
เกษตรกรปราดเปร่ืองดีเดน ดานปศุสัตว
ระดับจังหวัด

ปงบประมาณ 2564

จัดทําโดย

กลุมสงเสรมิและพัฒนาการปศุสัตว
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี



ประวัติ Smart Farmer ดีเดน
ระดับจังหวัด..........กาญจนบุรี............/ระดับเขต.......7............

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
o ชื่อ – นามสกุล .............นายสมชาย เศษรฐทอง.............................................
o เลขประจําตัวประชาชน 3-9009-00013-84-9
o เกิดวันท่ี........4.ธันวาคม.2507...  อายุ .....57......... ป  เชื้อชาติ........ไทย................ สัญชาติ..........ไทย.............
o ชื่อฟารม (ถามี) .....................................................................................................................................................
o จดทะเบียนเปนแหลงเรียนรู

- กรมปศุสัตว วันท่ี/เดือน/ป..............-......./....-.../56................ เลขทะเบียน..... 56-7-71-3-12-074..............
- หนวยงานอ่ืน (ระบุหนวยงาน) .......................................... วันท่ี/เดือน/ป........................................................

o ท่ีอยู บานเลขท่ี.......33/3..........  หมูท่ี.....9..... บาน .........หวยขาด...... ตําบล ........หนองฝาย.......................
อําเภอ..........เลาขวัญ............... จังหวัด..................กาญจนบุรี........... รหัสไปรษณีย..........71210...............
โทรศัพท (บาน)........................................ โทรศัพท (มือถือ)..........083-3151323.....................................................
e-mail (ถามี)........................................................... Facebook (ถามี)......................................................................

o การศึกษาสูงสุด ..............มัธยมศึกษาท่ี 3................................................................................... ..................
สถานภาพ (โสด/สมรส) ...........สมรส............ ชื่อภรรยา/สามี..............นางสมจิตร  เศษรฐทอง..................................
มีบุตร ธิดา รวมจํานวน..........2...........คน (ชาย จํานวน..........1.............คน  หญิง จํานวน................1.........คน)

o อาชีพหลัก (อาชีพท่ีทํารายไดมากท่ีสุด)..........ดานปศุสัตว (ปลูกหญาเนเปยร.1และเลี้ยงโคเนื้อ)..............................
o ระบุรายชนิดสัตวและจํานวนปศุสัตวท่ีเลี้ยง

1. โคเนื้อ……………….………… จํานวน ....13....... ตัว   4. ……………………………………… จํานวน ................... ตัว
2. ………………….……….……… จํานวน ................ ตัว   5. ……………………………………… จํานวน ................... ตัว
3. ………………….……….……… จํานวน ................ ตัว   6. ……………………………………… จํานวน ................... ตัว

o พ้ืนท่ีประกอบอาชีพดานการเกษตร ของตนเอง จํานวน.............21............ไร  เชา จํานวน ...........4........... ไร
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... จํานวน ....... ....................ไร

o ผลงานดานปศุสัตว รวม 4 กิจกรรม (ทุกกิจกรรมตองบรรยายสรุปพรอมภาพประกอบ)
1. การเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง

- เปนผูท่ีปรึกษาดานการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนในพ้ืนท่ี
- เปนผูเชี่ยวขชาญการปลูกพืชอาหารสัตวและการผลิตเสบียงสัตว\

แบบฟอรมประวัติSmart Farmer ดีเดน
2563



2. การพัฒนางานดานปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว
- เปนอาสาปศุสัตว ป 2552 ชวยสํานักงานปศุสัตวอําเภอเลาขวัญปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
- เปนแหลงเรียนรูกรมปศุสัตว ป 2556 เลขทะเบียน 56-7-71-3-12-074
- เปนเจาของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เครือขายดานปศุสัตว ป 2561
- เปนประธานกลุมผูปลูกพืชอาหารสัตวและเลี้ยงโคบานหวยขาด ผลักดันใหกลุมพัฒนาจนไดรับรางวัล
- รับรางวัลชนะเลิศหมูบานหลักถายทอดเทคโนโลยีดานอาหารสัตวดีเดน ระดับเขต  ประจําป 2557
- รางวัลชมเชย กลุม/สถาบันเกษตรกรดีเดน ระดับประเทศ ประจําป 2562
- รางวัลชนะเลิศ กลุม/สถาบันเกษตรกรดีเดน ระดับเขต ประจําป 2562
- รางวัลชนะเลิศ แปลงใหญดานปศุสัตวดีเดน ระดับเขต ประจําป 2563

3. การเปนวิทยากร
- เปนวิทยากรดานการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน ใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอเลาขวัญ/สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

กาญจนบุรี
- เปนวิทยากรดานการปลูกพืชอาหารสัตวและการผลิตเสบียงสัตวเพ่ือการคา ใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอ

เลาขวัญ/สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี
- เปนวิทยากร ภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพเจาของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

หลักสูตร “การสรางวิทยากรการแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตว (ครู ก.) ใหกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี



4. ความประพฤติ และ บุคลิกภาพ
- มีความเสียสละในการปฏิบัติงานชวยเหลือสํานักงานปศุสัตวอําเภอเลาขวัญ ในฐานะอาสาปศุสัตว ใหบริการ
ผูเลี้ยงสัตวในชุมชน

- เปนผูถายทอดความรูและเปนแหลงดูงานดานการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนและการผลิตพืชอาหารสัตวเพ่ือจําหนาย
- เปนผูบริจาคท่ีดินเพ่ือการขุดสระกักเก็บน้ําเพ่ือใชในการเกษตร
- เปนแกนนําบริจาคเงินใหโรงเรียน เพ่ือเปนคาใชจายกิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแหงชาติ
- เปนผูรวมกิจกรรมทางศาสนาและรวมบริจาค เพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
- เปนผูรวมพัฒนาชุมชนในดานตางๆ

5. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
- เปนผูนําในการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน ทําใหมีอํานาจตอรองราคาการซื้อขายโคขุนกับพอคาคนกลาง
- เปนผูริเริ่มปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 ในพ้ืนท่ีบานหวยขาด ตําบลหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ จังหวัด

กาญจนบุรี และกอตั้งกลุมผูปลูกพืชอาหารสัตวและเลี้ยงโคบานหวยขาด จนเปนธุรกิจทําเงินเปนรายไดหลัก
ใหแกสมาชิก 61 ครอบครัว พ้ืนท่ีปลูกหญา 210 ไร

- เปนผูริเริ่มการถือหุน การปนผลกลุมฯและกิจกรรมออมทรัพย เพ่ือชวยเหลือสมาชิกกลุมฯ
- เปนผูริแปรรูปผลิตภัณฑสัตวชนิดตางๆ เชน ลูกชิ้น เนื้อแดดเดียว ไสกรอก ฯ ตามคําสั่งซื้อของรานคาในพ้ืนท่ี

เพ่ือเพ่ิมมูลคา เพ่ือตอยอดสินคาของกลุมผูปลูกพืชอาหารสัตวและเลี้ยงโคบานหวยขาด



เอกสารแนบทาย
o แผนท่ีการเดินทางไปบานSmart Farmer ดีเดน (จุดเริ่มตนจากท่ีวาการอําเภอ)

o แผนผังบริเวณฟารม



บทสรุปของเกษตรกรปราดเปรื่อง

สํานักงานปศุสตัวจังหวัดกาญจนบุรี

แบบสรุป SF

“รายชนิดสัตว”......โคเนื้อ.... ...
“เกษตรกรปราดเปรื่อง ตนแบบ การเลี้ยงโคเน้ือ-โคขุนและผลติหญาเนเปยรปากชอง 1

เพ่ือจําหนาย ตําบลหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ”

ช่ือเกษตรกร ..........นายสมชาย เศษรฐทอง............... อายุ ................57...............ป..
ท่ีอยู บานเลขท่ี 33/3 หมูท่ี 9 บานหวยขาด ตําบลหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท ........065-5825458….......... พิกัด GPS......Lat. 14.666615 Long. 99.629609...................................

แรงจูงใจในการเลี้ยงสัตวชนิดนี้
คุณสมชาย เศรษฐทอง ยายครอบครัวมาจากจังหวัดสงขลา มาประกอบอาชีพทําไรออยและไรมันสําปะหลัง ท่ี

บานหวยขาด ตําบลหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ แตสภาวะราคาผลผลิตตกต่ํา จึงมองหาอาชีพเสริม โดยเริ่มซื้อโคเนื้อมา
ขุนเพ่ือเปนรายไดเสริมอีกทาง นอกเหนือจากการทําไร
วิธีการเลี้ยงสัตว/การดูแลรักษา/การแปรรูปผลผลิต

ในชวงท่ีเริ่มตนเลี้ยงโคขุน ประสบปญหาตนทุนคาอาหารโคสูง เนื่องจากตองซื้อท้ังฟางขาวและอาหารขน ทําให
ไดผลตอบแทนต่ํา จึงรวมตัวกันตั้งเปนกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อเม่ือป พ.ศ. 2550 และทดลองปลูกพืชอาหารสัตวหลายชนิด
เพ่ือใชเลี้ยงโคตนเอง จนกระท้ังพบวา หญาเนเปยรปากชอง1 สามารถเจริญเติบโตไดดี ขยายพันธุงายและโคชอบกิน
ประกอบกับสามารถขายใหกับเพ่ือนบานท่ีมาแบงซื้อได จึงริเริ่มจัดตั้งกลุมผูปลูกพืชอาหารสัตวและเลี้ยงโคเนื้อบาน
หวยขาด ตําบลหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือทําธุรกิจจําหนายพืชอาหารสัตวเต็มตัว
ตนทุน
คุณสมชาย มีตนทุนการผลิตและวิธีการลดตนทุนการผลิตโดย ใชการดําเนินการในรูปกลุมฯและใชวัตถุดิบของตนเอง
เปนหลัก

- ลดตนทุนคาอาหารขนโคเนื้อ  จากเดิม 10 บาท/กิโลกรัมเหลือ 8.5 บาท/กิโลกรัม  โดยการรวมกลุมกันซื้อ
วัตถุดิบและผสมอาหารโคเอง โดยแบงสูตรตามชวงอายุ เพ่ือใหไดอาหารท่ีเหมาะสมและประหยัดตนทุน

- ลดตนทุนคาอาหารหยาบ จากเดิม 1.25 บาท/กิโลกรัม เหลือ 0.70 บาท/กิโลกรัม โดยการผลิตพืชอาหารสัตว
ใชเองในฟารมและใชมูลสัตวทําเปนปุยอินทรียเพ่ือลดคาใชจายคาปุยเคมี เนื่องจากพบวา หญาตอบสนองตอการใชปุย
คอกในระยะยาวไดดีกวาปุยเคมี สามารถลดตนทุนการผลิตพืชอาหารสัตว 2,000-2,400 บาท/ไร/ป
การตลาด
คุณสมชาย มีตลาดท่ีแนนอนท้ังพืชอาหารสัตวและโคเนื้อ/โคขุน เนื่องจากอยูในพ้ืนท่ี ท่ีมีการเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุนเปน
จํานวนมาก ทําใหมีตลาดจําหนายพืชอาหารสัตวและโคขุนท่ีแนนอนและเสียคาขนสงนอย

- พืชอาหารสัตว ผลติพืชอาหารสัตวในพ้ืนท่ี 20 ไร จําหนาย ทําการตลาดฝานกลุมฯ ไมผานคนกลาง โดย
จําหนายใหฟารมเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุน ขนาดใหญ 4-5 ราย ในพ้ืนท่ีซึ่งมีความตองการพืชอาหารสัตวประมาณ 7- 10 ตัน/วัน และลูกคา
ในพ้ืนท่ีอ่ืน  ๆของจังหวัดกาญจนบุรีและในเขตพ้ืนท่ีขางเคียงของจังหวัดสุพรรณบุรี



- โคเนื้อ/โคขุนจําหนายใหกับพอคารวบรวมสงตลาดกรุงเทพฯ 4-5 ราย พอคารวบรวมสงเวยีดนามและจีน 3-4 ราย โดยติดตอซื้อ
ผานกลุม

รายไดจากการเลี้ยงสัตว
- สินคาหลัก คือ พืชอาหารสัตว ผลผลิต 8 ตัน/ไร/รอบการตัด จําหนายใน ราคาตันละ 1,250 บาท
- สินคารอง คือ โคเนื้อ/โคขุน  โคตนน้ําเขาขุนสวนหนึ่งไดจากลูกโคเพศผูท่ีผลิตไดเอง อีกสวนไดจากการซื้อจาก

พอในพ้ืนท่ี ท่ีรวบรวมจากตลาดนัดโค-กระบือ จังหวัดตาก นครสวรรคและอุทัยธานี ฯ นํามาขุนใหไดน้ําหนักข้ึนไป
400-500 กิโลกรัม ราคาซื้อขายตาม น้ําหนักไมคิดคาสายพันธุ ราคา 90-95 บาท/กิโลกรัม



สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
√ นายนาง นางสาว อ่ืนๆ(ระบุ)..........................

ชื่อ สมชาย นามสกุล เศษรฐทอง อายุ 57 . วันเดือนปเกิด 4.ธันวาคม.2507
เลขประจําตัวประชาชน
พิกัดภูมิศาสตรสารสนเทศ Lat. = 14.666615 Long = 99.629609 .
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน บานเลขท่ี 33/3 หมูท่ี 9 ชื่อหมูบานหวยขาด ตรอก/ซอย - ถนน - .
ตําบล/แขวง หนองฝาย อําเภอ/เขต เลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี .
รหัสไปรษณีย 71210 โทรศัพท - . โทรสาร - .. โทรศัพทเคลื่อนท่ี 083-3151323 .
E-mail : - .รายไดรวมภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร 1,000,000 . บาท/ป/ครัวเรือน

 หลักเกณฑการพิจารณา Smart Farmer ดีเดน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
หลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได

1. การทําหนาท่ีเปนSmart Farmer (แบบคัดเลือก SF) 40 38
1) มีความรูในเรื่องท่ีทําอยู 10 9
2) มีความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูล และใชขอมูลในการบริหารจดัการได 6 5
3) มีความรูความเขาใจในการบรหิารจัดการผลผลิตตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) 6 6
4) มีความตระหนักถึงคณุภาพสนิคาและความปลอดภัยของผูบริโภค 6 6
5)  มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม/สังคม 6 6
6) มีความภาคภูมิใจในความเปนเกษตรกร 6 6

2. การพัฒนางานดานปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 30 30
1) มีความมุงมั่นในการพัฒนางานดานปศุสตัวและผลิตภณัฑสัตว 10 10
2) มชีองทางการตลาด และการจําหนายสินคาปศุสัตวและผลิตภณัฑสัตว 10 10
3) มีการรวมกลุม และ เช่ือมโยงเครือขายดานการปศสุัตวและผลิตภัณฑสัตว 10 10

3. การเปนวิทยากร 10 10
1) มคีวามสามารถในการเปนวิทยากรถายทอดความรูใหบุคคลอ่ืนเขาใจไดเปนอยางดี 5 5
2) ใหความรวมมือในการเปนวิทยากรถายทอดความรู 5 5

4. ความประพฤติ และ บุคลิกภาพ 10 8
1) มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีลักษณะผูนํา และมีการทําเพ่ือประโยชนของสวนรวม 5 4
2) มีบุคลิกภาพท่ีดี 5 4

5. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 10 10
1) มีการพัฒนาการเลี้ยงสัตวอยางตอเน่ือง 5 5
2) มีความริเริ่มสรางสรรค 5 5

รวมคะแนน 100 96

แบบประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer คะแนน
40

แบบคัดเลือก Smart Farmer ดีเดน

3 7 1 0 3 0 0 3 2 0 1 09



คุณสมบัติ/ตัวบงช้ี
คุณสมบัติดานรายได

- รายไดรวมภาคการเกษตร ระบจุํานวนเงิน.............1,000,000............บาท 2.5

- มีความสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา
คุณสมบัติพื้นฐาน

1. มีความรูในเรื่องทีท่ําอยู
1.1 สามารถเปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยี หรือใหคําแนะนาํปรึกษาใหกับผูอืน่ได 2.5
1.2 สามารถเปนเกษตรกรตนแบบหรือจุดเรียนรูใหกับผูอื่น 2.5
2. มีความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูล และใชขอมูลในการบรหิารจดัการได
2.1 สามารถเขาถึงแหลงขอมูล ทั้งจากเจาหนาที่ และผานทางระบบสารสนเทศและการส่ือสารอื่น ๆ
เชน Internet  Mobile Phone Smart Phone เปนตน

2.0

2.2 มีการบันทึกขอมูลและใชขอมูลมาประกอบการวิเคราะหวางแผนกอนเร่ิมดําเนินการและ
บริหารจัดการผลผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

2.0

2.3 มีการนําขอมูลมาใชในการแกไขปญหาและพัฒนาอาชพีของตนเองได 2.0
3. มีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการผลผลิตตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain)
3.1 มีความสามารถในการบริหารจัดการปจจัยการผลิต แรงงาน และทุน ฯลฯ 2.5
3.2 มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อใหขายผลผลิตได 2.5
3.3 มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Zero Waste management) 2.5
4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค
4.1 มีความรูหรือไดรับการอบรมเกีย่วกบัมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย หรือมาตรฐานอื่นๆ 2.5
4.2 มีกระบวนการผลิตที่สอดคลองกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย หรือมาตรฐานอื่นๆ 2.0
5. มีความรบัผิดชอบตอสิ่งแวดลอม/สงัคม
5.1 มีกระบวนการผลิตที่ไมกอใหเกิดมลภาวะและไมทําลายส่ิงแวดลอม (Green Economy) 2.0
5.2 มีกิจกรรมชวยเหลือชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง 2.5
6. มีความภูมิใจในความเปนเกษตรกร
6.1 มีความมุงมั่นในการประกอบอาชพีการเกษตร 2.5
6.2 รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไวใหรุนตอไป 2.5
6.3 มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร 2.5

คะแนนรวม 37.5

แบบคัดเลือก SF
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