
 

[กลุ่มวิจยัและพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลย ีกองส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว ์กรมปศุสตัว]์ 

๑ 

 
โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
 

 

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
(อาชีพเลี้ยงสัตว์) 

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว)์ 

 

 

 

 

นายเกรียงศักด์ิ  เสรีรัตน์ยืนยง 
จังหวัดยะลา 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแกะ 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 

โดย :- กลุ่มวิจัยและพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลยี  กองส่งเสรมิและพัฒนาการปศุสตัว์   
กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 0 2653 4444 ต่อ 2271 E-Mail :- ext_farmer@dld.go.th 
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๒ 

โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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 
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๓ 

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 
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๔ 

ปฏิทินการคัดเลือกประจ าปี พ.ศ.2565 

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

ภายในเดือนตุลาคม 2564 
2. ระดับเขต สนง.ปศข. 1 – 9 ส่งผลการคัดเลือกให้กรมปศุสัตว์    

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 
3. ระดับกรมปศุสัตว์ 

 
กรมปศุสัตว์ ส่งผลการคัดเลือกให้ กษ.                   

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
4. จัดท าประกาศกรมปศุสัตว์ คณะกรรมการกรมปศุสัตว์ มีนาคม 2565 
5. คัดเลือกเกษตรกร สถาบัน

เกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น
แห่งชาติ 

คณะอนุกรรมการฯ (กษ.) มีนาคม 
คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์

ดีเด่นแห่งชาติ (กษ.) 

 
17 กุมภาพันธ์ 2565 

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 
 
 

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) 
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๕ 

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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๖ 

พื้นท่ีเป้าหมายและก าหนดการคัดเลือกฯ กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ.2565 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกร 

กลุ่มเกษตรกร 

6 ม.ค. 65 

10 ม.ค. 65 

12 ม.ค. 65 

13 ม.ค. 65 

14 ม.ค. 65 5 ม.ค. 65 5 ม.ค. 65 

18 ม.ค. 65 

19 ม.ค. 65 

25 ม.ค. 65 

11 ม.ค. 65 

26 ม.ค. 65 

27 ม.ค. 65 

28 ม.ค. 65 

1 ก.พ. 65 

2 ก.พ. 65 

21 ม.ค. 65 

7 ม.ค. 65 
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๗ 

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว์) พ.ศ.2565 
 

ประวัติเกษตรกรดีเด่นแหง่ชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 
ชื่อ  นายเกรียงศักดิ์  เสรีรัตน์ยืนยง 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 303/1 - 303/5 ถนนเปรมจิตต์-สุรพันธ ์ 
 ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โทรศัพท์ 081 990 2169 อายุ     59  ปี 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์) 
 สาขาสัตวศาสตร์)  
สถานภาพการสมรส สมรส   
อาชีพ อาชีพหลักเลี้ยงสัตว์ 
ชนิดปศุสัตว์ที่เลี้ยง สุกร จ านวน 3,850 ตัว และ ไก่เบตง จ านวน 35,000 ตัว 

1. ความคิดริเร่ิมและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน  
พ.ศ.2528 นายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน์ยืนยง ประกอบอาชีพรับราชการ

และมีอาชีพเสริมรับจ้างดูแลสุขภาพสัตว์และผสมเทียมสุกร พ.ศ.2529 
เริ่มท าฟาร์มสุกรหลังบ้าน 30 แม่ และเริ่มทดลองเลี้ยงไก่เบตง ต่อมาได้
ลาออกจากราชการเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเต็มตัว พ.ศ.2538 เช่าซื้อฟาร์ม
สุกร 24 ไร่ และซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อเลี้ยงไก่เบตง 4 ไร่ ในปี พ.ศ.2540 เกิด
วิกฤติเศรษฐกิจต้มย ากุ้งเริ่มขาดสภาพคล่องทางด้านการเงิน พ่อค้าไม่ซื้อสุกร
เนื่องจากคุณภาพซากไม่สวย (ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง) จึงแก้ปัญหาโดยการ
เปิดเขียงจ าหน่ายเนื้อสุกรในตลาด จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการท าฟาร์มสุกร
ปลอดสารเร่งเนื้อแดงจนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ.2542 จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรเพื่อผู้บริโภคจังหวัดยะลา สมาชิกประมาณ 100 ราย เพื่อจ าหน่าย
เนื้อสุกรราคาถูก 2 กิโลกรัม ราคา 100 บาท แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านปศุสัตว์ 
และเปิดร้านอาหารคนรากหญ้า แต่เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จ าเป็นต้องปิดกิจการ 

พ.ศ.2544 เริ่มเข้าสู่การท าฟาร์มเลี้ยงสุกรตาม
มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2550 น าเข้าสุกรพันธุ์แท้ 
จากอังกฤษ พันธุ์  ACMC ( เหมยซาน -  ลาร์ จไวท์ ) 
สายเลือดระดับ GGP และใช้อาหารของบริษัทร่วมกับ
อาหารสุกรขุนผสมเองบางส่วนเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
และสร้างโรงฆ่าสุกรตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์เพื่อลด
ความเสี่ยงจากโรคระบาด 

พ.ศ.2560 ก่อตั้งฟาร์มไก่เบตง โดยน าลูกไก่เบตงพันธุ์แท้จากศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะยะลา 
และสายพันธุ์เดิมที่มีในฟาร์ม พ.ศ.2562 สร้างโรงเชือดไก่เบตงตามมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ปีก พ.ศ.2562 
เกิดปัญหาโรคโควิด 2019 ท าใหก้ารท่องเที่ยวปิดตัวลงไม่สามารถจ าหน่ายเนื้อไก่เบตงได้ น าไปเก็บในห้องเย็น
บางส่วนเสียหายจึงน ามาท าอาหารสัตว์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นเนื้อไก่สับพร้อมทานเพื่อจ าหน่าย  
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๘ 

ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงปศุสัตว์ของ นายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน์ยืนยง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ถึงปัจจุบัน 
มีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยตั้งแต่ฟาร์มสู่ผู้บริโภค (Farm to Table) มีระบบการจัดการฟาร์ม พัฒนา
สายพันธุ์ และการสุขาภิบาลสัตว์ที่ดี โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ผลผลิตปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค รวมทั้ง
ใช้มูลสุกรผลิตแก๊สชีวภาพเป็นพลังงานแทนกระแสไฟฟ้า เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ฝึกงานของ
นักศึกษา และได้รับการยอมรับจากสังคม 

2. ผลงานและความส าเร็จของงานทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและ
ความยั่งยืนในอาชีพ 

นายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน์ยืนยง ใช้พ่อแม่สัตว์พันธุ์ดีในการพัฒนา
ฟาร์ม ได้การรับรองเป็นฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง ฟาร์มรักษ์
สิ่งแวดล้อม ฟาร์มเลี้ยงสุกรปลอดยาปฏิชีวนะแห่งเดียวในภาคใต้ 
มีโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์ (โรงฆ่าสุกรและโรงฆ่า
สัตว์ปีกฮาลาล) มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ มีเขียงและหน้าร้าน
จ าหน่าย สินค้าที่ผลิตได้รับเครื่องหมาย “ปศุสัตว์ OK” กรมปศุสัตว์ 
เป็นอดีตนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ และประธานหอการค้า 
จังหวัดยะลา พ.ศ.2563 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “รางวัลบุคคลแห่งปี : ครุฑทอง” เป็นผู้มีความสามารถและ
ผลงาน เกิดประโยชน์ต่อสังคม สาขาบริหารพัฒนาธุรกิจดีเด่น จากคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริม
สังคมไทย โดยมีการบริหารจัดการฟาร์ม ดังนี้ 

ด้านสายพันธุ์สุกร น าเข้าสุกรพันธุ์แท้จากอังกฤษผลิตลูกขุน ผลผลิตลูกดก คุณภาพซากตรง
ตามความต้องการของผู้บริโภค ประสิทธิภาพดี ลดต้นทุนการผลิต ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคสู่ฟาร์ม
จากการมีแม่พันธุ์เอง 

ด้านสายพันธุ์ไก่เบตง มีฝูงไก่เบตงพันธุ์แท้ สายเลือดระดับ GP 
ด้านอาหารสัตว์ ใช้อาหารข้นบริษัทร่วมกับวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุน
ค่าอาหารและกระจายรายได้สู่ชุมชน 
ด้านจัดการฟาร์ม เป็นฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และฟาร์มเลี้ยงสุกรปลอดยาปฏิชีวนะแห่งเดียวในภาคใต้ น าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการฟาร์ม เช่น ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่แบบ 

อัตโนมัติ ควบคุมการเปิด-ปิดพัดลมระบายอากาศ เพื่อลดปริมาณก๊าซแอมโมเนียภายในโรงเรือน ใช้ตู้ฟักไข่
อัตโนมัติ ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา ลดต้นทุนการผลิต 

ด้านโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าปศุสัตว์ เช่น แหนม กุนเชียง หมูบะช่อ เนื้อไก่เบตง
แปรรูป (เนื้อไก่สับพร้อมทานบรรจุกล่อง) 

ด้านการตลาด มีโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานกรมปศุสัตว์ (โรงฆ่า
สุกรและโรงฆ่าสัตว์ปีก) ลดการปนเปื้อนเชื้อโรค ถูกสุขลักษณะ
อนามัย ปลอดภัยต่อผู ้บริโภค สินค้าได้ร ับเครื ่องหมาย 
“ปศุสัตว์ OK”กรมปศุสัตว ์
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๙ 

3. ความเป็นผู้น าและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ 
นายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน์ยืนยง ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มี

ความเป็นผู้ น า  พร้ อมกับ เป็นผู้ ตามที่ ดี  มีความรู้ และ 
ประสบการณ์ ท างานด้วยความเสียสละ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ทั้งเกษตรกรด้วยกันเอง ประชาชน
ในท้องถิ่น หน่วยงานราชการและให้ด ารงต าแหน่งส าคัญ ดังนี้  
ด้านความเป็นผู้น า 
- พ.ศ.2542 – พ.ศ.2548 ประธานกลุ่มผู้ เลี้ยงสุกรเพื่อ
ผู้บริโภคจังหวัดยะลา รองประธานสโมสรโรตารี่จังหวัดยะลา 
และเกษตรกรดีเด่นของสโมสรโรตารี่จังหวัดยะลา 

- พ.ศ.2547 – พ.ศ.2549 ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการ
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ 

- พ.ศ.2549 – พ.ศ.2553 เลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกร
ภาคใต้ รองประธานหอการค้าจังหวัดยะลา 

- พ.ศ.2554 – พ.ศ.2558 นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ 
- พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561 อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ 
- พ.ศ.2562 – พ.ศ.2563 ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา 
- พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน คณะกรรมการลุ่มน้ าปัตตานี  
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา และคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จังหวัดยะลา 

ด้านการถ่ายทอดความรู้ 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร สถาบันการศึกษา 
นักศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ  

- รับนักศึกษามหาวิทยาลับทักษิณ พัทลุง ฝึกงานรุ่นละ 3 คน 
ตั้งปี พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน 

ด้านการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
- เป็นรองประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- สนับสนุนเนื้อสุกรโครงการหมูธงฟ้าลดราคาเพื่อประชาชน โดยร่วมกับส านักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา 
- บริจาคมูลไก่ใหโ้ครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โคกหนอง-นาโมเดลในพื้นที่ จ านวน 30 ตัน 
- สนับสนุนข้าวมันไก่เบตงพร้อมน้ าดื่มให้แกบุ่คลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด 
- สนับสนุนข้าวสารและไข่ไก่ให้แก่ประชาชนเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 
- สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน  
- สนับสนุนกิจกรรมกีฬาท้องถิ่น ต้านยาเสพติด งานวันเด็กแห่งชาติ พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
- สนับสนุนของขวัญแก่นักเรียนพิการ โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาเฉพาะกิจชายแดนใต้ ยะลา 
- มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนพระดาบสจังหวัดยะลา จ านวน 50,000 บาท 
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๑๐ 

4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน์ยืนยง ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการลดการใช้สารเคมีต่าง ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือส่งผลร้ายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใช้โปรไบโอติกทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ  และจัดท าระบบ
บ าบัดน้ าเสียก่อนทิ้งลงสู่ธรรมชาติโดยการสร้างบ่อบ าบัดก๊าซชีวภาพ ซึ่งท าให้ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน
ในการผลิตได้อย่างมาก สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

- การใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ในฟาร์ม โดยฟาร์มจัดท าระบบบ่อบ าบัดก๊าซชีวภาพก่อนจะ
ปล่อยน้ าออกสู่ธรรมชาติ ก๊าซที่ผลิตได้จะน ามาใช้กับเครื่องปั่นไฟฟ้าใช้ภายในฟาร์ม   

- การจัดท าระบบกระบวนการหมักมูลของสุกร ซึ่งจะได้มูลสุกรที่มีคุณภาพดีน าไปท าเป็นปุ๋ยให้พืช
และจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เข้าสู่ฟาร์มได้อีกทางหนึ่ง 

- การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาในการผสมอาหารสุกรโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเข้ามาเสริม 
เช่น กากมะพร้าว กากปาล์ม ปลายข้าว และร า สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารได้ ร้อยละ 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[กลุ่มวิจยัและพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลย ีกองส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว ์กรมปศุสตัว]์ 

๑๑ 

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสตัว์) พ.ศ.2565 
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแกะ อ าเภอเมอืง จังหวัดเพชรบูรณ ์
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ประวัติสถาบันเกษตรกรดเีด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
ที่ตั้ง เลขที่ 25 หมู่ที่ 6 ต าบลป่าเลา อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จัดตั้งกลุ่มเม่ือ พ.ศ.2557 เลขทะเบียน 57-6-67-22-1-4292 
สมาชิกแรกตั้ง จ านวน  15  คน สมาชิกปัจจุบัน จ านวน  37  คน 
ประธานกลุ่ม นายชวน  ขุมทรัพย์ โทรศัพท์ 064 353 0159 

1. ความคิดริเร่ิมและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน 
เดิมในพื้นที่ต าบลป่าเลามีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะหลายราย ลักษณะการเลี้ยงเป็นแบบต่างคนต่างเลี้ยง 

ไม่มีการรวมกลุ่ม ต่อมา นายชวน ขุมทรัพย์ ได้ชักชวนเพื่อนเกษตรกรรวมกลุ่มแต่ยังเป็นลักษณะการเลี้ยง
แบบต่างคนต่างเลี้ยงต่างคนต่างขาย การรวมกลุ่มในช่วงแรกประสบปัญหาราคาที่ไม่แน่นอนและมีปัญหา
ด้านสุขภาพแพะ 

พ.ศ.2556 จัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มธรรมชาติเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ สามารถแก้ปัญหาได้บางส่วน
แต่ยังพบปัญหาด้านการขายแพะ เนื่องจากพ่อค้าให้ราคา
ไม่เท่ากันท าให้เกษตรกรเลิกเลี้ยงหลายราย  

พ.ศ.2557 ได้รับค าแนะน าจากปศุสัตว์อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ให้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ เม่ือวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ.2557 จึงขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์  
โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า “เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะต าบลป่าเลา” เลขทะเบียนกลุ่ม 57-6-67-22-1-4292 
มีสมาชิกเริ่มต้น จ านวน 15 ราย โดยมี นายชวน ขุมทรัพย์ เป็นประธาน หลังจากนั้น สมาชิกได้เข้ารับการอบรม
การเลี้ยงแพะ ได้เรียนรู้ด้านการจัดการฟาร์ม ท าให้สมาชิกปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงแพะและขายแพะ
ได้ราคาสูงขึ้น การอบรมท าให้สมาชิกทราบว่าสิ่งส าคัญ ในการเลี้ยงแพะ คือ การท าฟาร์มให้ปลอด



 

[กลุ่มวิจยัและพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลย ีกองส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว ์กรมปศุสตัว]์ 

๑๒ 

จากโรคบรูเซลลา ต่อมาปศุสัตว์อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้เข้ามาให้ความรู้และทดสอบโรคเพื่อท าฟาร์ม
ปลอดโรคให้สมาชิกกลุ่ม จนสมาชิกได้เป็นฟาร์มปลอดโรค ท าให้พ่อค้า มีความม่ันใจมากขึ้น  

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแกะ อ าเภอเมือง” รหัสทะเบียน 9-67-01-05/1-0013 
จากเดิมกลุ่มเลี้ยงแพะโดยใช้หญ้าธรรมชาติ เมื่อสมาชิกมีความรู้จากการอบรมจึงได้ปรับเปลี่ยนมาปลูก
พืชอาหารสัตว์ใช้เอง ท าให้หญ้าที่ใช้เลี้ยงแพะมีคุณภาพดี มีแหล่งขายแพะที่ม่ันคงยั่งยืน ส่งผลให้สมาชิก
กลุ่มผู้เลี้ยงแพะมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นอาชีพหลักจนถึงปัจจุบัน  

2. ความสามารถในการบริหารจัดการสถาบัน  
วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มผู ้เลี ้ยงแพะแกะอ าเภอเมือง

เพชรบูรณ์ ปัจจุบันมีสมาชิก 37 ราย  มีความสามารถใน
การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ด าเนินการ ดังนี้ 

ด้านการบริหารองค์กร มีการจัดตั้งคณะกรรมการและ
มีหน้าที่ ดังนี้ 

1) ประธานกรรมการ มีบทบาทหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม เรียกประชุมตามความจ าเป็น เป็นผู้ใกล้ชิดสมาชิก 
รู้ปัญหา และความต้องการของกลุ่ม 

2) รองประธาน มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ
การด าเนินงานและผลของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
แต่ละฝ่ายที่ตนก ากับดูแลร่วมกับประธาน ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน เมื่อประธานไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

3) เลขานุการ มีบาทบาทหน้าที่รับผิดชอบต่องานเอกสารขอ งกลุ่มทั้งหมด (ยกเว้นเอกสารการเงิน
การบัญชี) และมีหน้าที่จัดท ารายงานการประชุม 

4) เหรัญญิก มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบบัญชีและการเงินของกลุ่มทั้งหมด เป็นผู้บริหาร
ระบบการเงินการบัญชี ผู้ลงนามในเอกสารการเงินส าคัญ สัญญา และท าหน้าที่ตามที่ประธานมอบหมาย 

5) ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบภาพลักษณ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม 
6) กรรมการ เข้าร่วมประชุมของกลุ่ม เสนอความคิดเห็น เป็นตัวแทนสมาชิกเพื่อการพัฒนากลุ่ม 
การเลี้ยงแพะของกลุ่ม สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแกะอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ เลี้ยงแพะ 

3 ประเภท ดังนี้ 
1) เลี้ยงผลิตลูก โดยจะขายให้กับสมาชิกกลุ่มเพื่อน าไปเลี้ยงเป็นแพะขุน  
2) เลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ เนื่องจากกลุ่มมีสมาชิกเข้าใหม่หลายรายต้องการพ่อ-แม่พันธุ์ เพื่อขยายฟาร์ม 

และสมาชิกรายเดิมที่ต้องการเปลี่ยนพ่อ-แม่พันธุ์ หากซื้อแพะจากภายนอกไม่ม่ันใจว่าแพะที่ซื้อเข้ามา
ปลอดโรคเหมือนกับของสมาชิกภายในกลุ่ม เนื่องจากแพะของสมาชิกกลุ่มทุกฟาร์มต้องท าการทดสอบ
โรคบรูเซลลาท าให้ม่ันว่าแพะปลอดโรคแน่นอน  

3) เลี้ยงแพะขุน สมาชิกกลุ่มส่วนหนึ่งจะเลี้ยงแพะขุนโดยคัดจากลูกแพะหย่านมในฟาร์มและ
ซื้อจากสมาชิกกลุ่ม 

การแบ่งงานตามธุรกิจ เพื่อลดช่องว่างและการท างานที่ซ้ าซ้อน กลุ่มเกษตรกรมีการแบ่งแยก
หน้าที่ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานและการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ชัดเจนและเหมาะ
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๑๓ 

สอดคล้องกับนโยบายและมีทิศทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ
เป็นเครื่องมือในการควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 

1) พันธุ์แพะ สมาชิกกลุ่มเลี้ยงแพะลูกผสมพันธุ์บอร์ 
เป็นแพะเนื้อขนาดใหญ่ ลักษณะเด่น คือ มีล าตัวสีขาว 
หัวและคอจะมีสีแดง ใบหูยาวปรก เม่ือหย่านม ให้น้ าหนักดี 
มีการเปลี่ยนพ่อพันธุ์ทุก 1 ปี และสับเปลี่ยนหมุนเวียนไป
ฟาร์มของสมาชิกเพื่อป้องกันการผสมเลือดชิดท าให้ลดต้นทุน
ในการจัดซื้อพ่อพันธุ์ตัวใหม่  

2) การจัดการด้านอาหาร 
- พ่อ-แม่พันธุ์ เลี้ยงแบบปล่อยลงแปลงหญ้าผสมกับการขังคอก 

โดยข้อดีของการเลี้ยงแบบปล่อย คือ สามารถใช้ประโยชน์
จากหญ้าที่สมาชิกปลูกและจากหญ้าที่ขึ้นตามธรรมชาติ 
แพะได้ออกก าลังกาย เสริมด้วยข้าวโพดหมัก หญ้าแพงโกล่า 
ผิวถั่วเหลือง และข้าวโพดบด เพื่อให้แพะได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน  

- ลูกแพะ ลูกแพะจะเลี้ยงอยู่กับแม่แพะเพื่อให้ลูกแพะได้กิน
นมน้ าเหลือง เสริมด้วยข้าวโพดหมัก หญ้าแพงโกล่า ผิวถั่ว-
เหลือง จนอายุ 3 เดือน จะหย่านมและจะคัดแพะไว้เป็น
พ่อ-แม่พันธุ์ ในฟาร์ม 

- แพะขุนและแพะเพศเมียที่คัดไว้ท าพันธุ์ เลี้ยงด้วยหญ้าแพงโกล่า ข้าวโพดหมัก กระถิน 
ผิวถั่วเหลือง เสริมด้วยอาหารข้น  

- การให้หญ้า ใช้หญ้าเนเปียร์ตัดสดให้กินโดยการน ามาหั่น ส่วนหญ้าแพงโกล่าตัดสดให้กิน
และท าเป็นหญ้าแห้ง (ไม่อัดฟ่อน) น ามาใส่รางให้แพะกิน 

- หลังจากหย่านม แพะเพศผู้จะน ามาขุนเป็นเวลา 90 วัน ก่อนขุนน้ าหนัก 15 กิโลกรัม 
หลังขุนน้ าหนัก 22-25 กิโลกรัม  

3)  การจัดการฟาร์มและการป้องกันโรค ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคปากและเท้าเปื่อย สมาชิกกลุ่มได้รับรองเป็นฟาร์มที่มีระบบการ
ป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (G FM) ทุกฟาร์ม จึงมี
ระบบการป้องกันโรค เช่น มีอ่างน้ ายาฆ่าเชื ้อก่อนเข้าฟาร์ม
ด้วยน้ ายาคลอรีน กลูตาราลดีไฮล์ มีรั้วรอบบริเวณฟาร์มห้ามสัตว์
เลี้ยงเข้า และมีที่เก็บอาหารที่เหมาะสม 

- การให้น้ า สมาชิกเน้นให้น้ าจากบ่อบาดาล ไม่ให้น้ าที่ได้มาจากสระ เนื่องจากจะปลอดภัยจาก
โรคพยาธิ โดยมีน้ าให้กินตลอดเวลา 

- การใช้สมุนไพร มีการเสริมด้วยบอระเพ็ดและเกลือผสมน้ า สรรพคุณเป็นยาถ่ายพยาธิ 
ยาบ ารุงอาหาร ลดไข้รักษาโรคผิวหนัง 

4) การตลาด ราคารับซื้อขายแพะ น้ าหนัก 15-20 กิโลกรัมละ 100 บาท น้ าหนัก 20-30 
กิโลกรัมละ 90 บาท น้ าหนัก 30-40 กิโลกรัมละ 80 บาท อายุ 1 ปี ขึ้นไป (แพะปลด) ตัวผู้กิโลกรัมละ 
70 บาท ตัวเมียกิโลกรัมละ 60 บาท ลูกแพะหย่านมชั่งกิโลขายตามราคาที่ก าหนด พ่อ-แม่พันธุ์ พ่อพันธุ์
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ราคาตัวละ 20,000 บาท แม่พันธุ์ราคาตัวละ 5,000 บาท แพะขุนสมาชิกกลุ่มจะน ามาขายที่คอกกลาง
ของกลุ่ม โดยการชั่งน้ าหนักหน้าฟาร์ม ท าให้สมาชิกมีตลาดและราคาที่แน่นอน 

5) เครือข่ายแพะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะต าบลน้ ามวบ จังหวัดน่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้เลี้ยงแพะ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย เข้ามาศึกษาดูงานการเลี้ ยงแพะ ซื้อแพะจากกลุ่มกลับไปเลี้ยงและ
น ากลับมาขายให้กลุ่ม บริษัท ชาคาน ฟาร์มแพะ จ ากัด (เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ) เป็นผู้รับซื้อแพะจากกลุ่ม และ
เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับซื้อจากกลุ่ม 

3. บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน 
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะแกะ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ มีความสามารถในการจัดการบริหารกลุ่มให้มี

ความเข้มแข็งและย่ังยืน มีคณะกรรมการบริหาร แบ่งหน้าที่ มีระเบียบข้อบังคับกลุ่มที่ชัดเจน มีการประชุม
ทุกวันที่ 5 ของเดือน แจ้งข่าวสารรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงแพะของสมาชิกเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผ่านระบบ Application Line หรือมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Line 
ท าให้ทราบความเคลื่อนไหวของสมาชิก 

1) กิจกรรมการป้องกันโรค การทดสอบโรคบรูเซลลา 
เพื่อยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ส าหรับเกษตรกรรายย่อย 
ปัจจุบันมีฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ระดับ A จ านวน 8 
ฟาร์ม และระดับ B จ านวน 15 ฟาร์ม การป้องกันโรคปาก
และเท้าเปื่อย กลุ่มรับวัคซีนจากส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
เมืองเพชรบูรณ์และน ามาฉีดให้กับสมาชิก 

2) ด้านความรู้ สมาชิกเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้และทักษะการเลี้ยงสัตว์ ร่วมงานแพะแห่งชาติ 
กลุ่มฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตและเข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการเลี้ยงแพะ 

3) การออมเงิน สมาชิกกลุ่มออมเงินเดือนละ 100 บาท ปัจจุบันมีเงิน 45,200 บาท  
4) ด้านการบริการเงินกู ้ เพื ่อช่วยเหลือสมาชิกที ่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื ่อน ามาใช้จ่ายใน

ครอบครัวหรือในการเลี้ยงแพะ โดยให้กู้เงินรายละไม่เกิน 5,000 บาท 
5) ด้านการขายแพะร่วมกันในราคาเดียวกัน กลุ่มจะใช้หลักการซื้อร่วมกัน ขายร่วมกันราคา

เดียวกันเพื่อเป็นอ านาจต่อรองกับพ่อค้า กลุ่มจะผลิตแพะตามน้ าหนักที่พ่อค้าต้องการท าให้สามารถสร้าง
ความเชื่อม่ันให้กับพ่อค้าที่รับซื้อ การขายจะน าแพะขุนมารวมที่คอกกลาง พ่อค้ารับซื้อแพะครั้งละ 200 ตัว 
ทั้งนี้ มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการตลาดกับเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย 

6) ด้านการแลกเปลี่ยนพ่อพันธุ์แพะ แลกเปลี่ยนพ่อพันธุ์
ภายในกลุ่มตามหลักวิชาการเพื่อลดปัญหาเลือดชิด
และประหยัดเงินในการจัดหาพ่อพันธุ์เข้ามาใหม่  

7) ด้านการซื้อขายพ่อ-แม่พันธุ์ พ่อแม่พันธุ์ของสมาชิกใน
กลุ่ม หากสมาชิกสนใจกันเอง จะขายในราคาที่ต่ ากว่า
ท้องตลาดถือว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตของสมาชิก 
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8) การผลิตอาหารสัตว์ การท าข้าวโพดหมัก โดยการท า
ข้อตกลงกับเกษตรกรที่ปลูก-ข้าวโพด (น ามาหั่นและหมัก 15-
21 วัน) และจ าหน่ายให้สมาชิก 

9) โครงการส่งเสริมการเลี ้ยงแพะจังหวัดเพชรบูรณ์ 
งบพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2558 ได้รับแม่พันธุ์ จ านวน 20 ตัว 
พ่อพันธุ์ จ านวน 2 ตัว เงื่อนไขโครงการ คือ น าแพะมาสนับสนุน
ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ขยายลูกให้กับสมาชิกกลุ่มราย
อ่ืนเลี้ยงต่อไป  

10) ด้านเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ร่วมกันจัดท าแหล่งเรียนรู้
ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พศู น ย์ เ รี ย น รู้ ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเป็น
แหล่งศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรผู้สนใจอาชีพการ
เลี้ยงแพะ โดยมี นายชวน ขุมทรัพย์ ประธาน และ
สมาชิกร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ผู้สนใจ 

 

4. ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน 
1. ระบบบัญชี มีการจัดท าบัญชีของกลุ่ม โดยมี นางทิวาพร 

ชาปิ่น เหรัญญิกกลุ่ม เป็นผู้รับผิดชอบ 
1) บัญชีเงินออม สมาชิกออมเงินเดือนละ 100 บาท 

ปัจจุบันมีเงินออมของสมาชิก จ านวน 45,200 บาท เพื่อน ามา
ปล่อยกู้ให้สมาชิกกลุ่ม 

2) บัญชีเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนในการใช้เงินเพื่อน ามาใช้จ่ายในครอบครัวหรือในการ
เลี้ยงแพะ โดยให้กู้เงินรายละไม่เกิน 5,0 00 บาท ไม่ต้องมีบุคคล
ค้ าประกันแต่ใช้แพะของรายท่ีกู้เงินในการค ้าประกันแทน  

3) บัญชีซื้อขายแพะ กลุ่มด าเนินการแยกบัญชีซื้อ-ขาย
แพะ บัญชีเงินส่งเงินกู้ และบัญชีควบคุมเงินออมทรัพย์ 

2. การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้  
1) การท าอาหารสัตว์คุณภาพใช้เอง โดยการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ในพื้นที่เพื่อน ามามาท าเป็นข้าวโพดหมัก 
2) กองทุนมูลแพะ โดยให้สมาชิกส่งมูลแพะให้กับกลุ่มเดือนละ 2 กระสอบต่อราย และจ าหน่าย

กระสอบละ 30 บาท เพื่อเก็บเงินไว้ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม 
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5. การท ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ท าเครื่องปั๊มน้ ารดแปลงหญ้า เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานโดยไม่ใช้

น้ ามันเป็นการลดต้นทุนการผลิต และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์ ไม่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2) บริจาคมูลแพะเพื่อเป็นปุ๋ยบ ารุงดินให้กับต้นไม้ภายในวัด 
3) ร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยสมาชิกกลุ่มร่วมท าบุญ ณ วัดป่าศรีถาวร ต าบลศาลาลาย อ าเภอชน

แดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
4) ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ สมาชิกกลุ่มร่วมกันเก็บเศษกิ่งไม้ที่เกิดจากอุทกภัยในหมู่บ้าน  

หมู่ที่ 6  ต าบลป่าเลา อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
5) ร่วมปลูกป่าชุมชน สมาชิกกลุ่มร่วมกันปลูกป่าบริเวณเส้นทางบายพาส สาย 21 หมู่ที่ 6 ต าบล

ป่าเลา อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ผู้ประสานงาน/ชื่อผู้ให้ข้อมูล  
นางสาวประเทืองทิพย์  เสือเอก 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
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