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เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อ  
การศึกษาสูงสุด 

 อาชีพ 

นายศักรินทร์   สมัยสง 
ปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 
ปริญญาตรี (สาขาการจัดการเกษตร) มหาวิทยาลับสุโขทัยธรรมาธิราช 

อาชีพหลักเลี้ยงสัตว์

ชนิดปศุสัตว์ที่เลี้ยง แพะ 275 ตัว แกะ 9 ตัว โค 8 ตัว ไก่พื้นเมือง 24 ตัว ห่าน 2 ตัว ม้า 2 ตัว 
พื้นที่ประกอบอาชีพ จ านวน 47 ไร ่

1. ความคิดริเร่ิมและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน
เมื่อปี พ.ศ. 2549 เริ่มต้นการเลี้ยงแพะพันธุ์ลูกผสมแองโกลนูเบียน

พ้ืนเมือง จ านวน 12 ตัว (เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 11 ตัว) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการน ามูลแพะมาใช้เป็นปุ๋ยใส่สวนปาล์มน้ ามัน ลดต้นทุนจากการซื้อ
ปุ๋ยเคมีและผลิตก๊าซชีวภาพ เน้นการจัดการฟาร์มและสวนให้เกื้อกูลกัน 
สามารถน าทุกอย่างในฟาร์มมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ให้ครอบครัว    
มีรายได้เพ่ิมข้ึนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีบิดามารดาและน้องชายช่วยกัน 
เพ่ือเดินตามรอยพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ ต้องการลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามัน 
ใช้ทางปาล์มที่เหลือจากการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วงปลายปี พ.ศ. 2555 
จึงได้ตัดสินใจซื้อแพะเนื้อเพ่ิมอีก จ านวน 8 ตัว (สายพันธุ์บอร์ เพศผู้ 2 ตัว 
เพศเมีย 3 ตัว สายพันธุ์คาราฮารี เรด เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 2 ตัว) มุ่งเน้น
แพะสายพันธุ์ดีเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาด โดยมีปศุสัตว์อ าเภอร่อนพิบูลย์เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าในด้าน
เทคนิคการเลี้ยง การป้องกันรักษาโรค และการจัดการด้านต่างๆ ภายในฟาร์ม 
มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยคัดเลือกแพะที่มีลักษณะดีก็เก็บไว้ท าพ่อ-แม่พันธุ์ 
แพะตัวไหนมีลักษณะไม่ตรงตามพันธุ์ก็คัดออกเพ่ือขายต่อ ปัจจุบันมีพ่อ-แม่พันธุ์แพะที่มีระดับสายเลือดสูงเป็น
ของตัวเองและได้ปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณภาพเนื้อดี โตเร็ว รวมทั้งได้คิดสูตรอาหารส าหรับเลี้ยงแพะขึ้นมาใช้เอง
ในฟาร์ม พร้อมทั้งไดเข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากท่ีต่างๆ จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ 

ในปี พ.ศ. 2555 ได้ชักชวนเกษตรกรภายในหมู่บ้านรวมตัวกัน จ านวน 12 คน จัดตั้งกลุ่มชื่อว่า 
“กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต าบลควนพัง” จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียงต าบลควันพัง” พ.ศ. 2555 ขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มเลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ และขึ้นทะเบียน
เป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ เพ่ือเป็นสถานที่เรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่แลพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีความสนใจ 
ปัจจุบันได้ขยายผลการเรียนรู้ไปถึงสถาบันการศึกษา โดยมีนักศึกษาจากหลายสถาบันมาศึกษาเรียนรู้ประกอบ
อาชีพการเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง 
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ปี พ.ศ. 2556 เริ่มน าแพะเข้าสนามประกวดต่างๆ ได้รับรางวัล
มากมายสามารถบ่งบอกได้ถึงคุณภาพของแพะในฟาร์ม เป็นที่รู้จักของ
สังคมคนเลี้ยงแพะในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และใน  พ้ืนที่ภาคใต้
เ พ่ิมมากขึ้น จากการศึกษาหาความรู้ เ พ่ือฝ่ าฟันอุปสรรคแพะที่
เจริญเติบโตช้า มีการปรับปรุงพันธุ์จนได้แพะที่โตเร็วและแข็งแรง แต่
ปัญหาที่ส าคัญที่สุดคือ ด้านการตลาด สืบเนื่องจากการเกษตรกรหันมา
เลี้ยงแพะมากขึ้น การตลาดมีการผันแปรอยู่ตลอดเวลา จึงได้ปรึกษากับ
สมาชิกในกลุ่มและในพ้ืนที่ใกล้เคียงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทางชมรมผู้ 

เลี้ยงแพะนครศรีธรรมราชก็ประสบปัญหาเรื่องการตลาดแพะเช่นกัน จึงจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาด้านการตลาด
อย่างเร่งด่วน โดยผันตัวเข้าร่วมประชุมกับชมรมผู้เลี้ยงแพะนครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นกระบอกเสียงหนึ่งของคน
เลี้ยงแพะต าบลควนลัง จึงได้ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการตลาดกับคณะกรรมการชมรมและสมาชิกผู้เลี้ยงแพะ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ท าให้เริ่มเป็นที่รู้จักและและเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมเพ่ิมมากข้ึน 

ปี พ.ศ. 2557 นายศักรินทร์ สมัยสง เป็นประธานชมรมผู้เลี้ยงแพะนครศรีธรรมราช จนหมดวาระ และ 
ปี พ.ศ. 2561 สมาชิกแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ าปากพนัง มีมติให้ นายศักรินทร์ สมัยสง เป็นประธานแปลงใหญ่
แพะลุ่มน้ าปากพนังจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา นายศักรินทร์ สมัยสง ได้พยายามปรับปรุง
พัฒนาสายพันธุ์แพะและได้จัดส่งแพะเข้าประกวดทุกครั้งที่มีกิจกรรมในพื้นที่ภาคใต้ และพื้นที่ภาคกลาง 
โดยเห็นผลส าเร็จจากการพัฒนาสายพันธุ์ ได้จากโล่รางวัล ถ้วยรางวัล และประกาศเกียรติบัตรมากมาย เป็น
สิ่งช่วยการันตีในความสามารถ 

ปัจจุบัน นายศักรินทร์ สมัยสง ได้ใช้ชื่อฟาร์มของตัวเองว่า “พรประคองฟาร์ม” หรือ PK FARM 
ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ มีแพะเนื้อ จ านวน 275 ตัว แกะ จ านวน 9 ตัว โคเนื้อ จ านวน 8 ตัว ไก่พ้ืนเมือง 
จ านวน 24 ตัว ห่าน จ านวน 2 ตัว และม้า จ านวน 2 ตัว 

2. ผลงานและความส าเร็จของงานทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและ
ความยั่งยืนในอาชีพ

ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงแพะของ นายศักรินทร์ สมัยสง เริ่มต้น
โดยการศึกษาหาดูงานโครงการหลวงฯ ฟาร์มต้นแบบ เข้ารับการ
ฝึกอบรมและรับฟังค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ น ามา ปรับประยุกต์ใช้
ภายในฟาร์มของตนเองจนประสบความส าเร็จ เป็นต้นแบบด้านการเลี้ยง
แพะให้เกษตรกรรายย่อย โดยการจัดการฟาร์ม ดังนี้ 

2.1 ด้านพันธุ์และการผลิตสายพันธุ์แพะ ปัจจุบันเน้นการพัฒนา
สายพันธุ์ผลิตเนื้อเป็นหลัก และผสมด้วยสายพันธุ์ผลิตนม 

2.2 ด้านการจัดการพืชอาหารสัตว์ มีระบบการจัดการแปลงพืช
อาหารสัตว์และการจัดการอาหารข้น โดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น 

2.3 บริหารจัดการงานด้านตลาดในฟาร์มเครือข่ายสมาชิก และ
แนวทางในการท าตลาดแพะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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2.4 ด้านบริหารจัดการเครือข่ายผู้ผลิตและจ าหน่ายแพะ ชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดนครศรีธรรมราช จาก
ความส าเร็จการเลี้ยงแพะและสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะมีมากมาย อาทิ เช่น 

- มีสมาชิกอยู่ภายใต้วิสาหกิจชุมชน จ านวน 28 วิสาหกิจชุมชน
- มีสมาชิกอยู่ภายใต้แปลงใหญ่แพะ จ านวน 3 แปลง เกษตรกร จ านวน 975 ราย มีแม่พันธุ์

จ านวน 34,570 ตัว 
- สามารถผลิตแพะขุนคุณภาพ จ านวน 620 ตัว/เดือน
- สามารถผลิตแพะสายพันธุ์ จ านวน 310 ตัว/เดือน ส่งตลาดทั่วประเทศ

3. ความเป็นผู้น าและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ
นายศักรินทร์ สมัยสง ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเป็นผู้น าและมีความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของบุคคล

ทั่วไป ทั้งเกษตรกรด้วยกันเอง ประชาชนในท้องถิ่นและหน่วยงานราชการต่างๆ จะเห็นได้ดังนี้ 
3.1 ด้านความเป็นผู้น า 

ปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคมแพะ-แกะ แห่งประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน อาสาปศุสัตว์ อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลควนพัง 
ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ประธานชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน รองประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ ระดับเขต 8 
ปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลควนพัง 
ปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว “ฐานการเรียนรู้การ

เลี้ยงแพะ” 
ปี พ.ศ. 2559 ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงชะอวดรุ่นใหม่ 
ปี พ.ศ. 2559 เลขานุการสหกรณ์โคและแพะลุ่มน้ าปากพนัง 
ปี พ.ศ. 2559 ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
ปี พ.ศ. 2560 ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่แพะลุ่มน้ า 
ปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสภาการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปี พ.ศ. 2562 เลขานุการชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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3.2 ด้านส่วนรวม 
ร่วมปลูกต้นไม้ในวันพ่อ 5 ธันวาคม ของทุกปี ร่วมตกแต่งเรือพนมพระวัดประชุมชน (วัดทุ่ งค้อ) 

อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือช่วยสืบสานประเพณีลากพระเป็นประจ าทุกปี และเปิดโรงเรียน
แพะ ให้กับเกษตรกรที่สนใจเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงแพะ 

3.3 ด้านการถ่ายทอดความรู้  
ปี พ.ศ. 2556-2557 วิทยากรให้ความรู้การเลี้ยงแพะในสวนปาล์ม จ านวน 325  คน 
ปี พ.ศ. 2557 นักศึกษาและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเพ่ือชีวิต จ านวน 35 คน 
ปี พ.ศ. 2557 คณะเกษตรด้านปศุสัตว์จากเขต 8 จ านวน 50 คน 
ปี พ.ศ. 2557 เกษตรกรจากกรมพัฒนาชุมชน ปีละ 60 คน 
ปี พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน เป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ประเภทผสมผสาน 
ปี พ.ศ. 2558 นักศึกษาและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเพ่ือชีวิต จ านวน 25 คน 
ปี พ.ศ. 2558 วิทยากรให้ความรู้กับเกษตรกรทั่วไป จ านวน 1,750 คน 
ปี พ.ศ. 2559-2560 เกษตรกรทั่วไป จ านวน 337 คน 
ปี พ.ศ. 2561 เกษตรกรรายย่อย จ านวน 200 คน 
ปี พ.ศ. 2561 เกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ จ านวน 40 คน 
ปี พ.ศ. 2562 สัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัย 

3.4 ด้านสังคม 
1) สนับสนุน และตกแต่งเรือพระลาก ประเพณีพระลาก เป็นจ านวน 2,000 บาท
2) สนับสนุนงานประเพณีลอยกระทงในเขตพ้ืนที่ต าบลควนพัง และร่วมสมทบทุน เป็นจ านวน

2,000 บาท 
3) ร่วมท าความสะอาดและตัดหญ้าริมทางในวันคล้ายวันเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวาคม ของทุกปี
4) ร่วมท าความสะอาดและตัดหญ้าริมทางในวันคล้ายวันเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม ของทุกปี
5) สนับสนุนเนื้อแพะและแกงแพะให้กับเกษตรกรที่มีงานบุญหรืองานศพ

4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายศักรินทร์ สมัยสง ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดการใช้

สารเคมีต่างๆ และยังได้น าพืชสมุนไพรในธรรมชาติมาเพ่ือใช้ในการรักษาสัตว์ลดการใช้ยาปฏิชีวนะต่างๆ อีกทั้ง
ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ โดยแบ่งเป็น 

4.1 การใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ในฟาร์ม มูลสัตว์ เก็บรวบรวมจากฟาร์มเดือนละครั้ง น าไปท าปุ๋ย
หมัก สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 30 
เปอร์เซ็นต ์



กรมปศุสัตว ์

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ [อาชีพเลี้ยงสัตว์] พ.ศ.2563 Page 6 

4.2 การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา 
1) อาหารผสมโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น กากปาล์ม ฟักทอง มันเทศตากแห้ง สามารถลด

ค่าใช้จ่ายลงได้ 50 เปอร์เซ็นต์ จากอาหารข้นที่น ามาขุนแพะ 
2) ใช้น้ าหมักชีวภาพ
3) บอระเพ็ด น ามาสับเป็นชิ้นๆ ให้แพะกินสด ทุกๆ 3 เดือนเป็นยาถ่ายพยาธิให้กับแพะ ท าให้

แพะกินอาหารได้มากขึ้น 

 
 

ผู้ประสานงาน/ชื่อผู้ให้ข้อมูล 
นางสาวประเทืองทิพย์  เสือเอก 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์  
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 0 2653 4444 ต่อ 2271  

E-mail :- ext_farmer@dld.go.th

ปุ๋ยจากมูลแพะ แปลงหญ้าธรรมชาติ

น ้าหมักชีวภาพ


