
 

[กลุ่มวิจยัและพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลย ีกองส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว ์กรมปศุสตัว]์ 

๑ 

 
ผลการคัดเลือกโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 

 

 



 

[กลุ่มวิจยัและพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลย ีกองส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว ์กรมปศุสตัว]์ 

๒ 

 
ผลการคัดเลือกโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแหง่ชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 

 

 



 

[กลุ่มวิจยัและพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลย ีกองส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว ์กรมปศุสตัว]์ 

๓ 

 
โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 

 
 

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
(อาชีพเลี้ยงสัตว์) 

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว)์ 

 

 

 

 
นายพรหมพิริยะ สอนศิริ 

จังหวัดปราจีนบุรี 
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด 

จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
โดย :- กลุ่มวิจัยและพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลยี  กองส่งเสรมิและพัฒนาการปศุสตัว์   

กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 0 2653 4444 ต่อ 2271 E-Mail :- ext_farmer@dld.go.th 
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[กลุ่มวิจยัและพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลย ีกองส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว ์กรมปศุสตัว]์ 

๔ 

โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เกษตรกรดเีด่นแห่งชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว)์ 
สถาบันเกษตรกรดเีด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว)์ 

 

หลักการและเหตุผล  

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานโครงการคัดเลือก
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี เพื่อค้นหาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
และสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้ปรากฏต่อ
สาธารณชน เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่าง
ในแนวทางปฏิบัติของบุคคลสถาบันอ่ืนต่อไป ในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้รับมอบหมายให้คัดเลือก จ านวน 2 
ประเภท คือ เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 

วัตถุประสงค ์
1. เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 
o เพื่อค้นหาเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ บ าเพ็ญ-

ประโยชน์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของส่วนรวม 
o เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ได้ท างานด้วยความอุตสาหะ มานะ พยายามและ

พร้อมที่จะแข่งขันกันสร้างผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน 
o เพื่อยกย่องเกียรติคุณของเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ให้ปรากฏและยึดถือเป็นตัวอย่างในแนวทาง 

การปฏิบัติงานของบุคคลอ่ืนต่อไป 
2. สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
o เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ให้ปรากฏต่อสาธารณชน

และ เป็นตัวอย่างแก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์อ่ืน ๆ 
o เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ให้มี

ประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์สูงขึ้น 
o เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย สาขา/ประเภทการคัดเลือกของกรมปศุสัตว์ 
1. เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว์) จ านวน 1 ราย 
2. สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) จ านวน 1 กลุ่ม 
 
 
 
 



 

[กลุ่มวิจยัและพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลย ีกองส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว ์กรมปศุสตัว]์ 

๕ 

คุณสมบัติของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

1. เกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 
1.1 เป็นเกษตรกรสัญชาติไทย มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน 
1.2 เป็นผู้ประกอบอาชีพด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม 
1.3 เป็นผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
1.4 เป็นเจ้าของฟาร์มสาธิตหรือฟาร์มตัวอย่างภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงสัตว์ 

ของกรมปศุสัตว์และ/หรือมีกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ
ทั่วไป อย่างต่อเนื่อง 

1.5 เป็น Smart Farmer ของกรมปศุสัตว ์
1.6 เป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านปศุสัตว์ดีเด่นเป็นพิเศษ และได้เผยแพร่ให้กับส่วนรวมน าไป 

ใช้ประโยชน์ สมควรแก่การยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอ่ืน 
1.7 พื้นที่ด าเนินการเกษตรต้องเป็นพื้นที่ถือครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
1.8 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาเดียวกันมาก่อน 
1.9 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 หากมีคะแนนน้อยกว่า

ที่ก าหนดจะไม่พิจารณาตัดสิน 
2. สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 

2.1 เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายหรือเป็นกลุ่มที่รวมกัน
อย่างเข้มแข็งและขึ้นทะเบียนเพื่อรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากส่วนราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

2.2 เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ 
2.3 เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่ีจัดตั้งและด าเนินกิจกรรมมาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
2.4 ต้องมีข้อมูลย้อนหลังให้คณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ปี 
2.5 เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติหรือได้รับ

มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้ 

2.6 กลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 หากมีคะแนนน้อยกว่า 
ที่ก าหนดจะไม่พิจารณาตัดสิน 

พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการคัดเลือกในพื้นที่  77  จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[กลุ่มวิจยัและพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลย ีกองส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว ์กรมปศุสตัว]์ 

๖ 

ปฏิทินการคัดเลือกประจ าปี พ.ศ.2564 

กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ระดับจังหวัด สนง.ปศจ. ทั่วประเทศ ส่งผลการคัดเลือกให้ สนง.ปศข.      

ภายในเดือนตุลาคม 
2. ระดับเขต สนง.ปศข. 1 – 9 ส่งผลการคัดเลือกให้กรมปศุสัตว์    

ภายในเดือนพฤศจิกายน 
3. ระดับกรมปศุสัตว์ 

1) วันที่ 16 – 17 ธ.ค. 2563 
ประชุมคณะกรรมการกรมฯ 

2) วันที่ 1 - 5 ก.พ. 2564 
ประชุมผ่านสื่อออนไลน์ (Video 
Conference System) 

3) คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที ่         
เชิงประจักษ ์
o 15 ก.พ. 2564 จ.ปราจีนบุรี 
o 17 ก.พ. 2564 จ.อุบลราชธานี 
o 19 ก.พ. 2564 จ.นครพนม 
o 23 ก.พ. 2564 จ.มหาสารคาม 

4) วันที่ 25 ก.พ. 2564 ประชมุ
คณะกรรมการกรมฯ 

 
 
 
 
 

กรมปศุสัตว์ 

 
 
 
 
 

ส่งผลการคัดเลือกให้ กษ.                   
ภายในเดือนมกราคม 

4. จัดท าประกาศกรมปศุสัตว์ คณะกรรมการกรมปศุสัตว์ กุมภาพันธ์ 
5. คัดเลือกเกษตรกร สถาบัน

เกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติ 

คณะอนุกรรมการฯ (กษ.) มีนาคม 

คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์

ดีเด่นแห่งชาติ (กษ.) 

 
มีนาคม 

6. จัดส่งข้อมูลประวัติ/ผลงาน
เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและ
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 

 
คณะกรรมการกรมปศุสัตว์ 

 
มีนาคม 

7.  เข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อเตรียม   
ความพร้อมส าหรับการเข้ารับ
พระราชทานโล่รางวัลฯ 

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
ผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่น

แห่งชาติ 
และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

 
พฤษภาคม 

8. เข้ารับพระราชทานรางวัล 
   ในพระราชพิธีพืชมงคล 
   จรดพระนังคัลแรกนาขวัญฯ 

เกษตรกร ผู้แทนสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 

และเจ้าหน้าที่ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พฤษภาคม 
(งานพระราชพิธีพืชมงคล 

จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ) 

9. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการกรมปศุสัตว์ ปลายเดือนพฤษภาคม 
 
 



 

[กลุ่มวิจยัและพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลย ีกองส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว ์กรมปศุสตัว]์ 

๗ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 

1. เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 
o ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน (25 คะแนน) 
o ผลงานและความส าเร็จของผลงาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

และความยั่งยืนในอาชีพ (35 คะแนน) 
o ความเป็นผู้น าและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ (20 คะแนน) 
o การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (20 คะแนน) 

2. สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
o ความคิดริเริ่ม (10 คะแนน) 
o ความสามารถในการบริหารและจัดการสถาบัน (35 คะแนน) 
o บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน (25 คะแนน) 
o ความม่ันคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน (15 คะแนน) 
o การท ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

(15 คะแนน) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สร้างขวัญก าลังใจและความภาคภูมิใจให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์  

ที่ได้รับรางวัลดีเด่น รวมทั้งท าให้เกิดความมุ่งม่ันในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ ให้ยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ 
2. เป็นแบบอย่างและช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์ราย อ่ืน ๆ เกิด

ความมุมานะในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ของตนเองและกลุ่มให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
3. การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของประเทศในภาพรวมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามรูปแบบ

และมาตรฐานที่ก าหนด สามารถสร้างรายได้และความม่ันคงอย่างย่ังยืน แก่เกษตรกรและครอบครัว 

การติดต่อประสานงาน 
น.ส. ประเทืองทิพย์ เสือเอก นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอด

เทคโนโลย ีกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  0 2653 4444 ต่อ 2271 E-mail : ext_farmer @dld.go.th  
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๘ 

พื้นท่ีเป้าหมายและก าหนดการคัดเลือกฯ กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ.2564 
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๙ 

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว์) พ.ศ.2564 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ  นายพรหมพิริยะ  สอนศิริ 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 2 ต าบลบางยาง อ าเภอบ้าน  
 จังหวัดปราจีนบุร ี
โทรศัพท์ 092 632 9993 อายุ     51  ปี 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต 
 บางพระชลบุรี คณะเกษตรศาสตร์บางพระชลบุรี 
 สาขาสัตวศาสตร์)  
สถานภาพการสมรส สมรส   
อาชีพ อาชีพหลักเลี้ยงสัตว์ 
ชนิดปศุสัตว์ที่เลี้ยง กระบือ จ านวน 300 ตัว 

2. ความคิดริเร่ิมและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน  
นายพรหมพิริยะ สอนศิริ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

เม่ือปี พ.ศ. 2535 จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตบางพระ คณะเกษตรศาสตร์บางพระชลบุรี สาขาสัตว
ศาสตร์ (ประมง) เริ่มท างานในบริษัทเอกชนจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ 
รับผิดชอบด้านงานขายเคมีภัณฑ์ ต่อมามีปัญหาค่าตอบแทน
จากยอดขายจึงตัดสินใจลาออกจากงานประจ าในปี พ.ศ. 2544 
เปิดกิจการส่วนตัว เพื่อจ าหน่ายอาหารเสริมเคมีภัณฑ์ส าหรับ
การเลี้ยงกุ้งกุลาด า กระทั่งเม่ือปี พ.ศ. 2545 ต้องปิดกิจการ
เพราะปัญหาสารเคมีตกค้างในกุ้งและได้เปลี่ยนมาจ าหน่าย
อาหารเสริมส าหรับไก่ชนในนาม บริษัท เอกไก่ชน จ ากัด 

ปี พ.ศ. 2546 บริษัท เอกไก่ชน จ ากัด พบวิกฤตการระบาดโรค
ไข้หวัดนกจึงต้องปิดตัวลง จากนั้นได้ผันตัวมาท าปศุสัตว์โดยการเลี้ยงโคเนื้อ 
โคสวยงาม และเพาะพันธุ์ม้า สายพันธุ์ควอเตอร์ แต่ประสบปัญหาราคาม้าใน
ตลาดตกต่ า ในปี พ.ศ. 2551 ตัดสินใจซื้อที่ดินประมาณ 70 ไร่ อ าเภอบ้านสร้าง 
จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อท าการเพาะพันธุ์โคเนื้อเน้นการเพาะพันธุ์โค ม้า แพะและแกะ 
เพื่อจ าหน่ายพันธุ์ต่อมาประสบปัญหาการเลี้ยงไม่ทนต่อโรคจึงตัดสินใจเลิกเลี้ยง 

ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดปราจีนบุรีเกิดปัญหาอุทกภัยใหญ่ได้ปรึกษากับ
ผู้มีประสบการณ์จึงปรับเปลี่ยนวิธีการการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ลุ่มน้ าและลงตัวที่การเลี้ยงกระบือ (ควายไทย) ซึ่งเป็นการเลี้ยงในระบบแบบ 
ประณีตเต็มรูปแบบ โดยท าการเพาะพันธุ์กระบือเพื่อจ าหน่ายเพียงอย่างเดียว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา 

ปี พ.ศ. 2560 แม่พันธุ์กระบือที่เลี้ยงไว้เกิดอุบัติเหตุลูกกระบือเสียชีวิตหลังคลอด ท าการรีดนม
ออกเพื่อป้องกันเต้านมอักเสบ ได้ทดลองดื่มและน านมที่รีดได้มาพาสเจอร์ไรซ์ ท าการเปรียบเทียบนม
กระบือไทยกับนมกระบือสายพันธุ์มูร่าห์ที่จ าหน่ายในท้องตลาด พบว่านมกระบือไทยมีรสชาติที่มันหวาน 
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หอมและไ ม่ มีกลิ่ นคาว จากนั้ น ได้ น านมกระบือ ไทย เข้ าสู่ ก ระบวนการตรวจ วิ เคราะห์ โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่านมกระบือไทยท่ีผลิตได้มีคุณภาพดีเยี่ยม จึงเริ่มผลิตเพื่อจัดจ าหน่ายอย่าง
เป็นทางการและเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของการเลี้ยงกระบือไทยนอกเหนือจากจ าหน่ายสายพันธุ์เพียงอย่าง
เดียวภายใต้แบรนด์ Siam Buff Milk จะเห็นได้ว่า นายพรหมพิริยะ สอนศิริ ได้น าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” มาประยุกต์ใช้ในฟาร์มจึงถึงปัจจุบัน 

ปัจจุบันมีกระบือ จ านวน 300 ตัว แบ่งเป็น
แม่กระบือที่ให้ลูกและให้นม จ านวน 146 ตัว ท าการ
เลี้ยงแบบประณีต โดยมีรูปแบบของโรงเรือนที่เป็น
ลักษณะปิด กางมุ้งกันแมลงแบบถาวร เทพื้นด้วย
คอนกรีตมีแผ่นยางปูพื้นคอกส าหรับให้กระบือรอง
นอน ติดฝ้าเพดานป้องกันความร้อนและมีระบบพ่น
หมอกเพื่อระบายความร้อน ใช้เทคโนโลยีเครื่องพ่น
หมอกเข้ามาช่วยอัตโนมัติวันละ 10 ครั้งๆ ละ 20 
นาทีของทุกชั่วโมง 

3. ผลงานและความส าเร็จของงานทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและ
ความยั่งยืนในอาชีพ 

นับเป็นเวลา 10 กว่าปีที่  นายพรหมพิริยะ สอนศิริ 
ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ควบคู่ไปกับอาชีพเกษตรกรรม ท าสวน 
ท าไร่ จากอาชีพเสริมกลายมาเป็นอาชีพหลัก โดยมีความมุ่งม่ันฝ่า
ฟันอุปสรรคเพื่อเรียนรู้และพัฒนาการเลี้ยงกระบือไทยให้เป็นที่รู้จัก
กับบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งได้เผยแพร่องค์ความรู้การเลี้ยงกระบือ
ไทยสู่บุคคลที่สนใจเพื่อน าไปประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน 
ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชน โดยมีระบบการ
บริหารจัดการด้านปศุสัตว์ ดังนี้ 

ด้านพันธุ์สัตว์ คัดเลือกน าเข้าแม่พันธุ์จากแหล่งก าเนิด
สายพันธุ์กระบือใหญ่ในประเทศไทย ปรับปรุงสายพันธุ์โดยการ
ใช้กระบือพ่อพันธุ ์ระดับแกรนด์แชมป์สีเผือกของฟาร์ม  คือ 
เจ้าแก้วฟ้า และพ่อพันธุ์กระบือสีด า คือ มณีแดง  

ด้านอาหาร ให้อาหารหยาบ คือ หญ้าสดเป็นหลักและ
เสริมด้วยฟางข้าว ส าหรับอาหารข้นให้อาหารข้นเสริมจากสูตร
ที่คิดขึ้นเองตามวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์
ให้กับกระบือ 

ด้านการจัดการโรงเรือน โรงเรือนเป็นแบบปิด มีการ
ติดตั้งฝ้าเพดานป้องกันความร้อน มีแผ่นยางปูพื้นคอกเพื่อ
ป้องกันการเกิดกีบเท้าบาน กางมุ้งแบบถาวรทั้งโรงเรือนเพื่อ
ป้องกันแมลง ยุง เหลือบ ที่จะน าโรคต่าง ๆ มีระบบระบาย
อากาศที่ดี พ่นหมอกอัตโนมัติเพื่อคลายความร้อนและมีการท า
ความสะอาดโรงเรือนทุกวัน โรงเรือนแบบปิด 
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ด้านสุขาภิบาล มีการเก็บมูลกระบือทุกวัน มีถังยาฆ่าเชื้อไว้จุ่มรองเท้าบูทก่อนเข้าฟาร์ม ระบบ
การพ่นยาฆ่าเชื้อรถที่เข้าบริเวณฟาร์ม กางมุ้งป้องกันยุงแมลงแบบถาวร แผ่นยางปูพื้นคอกเพื่อป้องกันการ
เกิดกีบเท้าบาน ท าวัคซีนตามโปรแกรมของกรมปศุสัตว์ 

ด้านมาตรฐานฟาร์ม ฟาร์มได้รับการรับรองเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม GFM 

ด้านการตลาดและการแปรรูป ผลิตและ
จ าหน่ายลูกกระบือ (ราคาประมาณตัวละ 60,000 บาท) 
โดยจ าหน่ายให้กับเกษตรกรที่ต้องการพ่อแม่พันธุ์เพื่อ
น าไปปรับปรุงพันธุ์ของเกษตรกร ผลิตภัณฑ์จากนม
กระบือ ประกอบด้วย นมเพื่อบริโภค โยเกิร์ต และเวช
ส าอาง และการใช้ประโยชน์จากมูลกระบือ เฉลี่ยวัน
ละ 3,000 กิโลกรัม บรรจุใส่กระสอบ 15 – 20 
กิโลกรัม เฉลี่ยกระสอบละ 40 บาท 

4. ความเป็นผู้น าและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ 
นายพรหมพิริยะ สอนศิริ ถือเป็นบุคคลที่มีความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้

ประสบการณ์ ท างานด้วยความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
ด้านความเป็นผู้น า 
ปี พ.ศ. 2556 – 2562 อุปนายกคนที่ 3 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนาน่าน (เกษตรน่าน) 
ปี พ.ศ. 2560 - 2561 นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย คนที่ 4 ของประเทศไทย 
ด้านการถ่ายทอดความรู้ 
ปี พ.ศ. 2560 การพัฒนาการเลี้ยงกระบือจ านวน 30 คน 
ปี พ.ศ. 2561  การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจ านวน 350 คน 
ปี พ.ศ. 2562 การให้ความรู้โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านหนองยาว จ านวน 20 คน สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย 
จ านวน 10 คน จัดงานวันอนุรักษ์ควายไทยและบายศรีสู่ขวัญ 
ประจ าปี 2562 จ านวน  60 คน 

สถานที่ปฏิบัติงานนิสิตนักศึกษา 
ปี พ.ศ. 2561 นักศึกษาฝึกงานจากคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

จ านวน 2 คน เวลา 1 เดือน 
ปี พ.ศ. 2562 นักศึกษาฝึกงานจากส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน เวลา 1 เดือน 
การถ่ายทอดความรู้ผ่านรายการและบทความ 
ปี พ.ศ. 2561 ออกรายการเปิดเรื ่องแปลก ตอนพญาควายเผือกทางไทยรัฐทีวี 

ออกรายการเปิดประเด็น ทางช่อง 3 
ปี พ.ศ. 2562 ออกรายการสบายสไตล์มยุรา ผู้บุกเบิกการแปรรูปนมกระบือไทย 
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ด้านเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
ปี พ.ศ. 2560 สนับสุนนการจัดงานมหกรรมปศุสัตว์ชัยภูมิเพื่อชีวิตและเกษตรกรรม

ที่ยั่งยืนมหกรรมควายไทยล้านนาครั้งที่ 2 มหกรรมความยักษ์เมือง-
สองแควจังหวัดพิษณุโลก มหกรรมปศุสัตว์ นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1  

ปี พ.ศ. 2561 ช่วยเกษตรกรอินทรีย์ที่ท านาบริเวณรอบ ๆ ฟาร์ม 
ปี พ.ศ. 2561 จดังานประกวดกระบือจังหวัดร้อยเอ็ด 
ปี พ.ศ. 2562  การจัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติประจ าปี 2562 
ปี พ.ศ. 2562  บริจาคกระบือจ านวน 2 ตัว 

5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายพรหมพิริยะ สอนศิริ มีแนวทางในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้

ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างในการลดใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 

1) มูลกระบือที่ได้จากฟาร์มน าไปท าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ในรูปแบบตากแห้งและอัดเม็ด มีการเติม
โดโรไมท์และปูนมาร์ลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับสภาพดินร่วมกับปุ๋ยคอกมูลกระบือปุ๋ยอินทรีย์
มีส่วนผสมที่ไม่รบกวนและไม่สร้างความเดือดร้อนต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

2) การจัดการน้ า มีระบบประปาภายในฟาร์มเพื่อที่จะได้มีน้ าใช้ตลอดปี ระบบบ าบัดก าจัดน้ าทิ้ง
น้ าเสียจากน้ าฉีดล้างคอกเพื่อท าความสะอาด โดยการน าไปพักและบ าบัดจากการใช้ EM Ball เป็นการเติม
จุลินทรีย์ท่ีดีช่วยในการสลายวัตถุเน่าเสียและสิ่งปฏิกูล ก่อนจะปล่อยลงสู่แปลงหญ้า 

3) ระบบการจัดการในฟาร์มไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าหญ้า ภายใต้แนวปฏิบัติการเลี้ยงกระบือ
ที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหญ้าที่ได้ต้องเป็นหญ้าที่ปลอดสารพิษ 

รายการสบายสไตล์มยุรา 

ผู้บุกเบิกการแปรรปูนมควายไทย 
รายการเกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน 

รายการสดุยอดวตัถุดบิ By เชพน่าน 

ตอน สุดยอดนมควายไทยแลนด์ เพจ 

วิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาการเลี้ยง
กระบือ
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นอกจากนี้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รณรงค์ให้เกษตรกรบริเวณใกล้เคียง

ไม่ให้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช โดยให้บริการตัดหญ้าตามคัดดินบริเวณขอบบ่อปลาของเกษตรกร  
ในพื้นที่อ าเภอบ้านสร้าง ให้กับเกษตรกรฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คื อ 
เกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชตามขอบบ่อปลา ส่วนฟาร์มกระบือได้หญ้ามา
เลี้ยงกระบือตลอดท้ังปี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลดการเผาหญ้า 

EM ball / บ่อบ าบัดน า้เสีย 
ปุ๋ยมูลกระบือ 
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สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสตัว์) พ.ศ.2564 
 

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด จังหวัดอบุลราชธานี 
 

 
1. ประวัติ 

ที่ตั้ง เลขที่ 19 หมู่ที่ 8 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
จัดตั้งกลุ่มเม่ือ พ.ศ.2548 เลขทะเบียน 57-3-36-11-1-4293  
สมาชิกแรกตั้ง จ านวน  30  คน สมาชิกปัจจุบัน จ านวน  169  คน 
ประธานกลุ่ม นายสุนทร  ทองแสน โทรศัพท์ 084 301 9166 

2. ความคิดริเร่ิมและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน 
บ้านเกาะแกด เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ 

ท านา เลี้ยงสัตว์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ป่าชุมชน มีทุ่งหญ้า 
และแหล่งน้ าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับการเลี้ยงโค-
กระบือ ซึ่งเกษตรกรชาวบ้านเกาะแกดส่วนใหญ่เลี้ยงกระบือเป็น
อาชีพเสริมซึ่งเป็นอีกอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์เป็นอย่างมาก แต่ขาดรูปแบบการจัดการที่ดี ขาดการ
ปรับปรุงพันธุ์ การจัดการด้านอาหาร ด้านสุขภาพสัตว์ไม่แข็งแรง 
จึงท าให้การเจริบเติบโตช้า และเนื่องจากไม่ได้รวมกลุ่ม ต่างคน 
ต่างเลี้ยง ต่างคนต่างขาย จึงถูกเอาเปรียบและถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง แต่ก็ยังคงมีการเลี้ยงกระบือ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์กระบือ  

ปี พ.ศ. 2548 ได้รวมกลุ่มกันขึ้น จ านวน 30 ราย แต่การรวมกลุ่มเกิดจากการรวมตัวของ
เกษตรกรที่มีปัญหาทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ผลผลิตทางเกษตรล้นตลาด 
สมาชิกเกษตรกรขาดองค์ความรู้ในด้านการเลี้ยงสัตว์ ในระยะเริ่มรวมกลุ่มส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานีได้สนับสนุนกระบือแม่พันธ์ลูกติด ซึ่งได้รับงบประมาณจากจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อซื้อ
กระบือแม่พันธุ์ลูกติดเดินตามให้กับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด จ านวน 16 แม่ กลุ่มบริหารจัดการ
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โดยให้สมาชิกยืมกระบือแม่พันธุ์ไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริม สมาชิกที่เลี้ยงจะได้ลูกกระบือที่หย่านมแล้ว
เพื่อน าไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไป ส่วนกระบือแม่พันธุ์จะคืนให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อหมุนเวียน
ให้กับสมาชิกรายอ่ืน 

ปี พ.ศ. 2551 สมาชิกประสบปัญหาราคาต้นทุนและ
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่สูงขึ้น ส่งผลให้สมาชิกต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เช่น การซื้อ
ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์จากร้านค้า ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
เกาะแกดมีสมาชิกเลี้ยงกระบือจ านวนมาก จึงได้เริ่มรับซื้อ
มูลสัตว์จากสมาชิก และจัดตั ้งเป็นธนาคารปุ๋ยมูลสัตว์ 
เพื่อน าไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพจ าหน่ายให้กับสมาชิกและ
บุคคลทั่วไป  เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายให้กับทั้งสมาชิก 

และกลุ่ม พ.ศ. 2555 ได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์และมีสมาชิกภายในชุมชนขอเข้า
ร่วมกลุ่มเพิ่มขึ้น เม่ือได้รับค าแนะน าจากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโพธิ์ไทรท าให้กลุ่มมีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบมากยิ่งข้ึน กลุ่มมีความต้องการที่จะด าเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสามารถปรับปรุงพันธุ์กระบือ
ให้ดีขึ้น จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือของกรมปศุสัตว์ 

ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรได้ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือโดยขยายผลสู่สมาชิก สามารถขยายผลและ
ปรับปรุงแม่พันธุ์จากเดิมที่ได้รับจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 16 ตัว เพิ่มเป็นกระบือ
แม่พันธุ์และลูกกระบือ จ านวนมากกว่า 400 ตัว ท าให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
สามารถส่งลูกหลานได้เรียนหนังสือ เป็นรายได้ที่ม่ันคงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรมีความเชื่อม่ันและศรัทธาต่อองค์กร เกิดความร่วมมือในการท าธุรกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้
กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้มีก าไรและสามารถจ่ายเงินเฉลี่ยและเงินปันผลคืนให้กับ
สมาชิก 

3. ความสามารถในการบริหารจัดการสถาบัน  
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด มีความสามารถ

ในการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง และยั่งยืน 
โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ด้านการบริหารองค์กร กลุ่มมีระเบียบข้อบังคับ
ที่เอื้อต่อความส าเร็จของกลุ่ม และโดยสมาชิกทุกคนยอมรับ
ระเบียบข้อบังคับ มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม โดยแบ่งหน้าที่
ตามความถนัด มีการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าทุกปี 
มีการก าหนดแผนมาตรฐานการด าเนินงานของกลุ่ม เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของสมาชิก 

2) มีการก าหนดโครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสม
สอดคล้องกับขนาดของการด าเนินธุรกิจ มีการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการโดย
สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ เลือกตั้งตามข้อบังคับ 
มีคณะกรรมการ จ านวน 11 คน 
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3) มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของกรรมการ ในการก ากับ ดูแล และควบคุมงานที่ชัดเจนและ
เหมาะสม กลุ่มเกษตรกรมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างบุคคล โดยจัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ระหว่างกัน ไม่ให้บุคคล คนเดียวปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด 

4) มีการแบ่งงานตามธุรกิจเพื่อลดช่องว่างและการท างานซ้ าซ้อน แบ่งแยกหน้าที่เพื่อความ
คล่องตัวในการบริหารงานและการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ชัดเจนและเหมาะสม 

5) มีระบบการบริหารงานที่สอดคล้องกับนโยบายและมีทิศทางในการปฏิบัติงาน มีการประชุม
วางแผนการด าเนินงานประจ าปีและก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ควบคู่กับแผนการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือในการควบคุมติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 

5.1 ด้านความรู้ :- ฝึกอบรมสมาชิก ได้แก่ ความรู้
ด้านอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์และการ
ปรับปรุงพันธุ์ การจัดการฟาร์มกระบือ การดูแลสุขภาพ
สัตว์ ฯลฯ จากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโพธิ์ไทร และ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี 

5.2 ด้านการจัดการ :- สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เลี้ยงกระบือจากการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติมาเป็น
แบบประณีต มีฟาร์มปลอดโรค และมีแปลงพืชอาหารสัตว์ 
เช่น กินนีสีม่วง รูซี่ เนเปียร์ อะตราตัม ฯลฯ 

5.3 ด้านการผลิต :- ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงกระบือของสมาชิกจากเดิมเลี้ยงกระบือโดยการ
ผสมพอ่พันธุ์มาเป็นการปรับปรุงสายพันธุ์โดยมีการคัดสายพ่อพันธุ์ดีจากเทคโนโลยีการผสมเทียม  

5.4 ด้านเครือข่าย :- กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกเพิ่มจากปี พ.ศ. 2545 จ านวน 30 ราย เป็น 
169 ราย ในปี พ.ศ. 2563 และสามารถขยายผลจากเดิม จ านวน 16 ตัว ขยายผลเพิ่มเป็น 400 ตัว มี
หุ้นจากเดิม 6,000 บาท ขยายเพิ่มเป็น 908,540 บาท (ปี พ.ศ. 2563) 

6) กลุ่มเกษตรกรมีบริการเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงกระบือให้สมาชิก ประกอบด้วย บริการดูแลรักษา
สุขภาพกระบือ โดยมี “อาสาปศุสัตว์ประจ ากลุ่ม” ที่ผ่านการอบรมจากกรมปศุสัตว์ และมีกองทุนยาเวชภัณฑ์
เพื่อให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ อาทิเช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การรักษากระบือป่วยเบื้องต้น การสนตะพาย 
เป็นต้น 

4. บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน 
สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด ให้ความ

ร่วมมือในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างดี ประกอบ
อาชีพด้วยความขยันขันแข็งและด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจของในหลวง มีการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยการเพิ่มหุ้นและ
เงินฝากออมทรัพย์เป็นประจ า สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
กลุ่มทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การรับผลประโยชน์ 
สมาชิกมีจิตส านึกในความเป็นเจ้าของกลุ่มและเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน/สังคม ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของกลุ่ม เข้าร่วม
ประชุมและร่วมกิจกรรมของกลุ่มฯ ทุกครั้งตามที่ได้นัดหมาย โดย
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมใหญ่ประจ าปี คิดเป็น 
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ร้อยละ 90.59 และมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 89.65 คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตน มีความชื่อสัตย์ สุจริต และมีภาวะผู้น า มีความทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กับงาน/กิจกรรมของกลุ่ม 
และชุมชนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดีโดยมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 100    

การด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร สมาชิกได้มีบทบาทและให้ความร่วมมือในกิจกรรรมต่าง  ๆ 
เป็นอย่างดี อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุมและน าเสนอข้อมูลในการประชุมทุกครั้ ง โดยเฉพาะข้อมูลการ
เลี้ยงกระบือของตนเองเพื่อวางแผนในการผลิต ร่วมกันปรับปรุงที่ท าการกลุ่มเพื่อให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงสายพันธ์กระบือ การเข้าอบรมอาสาปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ
กระบือเบื้องต้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการไปเข้ารับการอบรมหรือศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ โดย
การน าความรู้ที่ได้กลับมาถ่ายทอดและเผยแพร่เพื่อปรับปรุงความสามารถในการเลี้ยงกระบือของสมาชิก
ให้ดียิ่งขึ้น 

5. ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน 
1) ผลจากการพัฒนากลุ่มอย่างเป็นระบบ มี

ความเข้มแข็งและได้รับการยอมรับ จึงได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานต่าง  ๆ อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
โครงการอนุรักษ์พัฒนาการผลิตกระบือ โครงการเลี้ยง
กระบืออย่างยั่งยืน โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกรตามพระราชด าริ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
จัดหาปุ๋ยมาจ าหน่ายแก่สมาชิก โครงการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนจัดหาปุ๋ยอินทรีย์ และโครงการลดภาระหนี้ร้อยละ 3 
แก่สถาบันกลุ่มเกษตรกรจากรัฐบาล 

2) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกด ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มตั้ง พ.ศ. 2545 โดยมี
ระเบียบข้อบังคับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีคณะกรรมการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ได้รับการยอมรับจากสมาชิก ท าให้กลุ่มเกษตรมีความม่ันคง จ านวนปศุสัตว์เพิ่มขึ้น ทุนด าเนินงานของ
กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น มีหุ้นและเงินออมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนทรัพย์สินของกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นด้วย 
ดังนี้ ทุนด าเนินงาน จ านวน 3,416,671.52 บาท ทุนเรือนหุ้น จ านวน 908,540.00 บาท ทุนส ารอง 
จ านวน 161,311.51 บาท เงินรับฝาก จ านวน 37,640.52 บาท ปริมาณธุรกิจ จ านวน 2,873,806.02 
บาท ก าไรสุทธิ จ านวน 71,645.38 บาท เงินปันผล จ านวน 31,898.90 บาท และเงินเฉลี่ยคืน จ านวน 
9,712.00 บาท  

3) รายได้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
ได้ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือโดยขยายผลสู่สมาชิก โดยการ
ขยายผลกระบือแม่พันธุ์ จากเดิมที่ได้รับจากส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 16 ตัว มูลค่า 320,000 บาท 
เพิ่มกระบือแม่พันธุ์และลูกกระบือที่เลี้ยง จ านวนมากกว่า 
400 ตัว คิดเป็นมูลค่า 15,110,000 บาท ท าให้สมาชิก
กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มการขายกระบือและ
มูลกระบือ เฉลี่ยครอบครัวละ 1 ตัว คิด เป็นเงินเฉลี่ย 
50,000 บาทต่อปี สามารถส่งลูกหลานได้เรียนหนังสือ และ 
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มีรายได้ที่ม่ันคง คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีความเชื่อม่ันและศรัทธา
ต่อองค์กร เกิดความร่วมมือในการท าธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ  

4) มีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก เช่น กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้แก่ การแปรรูปข้าวอินทรีย์ การเลี้ยงปลา การเพาะเห็ด และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากสิ่งเหลือใช้ทาง
การเกษตรและมูลสัตว์ และกิจกรรมที่สร้างรายได้ เช่น การจัดหาปัจจัยการผลิตมาจ าหน่ายให้กับกลุ่ม
เกษตรกร การรวบรวมผลผลิตจ าหน่าย และการท าปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์จ าหน่าย 

6. การท ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) สาธารณะประโยชน์ :- สมาชิกร่วมกันทาสีอาคารเรียนและรั้วโรงเรียนบ้านค ามณี ท าความ

สะอาดถนนภายในหมู่บ้าน ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม
เทิดพระเกียรติ งานวันเด็ก งานส าคัญทางศาสนา วันส าคัญต่าง ๆ การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของจังหวัด 
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานประจ าปีของต าบลและอ าเภออย่างสม่ าเสมอ 

2) อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :- ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปุ๋ยที่ผลิตจากมูลกระบือในการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ตามถนนหนทางและปลูกหญ้าแฝก    

3) สวัสดิการให้กับสมาชิกและครอบครัว :-  จัดท าโครงการสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตและ
บริการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงของสมาชิก 
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