เกษตรกรปราดเปรื่องดีเดน ดานปศุสัตว
ระดับจังหวัด
ปงบประมาณ 2564

จัดทําโดย
กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี

แบบฟอรมประวัติSmart Farmer ดีเดน
2563
ประวัติ Smart Farmer ดีเดน
ระดับจังหวัด..........กาญจนบุรี............/ระดับเขต.......7............
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------o ชื่อ – นามสกุล .............นายสมชาย เศษรฐทอง.............................................
o เลขประจําตัวประชาชน 3-9009-00013-84-9
o เกิดวันที่........4.ธันวาคม.2507... อายุ .....57......... ป เชื้อชาติ........ไทย................ สัญชาติ..........ไทย.............
o ชื่อฟารม (ถามี) .....................................................................................................................................................
o จดทะเบียนเปนแหลงเรียนรู
- กรมปศุสัตว วันที่/เดือน/ป..............-......./....-.../56................ เลขทะเบียน..... 56-7-71-3-12-074..............
- หนวยงานอื่น (ระบุหนวยงาน) .......................................... วันที่/เดือน/ป........................................................
o ที่อยู บานเลขที่.......33/3.......... หมูที่.....9..... บาน .........หวยขาด...... ตําบล ........หนองฝาย.......................
อําเภอ..........เลาขวั ญ............... จังหวัด..................กาญจนบุรี........... รหัสไปรษณีย..........71210...............
โทรศัพท (บาน)........................................ โทรศัพท (มือถือ)..........083-3151323.....................................................
e-mail (ถามี)........................................................... Facebook (ถามี)......................................................................
o การศึกษาสูงสุด ..............มัธยมศึกษาที่ 3................................................................................... ..................
สถานภาพ (โสด/สมรส) ...........สมรส............ ชื่อภรรยา/สามี..............นางสมจิตร เศษรฐทอง..................................
มีบุตร ธิดา รวมจํานวน..........2...........คน (ชาย จํานวน..........1.............คน หญิง จํานวน................1.........คน)
o อาชีพหลัก (อาชีพที่ทํารายไดมากที่สุด)..........ดานปศุสัตว (ปลูกหญาเนเปยร.1และเลี้ยงโคเนื้อ)..............................
o ระบุรายชนิดสัตวและจํานวนปศุสัตวที่เลี้ยง
1. โคเนื้อ……………….………… จํานวน ....13....... ตัว 4. ……………………………………… จํานวน ................... ตัว
2. ………………….……….……… จํานวน ................ ตัว 5. ……………………………………… จํานวน ................... ตัว
3. ………………….……….……… จํานวน ................ ตัว 6. ……………………………………… จํานวน ................... ตัว
o พื้นที่ประกอบอาชีพดานการเกษตร ของตนเอง จํานวน.............21............ไร เชา จํานวน ...........4........... ไร
อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................... จํานวน ...........................ไร
o ผลงานดานปศุสัตว รวม 4 กิจกรรม (ทุกกิจกรรมตองบรรยายสรุปพรอมภาพประกอบ)
1. การเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง
- เปนผูที่ปรึกษาดานการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนในพื้นที่
- เปนผูเชี่ยวขชาญการปลูกพืชอาหารสัตวและการผลิตเสบียงสัตว\

2. การพัฒนางานดานปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว
- เปนอาสาปศุสัตว ป 2552 ชวยสํานักงานปศุสัตวอําเภอเลาขวัญปฏิบัติงานในพื้นที่
- เปนแหลงเรียนรูกรมปศุสัตว ป 2556 เลขทะเบียน 56-7-71-3-12-074
- เปนเจาของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 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
- เปนวิทยากรดานการปลูกพืชอาหารสัตวและการผลิตเสบียงสัตวเพื่อการคา ใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
เลาขวัญ/สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี
- เปนวิทยากร ภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพเจาของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
หลักสูตร “การสรางวิทยากรการแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตว (ครู ก.) ใหกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี

4. ความประพฤติ และ บุคลิกภาพ
- มีความเสียสละในการปฏิบัติงานชวยเหลือสํานักงานปศุสัตวอําเภอเลาขวัญ ในฐานะอาสาปศุสัตว ใหบริการ
ผูเลี้ยงสัตวในชุมชน
- เปนผูถายทอดความรูและเปนแหลงดูงานดานการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนและการผลิตพืชอาหารสัตวเพื่อจําหนาย
- เปนผูบริจาคที่ดินเพื่อการขุดสระกักเก็บน้ําเพื่อใชในการเกษตร
- เปนแกนนําบริจาคเงินใหโรงเรียน เพื่อเปนคาใชจายกิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแหงชาติ
- เปนผูรวมกิจกรรมทางศาสนาและรวมบริจาค เพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
- เปนผูรวมพัฒนาชุมชนในดานตางๆ

5. ความคิดริเริ่มสรางสรรค
- เปนผูนําในการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน ทําใหมีอํานาจตอรองราคาการซื้อขายโคขุนกับพอคาคนกลาง
- เปนผูริเริ่มปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 ในพื้นที่บานหวยขาด ตําบลหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี และกอตั้งกลุมผูปลูกพืชอาหารสัตวและเลี้ยงโคบานหวยขาด จนเปนธุรกิจทําเงินเปนรายไดหลัก
ใหแกสมาชิก 61 ครอบครัว พื้นที่ปลูกหญา 210 ไร
- เปนผูริเริ่มการถือหุน การปนผลกลุมฯและกิจกรรมออมทรัพย เพื่อชวยเหลือสมาชิกกลุมฯ
- เปนผูริแปรรูปผลิตภัณฑสัตวชนิดตางๆ เชน ลูกชิ้น เนื้อแดดเดียว ไสกรอก ฯ ตามคําสั่งซื้อของรานคาในพื้นที่
เพื่อเพิ่มมูลคา เพื่อตอยอดสินคาของกลุมผูปลูกพืชอาหารสัตวและเลี้ยงโคบานหวยขาด

เอกสารแนบทาย
o แผนที่การเดินทางไปบานSmart Farmer ดีเดน (จุดเริ่มตนจากที่วาการอําเภอ)

o แผนผังบริเวณฟารม

แบบสรุป SF
บทสรุปของเกษตรกรปราดเปรื่อง
สํานักงานปศุสตั วจังหวัดกาญจนบุรี

“รายชนิดสัตว”......โคเนื้อ.... ...
“เกษตรกรปราดเปรื่อง ตนแบบ การเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนและผลิตหญาเนเปยรปากชอง 1
เพื่อจําหนาย ตําบลหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ”
ชื่อเกษตรกร ..........นายสมชาย เศษรฐทอง............... อายุ ................57...............ป..
ที่อยู บานเลขที่ 33/3 หมูที่ 9 บานหวยขาด ตําบลหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท ........065-5825458….......... พิกัด GPS......Lat. 14.666615 Long. 99.629609...................................
แรงจูงใจในการเลี้ยงสัตวชนิดนี้
คุณสมชาย เศรษฐทอง ยายครอบครัวมาจากจังหวัดสงขลา มาประกอบอาชีพทําไรออยและไรมันสําปะหลัง ที่
บานหวยขาด ตําบลหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ แตสภาวะราคาผลผลิตตกต่ํา จึงมองหาอาชีพเสริม โดยเริ่มซื้อโคเนื้อมา
ขุนเพื่อเปนรายไดเสริมอีกทาง นอกเหนือจากการทําไร
วิธีการเลี้ยงสัตว/การดูแลรักษา/การแปรรูปผลผลิต
ในชวงทีเ่ ริ่มตนเลี้ยงโคขุน ประสบปญหาตนทุนคาอาหารโคสูง เนื่องจากตองซื้อทั้งฟางขาวและอาหารขน ทําให
ไดผลตอบแทนต่ํา จึงรวมตัวกันตั้งเปนกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อเมื่อป พ.ศ. 2550 และทดลองปลูกพืชอาหารสัตวหลายชนิด
เพื่อใชเลี้ยงโคตนเอง จนกระทั้งพบวา หญาเนเปยรปากชอง1 สามารถเจริญเติบโตไดดี ขยายพันธุงายและโคชอบกิน
ประกอบกับสามารถขายใหกับเพื่อนบานที่มาแบงซื้อได จึงริเริ่มจัดตั้งกลุมผูปลูกพืชอาหารสัตวและเลี้ยงโคเนื้อบาน
หวยขาด ตําบลหนองฝาย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทําธุรกิจจําหนายพืชอาหารสัตวเต็มตัว
ตนทุน
คุณสมชาย มีตนทุนการผลิตและวิธีการลดตนทุนการผลิตโดย ใชการดําเนินการในรูปกลุมฯและใชวัตถุดิบของตนเอง
เปนหลัก
- ลดตนทุนคาอาหารขนโคเนื้อ จากเดิม 10 บาท/กิโลกรัมเหลือ 8.5 บาท/กิโลกรัม โดยการรวมกลุมกันซื้อ
วัตถุดิบและผสมอาหารโคเอง โดยแบงสูตรตามชวงอายุ เพื่อใหไดอาหารที่เหมาะสมและประหยัดตนทุน
- ลดตนทุนคาอาหารหยาบ จากเดิม 1.25 บาท/กิโลกรัม เหลือ 0.70 บาท/กิโลกรัม โดยการผลิตพืชอาหารสัตว
ใชเองในฟารมและใชมูลสัตวทําเปนปุยอินทรียเพื่อลดคาใชจายคาปุยเคมี เนื่องจากพบวา หญาตอบสนองตอการใชปุย
คอกในระยะยาวไดดีกวาปุยเคมี สามารถลดตนทุนการผลิตพืชอาหารสัตว 2,000-2,400 บาท/ไร/ป
การตลาด
คุณสมชาย มีตลาดที่แนนอนทั้งพืชอาหารสัตวและโคเนื้อ/โคขุน เนื่องจากอยูในพื้นที่ ที่มีการเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุนเปน
จํานวนมาก ทําใหมีตลาดจําหนายพืชอาหารสัตวและโคขุนที่แนนอนและเสียคาขนสงนอย
- พืชอาหารสัตว ผลิตพืชอาหารสัตวในพื้นที่ 20 ไร จําหนาย ทําการตลาดฝานกลุมฯ ไมผานคนกลาง โดย
จําหนายใหฟารมเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุน ขนาดใหญ 4-5 ราย ในพื้นที่ซึ่งมีความตองการพืชอาหารสัตวประมาณ 7- 10 ตัน/วัน และลูกคา
ในพื้นที่อนื่ ๆ ของจังหวัดกาญจนบุรีและในเขตพื้นที่ขางเคียงของจังหวัดสุพรรณบุรี

- โคเนื้อ/โคขุน จําหนายใหกับพอคารวบรวมสงตลาดกรุงเทพฯ 4-5 ราย พอคารวบรวมสงเวียดนามและจีน 3-4 ราย โดยติดตอซื้อ
ผานกลุม
รายไดจากการเลี้ยงสัตว
- สินคาหลัก คือ พืชอาหารสัตว ผลผลิต 8 ตัน/ไร/รอบการตัด จําหนายใน ราคาตันละ 1,250 บาท
- สินคารอง คือ โคเนื้อ/โคขุน โคตนน้ําเขาขุนสวนหนึ่งไดจากลูกโคเพศผูที่ผลิตไดเอง อีกสวนไดจากการซื้อจาก
พอในพื้นที่ ที่รวบรวมจากตลาดนัดโค-กระบือ จังหวัดตาก นครสวรรคและอุทัยธานี ฯ นํามาขุนใหไดน้ําหนักขึ้นไป
400-500 กิโลกรัม ราคาซื้อขายตาม น้ําหนักไมคิดคาสายพันธุ ราคา 90-95 บาท/กิโลกรัม

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
√ นาย นาง  นางสาว  อื่นๆ(ระบุ)..........................
ชื่อ
สมชาย นามสกุล เศษรฐทอง อายุ 57
. วันเดือนปเกิด 4.ธันวาคม.2507
เลขประจําตัวประชาชน 3 7 1 0 3 0 0 3 2 0 1 9 0
พิกัดภูมิศาสตรสารสนเทศ Lat. =
14.666615
Long =
99.629609
.
ที่อยูตามทะเบียนบาน บานเลขที่ 33/3 หมูที่ 9 ชื่อหมูบานหวยขาด ตรอก/ซอย ถนน
ตําบล/แขวง
หนองฝาย
อําเภอ/เขต
เลาขวัญ
จังหวัด
กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย 71210 โทรศัพท
. โทรสาร
.. โทรศัพทเคลื่อนที่ 083-3151323
E-mail : .รายไดรวมภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร 1,000,000
. บาท/ป/ครัวเรือน

.

 หลักเกณฑการพิจารณา Smart Farmer ดีเดน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
หลักเกณฑ
1. การทําหนาที่เปนSmart Farmer (แบบคัดเลือก SF)

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

40

38

1) มีความรูในเรื่องที่ทําอยู

10

9

2) มีความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูล และใชขอมูลในการบริหารจัดการได

6

5

3) มีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการผลผลิตตลอดหวงโซอปุ ทาน (Supply Chain)

6

6

4) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค

6

6

5) มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม/สังคม

6

6

6) มีความภาคภูมิใจในความเปนเกษตรกร

6

6

30

30

1) มีความมุงมั่นในการพัฒนางานดานปศุสตั วและผลิตภัณฑสัตว

10

10

2) มีชองทางการตลาด และการจําหนายสินคาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว

10

10

3) มีการรวมกลุม และ เชื่อมโยงเครือขายดานการปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว

10

10

10

10

1) มีความสามารถในการเปนวิทยากรถายทอดความรูใหบุคคลอื่นเขาใจไดเปนอยางดี

5

5

2) ใหความรวมมือในการเปนวิทยากรถายทอดความรู

5

5

10

8

1) มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีลักษณะผูนํา และมีการทําเพื่อประโยชนของสวนรวม

5

4

2) มีบุคลิกภาพที่ดี

5

4

10

10

1) มีการพัฒนาการเลี้ยงสัตวอยางตอเนื่อง

5

5

2) มีความริเริ่มสรางสรรค

5

5

รวมคะแนน

100

96

แบบประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer

คะแนน
40

2. การพัฒนางานดานปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว

3. การเปนวิทยากร

4. ความประพฤติ และ บุคลิกภาพ

5. ความคิดริเริ่มสรางสรรค

.
.

คุณสมบัติ/ตัวบงชี้
คุณสมบัติดานรายได
-

รายไดรวมภาคการเกษตร
ระบุจํานวนเงิน.............1,000,000............บาท
- มีความสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา
คุณสมบัติพื้นฐาน

1. มีความรูในเรื่องทีท่ ําอยู
1.1 สามารถเปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยี หรือใหคําแนะนําปรึกษาใหกับผูอ นื่ ได
1.2 สามารถเปนเกษตรกรตนแบบหรือจุดเรียนรูใหกับผูอื่น
2. มีความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูล และใชขอมูลในการบริหารจัดการได
2.1 สามารถเขาถึงแหลงขอมูล ทั้งจากเจาหนาที่ และผานทางระบบสารสนเทศและการสื่อสารอื่น ๆ
เชน Internet Mobile Phone Smart Phone เปนตน
2.2 มีการบันทึกขอมูลและใชขอมูลมาประกอบการวิเคราะหวางแผนกอนเริ่มดําเนินการและ
บริหารจัดการผลผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
2.3 มีการนําขอมูลมาใชในการแกไขปญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองได
3. มีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการผลผลิตตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain)
3.1 มีความสามารถในการบริหารจัดการปจจัยการผลิต แรงงาน และทุน ฯลฯ
3.2 มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อใหขายผลผลิตได
3.3 มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Zero Waste management)
4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค
4.1 มีความรูหรือไดรับการอบรมเกีย่ วกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย หรือมาตรฐานอื่นๆ
4.2 มีกระบวนการผลิตที่สอดคลองกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย หรือมาตรฐานอื่นๆ
5. มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม/สังคม
5.1 มีกระบวนการผลิตที่ไมกอใหเกิดมลภาวะและไมทําลายสิ่งแวดลอม (Green Economy)
5.2 มีกิจกรรมชวยเหลือชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง
6. มีความภูมิใจในความเปนเกษตรกร
6.1 มีความมุงมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร
6.2 รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไวใหรุนตอไป
6.3 มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร

2.5

2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.5

คะแนนรวม

2.5
2.5
2.5
37.5

