อการเกิดทั้งหมด  ๑,๐๐๐  คน  ทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักน้อยกว่า  ๒,๕๐๐  กรัม  ไม่เกินร้อยละ ๗  
เด็กแรกเกิดถึง  ๓  ปี มีการเจริญเติบโตทั้งน้ าหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อยร้อยละ 
๙๐  เด็กแรกเกิดถึง  ๓  ปี  มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  และเด็กทุกคนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านโภชนาการและสุขภาพโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้   
       วัตถุประสงค์ที ่๓  เพ่ือเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพที่
เป็นรากฐานของการพึ่งตนเองให้แก่เด็ก  ได้แก่ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  การเกษตร การ
งานอาชีพอ่ืน ๆ และสหกรณ์  โดยมีเป้าหมายคือ  เด็กนักเรียนทุกคนสามารถอ่าน เขียน และพูด
ภาษาไทยได้  มีผลการเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดีขึ้น   มีความรู้และทั กษะทางด้าน
เกษตรกรรม รวมทั้งด้านการงานอาชีพนอกเหนือจากเกษตรกรรม  มีความรู้ด้านสหกรณ์และสามารถ
รวมกลุ่มกันท างานอย่างเป็นระบบ  มีลักษณะนิสัยในการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม
อุดมการณ์สหกรณ์  เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีที่ยังขาดแคลนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
       วัตถุประสงค์ ที่  ๔   เ พ่ือสร้ า งจิ ตส านึ กให้ แก่ เด็ กและเยาวชนในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยมีเป้าหมายคือ เด็กนักเรียนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเด็กนักเรียนมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและมีความรักท้องถิ่น 
       วัตถุประสงค์ที่ ๕  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มีการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพ  โดยมี
เป้าหมายคือ  อัตราการเรียนต่อของนักเรียนเพ่ิมขึ้น  อัตราการเรียนต่อของเด็กนักเรียนในพระราชา    
นุเคราะห์ในแต่ละระดับการศึกษาเพ่ิมข้ึน  และมีสถานศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๕ ได้รับการเพ่ิมศักยภาพ
ในการจัดการศึกษาระดับสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๔. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ฉบับท่ี  ๔   พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙ 
 

 ๔.๑ เป้าหมายสูงสุด 
       ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ก าหนดเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาไว้ดังนี้ (ส านักงาน
โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๑ : ๑๑) 
       “เด็กและเยาวชน มีโอกาสดี สุขภาพแข็งแรง ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์  ประหยัด และอดทน     
มีความรู้และทักษะทางวิชาการและการอาชีพเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต  รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ  ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย  และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและประเทศชาติได้” 
 

 ๔.๒ วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสในการพัฒนา และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามเป้าหมายสูงสุด  อันจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี ฉบับที่ ๔  พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙ ไว้ดังนี้ 
       วัตถุประสงค์ที่ ๑  ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่
อยู่ในครรภ์มารดา 
       วัตถุประสงค์ที่ ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชน 
       วัตถุประสงค์ที่ ๓  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ 
       วัตถุประสงค์ที่ ๔  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ 
       วัตถุประสงค์ที่ ๕ ปลูกฝังจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       วัตถุประสงค์ที่ ๖  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 ๔.๓ กลุ่มประชากรและพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา 
       ๔.๓.๑ กลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้แก่  เด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนถึงเยาวชนใน       
วัยศึกษาเล่าเรียน  ทั้งที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร  ห่างไกลการคมนาคม  หรืออยู่ในที่ที่มีสภาวะยากล าบาก
ขาดแคลน  หรือในที่ประสบปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ หรืออยู่ในสภาวะที่ท าให้ได้รับโอกาสไม่เท่ากับเด็ก
ปกติโดยทั่วไป  และเด็กและเยาวชนอื่น ๆ ตามพระราชประสงค์  
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      ๔.๓.๒ พื้นที่เป้าหมาย  ประกอบด้วย ๗๑๑  แห่ง 
    ๑. โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  ๑๘๓  แห่ง 
    ๒. โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ๑๗๘ แห่ง 
    ๓. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในสังกัดส านักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ๒๖๖  แห่ง 
    ๔. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน  ๑๕  แห่ง 
    ๕. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  ๓๓  แห่ง 
    ๖. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓๖ แห่ง 
    ๗. หมู่บ้านในเขตบริการการศึกษาของสถานศึกษาข้างต้น 
    ๘. พื้นที่อ่ืน ๆ ตามพระราชประสงค์ 
 

 ๔.๔ เป้าหมายและกรอบการด าเนินงาน 
       แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริฯ ฉบับที่ ๔ นี้ได้ก าหนด
เป้าหมายและกรอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ทั้ง ๖ ข้อ ดังนี้ 
       วัตถุประสงค์ที่ ๑  ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ใน
ครรภ์มารดา  มีเป้าหมายคือ  เด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดาทุกคนได้รับบริการเบื้องต้นจนเกิดรอดปลอดภัย  
เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการและพัฒนาการตามวัย เด็กทุกคนได้รับอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะและได้ดื่มนมอย่างน้อยวันละ ๑ แก้วทุกวันเรียน  เด็กทุก
คนมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  ลดอัตราคอ
พอกในนักเรียนประถมศึกษาลงจนไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข เด็กและเยาวชนทุกคนมีพฤติกรรมในการ
เลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมและมีสุขนิสัยที่พึงประสงค์  นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
เป็นต้นไปได้รับการเตรียมความพร้อมในการเป็นพ่อและแม่ท่ีดี 

      เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น จึงได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานไว้ดังนี้ 
           ๑.  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการเบื้องต้นในการดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์มารดา และจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะควบคู่กับการบริการการศึกษาใน
โรงเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าโรงเรียน 

          ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพของตนเองในการดูแลเด็กตั้งแต่ใน
ครรภ์มารดา และการพัฒนาสภาวะแวดล้อมภายในชุมชนที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 

          ๓. พัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะและชั้น
อนุบาล เพ่ือให้เด็กปฐมวัยสามารถเจริญเติบโตและมีพัฒนาการได้เต็มศักยภาพ 
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           ๔. จัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสะอาดถูกสุขลักษณะ     
และอาหารเสริมนม เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาแบบแผนการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ตามหลักโภชนาการ 
และสขุนิสัยที่พึงปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
           ๕. ส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการปรุงอาหาร 
           ๖. พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 
           ๗. ส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ าเสมอ 
           ๘. พัฒนาระบบเฝ้าระวังทางโภชนาการให้มีประสิทธิภาพ 
           ๙. จัดบริการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียและโรคหนอนพยาธิและให้การรักษาเบื้องต้น  
และจัดกระบวนการเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโดยการ
ร่วมมือของชุมชน 
           ๑๐. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัจจัยเอ้ือต่อการมี
สุขภาพดีในเรื่องสุขบัญญัติ โภชนบัญญัติ สุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม การออกก าลังกายและการ
กีฬาที่เหมาะสม สุขภาวะทางจิต โรคโภชนาการ เช่น โรคขาดโปรตีนและพลังงาน  โรคขาดสารไอโอดีน 
โรคขาดวิตามินเอ โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โรคอ้วน และโรคติดต่อที่ส าคัญในท้องถิ่น เช่น 
โรคมาลาเรีย โรคหนอนพยาธิ เป็นต้น 
           ๑๑. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพแม่และเด็กให้
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และเหมาะสมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักในเรื่องการมีครอบครัวที่เป็นสุข
และการสร้างสังคมที่ด ี

      วัตถุประสงค์ที่ ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชน  มีเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสมีโอกาสเข้าถึงและได้รับบริการทางการศึกษาใน
รูปแบบที่เหมาะสมเพ่ิมขึ้น  และอัตราการเรียนต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ในแต่ละระดับ
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 
       เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น จึงได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานไว้ดังนี้ 

๑. สนับสนุนการจัดตั้งสถานศึกษาหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และ
ชุมชนพัฒนาปรับปรุงอาคารให้มีจ านวนเพียงพอกับจ านวนเด็กและมีความปลอดภัย พร้อมทั้งสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งบุคลากรเพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาได้ 

๒. ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวและส่งเสริมการเรียนต่อ 
๔. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางด้าน

ร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ 
๕. พัฒนางานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
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    ๕.๑ พัฒนาระบบคัดเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

    ๕.๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างภาวะผู้น าของ
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 

    ๕.๓ พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการดูแลเป็นพ่ีเลี้ยง และให้ค าปรึกษาแก่
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ในพ้ืนที่ต่างๆ 
       วัตถุประสงค์ที่ ๓  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ      
มีเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
       เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น จึงได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานไว้ดังนี้ 

๑. เพ่ิมพูนทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการให้แก่
ครูผู้สอนในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

๒. ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับสภาพปัญหา 
๓. พัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยของเด็กและชุมชน 

และจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียนในด้านการอ่าน การค้นคว้า 
๔. พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับเนื้อหาในหลักสูตร

เพ่ือพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชนในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
๕. ส่งเสริมการใช้สารานุกรมส าหรับเยาวชนตามพระราชประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

ของเด็ก 
๖. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา 
๗. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียน ในการศึกษาค้นคว้าจาก

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน เช่น วัด มัสยิด พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
     วัตถุประสงค์ที่ ๔  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ มีเป้าหมายคือ 
เด็กและเยาวชนทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตรยั่งยืนในการผลิตอาหารเพ่ือการบริโภค 
และทางด้านอาชีพที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต และเด็กและเยาวชนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ 
     เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น จึงได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานไว้ดังนี้ 

๑. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการท าเกษตร
ยั่งยืนของเด็กและเยาวชน ผลผลิตที่ได้สามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันของ
โรงเรียน และส่งเสริมการขยายผลสู่ครัวเรือนในพื้นท่ีที่มีความพร้อม 

๒. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในการจัดการการผลิต และการจัดการ
ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติในงานอาชีพที่
จ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวัน 

๔. จัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่เน้นการปลูกฝังลักษณะนิสัยการช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์สหกรณ์ 

๕. จัดกิจกรรมสหกรณ์ ได้แก่ กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมออมทรัพย์ เพ่ือพัฒนาความรู้
และทักษะเบื้องต้นของเด็กทางด้านสหกรณ์ 
     วัตถุประสงค์ที่ ๕  ปลูกฝังจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายคือ  เด็กและเยาวชนทุกคนมีความรู้และตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมต่อการด ารงชีวิ ตและเด็กและเยาวชนทุกคนมีลักษณะนิสัยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
     เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น จึงได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานไว้ดังนี้ 

๑. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พบใน
ท้องถิ่น  เช่น การใช้พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ป่าถูกท าลาย ไฟป่า ควันพิษ เป็นต้น และการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้น้ า การใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 

๒. จัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
๓. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตส านึก

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับคนในท้องถิ่น 
๔. จัดกระบวนการเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ส ารวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์คุณค่าของ

ความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น และจัดเวทีเพ่ือให้เด็กเผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน 

๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าบริเวณใกล้โรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ ตลอดจนการปลูก
หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

 
     วัตถุประสงค์ที่ ๖  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชนทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน  และเด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และมีความรักท้องถิ่น 
     เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น จึงได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานไว้ดังนี้ 

๑. ท าการส ารวจ เก็บข้อมูล บันทึก วิเคราะห์คุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. จัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ ภาษาท้องถิ่น วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. จัดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้เผยแพร่องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วันส าคัญทางประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การแต่งกาย วัฒนธรรมทางอาหาร
โภชนาการ ดนตรี การแสดง กีฬา นิทานท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น พืชสมุนไพร พืชสีย้อมผ้า เป็นต้น  

 

 ๔.๕ การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
    แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชด าริฯ ฉบับที่ ๔ นี้ ได้จัดท าเป็น

แผนระยะยาว ๑๐ ปี เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและการสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ที่มุ่งสู่การเสริมสร้างพลังและความเข้มแข็งให้กับเด็กและเยาวชน ให้สามารถดูแลและ
พัฒนาตนเองได้อย่างสมดุลกันทั้งทางร่างกาย จริยธรรม คุณธรรม และความรอบรู้ เพ่ือน าแผนฯ ไปสู่
การปฏิบัติและผลักดันให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์  โดยการพัฒนาแบบ     
องค์รวมและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงก าหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการและกรอบการด าเนินงานไว้ดังต่อไปนี้ 

    ๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวพระราชด าริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร วัตถุประสงค์ของการพัฒนา ตลอดจนสาระส าคัญของแผนให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในทุกภาคส่วนในทุกระดับ เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนและตรงกัน สามารถร่วมกันขับเคลื่อนการ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

    ๒. สนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมใน
การพัฒนาแผนด้วย และประสานการจัดท าแผนสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ ให้สนับสนุนซึ่งกันและกัน
อย่างเหมาะสม ขจัดความซ้ าซ้อนของแผน และต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา โดย
ด าเนินการเป็น ๒ ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วง พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

    ๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประสานงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันกาล 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใส ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมีจุดมุ่งหมายหลักร่วมกันที่จะ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันที่ดี และมีศักยภาพในการ
เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ มีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ และทุกภาคส่วนมีความคล่องตัวในการปรับบทบาทให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ซ้ าซ้อนกันแต่สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ 
     ๔. ปรับปรุงและพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล พัฒนาตัวชี้วัดและเครื่องมือวัดที่
เหมาะสม พัฒนาระบบสารสนเทศโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารส าหรับ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และจัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
จัดให้มีการสุ่มส ารวจและประเมินผลการด าเนินงานตามสภาพที่เป็นจริงของแต่ละสถานศึกษาเป็นระยะ 
อย่างน้อย  ๒ ครั้งคือ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และเผยแพร่ผลการประเมินให้กับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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     ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในทุกระดับ เพ่ือ
เปิดโลกทัศน์ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ และพัฒนาขีดความสามารถด้านต่างๆ ทั้งในรูปของ
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ การฝึกอบรมระยะยาว การฝึกอบรมระยะสั้น การศึกษาดูงาน การร่วมประชุม
วิชาการ และการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษาและพัฒนาบุคลากร
ให้ตรงตามภาระหน้าที่ อีกท้ังจะต้องสนับสนุนการเตรียมบุคลากรให้พร้อมในการถ่ายทอดประสบการณ์
ให้กับพ้ืนที่อ่ืนภายในประเทศ หรอืประเทศอ่ืนที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือ 
     ๖. ก าหนดนโยบายและมาตรการในการธ ารงรักษาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในทุกส่วนในทุก
ระดับ และสามารถน าสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว 
     ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดย
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานท างานวิจัยและพัฒนาจากงานประจ า  และครูในสถานศึกษา
ด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน และต้องมีการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ 
     ๘. ก าหนดแนวทางในการถ่ายโอนสถานศึกษาที่ชัดเจน ทั้งในกรณีของการถ่ายโอน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนให้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการถ่ายโอนให้ 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือไม่ให้เด็กขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้
หน่วยงานที่รับการถ่ายโอนสามารถสานต่องานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 
ได้ภายหลังจากการมอบโอนแล้ว 
 

 ๕. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี  ฉบับท่ี  ๕   พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๕ จัดท าขึ้นเป็นแผนระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙) เพ่ือเชื่อมต่องาน
พัฒนาในช่วงที่ผ่านมาเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งการปรับเปลี่ยนประเทศ
ไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐  การเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน  การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่  ๒๑  และ
สังคมดิจิทัล เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับการเตรียมพร้อม สามารถก้าวไปพร้อม ๆ กับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชด าริ   
ฉบับที่ ๕ นี้  จึงได้จัดท าให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
แม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๔) ที่น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๔) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดยก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักดังนี้ (ส านักงาน
โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๖๐ หน้า ๑) 
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๕.๑ วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลใน

ด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีความรัก
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติ 

    ๒. เพ่ือขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 
ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเรียนไปพร้อม ๆ กัน 

    ๓. เพ่ือผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีการพัฒนาให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาหรือองค์กรอ่ืน ๆทั้งจากภายในประเทศ
และจากต่างประเทศ เพ่ือน าไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละที่ สร้างความร่วมมือและ
เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 

 

๕.๒ เป้าหมายการพัฒนา 
    การพัฒนาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ ฯ ฉบับที่  ๕  

ประกอบด้วย  ๘  เป้าหมายหลัก   ๒๑  เป้าหมายย่อยของการพัฒนา ดังนี้ 
    เป้าหมายหลักที่ ๑ เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา ประกอบด้วย ๓ 

เป้าหมายย่อย ได้แก่   
    ๑)  หญิงตั้งครรภ์  มารดาหลังคลอด  และทารกได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
    ๒)  เด็กทุกช่วงอายุได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการและมีพัฒนาการตามวัย 
    ๓)  เด็กและเยาวชนมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

    เป้าหมายหลักท่ี ๒ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย ๓ เป้าหมายย่อย  ได้แก่  
    ๑)  เด็กท่ีขาดโอกาสสามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

๒)  เด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย  สติปัญญาและอารมณ์ได้รับ
บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 

    ๓)  นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและ
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตสาธารณะ 

    เป้าหมายหลักที่ ๓ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทาง
จริยธรรม ประกอบด้วย ๔ เป้าหมายย่อย  ได้แก่ 

๑)  เด็กและเยาวชนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น 

๒)  เด็กและเยาวชนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓)  เด็กและเยาวชนได้รับการเตรียมความพร้อมส าหรับประชาคมอาเซียน 
๔)  ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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    เป้าหมายหลักที่ ๔ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ 
ประกอบด้วย ๓ เป้าหมายย่อย  ได้แก่ 

๑)  เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตรยั่งยืนในการผลิตอาหาร
เพ่ือการบริโภค 

๒)  เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางด้านอาชีพที่จ าเป็นในการด ารงชีพ
อย่างน้อย  ๑  อาชีพ 

๓)  เดก็และเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ 
    เป้าหมายหลักที่ ๕ ปลูกฝังจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๑ เป้าหมายย่อย คือ เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง 

    เป้าหมายหลักที่ ๖ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทย ประกอบด้วย ๑ เป้าหมายย่อย  คือ เด็กและ
เยาวชนมีความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

    เป้าหมายหลักที่ ๗ ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ประกอบด้วย ๓  เป้าหมายย่อย  
ได้แก่ 

๑)  การน ากิจกรรมการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนมาสู่การผลิตอาหารในระดับครัวเรือน 
๒)  เด็กและเยาวชนและสมาชิกในครอบครัวมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและ

ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมของบ้านและชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
๓)  เด็กและเยาวชนสามารถน าความรู้และทักษะในการเรียนรู้วิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับ

การด ารงชีวิต  การบัญชี  มาใช้ในครอบครัว 
    เป้าหมายหลักท่ี ๘ พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ ประกอบด้วย ๓ เป้าหมายย่อย   

๑)  โรงเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นนิทรรศการที่มีชีวิตเป็น
ตัวอย่างให้แก่ประชาชน  ครู  นักเรียน  หรือผู้สนใจมาศึกษาทดลอง 

๒)  ครูและนักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ดดยการเป็นวิทยากร 
๓)  มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวางทั้งใน

ระดับภาค  ประเทศ  และนานาชาติ 
 

๕.๓ พื้นที่เป้าหมาย 
    พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม

พระราชด าริ ฯ  ฉบับที่  ๕  คือโรงเรียนหรือสถานศึกษาในโครงการตามพระราชด าริ   โดยส่วนใหญ่  
จะอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล หลายพื้นท่ีสภาพภูมิประเทศเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของรัฐทั้งการศึกษา 
การสาธารณสุขและการพัฒนา  จ านวน  ๘๕๐ แห่ง  (ปีการศึกษา ๒๕๖๐)  ประกอบด้วย 
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    ๑. โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  ๒๑๓  แห่ง 
    ๒. โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๒๐๖  แห่ง 
    ๓. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ๒๘๒  แห่ง 
    ๔. โรงเรียนเอกชน  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ๑๗  แห่ง 
    ๕. โรงเรียนพระปริยัติธรรม  ในสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๖๘  แห่ง 
    ๖. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ๒๕  แห่ง 
    ๗. โรงเรียนและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (อปท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ๓๙  แห่ง 
    ๘. หมู่บ้านในเขตบริการการศึกษาของสถานศึกษา 
๕.๔ กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
    การด าเนินงานในช่วงแผนฯ ฉบับที่ ๕ ประกอบไปด้วยกลุ่มประชากรเป้าหมายดังนี้ 
    ๑. เด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา จนถึงเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียน ทั้งที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

ห่างไกลการคมนาคม หรืออยู่ในที่ที่มีสภาวะยากล าบากขาดแคลน หรือในที่ประสบปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ 
หรือที่อยู่ในสภาวะที่ท าให้ได้รับโอกาสไม่เท่ากับเด็กปกติโดยทั่วไป และเพ่ือความชัดเจนในการบริหาร
จัดการ จึงแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามอายุต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนถึงอายุ ๑๘ ปี 

    ๒. เด็กและเยาวชนอ่ืน ๆ ตามพระราชประสงค์  ด้วยพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาส่วน
ใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยที่ด้อยโอกาสและขาดแคลน ดังนั้นกลุ่มประชากรเป้าหมายนอกจาก
จะเป็นเด็กและเยาวชนที่เป็นไทยแล้ว ยังมีเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ที่หลากหลายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว
ในด้านศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม อาทิ ไทยใหญ่ ไทโส้ ไทยภูเขา (เช่น กะเหรี่ยง ลั๊วะ ม้ง มูเซอ จีนฮ่อ 
อีก้อ)  ชาวมอแกน มลาบรี เป็นต้น มีทั้งที่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และนับถือผี 
เด็กและเยาวชนเหล่านี้เกือบทั้งหมดมาจากครอบครัวเกษตรกรรม มีฐานะยากจนมาก 

๕.๕  การน าแผนสู่การปฏิบตัิ 
    แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริฯ ฉบับที ่๕ เป็นกรอบแนวทาง

ในการด าเนินงานและการสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารระยะยาว ๑๐ ปี โดยเริ่ม
ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ และสิ้นสุดใน พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมุ่งสู่การเสริมสร้างพลังและความเข้มแข็งให้กับเด็ก
และเยาวชน ให้สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้อย่างสมดุลกันทั้งทางร่างกาย จริยธรรมคุณธรรม และ
ความรอบรู้ทั้งทางวิชาการและการงานอาชีพ เพ่ือน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและผลักดันให้การด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ โดยการพัฒนาแบบองค์รวมและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัด
และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนไว้ดังต่อไปนี้ (ส านักงานโครงการสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๖๐ : ๕๓) 
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    ๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวพระราชด าริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร วัตถุประสงค์ของการพัฒนา ตลอดจนสาระส าคัญของแผนให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในทุกภาคส่วนในทุกระดับ เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนและตรงกัน สามารถร่วมกันขับเคลื่อนการ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

    ๒. จัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาเป็นรายปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของ
สถานศึกษา โดยน าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๕ มาก ากับทิศทางการพัฒนา และให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาด้วย แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาจะได้น าไปใช้ในการประสานและการ
จัดท าแผนสนับสนุนของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้สนับสนุนได้ตรงความต้องการของสถานศึกษา ขจัดความ
ซ้ าซ้อน เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

    ๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล พัฒนาตัวชี้วัดและเครื่องมือวัดที่
เหมาะสม พัฒนาระบบสารสนเทศโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารส าหรับ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ จัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี และ
เผยแพร่ผลการประเมินให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในทุกระดับเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ และพัฒนาขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ทั้งในรูปของการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
คุณวุฒิ การฝึกอบรมระยะยาว การฝึกอบรมระยะสั้น การศึกษาดูงานการร่วมประชุมวิชาการ สนับสนุน
การเตรียมบุคลากรให้พร้อมในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและประเทศอ่ืน ๆ ที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือ 

    ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานท างานวิจัยและพัฒนา
จากงานประจ า และครูในสถานศึกษาด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน โดยมีการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณ
อย่างเพียงพอ 

    ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามาช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของโรงเรียน  หรือ
ช่วยเหลือรุ่นน้อง ๆ เพ่ือให้มีโอกาสที่ดีต่อไป โดยอาจจะมาเป็นบุคคล หรือรวมกันเป็นกลุ่มและสร้าง
เครือข่ายติดต่อสื่อสารกันและกัน 

 

๕.๖  เครื่องชี้วัด   
    แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ได้ก าหนดเครื่องชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาตาม  ประกอบด้วย ๓๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ 
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    ๕.๖.๑ เป้าหมายหลักท่ี ๑  เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา  
ตัวชี้วัด  ๑  อัตราตายของทารกต่อการเกิดมีชีพ  ๑,๐๐๐ คน  
ตัวชี้วัด  ๒  ร้อยละของทารกแรกเกิด  มีน้ าหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม  

  ตัวชี้วัด  ๓  ร้อยละของเด็กแรกเกิด -๓ ปี มีน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์  
ตัวชี้วัด  ๔  ร้อยละของเด็กแรกเกิด-๓ ปีมีภาวะเตี้ย  
ตัวชี้วัด  ๕  ร้อยละของเด็กแรกเกิด-๓ ปี มีพัฒนาการ สมวัย  

  ตัวชี้วัด  ๖  ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์  
ตัวชี้วัด  ๗  ร้อยละของนักเรียนมีภาวะเตี้ย  
ตัวชี้วัด  ๘  ร้อยละของนักเรียนมีภาวะผอม  
ตัวชี้วัด  ๙  ร้อยละของนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน  

  ตัวชี้วัด ๑๐ ร้อยละของนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์   
  ตัวชี้วัด ๑๑ ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาเป็นโรคคอพอก   
  ตัวชี้วัด ๑๒ อัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียต่อพันประชากรนักเรียน   
  ตัวชี้วัด ๑๓ อัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิในนักเรียน   

ตัวชี้วัด ๑๔ ร้อยละของนักเรียนที่บริโภคอาหารได้ถูกต้อง  
ตัวชี้วัด ๑๕ ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขนิสัยที่พึงประสงค์  

    ๕.๖.๒ เป้าหมายหลักท่ี ๒ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา  
ตัวชี้วัด ๑๖ ร้อยละของนักเรียนที่เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ตัวชี้วัด ๑๗ ร้อยละของเด็กและเยาวชนพิการที่ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม  
ตัวชี้วัด ๑๘ ร้อยละของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่สามารถเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา

ปีที ่๔ หรือวิชาชีพ  
  ตัวชี้วัด ๑๙ ร้อยละของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่สามารถเรียนต่อระดับอุดมศึกษา 
หรือวิชาชีพชั้นสูง  

ตัวชี้วัด ๒๐ จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยที่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์บ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ต่อปี  

    ๕.๖.๓ เป้าหมายหลักท่ี ๓ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทาง
จริยธรรม  

ตัวชี้วัด ๒๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ตัวชี้วัด ๒๒ คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
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ตัวชี้วัด ๒๓ คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที ่๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

ตัวชี้วัด ๒๔ คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ตัวชี้วัดที่ ๒๕ ร้อยละของนักเรียนในโครงการตามพระราชดาริชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีจริยธรรมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป แบบประเมินจริยธรรม
ของนักเรียนรายชั้นและรายบุคคล โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

    - ระดับดี     มีช่วงคะแนน  ๘๐-๑๐๐  คะแนน 
    - ระดับพอใช้     มีช่วงคะแนน  ๕๐-๗๙    คะแนน  
    - ระดับปรับปรุง  มีช่วงคะแนน    ๐-๔๙   คะแนน  
ตัวชี้วัดที่ ๒๖ ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป แบบประเมินทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนรายชั้นและรายบุคคล โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

    - ระดับดี     มีช่วงคะแนน  ๘๐-๑๐๐  คะแนน 
    - ระดับพอใช้     มีช่วงคะแนน  ๕๐-๗๙    คะแนน  
    - ระดับปรับปรุง  มีช่วงคะแนน    ๐-๔๙   คะแนน  

    ๕.๖.๔  เป้าหมายหลักท่ี ๔ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ  
ตัวชี้วัด ๒๗ ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร  
ตัวชี้วัด ๒๘ คะแนนเฉลี่ยวิชาเกษตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  แบบประเมิน

วิชาเกษตรเป็นรายชั้นและรายบุคคล  แบ่งเป็น วัดความรู้ ๔๐ คะแนน และทักษะ ๖๐ คะแนน  
ตัวชี้วัด ๒๙ คะแนนเฉลี่ยวิชาชีพที่จาเป็นต่อการด ารงชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที ่๖  แบบประเมินวิชาชีพที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตเป็นรายชั้นและรายบุคคล  แบ่งเป็น  วัดความรู้ ๔๐ 
คะแนน และทักษะ  ๖๐  คะแนน  

ตัวชี้วัด ๓๐ คะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แบบประเมินวิชา
สหกรณ์เป็นรายชั้นและรายบุคคล แบ่งเป็น วัดความรู้ ๔๐ คะแนน และทักษะและพฤติกรรม ๖๐ คะแนน  
     ๕.๖.๕  เป้าหมายหลักที่ ๕ ปลูกฝังจิตสานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ตัวชี้วัด ๓๑ คะแนนเฉลี่ยวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  แบบประเมินวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
รายชั้นและรายบุคคล แบ่งเป็น วัดความรู้ ๔๐ คะแนน และพฤติกรรม ๖๐ คะแนน  
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    ๕.๖.๖  เป้าหมายหลักที่ ๖ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และ
สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทย  

ตัวชี้วัด ๓๒ คะแนนเฉลี่ยวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  แบบประเมินวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรายชั้นและรายบุคคล  แบ่งเป็น 
วัดความรู้ ๔๐ คะแนน และทักษะ ๖๐ คะแนน  

    ๕.๖.๗  เป้าหมายหลักท่ี ๗  ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน  
ตัวชี้วัด ๓๓  จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการขยายกิจกรรม  

    ๕.๖.๘  เป้าหมายหลักท่ี ๘  พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้  
ตัวชี้วัด ๓๔  จ านวนประชาชนที่มาใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน  

 
--------------------------------------------------- 
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ผนวก ๒ 

โครงการอื่นๆ ที่สนับสนนุโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ผนวก ๒ 

โครงการอื่นๆ ที่สนับสนนุโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 นอกจากกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน  ที่ด าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้ว 
ยังมีโครงการที่สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระรราชด าริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่กรมปศุสัตว์ด าเนินงานเพ่ิมเติม  และร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ  เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ดังตัวอย่างโครงการส าคัญที่น าเสนอต่อไปนี้  
 

๑.  โครงการไก่ไข่พระราชทานในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร  พื้นที่จังหวัดตาก 
หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดฯ ให้จัดท าโครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียน เพ่ือให้มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการตลอดช่วงการศึกษา   นักเรียนได้รับความรู้และทักษะทางการเกษตรนั้น    
โรงเรียนต้องผลิตโปรตีนจากเนื้อสัตว์ให้ได้ตามตัวชี้วัด  ๔๐ กรัม/คน/มื้อ โดยมีถั่วเมล็ดแห้งเสริม  ๒๕  
กรัม/คน/มื้อ  ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไก่ไข่เพราะเป็นสัตว์  ที่เลี้ยงง่ายให้ผลผลิตได้เร็ว มีผลผลิต
ทุกวันสะดวกในการประกอบอาหาร ถ้ามีเหลือก็จ าหน่ายได้ง่ายเป็นที่ต้องการของชุมชน แต่โรงเรียนที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารมีข้อจ ากัดในการเลี้ยงไก่ไข่หลายประการ   โดยเฉพาะการหาซื้อพันธุ์ไก่ไข่  
อาหารไก่ไข่เป็นอุปสรรคท าให้ไม่สามารถเลี้ยงไก่ไข่ได้ ท าให้ปริมาณเนื้อสัตว์ที่โรงเรียนผลิตได้ต่ ากว่า
ตัวชี้วัดมาก ส่งผลกระทบถึงสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน  
 ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิชัยพัฒนา  และ
กรมปศุสัตว์  ได้วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข   โดยจัดท าโครงการไก่ไข่พระราชทานในโรงเรียน
ถิ่นทุรกันดาร คัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ จัดหาพันธุ์ไก่ไข่ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ จัดระบบการ
ด าเนินงานด้านการขนส่งอาหารสัตว์ การฝึกอบรมให้ความรู้ ให้ค าแนะน าการเลี้ยงดูป้องกันโรคและการ
บริหารจัดการโครงการให้ต่อเนื่อง  
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ให้มีผลผลิตเป็นอาหารกลางวัน

ของนักเรียนได้อย่างพอเพียง 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการเลี้ยงสัตว์ปีก มีการป้องกันโรคตามหลักสุขาภิบาลที่ดี 
๓. เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการการเลี้ยงไก่ไข่ได้ต่อเนื่อง สามารถพ่ึงตนเองได้ระดับหนึ่ง เป็น

ตัวอย่างของการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
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เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร ปีละ ๒๐-๓๐  แห่ง  ให้โรงเรียนผลิตไข่ไก่เป็น
อาหารกลางวันส าหรับนักเรียนอย่างพอเพียง ตลอดปีการศึกษา และเมื่อเลี้ยงครบ ๑ ปี หรือจบรุ่นที่ ๑ 
โรงเรียนมีเงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์   สามารถจัดหาปัจจัยการเลี้ยงไก่ไข่รุ่นต่อไปได้ ต่อเนื่อง   
พ่ึงตนเองได้ระดับหนึ่ง   โดยกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามให้ค าแนะน าและให้การ
สนับสนุนตามความเหมาะสม 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  พื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร  ผลผลิต
โปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่โรงเรียนผลิตได้ยังต่ ากว่าเกณฑ์ความต้องการของนักเรียน ประกอบด้วย
สถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ  รวม ๑๕๖  แห่ง  คัดเลือกโรงเรียนที่มีศักยภาพเป็นพ้ืนที่ด าเนินการในปี 
๒๕๕๘  จ านวน  ๒๒  แห่ง  ปี  ๒๕๕๙  จ านวน  ๒๕  แห่ง  และ ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๑๓  แห่ง  ดังนี้ 
  

ตารางท่ี ๑๐ แสดงจ านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไก่ไข่พระราชทานในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร 
       พ้ืนที่จังหวัดตาก  ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

ต้นสังกัดสถานศึกษา 
ด าเนินการ 
ปี ๒๕๕๘ 

ด าเนินการ 
ปี ๒๕๕๙ 

ด าเนินการ 
ปี ๒๕๖๐ 

รวม 

๑. กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ๑๔ ๕ ๓ ๒๒ 
๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) 
๔ ๑๔ ๖ ๒๔ 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  - ๒ ๓ ๕ 
๔. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
    สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
    และการศึกษาตามอัธยาศัย  

๔ ๔ ๑ ๙ 

รวม (แห่ง) ๒๒ ๒๕ ๑๓ ๖๐ 
 

คุณสมบัติของโรงเรียน 
๑. มีโรงเรือนและพ้ืนที่เลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย พร้อมอุปกรณ์การเลี้ยงตามค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ 
๒. บุคลากร ครูผู้รับผิดชอบมีความพร้อม มีความตั้งใจในการเลี้ยงไก่ไข่ 
๓. โรงเรียนยังไม่ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่ หรือเคยได้รับการสนับสนุนแล้ว แต่ยังไม่

สามารถด าเนินการได้ต่อเนื่อง ปริมาณเนื้อสัตว์ที่โรงเรียนผลิตได้ยังไม่เพียงพอ 
๔. สามารถจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์  ประเภท ข้าวโพด ปลายข้าว ร า ฯลฯ  ในพ้ืนที่ส าหรับ ใช้

ผสมกับหัวอาหารไก่ไข่ได้เพียงพอตลอดปี และมีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เสริมให้ไก่กิน 
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วิธีการด าเนินงาน 
๑. ฝึกอบรม ให้ค าแนะน า ครู ให้มีความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย Happy Chicken การ

เตรียมความพร้อม วิธีการจัดการเลี้ยงดู และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเลี้ยงไก่ไข่ตลอดรุ่น 
๒. เมื่อได้รับการฝึกอบรมแล้ว ครูต้องเตรียมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ พ้ืนที่ปล่อยเลี้ยง อุปกรณ์การ

เลี้ยง จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปลูกพืชอาหารสัตว์ ให้มีความพร้อมก่อนรับไก่ไข่เข้าเลี้ยงในโรงเรียน 
๓. กรมปศุสัตว์จัดหาหัวอาหารไก่ไข่ ให้โรงเรียนใช้ผสมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ ได้แก่ 

ข้าวโพด ปลายข้าว ร า ฯลฯ ใช้เลี้ยงไก่ไข่ตลอดรุ่น ช่วยลดค่าขนส่งและมีต้นทุนต่ ากว่าอาหารส าเร็จรูป  
๔. น าพันธุ์ไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์ และไก่ไข่พันธุ์ เล็กฮอร์น จากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตาม

พระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ส่งเสริมให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเลี้ยงแบบปล่อย จ านวน
ไก่ไข่ท่ีสนับสนุนตามความเหมาะสมของจ านวนนักเรียนและพ้ืนที่เลี้ยงแต่ละโรงเรียน 

๕. โรงเรียนด าเนินการเลี้ยงไก่ไข่ตามค าแนะน า คู่มือการฝึกอบรม บันทึกข้อมูลผลผลิต บัญชี
ฟาร์ม น าผลผลิตไข่ไก่ประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยใช้เงินค่ าอาหารกลางวันจัดซื้อผลผลิต 
จ าหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน (ถ้ามี) 

๖. เมื่อไก่ไข่ให้ผลผลิตไข่ครบ ๑  ปี อัตราการไข่จะลดต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐ จนไม่คุ้มกับค่าอาหาร
ที่เลี้ยงไก่ไข่ ให้โรงเรียนปลดไก่จ าหน่ายแก่ผู้ปกครอง    โดยผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน  น ารายได้จาก
การเลี้ยงไก่ไข่ ทั้งค่าจ าหน่ายไข่ไก่และแม่ไก่ปลด ตั้งเป็นกองทุนปศุสัตว์เพ่ือเลี้ยงในรุ่นต่อไป พักคอกท า
ความสะอาดโรงเรือนและบริเวณโดยรอบ ติดต่อหาไก่ไข่สาวรุ่นใหม่เข้าเลี้ยงต่อเนื่อง 

๗. กรมปศุสัตว์ดูแลให้ค าแนะน า การเลี้ยง การดูแลสุขาภิบาลป้องกันโรค การจัดการผลผลิต 
การบันทึกข้อมูล ท าบัญชีฟาร์ม รายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะและสรุปผลการเลี้ยงเมื่อปลดไก่ไข่
หมดรุ่น ให้ค าแนะน าการบริหารจัดการเงินกองทุน ให้โรงเรียนสามารถด าเนินการเลี้ยงไก่ไข่รุ่นต่อไปได้
ต่อเนื่อง ยั่งยืน พ่ึงตนเองได้ระดับหนึ่ง 

คุณสมบัติของไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์  โดยวิธีการเลี้ยงแบบปล่อย Happy Chicken 
๑.  อายุเมื่อเริ่มไข่ฟองแรก     ๑๗๐   วัน 
๒. น้ าหนักตัวเมื่อเริ่มไข่ฟองแรก  ๑,๗๐๐    กรัม 
๓. น้ าหนักไข่ฟองแรก        ๓๗    กรัม 
๔. จ านวนไข่เฉลี่ยต่อปี      ๒๕๐    ฟอง/ตัว 
๕. อัตราการเลี้ยงรอดจนครบ ๑๒ เดือน     ร้อยละ  ๙๓ 
๖. ปริมาณอาหารที่กินช่วง  ๑๒ เดือน    ๑๒๒    กรัม/ตัว/วัน 

แหล่งงบประมาณ 
 ๑. มูลนิธิชัยพัฒนา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงอนุบาลลูกไก่จนเป็นไก่สาว และค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งไก่ไข่สาวจากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด เลย  ส่งมอบให้
โรงเรียนพ้ืนที่จังหวัดตาก 
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 ๒. ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงโรงเรือนคอกสัตว์ให้เหมาะสม ค่าอาหารไก่ไข่บางส่วน 
 ๓. กรมปศุสัตว์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมครู ค่าอาหารสัตว์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย
ติดตามงาน  โรงเรียนจัดหางบประมาณค่าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
 

ระยะเวลาด าเนินการ    
รุ่นที่  ๑  ปีงบประมาณ   ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 
รุ่นที่  ๒  ปีงบประมาณ   ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
รุ่นที่  ๓  ปีงบประมาณ   ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

 

ตารางท่ี ๑๑  แสดงเป้าหมายการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน (ไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์ เลี้ยงแบบปล่อยพ้ืน)  

ข้อมูลด้านการเลี้ยง ค่ามาตรฐานที่ก าหนด หมายเหตุ 

๑. อัตราการตาย ไม่ควรเกิน ๘ % - ไม่ปลดไก่เร็วหรือเลี้ยง
นานเกินไป 

- ควบคุมการให้อาหารไม่ให้
สิ้นเปลือง 

๒. เวลาเลี้ยงตลอดรุ่น ประมาณ ๓๖๐ วัน 
๓. ใช้อาหารเฉลี่ย ๑๒๕ กรัม/ตัว/วัน 
๔. ใช้อาหารสะสมเฉลี่ย ไม่เกิน ๔๓.๒ กก./ตัว (๓๖๐ x ๐.๑๒ กก.) 
๕. จ านวนไข่เฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า ๒๓๐ ฟอง/แม่ 
๖. อัตราการไข่ตลอดรุ่น ไม่ควรต่ าว่า ๖๘  % 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑. กรมปศุสัตว์ 
๒. มูลนิธิชัยพัฒนา 
๓. ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
๔. โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
๕. โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๖. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
๗. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร สามารถผลิตโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ได้เพียงพอกับความต้องการของ

นักเรียนตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
๒. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการเลี้ยงไก่ไข่ มีความรู้ในการป้องกันโรคตามหลักสุขาภิบาลที่ดี 
๓. โรงเรียนมีเงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์ เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงไก่ไข่ได้ต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี ๑๒  แสดงรายชื่อโรงเรียนที่ด าเนินการปี ๒๕๕๘  (รุ่นที่ ๑ : จ านวน ๒๒ แห่ง)   

โรงเรียน 
ที่อยู่  

(ต าบล  อ าเภอ) 
นักเรียน 
(คน) 

ไก่ไข่ 
(ตัว) 

๑. ตชด. เทคนิคอาสา ๑ ต.แม่อุสุ  อ.ท่าสองยาง ๒๒๓ ๕๐ 
๒. ตชด. เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ(บ้านแพะ) ต.แม่ตื่น  อ.แม่ระมาด ๑๘๑ ๕๐ 
๓. ตชด. เฉลิมลักษณ์  จันทรเสน ต.แม่ตื่น  อ.แม่ระมาด  ๑๙๔ ๕๐ 
๔. ตชด. ท่านผู้หญิงทวี  มณีนุตร ต.พระธาตุผาแดง  อ.แม่สอด ๙๘ ๓๐ 
๕..ตชด. บ้านแม่จันทะ ต.แม่จัน  อ.อุ้มผาง ๒๓๓ ๕๐ 
๖. ตชด. บ้านแม่ละนา ต.ท่าสองยาง  อ.ท่าสองยาง ๑๒๐ ๕๐ 
๗. ตชด. บ้านแม่อมยะ ต.ท่าสองยาง  อ.ท่าสองยาง ๑๔๐ ๑๐๐ 
๘. ตชด. บ้านเลโพเด ต.ท่าสองยาง  อ.ท่าสองยาง ๑๔๐ ๕๐ 
๙. ตชด. บ้านพอบือละคี ต.ท่าสองยาง  อ.ท่าสองยาง ๑๑๖ ๓๐ 
๑๐. ตชด. บ้านแม่หละคี ต.แม่หละ  อ.ท่าสองยาง ๙๕ ๕๐ 
๑๑. ตชด. บ้านตีนดอย ต.แม่หละ  อ.ท่าสองยาง ๘๙ ๕๐ 
๑๒. ตชด. บ้านคะเนจือทะ ต.แม่อุสุ  อ.ท่าสองยาง ๑๒๒ ๕๐ 
๑๓. ตชด. บ้านทีวะเบยทะ ต.แม่ตื่น  อ.แม่ระมาด ๘๒ ๓๐ 
๑๔. ตชด. บ้านวะกะเลโค๊ะ ต.แม่ตื่น  อ.แม่ระมาด ๗๔ ๓๐ 
๑๕. บ้านแม่วะหลวง ต.แม่วะหลวง  อ.ท่าสองยาง ๒๔๖ ๕๐ 
๑๖. บ้านแม่ระเมิง ต.แม่สอง  อ.ท่าสองยาง ๑,๒๕๙ ๑๐๐ 
๑๗. บ้านนุเซะโปล้ ต.แม่จัน  อ.อุ้มผาง ๑๘๔ ๖๐ 
๑๘. บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ต.แม่สอง  อ.ท่าสองยาง ๑,๘๑๓ ๑๐๐ 
๑๙. ศศช. บ้านซอแข่วาคี ต.แม่สอง  อ.ท่าสองยาง ๔๕ ๓๐ 
๒๐. ศศช. บ้านห้วยดินหม้อ ต.แม่ตื่น  อ.แม่ระมาด ๕๙ ๓๐ 
๒๑. ศศช. บ้านคอโซทะ ต.แม่จัน  อ.อุ้มผาง ๑๒๑ ๕๐ 
๒๒. ศศช. บ้านป่าพลู ต.แม่ละมุ้ง  อ.อุ้มผาง ๒๑ ๓๐ 

รวม  ๒๒  แห่ง  ๕,๖๕๕ ๑,๑๒๐ 
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ตารางที่ ๑๓  แสดงรายชื่อโรงเรียนที่ด าเนินการปี  ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๒ : จ านวน ๒๕ แห่ง)   

โรงเรียน 
ที่อยู่  

(ต าบล  อ าเภอ) 
นักเรียน 
(คน) 

ไก่ไข่ 
(ตัว) 

๑. ตชด. บ้านแม่กลองคี ต.โมโกร   อ.อุ้มผาง ๓๒๙ ๑๐๐ 
๒. ตชด. เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 
   พระชนมพรรษา (บ้านหม่องก๊ัวะ) ต.แม่จัน   อ.อุ้มผาง ๓๙๙ ๑๐๐ 
๓. ตชด.ศ.ส าเภา-ไพรวรรณ วรางกูล ต.พะวอ  อ.แม่สอด ๑๓๒ ๑๐๐ 
๔. ตชด. บ้านเลผะสุคี ต.แม่ตื่น   อ.แม่ระมาด ๑๓๐ ๕๐ 
๕. ตชด. บ้านมูเซอหลังเมือง ต.บ้านนา  อ.สามเงา ๑๑๕ ๕๐ 
๖. ตชด.ท่านผู้หญิงพรสม  กุลฑลจินดา ต.สามหมื่น  อ.แม่ระมาด ๕๐๘ ๓๐ 
๗. บ้านกล้อทอ ต.แม่จัน   อ.อุ้มผาง ๗๔๖ ๓๐ 
๘. บ้านแม่จวาง ต.ท่าสองยาง  อ.ท่าสองยาง ๒๕๑ ๑๐๐ 
๙. ห้องเรียนสาขาบ้านทีซอแม ต.ท่าสองยาง  อ.ท่าสองยาง ๗๖ ๓๐ 
๑๐. ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ ต.แม่วะหลวง  อ.ท่าสองยาง ๘๙ ๓๐ 
๑๑. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สะเปา ต.แม่วะหลวง  อ.ท่าสองยาง ๔๒ ๓๐ 
๑๒. ห้องเรียนสาขาบ้านอิวิโจ ต.แม่วะหลวง  อ.ท่าสองยาง ๗๒ ๓๐ 
๑๓. ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขระกลา ต.แม่วะหลวง  อ.ท่าสองยาง ๔๗ ๓๐ 
๑๔. ห้องเรียนสาขาบ้านอมกอทะ ต.แม่วะหลวง  อ.ท่าสองยาง ๕๔ ๓๐ 
๑๕. ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง ต.แม่วะหลวง  อ.ท่าสองยาง ๕๗ ๓๐ 
๑๖. ห้องเรียนสาขาบ้านปอเคลอะเด ต.แม่วะหลวง  อ.ท่าสองยาง ๕๐ ๕๐ 
๑๗. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู ต.แม่วะหลวง  อ.ท่าสองยาง ๕๔ ๓๐ 
๑๘. ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี ต.แม่วะหลวง  อ.ท่าสองยาง ๓๒ ๓๐ 
๑๙. ห้องเรียนสาขาบ้านบอโบ๊ะคี ต.แม่สอง  อ.ท่าสองยาง ๔๘ ๕๐ 
๒๐. ศศช. บ้านเล้อเบ้ปว่าคี ต.แม่ต้าน  อ.ท่าสองยาง ๗๑ ๕๐ 
๒๑. ศศช. บ้านผากะเจ้อ ต.พบพระ  อ.พบพระ ๕๗ ๕๐ 
๒๒. ศศช. บ้านเดลอปอบอ ต.แม่ละมุ้ง  อ.อุ้มผาง ๗๐ ๓๐ 
๒๓. ศศช. บ้านแม่ละมุ้งคี ต.แม่ละมุ้ง  อ.อุ้มผาง ๕๐ ๓๐ 
๒๔. ตชด. บ้านถ้ าเสือ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด ๑๓๔ ๕๐ 
๒๕. ตชด. บ้านมอเกอร์ ต.พบพระ  อ.พบพระ ๒๕๔ ๑๐๐ 

รวม  ๒๕  แห่ง  ๓,๘๖๗ ๑,๒๔๐ 
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ตารางท่ี ๑๔   แสดงรายชื่อโรงเรียนที่ด าเนินการปี ๒๕๖๐  (รุ่นที่ ๓ : จ านวน  ๑๓ แห่ง)   

โรงเรียน 
ที่อยู่  

(ต าบล  อ าเภอ) 
นักเรียน 
(คน) 

ไก่ไข่ 
(ตัว) 

๑. ตชด. บ้านกามาผาโด้ ต.แม่หละ   อ.ท่าสองยาง ๘๐ ๑๐๐ 
๒. ตชด. จุฬา-ธรรมศาสตร์ ๓ ต.แม่หละ   อ.ท่าสองยาง ๑๑๐ ๑๐๐ 
๓. ห้องเรียนสาขาบ้านทีเสาะคี ต.แม่สอง  อ.ท่าสองยาง ๒๔ ๑๐๐ 
๔. ห้องเรียนสาขาบ้านทิโพจิ ต.แมจ่ัน   อ.อุ้มผาง ๕๐ ๕๐ 
๕. ห้องเรียนสาขาบ้านทีจอชี ต.แม่จัน   อ.อุ้มผาง ๒๑๔ ๕๐ 
๖. ท่านผู้หญิงวิไล  อมาตยกุล(เปิงเคลิ่ง) ต.แม่จัน   อ.อุ้มผาง ๗๘๔ ๓๐ 
๗. ห้องเรียนสาขาบ้านกุยเลอตอ ต.แมจ่ัน   อ.อุ้มผาง ๑๕๙ ๓๐ 
๘. ห้องเรียนสาขาบ้านซอแหมะโกร ต.แม่จัน   อ.อุ้มผาง ๓๔ ๑๐๐ 
๙. ศศช.บ้านเลเคาะ ต.แม่หละ   อ.ท่าสองยาง ๖๕ ๓๐ 
๑๐. ตชด.บ้านห้วยน้ าขุ่น ต.มหาวัน   อ.แม่สอด ๒๐๘ ๓๐ 
๑๑. ตชด.จาตุรจินดา ต.พระธาตุ  อ.แม่ระมาด ๙๖ ๓๐ 
๑๒. ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่ ต.โมโกร     อ.อุ้มผาง ๒๖๕ ๓๐ 
๑๓. ตชด.บ้านห้วยสลุง ต.พระธาตุ  อ.แม่ระมาด ๔๒ ๓๐ 

รวม  ๑๓  แห่ง  ๒,๑๓๑ ๑,๒๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไก่ไข่พระราชทานฯ จ.ตาก  
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๒.  โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ  ๕ รอบ      
๒  เมษายน  ๒๕๕๘ 

 หลักการและเหตุผล 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนจากครอบครัวที่

ยากจนในชนบทซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพอนามัยส่งผลกระทบต่อการศึกษาเล่าเรียน จึงทรงริเริ่มโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยกรมปศุสัตว์ได้เริ่มจัดงบประมาณด าเนินการ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘  ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราช ด าริ ส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนเพ่ือผลิตอาหารโปรตีนเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนให้เพียงพอตามเกณฑ์
ความต้องการ (ปริมาณเนื้อสัตว์ไม่ต่ ากว่า  ๔๐ กรัม/คน/มื้อ) นักเรียนได้รับความรู้และทักษะจากการท า
กิจกรรมระดับดี โรงเรียนด าเนินกิจกรรมได้ต่อเนื่องยั่งยืน พ่ึงตนเองได้ โดยยึดหลักการพัฒนาแบบ
บูรณาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างสมดุลทั้ง  ๔ ด้าน  คือ ด้านพุทธิศึกษา  ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  ด้านจริยศึกษา  สอนให้มีค่านิยมที่ถูกต้องมีคุณธรรมจริยธรรม  ด้านหัตถศึกษา  มีศิลปะมี
ความสามารถที่จะท าด้วยมือของตนเองรู้ทั้งทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติ  และด้านพลศึกษา คือรักษา
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 
          ปัจจุบันมีโรงเรียนพ้ืนที่เป้าหมายตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชด าริ   มากกว่า  ๖๖๐  โรงเรียนในพ้ืนที่  ๔๙ จังหวัด  แบ่งตามสังกัด  ได้แก ่   

๑. โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)    
๒. โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)    
๓. โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน    
๔. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)    
๕. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)  และ   
๖. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ศศช.)  
กรมปศุสัตว์ได้จัดท า “โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ  ๕  รอบ  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘” เพ่ือเผยแพร่แนวพระราชด าริให้เกิดประโยชน์เนื่องใน
โอกาสมหามงคล ส่งเสริมศักยภาพของโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิต
ปศุสัตว์ เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่นักเรียนและประชาชนในชนบทให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  
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 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้โรงเรียนโครงการตามพระราชด าริฯ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การผลิตปศุสัตว์อย่าง

ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ่ึงตนเองได้ เป็นแบบอย่างที่ดีของโรงเรียนอ่ืนๆ ผู้ปกครอง
นักเรียน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

๒. เพ่ือส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ในโรงเรียนและครัวเรือนผู้ปกครองนักเรียน ให้มีการผลิตอาหาร
โปรตีนอย่างเพียงพอ สร้างความม่ันคงทางอาหารในชุมชน 

๓. เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายและนักเรียนจากโรงเรียนพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้ศึกษาเรียนรู้ 
ฝึกปฏิบัติการผลิตปศุสัตว์ มีทัศนคติที่ดีต่อการท าการเกษตร เลี้ยงสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นพื้นฐานของการศึกษาต่อระดับสูง และการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

เป้าหมายการด าเนินงาน 
๑. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนโครงการ

ตามพระราชด าริ  จ านวน  ๑๐๐  แห่ง 
๒. ส่งเสริมให้ศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งผลิตกระจายพันธุ์สัตว์สู่ชุมชน ๑๐๐ แห่ง ผู้ปกครองนักเรียน  

๑๐๐  ราย 
๓. จัดนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายและโรงเรียนใกล้เคียงเข้าศึกษาเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า ๙,๗๐๐ คน 

 

วิธีการด าเนินงาน 
๑. คัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงาน โดยส านักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙ ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

เลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริที่มีศักยภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติ ดังนี้   
     ๑.๑  มีพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เหมาะสม มีการปลูกพืชอาหารสัตว์พอสมควร 

๑.๒  บุคลากรของโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดี 
๑.๓  โรงเรียนอยู่ในพื้นท่ีการคมนาคมไม่ล าบากมาก สะดวกในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่

โรงเรียนอ่ืนๆในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
๑.๔  ชุมชนรอบโรงเรียนมีศักยภาพในการเลี้ยงสัตว์ 

๒. ตั้งคณะกรรมการส่วนกลางและคณะท างานระดับเขต โดยกรมปศุสัตว์และส านักงานปศุสัตว์
เขต ๑-๙ ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือท าหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ควบคุมก ากับดูแล 
ประชาสัมพันธ์ และติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๓. ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙ จัดประชุมครูโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ชี้แจงโครงการและ
วางแผนปฏิบัติงาน ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ตามแผนงานโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ือให้มีการผลิตอาหารโปรตีนอย่างเพียงพอในโรงเรียน 
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๔. ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙ และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสนับสนุนโรงเรียน จัดตั้งศูนย์
เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการศึกษา
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

๔.๑  ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนการผลิตปศุสัตว์ให้มีผลผลิตพอเพียงกับเกณฑ์ความ
ต้องการมีผลผลิตสม่ าเสมอ สามารถด าเนินการต่อเนื่องยั่งยืน พ่ึงตนเองได้ 

๔.๒  จัดกิจกรรมการผลิตปศุสัตว์ในโรงเรียนให้เป็นระเบียบตามหลักวิชาการ เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ จัดระบบข้อมูลการผลิต การบันทึกข้อมูลบัญชีฟาร์ม การจัดการผลผลิตแสดงเป็นตัวอย่าง
ส าหรับนักเรียนและผู้สนใจศึกษาเข้าใจได้ง่าย 

๔.๓  จัดกิจกรรมรวบรวมองค์ความรู้การผลิตปศุสัตว์อย่างเป็นระบบ โดยการถอดบทเรียน
จากผู้ปฏิบัติในโรงเรียน ผู้รู้ในชุมชน จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต ได้แก่ การ
จัดการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การผลิตอาหารสัตว์โดยวัตถุดิบในท้องถิ่น พืช
สมุนไพรส าหรับสัตว์ การจัดการเลี้ยงดูสัตว์ การสุขาภิบาลป้องกันโรคสัตว์ การบันทึกข้อมูลบัญชีฟาร์ม 
การบริหารจัดการเงินกองทุน การจัดการผลผลิต การแปรรูปผลผลิต เมนูอาหารจากสัตว์ คุณค่าทาง
โภชนาการ การจ าหน่ายและการตลาด การจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต
วัฒนธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวกับปศุสัตว์ เป็นต้น  

๔.๔  จัดศูนย์เรียนรู้/ฐานเรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียน ให้นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจ สามารถเข้าศึกษาหาความรู้ท าความเข้าใจได้โดยง่าย 

๔.๕  ท าแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมปศุสัตว์ของโรงเรียน จัดกิจกรรมบูรณาการกับการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ เช่น เรียงความ วาดภาพ งานศิลปะ การท าอาหาร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนทุกชั้นเรียนได้เข้าศึกษาเรียนรู้ จัดนักเรียนเข้าปฏิบัติงานผลิตปศุสัตว์ ให้มี
ความรู้และทักษะระดับดี โดยมีการวัดประเมินความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๕. ส่งเสริมให้ศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียนเป็นแหล่งผลิตกระจายพันธุ์สัตว์สู่ชุมชน ผู้ปกครอง 
๕.๑  ครูและส านักงานปศุสัตว์จังหวัดคัดเลือกผู้ปกครองนักเรียน  โรงเรียนละ  ๑๐ ราย 

รวม  ๑,๐๐๐  ราย เป็นพื้นที่ขยายผลการส่งเสริมสัตว์ปีก โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    ๑)  มีบุตรหลานเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนเป้าหมาย 
    ๒)  มีความขยันหมั่นเพียร สนใจในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ มีเวลาเลี้ยงดูสัตว์ 
    ๓)  สามารถจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
    ๔)  มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียน ๒ คนขึ้นไป มีฐานะยากจน บุตรหลานมีน้ าหนักต่ ากว่า

เกณฑ์ หรือเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่รับผิดชอบกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน 
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๕.๒ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนละ ๑๕๐ ตัว 
เลี้ยงอนุบาลตั้งแต่อายุ  ๓ - ๗ วันถึง  ๑  เดือน แล้วเผยแพร่สู่ครัวเรือนผู้ปกครองนักเรียนให้มีการผลิต
อาหารโปรตีนบริโภคเพ่ิมขึ้นโดยครูติดตามผลการด าเนินงาน และก าหนดเงื่อนไขการขยายผลสู่
ผู้ปกครองรายอื่นตามความเหมาะสม 

๖. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การผลิตปศุสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียน
ในโรงเรียน และโรงเรียนใกล้เคียง รวมทั้งผู้ปกครองและผู้สนใจสามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยจัดกิจกรรม 

๖.๑  “วันเรียนรู้งานปศุสัตว์” Livestock Learning Day ให้มีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้
โรงเรียนละไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  คน โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียน
และผู้สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ หาซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และรับบริการด้านสัตว์เลี้ยง 

๖.๒  “ค่ายปศุสัตว์น้อยหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง” ให้ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑–๙ จัดกิจกรรม
ค่ายเขตละ ๑  รุ่น รวม  ๙  รุ่นๆละ  ๓  วัน  จ านวน  ๖๐๐  คน  ให้นักเรียนโรงเรียนโครงการตาม
พระราชด าริภายในเขตเข้าร่วมกิจกรรมค่ายศึกษาหาความรู้จากศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ฯ  ใน
โรงเรียนที่เหมาะสมภายในเขต 

๗. วัดความรู้และทักษะของนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ วัดความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

๘. บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ให้ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องยั่งยืนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ของ
ชุมชน เป็นฟาร์มกระจายพันธุ์สัตว์ต่อไป 

๙. ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ ตามเกณฑ์ปฏิบัติที่ดี มอบรางวัลให้ศูนย์เรียนรู้ดีเด่น 
และก ากับให้ศูนย์เรียนรู้ทุกแห่งอยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติที่ดีต่อเนื่อง 

๑๐. รวบรวมผลงานกราบบังคมทูลรายงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ตั้งแต่ ธันวาคม  ๒๕๕๖  -  กันยายน  ๒๕๕๘  (รวม  ๒๒ เดือน) 
  

 หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ๑.  กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ 
 ๒.  ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙ 
 ๓.  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพ้ืนที่ทีด่ าเนินโครงการฯ  

 การติดตามประเมินผล 
 ๑.  ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙  ติดตามผลการด าเนินงานระดับจังหวัด รายงานความก้าวหน้า
ให้กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ ทราบเป็นระยะ 

๒.  กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ ติดตามประเมินผลโครงการ รายงานกรมปศุสัตว์ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกราบบังคมทูลรายงาน 
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 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. มีศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนโครงการตาม
พระราชด าริ   จ านวน  ๑๐๐  แห่ง เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน เกษตรกรและผู้สนใจในแต่ละภูมิภาค 
รวบรวมองค์ความรู้การผลิตปศุสัตว์อย่างเป็นระบบ 
 ๒. ครัวเรือนผู้ปกครองนักเรียน  ๑,๐๐๐  ครัวเรือน มีการผลิตปศุสัตว์เพ่ือผลิตอาหารโปรตีนใน
ครัวเรือน ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโรงเรียน และขยายผลการด าเนินงานสู่ครัวเรือนอ่ืนในชุมชน 
เป็นการสร้างความม่ันคงทางอาหารในชุมชนชนบท 
 ๓. นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายและโรงเรียนอ่ืนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้รับการถ่ายทอดความรู้
ทักษะ  ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ฯ  แห่งละประมาณ  
๑๐๐  คน   รวม  ๑๐,๐๐๐  คน  มีการจัดกิจกรรมค่ายปศุสัตว์น้อย  ๖๐๐ คน นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเลี้ยงสัตว์เป็นพื้นฐานของการศึกษาระดับสูงและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
 

 

 

 

 
 

 
นางเรืองสุรีย์  วงษ์ทองสาลี  ผู้อ านวยการกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 

ถวายรายงานการด าเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ฯ  
 

 

 

 

 

 

 

 
การจัดกิจกรรมวันเรียนรู้งานปศุสัตว์ รร.ตชด.บ้านแม่กลองคี  จ.ตาก 
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๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
 

หลักการเเละเหตุผล 
 กรมปศุสัตว์ด าเนินงานสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ    ตั้งแต่
ปีงบประมาณ  ๒๕๓๘   เป็นเวลานานร่วม ๒๐ ปี  ได้ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนเพ่ือผลิตอาหาร
โปรตีนเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนให้มีความรู้และทักษะด้านการปศุสัตว์ มีการจ าหน่ายผลผลิต 
สร้างเงินกองทุนเพ่ือด าเนินกิจกรรมปศุสัตว์ต่อเนื่อง โดยจัดงบประมาณส่งเสริมโรงเรียนปีละ ๕๐๐ แห่ง 
จัดรูปแบบการสนับสนุนโรงเรียนเป็น  ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มผลผลิตดี กลุ่มพัฒนาผลผลิต กลุ่มทั่วไป กลุ่ม
ทุรกันดาร และกลุ่มจัดตั้งใหม่  

ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ที่
ทรงมุ่งมั่นในการทรงงานเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน   ในปี
มหามงคลที่ ทรงมีพระชนมายุครบ  ๕  รอบ ๒  เมษายน  ๒๕๕๘  กรมปศุสัตว์จึงจัดท า โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร   โดยมุ่งหวังให้
โรงเรียนสามารถผลิตอาหารโปรตีนเพ่ิมขึ้นได้อย่างเพียงพอ  นักเรียนมีความรู้และทักษะระดับดี 
โรงเรียนมีเงินกองทุนเพ่ือด าเนินกิจกรรมปศุสัตว์ได้ต่อเนื่องยั่งยืน พ่ึงตนเองได้ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ
ผลิตปศุสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน  และขยายผล
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตอาหารโปรตีนของโรงเรียนให้เพียงพอกับความต้องการ 
 ๒. เพ่ือให้โรงเรียนมีเงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์เพ่ิมขึ้น สามารถบริหารจัดการกิจกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน และพ่ึงตนเองได้ 
 ๓. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนานักเรียน และขยายผลสู่ชุมชน 
 

 เป้าหมายการด าเนินงาน 
๑. โรงเรียนในโครงการ ๑๐๐ โรงเรียน  มีการเลี้ยงไก่ไข่เพ่ิมขึ้น ๗,๕๐๐ ตัว ผลิตอาหารโปรตีน

ส าหรับนักเรียนได้อย่างเพียงพอ  มีเงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์เพ่ือด าเนินการต่อเนื่อง พ่ึงตนเองได้ 
๒. โรงเรียนในโครงการกลุ่มผลผลิตดี   ๒๒๔  โรงเรียน  มีการพัฒนาการด าเนินงานกิจกรรม

ปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓.  โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ ในกลุ่ม

ผลผลิตดี กลุ่มพัฒนาผลผลิต  และกลุ่มทั่วไป  มีการพัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์ของโครงการ 
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  กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 ๑. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน ๑๐๐  โรงเรียน  คัดเลือกจากโรงเรียนกลุ่มดี  และ
โรงเรียนกลุ่มท่ัวไป  เลี้ยงไก่ไข่ โรงเรียนละ  ๕๐-๑๐๐  ตัว  รวมจ านวน ๗,๕๐๐ ตัว ฝึกอบรมครู ๑๐๐  
โรงเรียน  ให้มีความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรค และบริหารจัดการกิจกรรมให้ต่อเนื่อง ยั่งยืน 
 ๒. สนับสนุนโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริที่อยู่ในกลุ่มผลผลิตดี   ๒๒๔  โรงเรียน  พัฒนา
กิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานปศุสัตว์ในโรงเรียนกลุ่มผลผลิตดี กลุ่มพัฒนาผลผลิต 
และกลุ่มทั่วไป รวม   ๓๖๓  โรงเรียน   ติดตามประเมินผล รายงานส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

คุณสมบัติของโรงเรียนที่จะส่งเสริมไก่ไข่ 
๑. เป็นโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ ที่ได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๘ จากกรมปศุสัตว์ จัดอยู่

ในกลุ่มผลผลิตดี หรือกลุ่มทั่วไป 
๒. มีโรงเรือนและพ้ืนที่เลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย พร้อมอุปกรณ์การเลี้ยงตามค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ 
๓. บุคลากร ครูผู้รับผิดชอบมีความพร้อม มีความตั้งใจในการเลี้ยงไก่ไข่ 
๔. โรงเรียนยังไม่สามารถบริหารจัดการเลี้ยงไก่ไข่ได้อย่างต่อเนื่อง ปริมาณอาหารประเภทเนื้อสัตว์

ทีโ่รงเรียนผลิตได้ไม่เพียงพอ ไม่มีเงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์หรือมีไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท หาซื้อพันธุ์ไก่ไข่ยาก 
หรือคุณภาพของไก่ไข่ท่ีหาซื้อไม่ได้มาตรฐาน 

๕. มีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เสริมให้ไก่กิน และสามารถจัดซื้ออาหารสัตว์เพ่ิมเติมจากการ
สนับสนุนของกรมปศุสัตว์ 
 

วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑  ส่งเสริมไก่ไข่  ๑๐๐ โรงเรียน ไก่ไข่  ๗,๕๐๐ ตัว 
๑. ฝึกอบรมให้ค าแนะน าครู ให้มีความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ โดยเฉพาะการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย 

Happy Chicken การเตรียมความพร้อม วิธีการจัดการเลี้ยงดู ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเลี้ ยงไก่ไข่
ตลอดรุ่น โดยจัดอบรมเป็นกลุ่มตามเขตพ้ืนที่ ให้มีผู้รับผิดชอบโครงการของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเข้า
ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อรับทราบแนวทางในการติดตามให้ค าแนะน า 

๒. เมื่อได้รับการฝึกอบรมแล้ว ครูต้องเตรียมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ พ้ืนที่ปล่อยเลี้ยง อุปกรณ์การ
เลี้ยง หาแหล่งจ าหน่ายอาหารสัตว์ ปลูกพืชอาหารสัตว์ ให้มีความพร้อมก่อนรับไก่ไข่เข้าเลี้ยงในโรงเรียน 

๓. กรมปศุสัตว์ โดยส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ผลิตไก่ไข่สาวอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘  สัปดาห์ จ านวน 
๑,๐๐๐  ตัว และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดซื้อไก่ไข่สาวจากภาคเอกชน  จ านวน  ๖,๕๐๐ ตัว        
น าส่งเสริมโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก  โรงเรียนละ  ๕๐-๑๐๐  ตัว จ านวนไก่ไข่ที่สนับสนุนตามความ
เหมาะสมของจ านวนนักเรียนและพ้ืนที่เลี้ยงแต่ละโรงเรียน  
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๓. โรงเรียนด าเนินการเลี้ยงไก่ไข่ตามค าแนะน า คู่มือการฝึกอบรม บันทึกข้อมูลผลผลิต บัญชี
ฟาร์ม น าผลผลิตไข่ไก่ประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยใช้เงินค่าอาหารกลางวันจัดซื้อผลผลิต 
จ าหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน 

๔. เมื่อโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ให้ผลผลิตครบ ๑ ปี อัตราการไข่จะลดต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ จนไม่คุ้มกับ
ค่าอาหารที่เลี้ยง ให้โรงเรียนปลดไก่ไข่จ าหน่ายผู้ปกครอง โดยผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน น ารายได้จาก
การเลี้ยงไก่ไข่ ทั้งค่าจ าหน่ายไข่ไก่และแม่ไก่ปลด ตั้งเป็นกองทุนปศุสัตว์เพ่ือเลี้ยงสัตว์ในรุ่นต่อไป พัก
คอกท าความสะอาดโรงเรือนและบริเวณโดยรอบ ติดต่อหาไก่ไข่สาวรุ่นใหม่เข้าเลี้ยงต่อเนื่อง 

๕. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ดูแลให้ค าแนะน า การเลี้ยง การดูแลสุขาภิบาลป้องกันโรค การ
จัดการผลผลิต การบันทึกข้อมูล ท าบัญชีฟาร์ม รายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ และร่วมกับ
โรงเรียนสรุปผลการเลี้ยงเมื่อปลดไก่ไข่หมดรุ่น ให้ค าแนะน าการบริหารจัดการเงินกองทุน ให้โรงเรียน
สามารถด าเนินการเลี้ยงไก่ไข่รุ่นต่อไปได้ต่อเนื่อง ยั่งยืน พ่ึงตนเองได้ 

 

กิจกรรมที่ ๒  สนับสนุนโรงเรียนกลุ่มผลผลิตดี ๒๒ โรงเรียน รร.พัฒนากิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน 
๑. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแจ้งให้โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกรมปศุสัตว์สนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุให้โรงเรียนละ  ๕,๐๐๐ บาท ให้ระบุ
แผนการใช้จ่ายเงิน โดยอาจเป็นค่าพันธุ์สัตว์ ค่าอาหารสัตว์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
เพ่ือพัฒนากิจกรรมปศุสัตว์ของโรงเรียน ให้เป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมผลผลิต หรือการพัฒนานักเรียน 
รายงานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ให้ค าแนะน าในการใช้จ่าย และการ
ด าเนินงาน 

๒. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และให้โรงเรียน
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานส่งกรมปศุสัตว์ 

๓. ส านักงานปศุสัตว์เขต และกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน รายงานกรมปศุสัตว์ 

 

กิจกรรมที่ ๓  พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน และการติดตามประเมินผล  
พัฒนากิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  กลุ่มผลผลิตดี  

กลุ่มพัฒนาผลผลิต และกลุ่มทั่วไป รวม ๓๖๓ โรงเรียน ให้ได้ผลตามเกณฑ์ความส าเร็จของโครงการ ดังนี้ 
๑. ส่งเสริมให้โรงเรียนปลูกพืชอาหารสัตว์และน าไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ โดยให้มัดหญ้า

แขวน หรือสับหญ้าใส่ถุงตาข่ายแขวนให้ไก่จิกกิน  เพ่ือเพ่ิมวิตามินแร่ธาตุ  เพ่ิมคุณภาพของไข่  ลด
ความเครียด และลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ 

๒. ฝึกอบรมครูและนักเรียนให้สามารถท าวัคซีนป้องกันโรค ถ่ายพยาธิสัตว์ได้ด้วยตนเอง และให้
เจ้าหน้าที่น านักเรียนขยายผลการด าเนินงานสู่ชุมชนในพ้ืนที่บริการของโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมภูมิคุ้มกันโรคให้
สัตว์ปีกของโรงเรียนและชุมชนรอบโรงเรียน ให้ปลอดจากโรคระบาด อัตราการเลี้ยงรอดสูงขึ้น 
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๓. ให้ค าแนะน าการบันทึกข้อมูลผลผลิตปศุสัตว์และการน าไปใช้ประโยชน์ จัดท าบัญชีฟาร์ม
และข้อมูลประจ าคอกสัตว์อย่างถูกต้อง 

๔. ให้ค าแนะน าครูในการวัดประเมินความรู้และทักษะด้านการเกษตรยั่งยืน (กิจกรรมปศุสัตว์) 
ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นเรียน  ป.๓  ป.๖   ม.๓   ม.๖ 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน รายงานส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี   เมื่อโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่จบรุ่นที่ ๑ และด าเนินการครบ ๑ ปี 
 

คุณสมบัติของไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์ โดยวิธีการเลี้ยงแบบปล่อย Happy Chicken 
๑.  อายุเมื่อเริ่มไข่ฟองแรก         ๑๗๐    วัน 
๒. น้ าหนักตัวเมื่อเริ่มไข่ฟองแรก      ๑,๗๐๐    กรัม 
๓. น้ าหนักไข่ฟองแรก            ๓๗    กรัม 
๔. อัตราการให้ไข่ของแม่ไก่อยู่ในช่วง ร้อยละ   ๑๘-๗๗    
    อัตราการให้ไข่เฉลี่ยต่อปี ร้อยละ       ๖๙.๗ 
๕. อายุการให้ไข่สูงสุดที่ ๓๑ สัปดาห์ หรือ สัปดาห์ที่ ๘ ของการให้ไข่ 
๖. จ านวนไข่เฉลี่ยต่อปี      ๒๕๐    ฟอง/ตัว 
๗. อัตราการเลี้ยงรอดจนครบ ๑๒ เดือน     ร้อยละ  ๙๓ 
๘. ปริมาณอาหารที่กินช่วง  ๑๒ เดือน    ๑๒๒    กรัม/ตัว/วัน 
 

 เงื่อนไขความส าเร็จของโครงการ 
 ๑. เป้าหมายการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน (ไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์ เลี้ยงแบบปล่อยพื้น) 
 

ตารางท่ี ๑๕ แสดงเป้าหมายการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน (ไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์ เลี้ยงแบบปล่อยพ้ืน) 

ข้อมูลด้านการเลี้ยง ค่ามาตรฐานที่ก าหนด หมายเหตุ 

๑. อัตราการตาย ไม่ควรเกิน ๘ %  
๒. เวลาเลี้ยงตลอดรุ่น ประมาณ  ๓๖๐ วัน ไม่ปลดไก่เร็วไปหรือเลี้ยงนานเกินไป 

๓. ใช้อาหารเฉลี่ย ๑๒๕  กรัม/ตัว/วัน ควบคุมการให้อาหารไม่ให้สิ้นเปลือง 

๔. ใช้อาหารสะสมเฉลี่ย ไม่เกิน ๔๓.๒ กก./ตัว(๓๖๐x๐.๑๒ กก.)  
๕. จ านวนไข่เฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า  ๒๔๐ ฟอง/แม่  
๖. อัตราการไข่ตลอดรุ่น ไม่ควรต่ าว่า  ๖๘ %  
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 ๒. เป้าหมายด้านการเงิน   -  การเลี้ยงรุ่นที่ ๑ (ตั้งเป้าหมายเลี้ยงไก่ไข่  จ านวน ๑๐๐ ตัว) 
 

ตารางท่ี ๑๖   แสดงเป้าหมายการเลี้ยงไก่ไข่ จ านวน  ๑๐๐  ตัว 
รายจ่าย/รายรับ รายละเอียด บาท หมายเหตุ 

๑.พันธุ์ไก่ไข ่
๒.อาหารไก่ไข่ 
๓.รายจ่ายเบ็ดเตล็ด 

๑๐๐ ตัว x ๑๓๐ บาท 
๑๐๐ ตัวx๓๕๐ วันx๐.๑๒ กก.x๑๖ บาท 
ตลอดรุ่น - น้ ามนั อุปกรณ์ ถาดไข่ 

รายจ่าย 

๑๓,๐๐๐ 
๖๗,๒๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๘๕,๒๐๐ 

กรมปศุสัตว์สนบัสนุน 
จ านวน ๔๘,๐๐๐ บาท 
 

๑.ขายไข่ไก่ 
๒.ขายไก่ปลดระวาง 

๑๐๐ ตัว x ๒๔๐ ฟอง x ๓.๕๐ บาท 
๘๒ ตัว x ๗๐ บาท 

รวมรายรับ 

๘๔,๐๐๐ 
๕,๗๔๐ 

๘๙,๗๔๐ 

 

รายรับ ๘๙,๗๔๐ บาท  
รายจ่าย ๘๕,๒๐๐ บาท กรมสนับสนุนพนัธุไ์ก่ ๑๓,๐๐๐ บาท 
และอาหารไก่ ๔๘,๐๐๐ บาท  เหลือจ่ายจริง  ๒๔,๒๐๐ บาท  

เงินกองทุน              
๘๙,๗๔๐–๒๔,๒๐๐ 
= ๖๕,๕๔๐  

๖๕๕.๔๐ บาท/แม่ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑. กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ 
๒. ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
๓. ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
๔. ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 
๕. ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙ 
๖. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ที่เป็นพื้นที่ด าเนินงานโครงการฯ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. โรงเรียนในโครงการ สามารถผลิตอาหารโปรตีนได้เพียงพอ มีเงินกองทุนกิจกรรมปศุสัตว์

ด าเนินการต่อเนื่องยั่งยืน มีการศึกษาข้อมูลการส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนถ่ายทอดสู่นักเรียนให้มี
ความรู้และทักษะในการเลี้ยงไก่ไข่ การป้องกันโรคตามหลักสุขาภิบาล และการบริหารจัดการที่ดี 
 ๒. โรงเรียนมีการพัฒนากิจกรรมปศุสัตว์ให้เป็นประโยชน์ในการผลิต  การพัฒนานักเรียน การ
ขยายผลสู่ผู้ปกครอง ชุมชน 
 ๓. โรงเรียนในโครงการมีการพัฒนาการด าเนินงาน ประสบผลส าเร็จตามเกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการ สามารถพ่ึงตนเองได้  
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