ภำพรวมกำรทำงำนโครงกำรตำมพระรำชดำริ
พืน้ ทีอ่ ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และพืน้ ทีอ่ ำเภอแม่ สะเรียง จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
อำเภอแม่ สะเรียง จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
2556 - 2562
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
2549 - 2562

ประเด็นปัญหำในพืน้ ที่
แนวคิดหลักในกำรทำงำน : บูรณำกำร 4 ด้ ำน
สิ่ งแวดล้อม

เด็กเป็ นพยำธิกว่ำร้ อยละ 70
อนำมัยแม่ และเด็กที่ผดิ วิธี

พลังงำนไฟฟ้ำสำหรับศศช.ขำดแคลน
ขำดกลไกกำรดูแล

หลักสู ตร/กำรสอนแยกรำยวิชำ ไม่ บูรณำกำรกับโจทย์ ปัญหำในพืน้ ที่
ปัญหำกำรสื่ อสำรภำษำไทย

เด็กได้ รับวัคซีนไม่ ครบร้ อยละ 50

กำรบริกำรสำธำรณสุ ขพืน้ ฐำนไม่ ทั่วถึง
สุ ขภำพ
อนำมัย

ชำวบ้ ำนใช้ ไก่ในพิธีกรรมอย่ ำงตำ่ ครัวเรื อนละ 150 ตัว/ปี
ไก่ในหมู่บ้ำนไม่ พอใช้ ตัวเล็ก โตช้ ำ เกิดโรคระบำด

กำรศึกษำ

110 ศศช.+กว่ำ 30 รร.สพฐ ซื้ออำหำรจำก
พืน้ ล่ำงมำให้ นักเรียนบริโภค
อำชีพ

ขำดแคลนกำรผลิตอำหำรในชุมชน
ปลำในลำห้ วยน้ อยลง ไม่ เหมำะกับกำรเลีย้ งปลำดุก

กำรพัฒนำจะสำเร็จได้ ด้วยคนในพืน้ ที่ : LOCAL CHANGE AGENT

กลไกการสร้างความสามารถผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่อมก๋ อย , แม่สะเรี ยง
• แนวคิด : ลดการพึ่งพาจากภายนอก พึ่งตนเองได้ในด้านการผลิตอาหาร ด้านสาธารณสุ ข และการจัดการเทคโนโลยีที่
เหมาะสม (ช่าง)

กลไก

1

ค้นหาคนที่สนใจ
(หัวไว ใจสู ้ อยาก
เรี ยนรู ้)

- ถามผูน้ าชุมชน ชาวบ้าน ครู และ
หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อระบุCA.
- ทากิจกรรมสร้างความรู ้จกั
ความสามารถ/ศักยภาพของCA.
-ทาความรู ้จกั สร้างความคุน้ เคย
และความไว้วางใจกับกลุ่มCA.
และครอบครัว

2

ให้ความรู ้ ฝึ กทักษะ
เสริ มประสบการณ์

- แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และภูมิ
ปัญญาที่มีอยูเ่ ดิม
- ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
- ลงมือปฏิบตั ิจริ งในพื้นที่
- ทดสอบความสามารถของ CA.
เพื่อดูศกั ยภาพในการทางานตาม
เกณฑ์สมรรถภาพ

3

ติดตามประเมินผล
ความสามารถของCA.
และเสริ มกาลังใจ

- ไม่ทิ้งให้CA.เผชิญปัญหาตามลาพัง
- เป็ นที่ปรึ กษาและให้คาแนะนา
อย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์วดั สมรรถภาพ Change Agent ด้านการเลี้ยงไก่
ระดับ
พืน้ ฐำน

ขั้นที่ 1
สามารถสร้างโรงเรื อนเลี้ยงไก่ใกล้เคียงกับ
มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ คือ มีตวั
โรงเรื อน มีร้ ัวรอบขอบชิดสาหรับเป็ น
บริ เวณให้ไก่หากินและป้ องกันเมื่อเกิด
โรคระบาด

ระดับ กลำง ทราบและวิเคราะห์สมรรถภาพการผลิต
ของพ่อแม่พนั ธุ์ที่เลี้ยง เช่น การส่ องไข่เพื่อ
วิเคราะห์ความสมบูรณ์พนั ธุ์ และสามารถ
คัดเลือกไก่ที่มีลกั ษณะดีเพื่อนามา

ระดับสู ง

สามารถคานวณต้นทุนการผลิตไก่ในแต่
ละรุ่ นได้

ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
สามารถจัดหาอุปกรณ์ให้น้ าและ
ผลิตและ/หรื อหาอาหารในพื้นถิ่นมา
อาหาร รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ทดแทนอาหารสาเร็ จรู ปได้
การผลิตไก่ที่เหมาะสม และรู ้วธิ ีการ
ทาความสะอาดอุปกรณ์ดงั กล่าว

ขั้นที่ 4
รู ้จกั วิธีการกาจัดปรสิ ตที่
ก่อให้เกิดโรคทั้งพยาธิ
ภายนอกและภายใน รวมทั้ง
รู ้จกั การสังเกตอาการผิดปกติ
ของไก่

มีรูปแบบวิธีการป้ องกันการเกิดโรค ผลิตและ/หรื อหาอาหารเสริ มโปรตีน สามารถผ่าซากเพื่อ
ที่เหมาะสม เช่น การทาวัคซี นเพื่อ ตามธรรมชาติให้ไก่ได้ในทุกช่วงฤดู วินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้
ป้ องกันและ/หรื อการให้สมุนไพร
พื้นบ้านตามวิถีความเชื่อ เป็ นต้น

สามารถคานวณสู ตรอาหารและผลิต
อาหารเลี้ยงไก่ที่มีโภชนะตรงความ
ต้องการของร่ างกายไก่ในแต่ละรุ่ น
ได้ โดยใช้วตั ถุดิบที่มีในพื้นที่

สามารถระบุโรคที่เกิดขึ้นพร้อมหาวิธี
ป้ องกันได้และ/หรื อสามารถเก็บ
ตัวอย่างเลือด มูลไก่ ชิ้นเนื้อและ/หรื อ
ส่ วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค
ส่ งตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริ ง
ได้

ขั้นที่ 5
จดบันทึกและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้
เช่น การชัง่ น้ าหนักไก่ ไข่ อุณหภูมิ
ความชื้น หรื อปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตไก่

มีธีการอนุบาลลูกไก่ในแต่ละช่วงอายุ
ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่เพื่อเพิ่ม
อัตราการเลี้ยงรอด เช่น การจัดทาเล้า
อนุบาล การให้ความอบอุ่นแก่ลูกไก่
โดยใช้วสั ดุที่มี

เป็ นผูใ้ ห้ความรู ้จาก
เป็ นอาชีพหลักและ/หรื ออาชีพเสริ ม
ประสบการณ์จริ งและ
ของครอบครัวอย่างยัง่ ยืน
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้
ดังกล่าวไปยังผูท้ ี่สนใจและ/
หรื อชุมชนอื่นๆ ต่อไป

เกณฑ์วดั สมรรถภาพ Change Agent ด้านการผลิตผัก
รำยกำร

1

2

3

การเพาะและดูแลกล้า

เตรี ยมดินเพาะกล้าได้ เพาะกล้าตามชนิดของ ดูแลและใส่ปุ๋ยกล้าได้
ตามสัดส่วนที่เหมาะสม เมล็ดพันธุ์ได้

การปลูกและการดูแล

เตรี ยมแปลงปลูกผักได้
และพอต่อผักที่จะปลูก

การขาย/การตลาด

4
วางแผนเพาะกล้าได้
ตามที่ลูกค้าต้องการ

ปลูกและดูแลแปลงผัก สามารถป้องกันและ
ผลิตผักได้มาตรฐานตาม
ได้
จัดการกับโรค/แมลงใน เกณฑ์
ผักได้
คานวณต้นทุนการปลูก คานวณกาไรจากการขาย หาลูกค้าได้เอง
ผักได้
ผักได้

วางแผนการปลูกและ
ผลิตได้ตามที่ลูกค้า
ต้องการ
การคัดเลือกและจัดเก็บ รู ้จกั เมล็ดพันธุ์พืชผักแต่ คัดเลือกเมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์
ละชนิด
คุณภาพได้ถูกวิธี

รักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง ผลิตเมล็ดพันธุ์ผกั ไว้ใช้
ได้ถูกวิธี
เองและขายได้

เกณฑ์วดั สมรรถภาพ Change Agent ด้ ำนสำธำรณสุ ข
ขั้นที่ 1
ระดับ ให้ความรู ้เรื่ องสุขอนามัยใน
พืน้ ฐำน ชุมชนแก่เด็กและเยาวชนได้

ขั้นที่ 2
สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น
ทาแผล เข้าเฝื อกชัว่ คราว

ขั้นที่ 3
สามารถประเมินอาการของผูป้ ่ วยแรกรับ และให้
คาแนะนาในการดูแลรักษาอาการป่ วยขั้นพื้นฐาน
ของผูป้ ่ วยได้ เช่น ซักประวัติ วัดสัญญาณชีพ บอก
อาการผิดปกติข้นั พื้นฐาน

ระดับ สามารถรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ให้ความรู ้เรื่ องการวางแผนครอบครัว สามารถจ่ายยาคุมและฉีดยาคุมได้ ตามตารางที่ทาง
กลำง ได้ เช่น จ่ายยาสามัญประจาบ้าน ได้ให้คาปรึ กษาเรื่ องการมีบุตรได้ โรงพยาบาลกาหนด
ระดับสู ง จัดเตรี ยมเครื่ องมือแพทย์
วิเคราะห์อาการสาหรับส่งต่อ
ผูป้ ่ วย

สามารถฉีดยารักษาโรคได้

สามารถทาหัตถการเบื้องต้นได้

เกณฑ์วดั สมรรถภาพ Change Agent ด้านช่าง
3

4
1.
2.
3.
4.

(ตัวอย่าง) ผลการดาเนินงาน
กำรเลีย้ งไก่พืน้ เมือง

กำรเลีย้ งไก่ไข่
 ต้นแบบการเลี้ยงไก่พ้นื เมืองในระบบฟาร์มบนพื้นที่จานวน 1 แห่ง
 ผลิตไก่ได้ไม่นอ้ ยกว่า 220 ตัว/ปี เพียงพอสาหรับใช้ในพิธีกรรม ลดรายจ่ายค่า
ซื้อไก่ในครัวเรื อนไม่นอ้ ยกว่า 26,000 บาท/ปี
 ปั จจุบนั เพิ่มจานวนแม่ไก่เพื่อผลิตไก่รุ่นจาหน่ายให้แก่ชาวบ้านปิ พอและอีก 4
หมู่บา้ นใกล้เคียง
 จากต้นแบบเกิดการขยายผลไปสู่ ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่บา้ นปิ พอเพิ่มขึ้น
อีกจานวน 2 ราย

 ต้นทุนการผลิตไข่/ฟอง (คิดเฉพาะค่าอาหาร)
 ให้เฉพาะอาหารสาเร็จรู ป, 3.22 บาท/ฟอง
 อาหารสาเร็จรู ป+อาหารในพื้นที่ เช่น ข้าวเปลือก
ปลายข้าว ส่ าเหล้า, 1.63 – 2.32 บาท/ฟอง
 ผลผลิตไข่เฉลี่ย 300 ฟอง/เดือน จากไก่ไข่ 20 ตัว
 ลดการซื้ อไข่ไก่มาบริ โภคในครัวเรื อน 1,500 บาท/
เดือน

กำรตรวจสอบ ซ่ อมแซม ลำบำรุงรักษำระบบพลังงำนฯ

กำรดูแลสุ ขภำพชำวบ้ ำน
 ดูแลและให้บริ การสุ ขภาพชาวบ้าน
ท าให้ ช าวบ้ า นบริ เวณใกล้ เ คี ย ง
สสช. ๆ ละ 4-5 หมู่ บา้ น ได้รั บ
โอ กา สใ น กา รรั บบ ริ กา รด้ า น
สาธารณสุ ข
 ชาวบ้านลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปหาหมอที่โรงพยาบาล หรื อรพ.
สต.ใกล้เคียง 30,000 บาท/เดือน

 เก็บข้อมูลระบบไฟฟ้าในศศช. 113 แห่ง ผ่านครู ประจาศูนย์และครู นิเทศน์เพื่อใช้ในการ
วางแผนในการสร้างกลไกการดูแลรักษาระบบฯ
 ครู นิเทศน์ 6 คน ได้รับการฝึ กอบรมและจัดทาชุดอินเวอร์เตอร์สารอง 12 ชุด และ
นาไปใช้แก้ไขปัญหาด้านระบบไฟฟ้าภายใน ศศช.ที่ดูแล 42 แห่ง
 ครู นิเทศน์จานวน 5 ท่าน ได้รับการฝึ กอบรมผ่านการปฏิบตั ิงานตรวจสอบแก้ไขและ
บารุ งรักษาระบบฯเบื้องต้นภายใน ศศช.31 แห่ง โดยคณะทางานและCAช่าง
 CAช่าง 3 คน มีรายได้จาก การตรวจสอบแก้ไขระบบฯ ติดตั้งระบบฯใน การ
ตรวจสอบแก้ไข ขายอุปกรณ์ ระบบโซล่าโฮม และ เป็ นวิทยากรประมาณ 11,000 บาท/
คน/ปี

