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โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดนแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

เกษตรกรดีเดนแหงชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว) 
สถาบันเกษตรกรดีเดนแหงชาติ (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสตัว) 

 
 

เกษตรกรดีเดนแหงชาติ 

(อาชีพเลี้ยงสัตว) 
สถาบันเกษตรกรดีเดนแหงชาติ 

กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวหนองขาม 
 

 

 

 

นายชลอ  เหลือบุญเลิศ 
จังหวัดชุมพร 

กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวหนองขาม 
จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

โดย :- กลุมวิจัยและพฒันาการถายทอดเทคโนโลยี  กองสงเสรมิและพัฒนาการปศุสตัว   
กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 0 2653 4444 ตอ 2271 E-Mail :- transfer6@dld.go.th 
 
 

 

 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 
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โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดนแหงชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

เกษตรกรดเีดนแหงชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว) 
สถาบันเกษตรกรดเีดนแหงชาติ (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) 

 

หลักการและเหตุผล  

ดวยกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินงานโครงการคัดเลือก
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณดีเดนแหงชาติเปนประจําทุกป เพ่ือคนหาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
และสหกรณ ที่มีผลงานดีเดน เพื่อเปนการยกยองประกาศเกียรติคุณและเผยแพรผลงานใหปรากฏ
ตอสาธารณชน เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการสรางผลงานที่เปนประโยชนตอสวนรวม และเปนแบบอยาง
ในแนวทางปฏิบัติของบุคคลสถาบันอ่ืนตอไป ในสวนของกรมปศุสัตวไดรับมอบหมายใหคัดเลือก จํานวน 2 ประเภท 
คือ เกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) และสถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) 

วัตถุประสงค 

1. เกษตรกรดีเดน (อาชีพเล้ียงสัตว) 
o เพื่อคนหาเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตวที่ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ บําเพ็ญ-

ประโยชน เพ่ือชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของสวนรวม 
o เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตวไดทํางานดวยความอุตสาหะ มานะ พยายามและพรอมท่ี

จะแขงขันกันสรางผลงานใหปรากฏตอสาธารชน 
o เพ่ือยกยองเกียรติคุณของเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตวใหปรากฏและยึดถือเปนตัวอยางในแนวทาง 

การปฏิบัติงานของบุคคลอ่ืนตอไป 
2. สถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเล้ียงสัตว) 
o เพื่อเผยแพรเกียรติคุณและผลงานของกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวใหปรากฏตอสาธารณชนและ 

เปนตัวอยางแกกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวอ่ืน ๆ 
o เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวใหมีประสิทธิภาพ

ดานปศุสัตวสูงข้ึน 
o เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย สาขา/ประเภทการคัดเลือกของกรมปศุสัตว 

1. เกษตรกรดีเดนแหงชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว) จํานวน 1 ราย 
2. สถาบันเกษตรกรดีเดนแหงชาต ิ(กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) จํานวน 1 กลุม 
 
 
 
 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 
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คุณสมบัติของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 

1. เกษตรกร (อาชีพเล้ียงสัตว) 
1.1 เปนเกษตรกรสัญชาติไทย มีความประพฤติดี ไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียมากอน 
1.2 เปนผูประกอบอาชีพดวยความซ่ือสัตย สุจริต ยอมเสียสละเพ่ือสวนรวม 
1.3 เปนผูประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวมาไมนอยกวา 5 ป 
1.4 เปนเจาของฟารมสาธิตหรือฟารมตัวอยางภายใตโครงการสงเสริมอาชีพ การเลี้ยงสัตว 

ของกรมปศุสัตวและ/หรือมีกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีดานปศุสัตวใหแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป 
อยางตอเนื่อง 

1.5 เปน Smart Farmer ของกรมปศุสัตว 
1.6 เปนผูท่ีมีผลงานทางดานปศุสัตวดีเดนเปนพิเศษ และไดเผยแพรใหกับสวนรวมนําไป ใชประโยชน 

สมควรแกการยกยองใหเปนตัวอยางแกบุคคลอ่ืน 
1.7 พ้ืนท่ีดําเนินการเกษตรตองเปนพ้ืนท่ีถือครองท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
1.8 เปนผูท่ีไมเคยไดรับพระราชทานโลรางวัลเกษตรกรดีเดนแหงชาติสาขาเดียวกันมากอน 
1.9 ผูมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกตองมีคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 หากมีคะแนนนอยกวาท่ีกําหนด

จะไมพิจารณาตัดสิน 
2. สถาบันเกษตรกร (กลุมเกษตรกรเล้ียงสัตว) 

2.1 เปนกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายหรือเปนกลุมท่ีรวมกัน
อยางเขมแข็งและข้ึนทะเบียนเพ่ือรับการสงเสริมและสนับสนุนจากสวนราชการมาแลวไมนอยกวา 3 ป 

2.2 เปนกลุมเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวของกรมปศุสัตว 
2.3 เปนกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวท่ีจัดตั้งและดําเนินกิจกรรมมาไมนอยกวา 3 ป 
2.4 ตองมีขอมูลยอนหลังใหคณะกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 ป 
2.5 เปนกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวท่ีไมเคยไดรับพระราชทานโลรางวัลดีเดนแหงชาติหรือไดรับมาแลว

ไมนอยกวา 5 ป จึงจะมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกได 

2.6 กลุมท่ีมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกตองมีคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 หากมีคะแนนนอยกวา 
ท่ีกําหนดจะไมพิจารณาตัดสิน 

พ้ืนที่ดําเนินการ ดําเนินการคัดเลือกในพ้ืนท่ี  77  จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 
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ปฏิทินการคัดเลือกประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

กิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 
1. ระดับจังหวัด สนง.ปศจ.ท่ัวประเทศ สงผลการคัดเลือกให สนง.ปศข.      

ภายในเดือนตุลาคม 2561 

2. ระดับเขต สนง.ปศข. 1 – 9 สงผลการคัดเลือกใหกรมปศุสัตว    
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 

3. ระดับกรมปศุสัตว กรมปศุสัตว สงผลการคัดเลือกให กษ.                   
ภายในเดือนมกราคม 2562 

4. คัดเลือกเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรและสหกรณดีเดน
แหงชาติ 

คณะอนุกรรมการฯ (กษ.) กุมภาพันธุ 2562 

คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร 
สถาบนัเกษตรกรและสหกรณ

ดีเดนแหงชาติ (กษ.) 

 
กุมภาพันธุ 2562 

5. จัดทําประกาศกรมปศุสัตว คณะกรรมการกรมปศุสัตว กุมภาพันธุ 2562 

6. จัดสงขอมูลประวัติ/ผลงาน
เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและ
สหกรณดีเดนแหงชาติ 

คณะกรรมการกรมปศุสัตว  
กุมภาพันธุ 2562 

7. เขารวมฝกซอมเพ่ือเตรียมความ
พรอมสําหรับการ 

   เขารับพระราชทานโลรางวัลฯ 

เกษตรกรดีเดนแหงชาติ 
ผูแทนกลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติ 

และเจาหนาท่ีจากหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

 
7 – 9 พฤษภาคม 2562 

8. เขารับพระราชทานรางวัล 
   ในพระราชพิธีพืชมงคล 
   จรดพระนังคัลแรกนาขวัญฯ 

เกษตรกร ผูแทนกลุมเกษตรกร
ดีเดนแหงชาติ และเจาหนาท่ี 

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

9 พฤษภาคม 2562 
(งานพระราชพิธีพืชมงคล 

จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ) 

9. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน คณะกรรมการกรมปศุสัตว ปลายเดือนพฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 
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หลักเกณฑในการคัดเลือก 

1. เกษตรกรดีเดน (อาชีพเล้ียงสัตว) 

o ความคิดริเริ่มและความพยายามฟนฝาอุปสรรคในการสรางผลงาน (25 คะแนน) 

o ผลงานและความสําเร็จของผลงาน ท้ังปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานและ
ความยั่งยืนในอาชีพ (35 คะแนน) 

o ความเปนผูนําและการเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวมในดานตางๆ (20 คะแนน) 

o การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (20 คะแนน) 
2. สถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเล้ียงสัตว) 
o ความคิดริเริ่ม (10 คะแนน) 

o ความสามารถในการบริหารและจัดการสถาบัน (35 คะแนน) 
o บทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกตอสถาบัน (25 คะแนน) 
o ความม่ันคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน (15 คะแนน) 

o การทํากิจกรรมดานสาธารณประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
(15 คะแนน) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. สรางขวัญกําลังใจและความภาคภูมิใจใหแกเกษตรกรและกลุมเกษตรกรดานการเลี้ยงสัตว ท่ีไดรับ
รางวัลดีเดน รวมท้ังทําใหเกิดความมุงม่ันในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว ใหยั่งยืนและพ่ึงตนเองได 

2. เปนแบบอยางและชวยกระตุนใหเกษตรกรและกลุมเกษตรกรดานการเลี้ยงสัตวรายอ่ืน ๆ เกิด
ความมุมานะในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตวของตนเองและกลุมใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

3. การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวของประเทศในภาพรวมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามรูปแบบและ
มาตรฐานท่ีกําหนด สามารถสรางรายไดและความม่ันคงอยางยั่งยืน แกเกษตรกรและครอบครัว 

การติดตอประสานงาน 

น.ส. ประเทืองทิพย เสือเอก นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 
กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  0 2653 4444 ตอ 2271 E-mail : transfer6@dld.go.th  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 



 
๖ 

เกษตรกรดีเดนแหงชาติ (อาชีพเลี้ยงสตัว) พ.ศ.2562 
 

1. ประวัติ 
ชื่อ  นายชลอ  เหลือบุญเลิศ 
ที่อยูปจจุบัน เลขที่ 177 ม. 9 ต.บานนา อ.เมือง จ.ชุมพร 
โทรศัพท 096 148 1843 อายุ     50  ป 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหาร) 
 ลาดกระบงั คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว  
สถานภาพการสมรส สมรส จํานวนบุตร-ธิดา     รวม 2 คน  
อาชีพ อาชีพหลักเลี้ยงสัตว 
ชนิดปศุสัตวที่เลี้ยง หมูหลุม (พอ - แมพันธุ) 130 ตัว สุกรขุน 500 ตัว เปดไข 200 ตัว โคเนื้อ 20 ตัว 
พ้ืนที่ประกอบอาชีพ จํานวน 65 ไร 

2. ความคิดริเร่ิมและความพยายามฟนฝาอุปสรรคในการสรางผลงาน  
เม่ือป พ.ศ. 2534 นายชลอ เหลือบุญเลิศ เริ่มทํางานในบริษัทเอกชน

ดานอาหารสัตวและอาหารเสริมตางๆ โดยรับผิดชอบในดานงานขาย ป 
พ.ศ.  2540 เกิดวิกฤติตมยํากุงถึงแมวาจะยังไมมีผลกระทบแตคนรูจัก
มากมายไดรับผลกระทบทําใหเริ่มคิดถึงความม่ันคงของตนเอง เริ่มมีมุมมอง 
ท่ีจะสรางงานเปนของตนเอง เพ่ือกําหนดวิถีชีวิตในอนาคต ในป พ.ศ. 2542 
ตัดสินใจซ้ือท่ีดินประมาณ 65 ไร เพ่ือทําสวนแบบผสมผสาน ปลูกผลไม เชน 
ทุเรียน กาแฟ มังคุด ลองกอง เปนตน โดยใชเวลาวางในวันเสาร-อาทิตยและ
วันหยุด พรอมๆ กับทํางานบริษัทรวมดวย 

ในป พ.ศ. 2551 แตงงานมีครอบครัว จึงไดผันตัวเองมาเปนเกษตรกรเต็มรูปแบบ แตเนื่องจาก 
ขาดประสบการณทําใหไดผลผลิตไมมาก มีแตกาแฟท่ีใหผลิตเต็มท่ีแตโชครายชวงนั้นกาแฟราคาไมดี จึงแกปญหา
โดยการชักชวนชาวสวนกาแฟมารวมกลุมเกษตรกรทําสวนชุมชนในงวมบานนา โดยมี นายชลอฯ  เปนประธาน 
เม่ือประสบปญหาจากการทําสวนจึงปรึกษากับภรรยาถึงแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต พบวา การทําสวน
จําเปนตองใชปุยหมัก ปุยคอก ปละหลายหม่ืนบาท จึงตกลงเลี้ยงหมูเพ่ือจําหนายและไดมูลเปนการประหยัดคาปุย 
จึงเริ่มเลี้ยงหมู 10 ตัว และนั่นคือจุดเริ่มตนของการเลี้ยงหมู และเพ่ิมเปน 20 ตัว พรอมกับเริ่มตนการเลี้ยง
แมพันธุ จํานวน 1 ตัว ตอมาราคาสุกรตกต่ําหากจําหนายไปจะขาดทุนจึงแกปญหาโดยการชําแหละเนื้อหมูขายเอง 
นอกจากจะไมขาดทุนแลวยังมีเงินเหลือ จึงเกิดความมั่นใจวาในขณะที่ราคาตกต่ํายังสามารถสรางกําไรได 
จึงตัดสินใจเพ่ิมแมพันธุเปน 5 ตัว และเพ่ิมจํานวนหมูขุนเปน 50 ตัว ในขณะท่ีเลี้ยงก็พยายามศึกษาหาความรูและ
ประสบการณเพ่ิมเติม ติดตามขอมูลจนเกิดความรูความเขาใจในการเลี้ยง จึงเกิดความม่ันใจจึงมีความคิดท่ีจะ
ประกอบอาชีพเปนอาชีพหลัก 

ป พ.ศ. 2552 ไดเพ่ิมจํานวนหมูขุน 70 ตัว โดยมีแมพันธุ 7 ตัว พอพันธุ 1 ตัว เนื่องจากจํานวนหมู 
ที่เพ่ิมข้ึน สงผลใหคอกท่ีเลี้ยงมีกลิ่นเหม็นรบกวนเพ่ือนบาน แมจะพยายามทําความสะอาดก็ยังมีกลิ่น จึงเกิด
ความลังเลวาจะเลี้ยงสุกรตอหรือเลิกกิจการดี ในชวงนั้นไดทราบขาวการเลี้ยงหมูหลุมของอาจารย สานนท 
ภูขวัญเมือง (อาจารยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร) จึงไดไปศึกษาดูงานพรอมขอคําแนะนํา ทําใหเกิด
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แรงบันดาลใจกลับมาปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงหมูของตนเองเปนหมูหลุม ซ่ึงในชวงแรกของการเลี้ยงยังมีปญหา
อุปสรรคอยูบาง จึงปรึกษากับเจาหนาท่ีจากสํานักงานปศุสัตว เพ่ือใหใหคําแนะนําในการเลี้ยงหมูหลุมท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พรอมท้ังมีความม่ันใจในวิธีหมูหลุม ไมมีกลิ่นเหม็น หมูกินนอนสบายไมเครียด คุณภาพ
ซากดี มันบาง เนื้อนุม รสชาติดี เนื้อแหง เก็บรักษาไดนาน มูลหมูหลุมยังสามารถนํามาเปนปุยหมักอยางดี 
ทั้งใชเองและจําหนาย นับเปนคําตอบท่ีสมบรูณและลงตัว ม่ันคง ยั่งยืน ตามศาสตรพระราชา จึงมีความคิด
ขยายกิจการการเลี้ยงหมูหลุมจากอาชีพเสริมกลายมาเปนอาชีพหลักจนถึงปจจุบัน 

ปจจุบันมีแมพันธุ จํานวน 120 ตัว หมูสาวทดแทน 30 ตัว พอพันธุ 7 ตัว ผลิตหมูหลุม 1,500 ตวั/ป 
และไดปุยอินทรีย (ข้ีหมูหลุม) มากกวา 300 ตัน/ป ป พ.ศ. 2552 ไดตั้งกลุมผูเลี้ยงสัตวภายใตกลุมเกษตรกร
ทําสวนชุมชนในงวมบานนา และไดจดทะเบียนกลุมผูเลี้ยงสัตวหมูหลุมกับกรมปศุสัตว ในชื่อ กลุมเกษตรกร 
ผูเลี้ยงหมูหลุมเมืองชุมพร เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2561 โดยมีนายชลอ เหลือบุญเลิศ เปนประธานกลุม 

3. ผลงานและความสําเร็จของงานทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและ
ความยั่งยืนในอาชีพ 
3.1 กิจกรรมผลงานและความสําเร็จ  

นับเปนเวลา 10 ป นายชลอฯ ประกอบอาชีพเลี้ยงหมูหลุมจากอาชีพเสริมกลายเปนอาชีพหลัก 
มุงม่ันฟนฝาอุปสรรคเพ่ือเรียนรูและพัฒนาการเลี้ยงหมูหลุม มีผลงานเปนท่ีประจักษกับบุคคลท่ัวไป พรอมท้ัง 
ไดเผยแพรการเลี้ยงหมูหลุมสูบุคคลและชุมชนตางๆ เพ่ือจะไดประกอบอาชีพอยางยั่งยืนตอไป จนไดรับรางวัล
ยกยอง ดังนี้ 

ป พ.ศ. 2553 เปนผูนําเกษตรกรทําสวนชุมชนในรวม ไดรับรางวัลกลุมมีผลงานดีเดน ในการ
ประยุกตใชปญญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ป พ.ศ. 2560 ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 
ป พ.ศ. 2560 ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดน ระดับชาติ (ประเทศ) ขององคการเกษตรในอนาคต

แหงประเทศไทย โดยรับโลรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 

ป พ.ศ. 2561 ไดรับคัดเลือกเกษตรกรดีเดน ระดับจังหวัดชุมพร และสํานักงานปศุสัตวเขต 8  
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3.2 การบริหารจัดการดานปศุสัตว 
1) ดานพันธุสุกร ปรับปรุงสายพันธุโดยเริ่มตนจากการจัดซ้ือพันธุสุกรเลือด 100 เพ่ือผลิตแมพันธุหมูขุน 

คือ แมพันธุแทลารจไวท และพอพันธุแลนดเรซ เพ่ือผลิตเปนแม 2 สายพันธุ (ลารจไวท+แลนดเรซ) นอกจากใช
ทดแทน ในฝูงแมพันธุของตนเองและยังจําหนายแกสมาชิกในกลุม และเกษตรกรท่ัวไปในราคายุติธรรมพรอมท้ัง
ใหคําแนะนําการปฏิบัติดูแลสุขภาพสุกรท่ีถูกตอง 

2) ดานอาหาร รวมกลุมจัดซ้ืออาหารจากบริษัทโดยตรง
ทําใหไดตนทุนจากโรงงาน ไมตองผานพอคาคนกลาง สามารถ
ตอรองถึงความตองการได เชน การเลี้ยงหมูหลุมตองการอาหารท่ี
มีเม็ดแข็ง ความชื้นต่ํา เม็ดอาหารเล็ก (เนื่องจากหมูหลุมมีพฤติกรรม
ขดคุยตามธรรมชาติตลอดเวลา จมูกหมูจึงมีความชื้น หากเม็ดไมแข็ง
ความชื้นสูงก็จะทําใหเม็ดอาหารแตกเปนผงงายและอาหารเสื่อม
คุณภาพเร็วทําใหสูญเสียประสิทธิภาพการใหอาหาร) มีการให
อาหารสุกรระยะตางๆ เชน สุกรระยะดูดนมแม ลูกสุกรอนุบาล สุกร
ขุน (หมูหลุม) สุกรแมพันธุระยะตางๆ และพอ-แมสุกรปลดระวาง 
มีการใหอาหารเสริม คือ ผลกลวยหอมสุก ตนกลวยสับเปนชิ้นๆ 
และหญาเนเปยรสด สามารถเปลี่ยนวัสดุเหลือท้ิงไมมีคาใหเปลี่ยนเปน
อาหารเสริมท่ีมีประโยชนไดเพื่อลดตนทุนคาอาหารในการเลี้ยง
หมูหลุมได 

3) ดานการสุขาภิบาล ทําวัคซีนโดยมีโปรแกรมสําหรับ พอ-แมพันธุ ลูกสุก/สุกรขุน มีการฆาเชื้อ มีถัง
น้ํายาฆาเชื้อและรองเทาบูทไวเวลาเขา-ออก โรยปูนขาวสําหรับคอกอนุบาล ฉีดพนพ้ืนคอกดวยน้ํายาฆาเชื้อ 
ท้ังภายในคอกและทางเดิน เม่ือเสร็จแลวโรยปูนขาวใหท่ัว พักคอกท้ิงไวอยางนอย 7 วัน จึงลางทําความสะอาด
แลวนําลูกหมูเขาคอก มีการใชน้ําหมักชีวภาพ คือ น้ําหมักมังคุด โดยทําการราดทุกๆ 7 - 10 วันตอครั้ง เพ่ือ
ลดกลิ่นแกสและกลิ่นของหมูหลุม พรอมท้ังเพ่ิมคุณคาของวัสดุรองพ้ืนใหยอยสะลายกลายเปนปุยหมักคุณภาพดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) ดานการจัดการฟารม มีการจดบันทึกการปฏิบัติงานแมสุกรเปนรายตัว การจัดการคอก โรงเรือน

และอุปกรณ พอ-แมพันธุสุกร มีโรงเรือนสําหรับเลี้ยงพอ-แมพันธุ โรงเรือนสําหรับคอกคลอกโดยเฉพาะ 
โรงเรือนหมูหลุมสรางดวยวัสดุท่ีแข็งแรงทนทาน งายในการทําความสะอาดและบํารุงรักษา หลังคาของโรงเรือน
มีลักษณะ 2 ชั้น ทําใหมีการระบายอากาศไดดี และเปนการเตรียมความพรอมในการยกระดับการเลี้ยงหมูหลุม
ในรูปแบบชาวบานท่ัวไปใหเปนการเลี้ยงหมูหลุมในรูปแบบฟารมมาตรฐาน เพ่ือรองรับการเขาสูระบบมาตรฐาน
ฟารมเลี้ยงหมูหลุมของกรมปศุสัตวตอไป 

 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 



 
๙ 

 
 
 
 
 
 
 
5) ดานการตลาดและการแปรรูป มีการวางแผนดานการตลาด การจําหนายหมูมีชีวิตและแปรรูป  

- จําหนายลูกสุกร ผลิตลูกสุกรคุณภาพ
บริการจําหนายแกสมาชิกในราคายุติธรรม จําหนาย
พอ-แมพันธุ เดิมซ้ือแมพันธุผลิตลูกขุนจากฟารมและ
บริษัทหลายแหงปญหา คือ สายพันธุไมตรงตามท่ีตกลง 
และปญหาใหญคือสุกรยายท่ีมาใหมมีปญหาเรื่อง
สุขภาพตองดูแลเปนพิเศษ จากปญหาท่ีเกิดข้ึน จึง
ตัดสินใจซ้ือเฉพาะพอ-แมพันธุแทมาผลิตแมพันธุ 2 
สายเลือด ท้ังใชเองและจําหนายแกสมาชิกในราคาท่ี
เปนธรรม มีการรับประกันความเสียหาย พรอมบริการ
ใหคําแนะนําจนสมาชิกเกิดความม่ันใจ ขยายกิจการ
การเลี้ยงตลอดมา ปจจุบันจําหนายพอพันธุและแม
พันธุหรือแมสุกร 2 สาย ปละประมาณ 50 ตัว 

- จําหนายหมูหลุมชําแหละในชื่อ “หมูหลุมในงวม” มีการ
วางแผนการจําหนายเนื้อหมูหลุมชําแหละ เพ่ือเพ่ิมรายได 
จําหนายในหลายๆ สถานท่ี เชน ตลาดเกษตรกรจังหวัดชุมพร 
ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมพร ธกส. ชุมพร สงรานอาหารมีผูท่ี
บริโภคเนื้อหมูหลุมเปนประจํา ตลาดนัดชุมชนภายในหมูบาน 
เพ่ือใหคนในชุมชนท่ีอยูอาศัยไดบริโภคเนื้อหมูท่ีปลอดภัย 
ปจจุบันจําหนายเนื้อหมูหลุมชําแหละสัปดาหละ 5 ตัว หรือ
ประมาณ ปละ 260 ตัว 

- การแปรรูปหมูหลุม ไดทําเนื้อหมูแปรรูปเปนผลิตภัณฑ คือ “บารบีคิวหมูหลุม” จําหนายใน
เทศกาลงานสําคัญของจังหวัดเปนประจําและรับทําใหกับผูบริโภคท่ัวไปในงานเลี้ยงตางๆ เนื้อหมูหลุมและบารบีคิว
เปนผลิตภัณฑไดรับหนังสือรับรองวาปลอดสารเรงเนื้อแดงจากการวิเคราะหอยางละเอียดของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว) 

 
 
 
 
 
 
 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 
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3.3 ดานความภาคภูมิใจ และรางวัล 
นายชลอฯ ไดใชความรูและประสบการณในการพัฒนาการเลี้ยงหมูหลุมจนประสบความสําเร็จ เปนท่ี

รับทราบโดยท่ัวกัน นอกจากนี้ยังมีบทบาทความเปนผูนําอีกหลายองคกรท่ีมีความสําคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายรฐั ดังนี้ 

1) ป พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน ประธานกลุมเกษตรกรทําสวนชุมชนในงวมบานนา 
2) ป พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน ประธานเครือขายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันเกษตร 

กรมสงเสริมสหกรณ 
3) ป พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน ประธานตลาดเกษตรกรจังหวัดชุมพร 
4) ป พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน คณะกรรมการเครือขายสถาบันผูปลูกกาแฟแหงประเทศไทย 
5) ป พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรอําเภอเมืองชุมพร 
6) ป พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรจังหวัดชุมพร 
7) ป พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน ประธานคณะกลุมผูเลี้ยงหมูหลุมเมืองชุมพร 
8) ป พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน คณะทํางานพัฒนาสุกรรายยอย (กรมปศุสัตว) 

นายชลอ เหลือบุญเลิศ  ยังมีตําแหนงหนาท่ีบทบาทในกิจกรรมอาสาจากหนวยงานภาครัฐเพ่ือถายทอด 
สูชาวบานและชุมชน เชน ปศุสัตวอาสาของกรมปศุสัตว เครือขายสัตวพันธุดีของกรมปศุสัตว เครือขาย ศพก. 
ดานปศุสัตว แหลงเรียนรูการเลี้ยงหมูหลุม หมอดินอาสา ไดรับการยอมรับใหเปนวิทยากรบรรยายในการ
ฝกอบรมของหนวยงานตางๆ บรรยายหลักสูตร Young Smart Farmer / สมาชิกแปลงใหญ ในหัวขอการตลาด
สินคาเกษตร - บรรยาย เรื่อง การเลี้ยงหมูหลุมในเวทีตางๆ ท้ังท่ีฟารมและนอกสถานท่ี 

นอกจากท่ีกลาวมาขางตนแลวไดพัฒนาตอยอดใหเกิดมูลคาเพ่ิมข้ึน คือ “ปุยหมักมูลหมูหลุม” จาก
การศึกษาวิเคราะหทดลองอยางจริงในการใชวัสดุรองพ้ืนคอกหมูหลุม โดยสามารถกําหนดชนิดของวัสดุรองพ้ืน 
ปริมาณการใช จํานวนหมูหลุมท่ีเลี้ยง วิธีการใชวัสดุ ระยะเวลาการเลี้ยง การควบคุมความชื้น และการยอย
สภาพของวัสดุรองพ้ืนใหกลายเปนธาตุอาหารท่ีจําเปนสําหรับพืช โดยไดรับใบอนุญาตการใชเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐาน ปุยหมัก (เกรด 1) เลขท่ี 10350/2560 รหัส กษ 06 9999 1786 10350 จากกรมพัฒนาท่ีดิน 

4. ความเปนผูนําและการเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวมในดานตางๆ 
นายชลอฯ ถือวาเปนบุคคลท่ีมีความผูนํา พรอมกับเปนผูตามท่ีดี มีความรู มีประสบการณ ทํางานดวยความ

เสียสละ พัฒนาตนเองอยูเสมอ เปนที่รูจักนับถือของคนท่ัวไปท้ังในหนวยงานราชการ และใหดํารงตําแหนง 
ท่ีสําคัญ คือ 

4.1 ดานความเปนผูนํา 
ป พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน ประธานกลุมเกษตรกรทําสวนชุมชนในงวมบานนา 
ป พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน ประธานเครือขายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันเกษตร 
ป พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน ประธานตลาดเกษตรกรจังหวัดชุมพร 
ป พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน คณะกรรมการเครือขายสถาบันผูปลูกกาแฟแหงประเทศไทย 
ป พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรอําเภอเมืองชุมพร 
ป พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรจังหวัดชุมพร 
ป พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน ประธานคณะกลุมผูเลี้ยงหมูหลุมเมืองชุมพร 
ป พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน คณะทํางานพัฒนาสุกรรายยอย (กรมปศุสัตว) 
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4.2 ดานสวนรวม  
 
 
 
 
รวมปลูกตนไมและพัฒนาในวันท่ี 5 ธันวาคมของทุกป / 

บริจาคปุยหมักมูลหมูหลุม เพ่ือใชในโครงการตาง ๆ เชน โครงการ
ปลูกผักอินทรียของโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โครงการปลูก
ดาวเรืองของสํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ฯลฯ บริจาคเนื้อหมูหลุม
และจําหนายราคาถูกในการจัดงานของชุมชน / มอบแมพันธุสุกร
สาวทดแทนใหสมาชิกผู เลี้ยงสุกรเม่ือครั้งประสบภัยน้ําทวม / 
บริการฉีดวัคซีนสุกรและใหคําปรึกษารักษาโรคแกสมาชิกและ
เกษตรเลี้ยงสัตวบริเวณใกลเคียงในราคาทุน / ใหความรวมมือ
หนวยงานราชการเพื่อทําประโยชน สูประชาชน ใหความรวมมือ
กรมปศุสัตวในการประชุมหรือการจัดทํามาตรฐานการเลี้ยงหมูหลุม 

4.3 ดานการถายทอดความรู  
ฟารมหมูหลุมในงวมของนายชะลอ เหลือบุญเลิศเปนสถานท่ีศึกษาดูงานและปฏิบัติงานนิสิต นักศึกษา 

เกษตรกรและผูสนใจมากมาย พรอมเปนวิทยาการบรรยายในทุกมิติของการเลี้ยงหมูหลุมดวยความเต็มใจ 
ไมปดบัง สรางความพึงพอใจแกผูมาเยี่ยมทุกทาน ดังนี้ 

ป พ.ศ. 2557 ออกรายการทีวี หอมแผนดิน  
ป พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสหกรณ/กลุมเกษตรกรจังหวัดชุมพร จํานวน 40 คน 
ป พ.ศ. 2558 เกษตรกรท่ัวไป จํานวน 50 คน 
ป พ.ศ. 2559 สมาชิก ธกส. โครงการปรับปรุงโครงสรางหนี้ จํานวน 450 คน 
ป พ.ศ. 2559 เกษตรกรท่ัวไป จํานวน 60 คน 
ป พ.ศ. 2560 นักศึกษาและเจาหนาท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพร จํานวน 180 คน 
ป พ.ศ. 2560 เกษตรกรท่ัวไป จํานวน 100 คน 
ป พ.ศ. 2561 นักศึกษาฝกงานในฟารม จํานวน 9 คน 
ป พ.ศ. 2561 ผูมีรายไดนอย โครงการเลี้ยงไกไข จํานวน 10 คน 
ป พ.ศ. 2561 เกษตรกรท่ัวไป จํานวน 100 คน 
ป พ.ศ. 2561 ผูอบรมโครงการอาสาปศุสัตวสู Smart Farmer จํานวน 20 คน 
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4.4  ดานสังคม 

 เปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ดานปศุสัตว) / เปนแหลงเรียนรูการเลี้ยง
หมูหลุม / เปนศูนยกลางการประสานงาน การผลิต การตลาด แกสมาชิก ผูเลี้ยงหมูหลุมท่ัวไป / เพ่ิมชองทางการ
เผยแพรการเลี้ยงหมูหลุมในสื่อออนไลน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
นายชลอฯ มีแนวคิดปฏิบัติตนตามปญญาเศรษฐกิจพอเพียง ดํารงชีวิตตามฐานะ ไมฟุมเฟอยและ

พยายามถายทอดหลักปฏิบัติสูชาวบานและชุมชนตลอดมา ใหความสําคัญอยางยิ่ งในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนแบบอยางของการลดการใชสารเคมีในการเกษตรหันมาใชปุยหมักมูล
หมูหลุมท่ีผลิตเอง 

5.1 ใชมูลหมูหลุมหมัก (ปุยหมักเกรด 1) แทนปุยเคมี ชวยลดการใชปุยเคมีลงและยังประหยัดตนทุน
คาใชในการทําการเกษตรไดเปนอยางดี อีกท้ังยังปรับปรุง บํารุงดิน ใหสมบรูณ ในรูปแบบธรรมชาติ ไมมีกลิ่น
เหม็นรบกวน ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และชุมชน 

5.3 นําวัสดุเหลือท้ิงจากการแปรรูปพืชผลการเกษตร เชน ขุยมะพราว ทะลายปาลม แกลบกาแฟ 
ฯลฯ มาเปนวัสดุรองพ้ืนและกลายสภาพเปนปุยหมักเกรด 1 

5.4 นําเศษผลผลิตทางการเกษตรท่ีเหลือจําหนายและพืชตาง ๆ ในธรรมชาติมาใชประโยชน โดยการ
นํามาใหหมูหลุมกินเปนการประหยัดตนทุนการเลี้ยงสัตว เชน กลวยหอมทองคัดท้ิง หญาและถ่ัวตาง ๆ 

5.5 ไมเปนแหลงเพาะพันธุหนอนแมลงวัน 
5.6 นําผลผลิตการเกษตร (มังคุด) มาหมักเปนน้ําหมักชีวภาพ ราดหมูหลุม ทําใหหมูมีสุขภาพดี 

แข็งแรง ลดการใชยาและสารเคมีทุกชนิด 
5.7 ประหยัดพลังงานน้ํา ไฟฟา การเลี้ยงหมูหลุมไมมีการอาบน้ํา ถือไดวาใชน้ําอยางประหยัด คุมคา 
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สถาบันเกษตรกรดีเดนแหงชาติ (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสตัว) พ.ศ.2562 
 

1. ประวัต ิ

ท่ีตั้ง เลขท่ี 30 หมูท่ี 7 ตําบลหนองขาม  อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ 
จัดตั้งกลุมเม่ือ พ.ศ.2543 วันท่ีจดทะเบียน วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2557 
เลขทะเบียน 57-3-36-11-1-4293 สมาชิกแรกตั้ง จํานวน  25  คน 
สมาชิกปจจุบัน จํานวน  130  คน อายุของกลุม รวม  18  ป 
ประธานกลุม นายแสงทอง  ทองงาม โทรศัพท 081 069 6852 

2. ความคิดริเร่ิมและความพยายามฟนฝาอุปสรรคในการสรางผลงาน 
บานหนองขาม เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําไร 

ทํานา เลี้ยงสัตว เนื่องดวยบริบทพ้ืนท่ีหนองขาม พ้ืนท่ีสวน
ใหญเปนท่ีดอน มีปาชุมชน มีทุงหญา จึงเปนพ้ืนท่ีเหมาะแก
การเลี้ยงสัตว เชน โค-กระบือ ซ่ึงโคเปนสัตวท่ีนิยมเลี้ยงกัน
มากท่ีสุด เปนอีกอาชีพท่ีสรางรายไดใหเกษตรกรผูเลี้ยงเปน
อยางมาก เพียงแตขาดรูปแบบในการจัดการเลี้ยงท่ีดี ขาดการ
ปรับปรุงพันธุ การจัดการดานอาหาร ดานสุขภาพ ทําใหโค-
กระบือท่ีเลี้ยงมีการเจริญเติบโตชา มีปญหาเรื่องโรคระบาด 
พยาธิ ทําใหสุขภาพสัตวไมสมบูรณแข็งแรง และเนื่องจากไมได
รวมกลุมกัน ตางคนตางเลี้ยง ตางคนตางขาย จึงถูกเอาเปรียบ 
ถูกกดราคา จากพอคาท่ีมารับซ้ือและขายไดในราคาท่ีต่ํา  

ป พ.ศ. 2556 จึงไดรวมกลุมกันข้ึน มีสมาชิก จํานวน 25 คน ตอมาเกิดปญหาพ้ืนท่ีในการเลี้ยงสัตว 
ลดนอยลง เนื่องจากมีการขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน เชน ออย มันสําปะหลัง อีกท้ังพ้ืนท่ีในการทํา
การเกษตรมีการใชสารเคมีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ทําใหเปนอันตรายตอการเลี้ยงสัตวของสมาชิก 

ป พ.ศ. 2557 กลุมมีการสํารวจและวิเคราะหหนี้ท้ังชุมชน พบวาคนในชุมชนมีหนี้กวา 800,000 บาท 
จึงรวมกลุมรวมพูดคุยหาวิธีแกไขปญหารวมกัน ไดขอสรุปวา จัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนข้ึน คือ กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ
บานหนองขาม โดยมีสมาชิก 25 คน รวมท้ังข้ึนทะเบียนกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวกับกรมปศุสัตว เม่ือวันท่ี 1 
มกราคม 2557 

ป พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกลุมไดรับคําแนะนําจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอคอนสวรรค ทําใหกลุม 
มีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบมากยิ่งข้ึน และในชวงนั้นกลุมไดมีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนสายพันธุจากพันธุ
โคพ้ืนเมืองเปนสายพันธุบราหมัน เนื่องจากในขณะนั้นโคสายพันธุนี้มีราคาท่ีสูงในทองตลาด รวมท้ังตองการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงโคแบบดังเดิมเปนการเลี้ยงโคขุน คือ การเลี้ยงแบบขังคอกหรือแบบประณีต 
ใชอาหารขนในการเลี้ยงรวมท้ังหญาและฟางท่ีหาไดในชุมชน และกลุมไดรับการสนับสนุนจากกองทุนฟนฟู
เกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ ใหปลูกหญาเพ่ือเลี้ยงสัตวเปนการลดพ้ืนท่ีการเลี้ยงและเปนการลดตนทุน 

ป พ.ศ. 2559 ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในโครงการ 9101 คณะกรรมการฯ ไดตกลงกัน
จะดําเนินการผลิตอาหารขนเพื่อใชเลี้ยงสัตว เพื่อจําหนายใหกับสมาชิกและผูที่สนใจในเขตพื้นที่ใกลเคียง 
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ในราคาถูก ทําใหกลุมสามารถลดตนทุนดานอาหารสัตว และมีรายไดจากการจําหนายอาหารสัตว นอกจากนี้ 
กลุมยังไดทดลองนําอาหารสัตวท่ีผลิตไดไปทดลองเลี้ยงโคสายพันธุตางๆ พบวา สายพันธุท่ีเจริญเติบโตท่ีดีท่ีสุด 
คือ ชารโลเลส แองกัส วากิว ซ่ึงเปนสายพันธุท่ีตลาดตองการและมีราคาท่ีสูง  

ปจจุบันกลุมสามารถจําหนายโคเนื้อ หญาอาหารสัตว อาหารขน ท้ังรูปแบบการขายใหสมาชิก เพ่ือนําไป
ขุนโคแลวนําโคกลับมาขายใหกลุมและจําหนายใหกับตลาดท่ัวไป เชน PJ ฟารม / บุญโฮมฟารม (ทํา MOU 
รวมกัน) จําหนายใหเขียงเนื้อในพ้ืนท่ีอําเภอคอนสวรรค พ้ืนท่ีใกลเคียง และผูท่ีสนใจ อีกท้ังยังมีการชําแหละ
แปรรูปและบรรจุภัณฑที่มีมาตรฐานเพื่อสรางมูลคาใหกับสินคา มีทั้ง เนื้อสด เนื้อแดดเดียว หมํ่า แคปวัว 
ตมแซบ เปนตน โดยมีการสรางแบรนดของกลุมเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. ความสามารถในการบริหารจัดการสถาบัน  
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวหนองขาม มีความสามารถ

ในการบริหารจัดการกลุมใหเขมแข็ง และยั่งยืน โดยมีการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

3.1 ดานการบริหารองคกรโดย 
1) มีระเบียบขอบังคับท่ีเอ้ือตอความสําเสร็จของ

กลุม และโดยสมาชิกทุกคนยอมรับระเบียบขอบังคับ 
2) มีคณะกรรมการบริหารกลุม 6 ฝาย โดยแตละ

ฝายมีการแบงตามความถนัดของแตละบุคคล 
3) มีการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําทุกป 
4) มีการกําหนดแผนมาตรฐานการดําเนินงานของ

กลุมทุกดาน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสมาชิก 
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3.2 ดานการใหบริการแกสมาชิก 
1) ดูแลสุขภาพโค โดยมีอาสาปศุสัตวเพ่ือใหบริการแกสมาชิก 
2) มีเครื่องสับหญา ใหบริการแกสมาชิก 
3) มีการจําหนายหญา อาหารสัตวและอาหารขน ใหสมาชิกในราคาถูก 
4) มีคอกพักสัตว และคอกขุนโคของกลุม 
5) มีโลโกและแบรนดเปนของกลุม 
6) มีรานจําหนายผลิตภัณฑของสมาชิกในกลุม 
7) มีโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 
8) จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกกลุมเปนประจํา 
9) ดานการปลูกฝงเยาวชนสํานึกรักบานเกิด โดยการสนับสนุนโรงเรียนในพ้ืนท่ีใหมีการเรียนการสอน

ดานการเกษตร (ปลูกผัก เลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว) เพ่ือปลูกฝงใหเยาวชนรักอาชีพการเกษตรเพ่ือสานตอจาก
รุนพอแม 

กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวบานหนองขาม เปนกลุมท่ีสรางชื่อเสียงใหกับอําเภอคอนสวรรคเปนอยางมาก 
เนื่องจากเปนอาชีพท่ีสรางรายไดใหกับสมาชิกกลุมอยางครบวงจร และเปนรายไดท่ียั่งยืนสอดคลองกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ปจจุบันมีสมาชิกกลุม 130 คน โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินการ 7 กิจกรรม  

1) กิจกรรมเล้ียงโคแมพันธุ การเลี้ยงโคแมพันธุเปนอาชีพท่ีดําเนินกันมาตั้งแตโบราณ เปนการ
เสริมสรางรายไดควบคูกับการทํานาทําไร แตในกลุมบานหนองขามไดมีการพัฒนาสายพันธุจากการเลี้ยง
โคพ้ืนเมืองท่ีมีขนาดเล็กใหผลตอบแทนท่ีนอย เปนการพัฒนาสายพันธุเนนโคลูกผสมอเมริกันบราหมัน ทําใหมี
โคสายพันธุดีจนทําใหมีชื่อเสียงระบือวา “ถ่ินวัวงาม หนองขามคอนสวรรค” 

2) กิจกรรมเล้ียงการเล้ียงโคขุน ในกลุมบานหนองขามมีสมาชิกไดมีการเลี้ยงโคขุน เพ่ือจําหนายเปนโคเนื้อ
สงสูตลาด จํานวนสมาชิกท่ีเลี้ยง 48 ราย และโคขุนของกลุม 8 ตัว มีโคขุน 56 ตัว มีวิธีการเลี้ยง คือ ซ้ือโครุน
หรือนําลูกโคของตนเองเพศผูมาทําการเลี้ยงขุน โคทุกตัวท่ีจะทําการขุนตองนํามาตอนกอนเขาขุน เพ่ือโคท่ีมี
คุณภาพเนื้อดี ในขณะเดียวกันก็ถายพยาธิ ฉีดวัคซีนโค การขุนจะเลี้ยงแบบยืนโรงในคอกใหกินหญา ฟางขาว 
และอาหารขน 
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3)  กิจกรรมผลิตหญาอาหารสัตว กลุมบานหนองขามมีการ
ผลิตท้ังอาหารหยาบสด อาหารหยาบหมักและอาหารหยาบแหง 
ไดแก ฟางขาว เนื่องจากในพ้ืนท่ีอําเภอคอนสวรรคเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ทํานาขาวจํานวนมาก ซ่ึงเปนผลพลอยไดจากการทํานาและถูกท้ิงไว
ไมเกิดประโยชน กลุมจึงนํามาทําใหเกิดประโยชนและมีรายไดท้ัง
โดยตรงและโดยออม โดยทางตรงสมาชิกกลุมจะนําฟางมาอัดกอนๆ 
ละ 25 กิโลกรัม เพ่ือจําหนายกอนละ 35 บาท สวนทางออมจะนํา
ฟางแหงไปเลี้ยงโคเพ่ือลดตนทุนเพ่ิมรายไดจากการเลี้ยงโค อาหาร
หยาบหมัก ไดแก หญาเนเปยรหมัก กลุมนําหญาเนเปยรท่ีรับซ้ือจาก
สมาชิกและท่ีกลุมปลูกไวนํามาทําหญาหมัก เพ่ือใชเลี้ยงสัตวในชวง
ขาดแคลนหญาสดและเพ่ือจําหนายใหกับเกษตรกรท่ีสนใจในราคา
กระสอบละ 20 บาท อาหารหยาบสด ในหมูบานหนองขามมีการ
ปลูกหญาใหสัตวกินตลอดท้ังป ท้ังท่ีเปนแปลงหญาสวนครัวและ
แปลงนาหญา ในสวนของแปลงนาหญาไดปลูกเพ่ือจําหนายเพ่ิม
รายไดทุกเดือน โดยสามารถทํารายไดเดือนละ 5,000 บาท ตอ
แปลงหญา 1 ไร พันธุหญาท่ีทางกลุมแนะนําใหสมาชิกในกลุมปลูก 
คือ หญาเนเปยรปากชอง 1 ซ่ึงปจจุบันถึงแมจะเขาสูฤดูแลงสามารถ
ปลูกเพ่ือจําหนายได โดยอาศัยบอน้ําจากบอบาดาล 

4) กิจกรรมอาหารขน (ใชเองและจําหนาย) กลุมเริ่มดําเนินการในป พ.ศ.2560 นี้ เนื่องจากสามารถ
หาวัตถุดิบในพ้ืนท่ีท่ีมีอยูมาแปรรูปเปนอาหารสัตว เพ่ือลดตนทุนการผลิตและสงเสริมการตลาดสินคาเกษตร
อ่ืนๆ เชน ขาว รํา มันสําปะหลัง หรือขาวโพด ซ่ึงเปนการเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ในอดีตเม่ือป พ.ศ.2558 มีการ
ประชุมปรึกษาหาลือขอความคิดเห็นของสมาชิกในเรื่องการจัดซื้อเครื่องผสมอาหาร เพื่อไดผลิตอาหารสัตว
ใหเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร กลุมผลิตอาหารขนไดครั้งละ 400 กระสอบตอเดือน จึงจะเพียงพอ
ตอการใชภายในกลุมและจัดจําหนาย จําหนายในราคากระสอบละ 280 บาท 

5) กิจกรรมจําหนายกากเบียร ปจจุบันกลุมผูเลี้ยงโคขุนบานหนองขามมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น และ 
มีเกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนเพ่ิมมากข้ึน สภาพการเลี้ยงโคเนื้อในปจจุบันนั้นตองพ่ึงพาปจจัยทางการอาหารเปน
หลัก โดยเฉพาะโภชนะทางพลังงานและโปรตีน ซ่ึงพบวาแหลงพลังงานและโปรตีนสวนใหญมาจากธัญพืชและ
อาหารขนเปนหลัก ดังนั้น สมาชิกกลุมไดมีแนวคิดใหมีการจัดซ้ือกากเบียรเพ่ือลดตนทุนอาหารขนถือวาเปน
แหลงโปรตีนราคาถูก เพ่ือนํามาเลี้ยงโคขุนและจําหนายใหสมาชิกและเกษตรกรผูสนใจ กระสอบละ 30 
กิโลกรัม ราคา 120 บาท 
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6) กิจกรรมการทําปุยอินทรีย เพ่ือเปนการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอมอยางยั่งยืน 
ไดผลิตปุยอินทรียและแกสชีวภาพ เนื่องจากมูลโค
ซึ่งเปนผลผลิตสุดทายจากการเลี้ยงโค นํามาใชเองและ
จําหนายทําใหเกิดรายไดและชวยสงผลตอการอนุรักษ
ธรรมชาติและสงแวดลอม จึงไดมีการจัดทําปุยอินทรีย
ชีวภาพปุยคอกแหง โดยไดรับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กิจกรรมการทําปุยอินทรีย
ชีวภาพทางกลุมไดมีการจัดจําหนายปุยอยู 2 แบบคือ 
1) ปุยคอกแหงบรรจุกระสอบๆ ละ 20 กิโลกรัม 
จําหนายราคากระสอบละ 40 บาท 2) แกสชีวภาพใช
ในกลุม 

7) กิจกรรมเปนสถานท่ีฝกอบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน ปจจุบันกลุมมีหนวยงานตางๆ เขามา
สนับสนุนท้ังภาครัฐและเอกชน จึงจัดเปนสถานท่ีฝกอบรมเกษตรกร โดยมีฐานเรียนรูอยู จํานวน 6 ฐาน ไดแก 
ฐานท่ี 1 ประวัติความเปนมาของกลุมผูเลี้ยงสัตวหนองขาม ฐานท่ี 2 หองแปรรูปเนื้อโคขุน ฐานท่ี 3 โรง-
อบแหงพลังงานแสงอาทิตย ฐานท่ี 4 การผลิตอาหารขน ฐานท่ี 5 การทําหญาหมัก ฐานท่ี 6 การเลี้ยงโคขุน 

4. บทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกตอสถาบัน 
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวหนองขาม ไดจัดทํา

กฎระเบียบและขอบังคับกลุม โดยสมาชิกทุกคนมีสวน
รวมและมีระเบียบการบริหารท่ีชัดเจน สมาชิกจะเขา
รวมประชุม 1 ครั้ง/เดือน เพ่ือปรึกษาหารือและกําหนด
แนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ โดยมีการจด
บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง พรอมท้ังเก็บขอมูล
การทํางานของสมาชิกเพ่ือใชในการวางแผนการตลาด 
นอกจากนี้กลุมยังจัดกิจกรรม เชน การเขารับการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานในสถานท่ีตางๆ ท่ีประสบ
ผลสํ า เ ร็ จ  มี ก า รออกร าน โ อทอป ในงานต า ง ๆ 
ประชาสัมพันธการจําหนายผานชองทางสื่อออนไลน 
ปจจุบันกลุมเปดรานจําหนายเนื้อโคแปรรูปแบบตางๆ 
ณ ท่ีทําการกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวหนองขาม และเปด
ใหบริการทุกวันเพ่ือใหบริการแกสมาชิกและลูกคาผูท่ี
สนใจในผลิตภัณฑของกลุม 

5. ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน 
จากการบริหารจัดการกลุมท่ีชัดเจนทําใหกลุมมีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคง มีผลการดําเนินงานดังนี้ 

ปจจุบันกลุมมีสมาชิกทั้งหมด จํานวน 130 คน มีโคทั้งหมด 295 แยกเปนตัวผู 220 ตัว ตัวเมีย 75 ตัว 
โคขุนท้ังหมด 56 ตัว ขุนโคท่ีกลุม 8 ตัว ขุนโคท่ีสมาชิกขุน 48 ตัว 

 
 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 



 
๑๙ 

ทรัพยสินของกลุม 
1) อาคารศูนยเรียนรู 
2) หองแปรรูป 
3) โรงผสมอาหารสัตว 
4) คอกโคขุนของกลุม 
5) โรงอบแหง พลังงานแสงอาทิตย 
6) เครื่องสับหญา 
7) เครื่องผสมอาหารสัตว 
8) เครื่องชั่งน้ําหนักโค 

 
 
สรุปกลุมมีทรัพยสินรวมคิดเปนมูลคา 6,600,000 บาท ประกอบดวย เงินทุนหมุนเวียน จํานวน 

2,600,000 บาท สังหาริมทรัพย จํานวน 2,000,000 บาท (วัสดุและอุปกรณ) อสังหาริมทรัพย จํานวน 
2,000,000 บาท 

 
 
 
 
 

 
6. การทํากิจกรรมดานสาธารณประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1) มอบปุยคอกใหโรงเรียนบานหนองขาม(ทองงามวิทยา) ในการทํา 
2) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
3) จัดพ้ืนท่ีใหเกษตรกรมาจําหนายสินคาการเกษตรและผลิตผล 
4) เปนศูนยเรียนรู/สถานอบรมของหนวยงานตาง ๆ 
5) รณรงคใหสมาชิกใชปุยคอกทดแทนการใชปุยเคมี 
6) แนะนําใหสมาชิกนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาใชเลี้ยงโค 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 



 
๒๐ 

พ้ืนท่ีเปาหมายและกําหนดการคัดเลือกฯ กรมปศุสัตว ป พ.ศ.2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ก.พ. 62 

11 ก.พ. 62 

12 ก.พ. 62 

8 ก.พ. 62 

 

25 ม.ค. 62 

18 ก.พ. 62 

21 ก.พ. 62 

7 ก.พ. 62 

 

เกษตรกร 

กลุมเกษตรกร 

24 ม.ค. 62 

28 ม.ค. 62 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 



 
๒๑ 
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๒๒ 

 

 

 

 

 

 
ผูประสานงาน/ช่ือผูใหขอมูล  

นางสาวประเทืองทิพย  เสือเอก 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว 
เบอรโทรศัพท/โทรสาร 0 2653 4444 ตอ 2271 โทรศัพทมือถือ  089 016 9568 

E-mail :- transfer6@dld.go.th 

[กลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว] 


