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[กลุ่มวิจยัและพฒันาการถา่ยทอดเทคโนโลย ีกองสง่เสริมและพฒันาการปศุสตัว ์กรมปศสุตัว]์ 

 
โครงการคดัเลือกเกษตรกร สถาบนัเกษตรกรและสหกรณด์ีเด่นแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
เกษตรกรดีเดน่แห่งชาต ิ(อาชีพเล้ียงสตัว)์ 
สถาบนัเกษตรกรดีเดน่แห่งชาต ิ(กลุม่เกษตรกรเล้ียงสตัว)์ 
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[กลุ่มวิจยัและพฒันาการถา่ยทอดเทคโนโลย ีกองสง่เสริมและพฒันาการปศุสตัว ์กรมปศสุตัว]์ 

โครงการคดัเลือกเกษตรกร สถาบนัเกษตรกรและสหกรณด์ีเดน่แหง่ชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

เกษตรกรดีเดน่แห่งชาต ิ(อาชีพเล้ียงสตัว)์ 
สถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาต ิ(กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสตัว)์ 

 

หลกัการและเหตผุล  

ดว้ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินงานโครงการคดัเลือก

เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี เพ่ือคน้หาเกษตรกร สถาบัน

เกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้

ปรากฏต่อสาธารณชน เสริมสรา้งขวญัและก าลงัใจในการสรา้งผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และ

เป็นแบบอย่างในแนวทางปฏิบัติของบุคคลสถาบันอ่ืนต่อไป ในส่วนของกรมปศุสัตวไ์ดร้ับมอบหมายให้
คดัเลือก จ านวน 2 ประเภท คือ เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเล้ียงสตัว)์ และสถาบนัเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกร

เล้ียงสตัว)์ 

วตัถุประสงค ์

1. เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเล้ียงสตัว)์ 
o เพื ่อคน้หาเกษตรกรอาชีพเ ล้ียงส ัตวที์่ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละ 

บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นของส่วนรวม 
o เพ่ือส่งเสริมใหเ้กษตรกรอาชีพเล้ียงสตัว์ไดท้ างานดว้ยความอุตสาหะ มานะ พยายามและ

พรอ้มท่ีจะแขง่ขนักนัสรา้งผลงานใหป้รากฏต่อสาธารชน 
o เพื่อยกย่องเกียรติคุณของเกษตรกรอาชีพเล้ียงสัตวใ์หป้รากฏและยึดถือเป็นตัวอย่าง 

ในแนวทางการปฏิบติังานของบุคคลอ่ืนต่อไป 
2. สถาบนัเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสตัว)์ 
o เพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสตัวใ์หป้รากฏต่อสาธารณชน

และเป็นตวัอยา่งแก่กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสตัวอ่ื์นๆ 
o เพ่ือพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสตัวใ์หม้ีประสิทธิภาพ

ดา้นปศุสตัวส์งูขึ้ น 
o เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนใหก้ลุ่มเกษตรกรเล้ียงสตัวม์ีการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย สาขา/ประเภทการคดัเลือกของกรมปศุสตัว ์

1. เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (อาชีพเล้ียงสตัว)์ จ านวน 1 ราย 
2. สถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสตัว)์ จ านวน 1 กลุ่ม 
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[กลุ่มวิจยัและพฒันาการถา่ยทอดเทคโนโลย ีกองสง่เสริมและพฒันาการปศุสตัว ์กรมปศสุตัว]์ 

คุณสมบตัขิองเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรท่ีมีสทิธ์ิเขา้รบัการคดัเลือก 

1. เกษตรกร (อาชีพเล้ียงสตัว)์ 
1.1 เป็นเกษตรกรสญัชาติไทย มีความประพฤติดี ไมเ่คยมีประวติัเส่ือมเสียมาก่อน 
1.2 เป็นผูป้ระกอบอาชีพดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต ยอมเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
1.3 เป็นผูป้ระกอบอาชีพเล้ียงสตัวม์าไมน่้อยกวา่ 5 ปี 
1.4 เป็นเจา้ของฟาร์มสาธิตหรือฟาร์มตัวอย่างภายใตโ้ครงการส่งเสริมอาชีพ การเล้ียงสตัว ์

ของกรมปศุสตัวแ์ละ/หรือมีกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นปศุสตัวใ์หแ้ก่เกษตรกรและผูส้นใจทัว่ไป

อยา่งต่อเน่ือง 
1.5 เป็น Smart Farmer ของกรมปศุสตัว ์
1.6 เป็นผูท่ี้มีผลงานทางดา้นปศุสตัวดี์เด่นเป็นพิเศษ และไดเ้ผยแพร่ใหก้บัส่วนรวมน าไป 

ใชป้ระโยชน์ สมควรแก่การยกยอ่งใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่บุคคลอ่ืน 
1.7 พ้ืนท่ีด าเนินการเกษตรตอ้งเป็นพ้ืนท่ีถือครองท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 
1.8 เป็นผูท่ี้ไมเ่คยไดร้บัพระราชทานโล่รางวลัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาเดียวกนัมาก่อน 
1.9 ผูมี้สิทธ์ิไดร้บัการคดัเลือกตอ้งมีคะแนนไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 80 หากมีคะแนนน้อยกว่าท่ี

ก าหนดจะไมพิ่จารณาตดัสิน 
2. สถาบนัเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสตัว)์ 

2.1 เป็นกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายหรือเป็นกลุ่ม 

ท่ีรวมกนัอยา่งเขม้แข็งและขึ้ นทะเบียนเพ่ือรบัการส่งเสริมและสนับสนุนจากส่วนราชการมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
2.2 เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีขึ้ นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวข์องกรมปศุสตัว ์
2.3 เป็นกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสตัวท่ี์จดัตั้งและด าเนินกิจกรรมมาไม่น้อยกวา่ 3 ปี 
2.4 ตอ้งมีขอ้มลูยอ้นหลงัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกวา่ 3 ปี 
2.5 เป็นกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสตัวท่ี์ไมเ่คยไดร้บัพระราชทานโล่รางวลัดีเด่นแห่งชาติหรือไดร้บั

มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี จึงจะมีสิทธ์ิเขา้รบัการคดัเลือกได ้

2.6 กลุ่มท่ีมีสิทธ์ิไดร้บัการคดัเลือกตอ้งมีคะแนนไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 80 หากมีคะแนนน้อยกว่า

ท่ีก าหนดจะไมพิ่จารณาตดัสิน 

พ้ืนท่ีด  าเนินการ ด าเนินการคดัเลือกในพ้ืนท่ี  77  จงัหวดั 
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[กลุ่มวิจยัและพฒันาการถา่ยทอดเทคโนโลย ีกองสง่เสริมและพฒันาการปศุสตัว ์กรมปศสุตัว]์ 

ปฏิทินการคดัเลือกประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

กิจกรรม หน่วยงานรบัผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
กรมปศุสตัว ์
1. ระดบัจงัหวดั สนง.ปศจ.ทัว่ประเทศ ส่งผลการคดัเลือกให ้สนง.ปศข. 

ภายในเดือนตุลาคม 2559 
2. ระดบัเขต สนง.ปศข. 1 – 9 ส่งผลการคดัเลือกใหก้รมปศุสตัว์

ภายในเดือนพฤศจกิายน 2559 

3. ระดบักรมปศุสตัว ์ กรมปศุสตัว ์ ส่งผลการคดัเลือกให ้กษ.                   

ภายในเดือนมกราคม 2560 
4. คดัเลือกเกษตรกร สถาบนั

เกษตรกรและสหกรณดี์เด่น

แห่งชาติ 

คณะอนุกรรมการฯ (กษ.) กุมภาพนัธุ ์2560 

คณะกรรมการคดัเลือก

เกษตรกร สถาบนัเกษตรกรและ

สหกรณดี์เด่นแห่งชาติ (กษ.) 

กุมภาพนัธุ ์2560 

5. จดัท าประกาศกรมปศุสตัว ์ คณะกรรมการกรมปศุสตัว ์ กุมภาพนัธุ ์2560 

6. จดัส่งขอ้มลูประวติั/ผลงาน

เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร

และสหกรณดี์เด่นแห่งชาติ 

คณะกรรมการกรมปศุสตัว ์ กุมภาพนัธุ ์2560 

7. เขา้ร่วมฝึกซอ้มเพ่ือเตรียม

ความพรอ้มส าหรบัการ 
   เขา้รบัพระราชทานโล่รางวลัฯ 

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
ผูแ้ทนกลุ่มเกษตรกรดีเด่น

แห่งชาติ 
และเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

พฤษภาคม 2560 

8. เขา้รบัพระราชทานรางวลั 
   ในพระราชพิธีพืชมงคล 
   จรดพระนังคลัแรกนาขวญัฯ 

เกษตรกร ผูแ้ทนกลุ่มเกษตรกร

ดีเด่นแห่งชาติ และเจา้หนา้ท่ี 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

12 พฤษภาคม 2560 
(งานพระราชพิธีพืชมงคล 
จรดพระนังคลัแรกนาขวญั) 

9. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการกรมปศุสตัว ์ ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 
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[กลุ่มวิจยัและพฒันาการถา่ยทอดเทคโนโลย ีกองสง่เสริมและพฒันาการปศุสตัว ์กรมปศสุตัว]์ 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก 

1. เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเล้ียงสตัว)์ 
o ความคิดริเร่ิมและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสรา้งผลงาน (25 คะแนน) 
o ผลงานและความส าเร็จของผลงาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน

และความยัง่ยืนในอาชีพ (35 คะแนน) 
o ความเป็นผูน้ าและการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมในดา้นต่างๆ (20 คะแนน) 
o การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (20 คะแนน) 

2. สถาบนัเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสตัว)์ 
o ความคิดริเร่ิม (10 คะแนน) 
o ความสามารถในการบริหารและจดัการสถาบนั (35 คะแนน) 
o บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบนั (25 คะแนน) 
o ความมัน่คงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบนั (15 คะแนน) 
o การท ากิจกรรมดา้นสาธารณประโยชน์และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

(15 คะแนน) 
 
เงินรางวลัประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 ดีเด่นระดบัชาติ 

o เกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่น (ดีเด่นแห่งชาติ) จ านวน 10,000 บาท  
o กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น (ดีเด่นแห่งชาติ) จ านวน 10,000 บาท  

 ดีเด่นระดบัเขต 
o เกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่น (ล าดบัท่ี 1)   จ านวน   5,000 บาท  
o กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น (ล าดบัท่ี 1)  จ านวน   5,000 บาท  

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

1. สรา้งขวญัก าลงัใจและความภาคภูมิใจใหแ้ก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดา้นการเล้ียงสตัว์ 

ท่ีไดร้บัรางวลัดีเด่น รวมทั้งท าใหเ้กิดความมุง่มัน่ในการพฒันาอาชีพเล้ียงสตัว ์ใหย้ัง่ยืนและพ่ึงตนเองได ้
2. เป็นแบบอย่างและช่วยกระตุน้ใหเ้กษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดา้นการเล้ียงสตัวร์ายอ่ืนๆ 

เกิดความมุมานะในการพฒันาอาชีพเล้ียงสตัวข์องตนเองและกลุ่มใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
3. การพัฒนาอาชีพการเล้ียงสัตว์ของประเทศในภาพรวมใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม

รปูแบบและมาตรฐานท่ีก าหนด สามารถสรา้งรายไดแ้ละความมัน่คงอยา่งยัง่ยืน แก่เกษตรกรและครอบครวั 

การตดิตอ่ประสานงาน 

น.ส. ประเทืองทิพย์ เสือเอก นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอด

เทคโนโลยี กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว์  0 2653 4477, 0 2653 4444 ต่อ 2271, 73 

E-mail : transfer6@dld.go.th  
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เกษตรกรดีเดน่แห่งชาต ิ(อาชีพเล้ียงสตัว)์ พ.ศ.2560 

 

 
ช่ือ – นามสกุล นางสาววาสนา  กุญชรรตัน ์
อาย ุ 50  ปี 

การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร ์
สถานภาพการสมรส โสด 
อาชีพ เล้ียงแพะนม 90 ตวั 
ที่อยูปั่จจุบนั 74/1 หมู่ที่ 8 ต  าบลทุง่หลวง อ าเภอปากทอ่ จงัหวดัราชบุรี 
โทรศพัท ์ 081 971 5363 

ความคิดรเิริม่และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสรา้งผลงาน 

นางสาววาสนา ก ุญชรร ัตน ์ เป ็นชาวจ ังหว ัด
นครราชสีมา เคยรับราชการที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เ พื ่อเกษตรกรรม ด้วยความที่เป็นคนชอบธรรมชาติและ
การเกษตร ในช่วงที่รับราชการอยู่นั้น ปี พ.ศ.2545 ได้ซื้อสวน
มะม่วง จ านวน 29 ไร่ ในจังหวัดราชบุรี และท าสวนมะม่วงมา
ระยะหนึ่งจึงตัดสินใจลาออกจากราชการ เพื่อหันมาท าอาชีพ
เกษตรอย่างเต็มตัว ด้ วยความที่มี พ้ืนที่มากท าให้ต้อง
สิ้นเปลืองเงินในการก าจัดวัชพืชปีละหลายหมื่นบาท ท าให้
เกิดความคิดว่าจะใช้สัตว์ชนิดใดช่วยในการก าจัดวัชพืชและ 
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ก็ได้ประโยชน์จากการเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นด้วย  ปลายปี พ.ศ.2549 ได้ตัดสินใจท าฟาร์มแพะนมด้วยมีแนวคิดว่า 
การท าฟาร์มแพะนมสามารถจ าหน่ายได้ทั้งน้ านมดิบ แพะปลดระวาง แพะขุน แพะสายพันธุ์ 

นอกจ ากนี้  ยั ง ส าม ารถแปรรู ปน้ า นมแพะได้
หลากหลาย แพะนมจึงเป็นสัตว์ เศรษฐกิจทางเลือกที่มี
ศักยภาพสูงที่สามารถเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ จึงเลือกเลี้ยงแพะ
นมพันธุ์ซาแนน โดยซื้อแม่แพะ 25 ตัว พ่อพันธุ์ 1 ตัว จากการ
เริ่มต้นที่ขาดประสบการณ์และความเข้าใจอย่างท่องแท้ แพะที่
น าเข้ามาในฟาร์มเป็นโรคแท้งติดต่อท าให้ต้องสูญเสียแพะที่
ตั้งใจว่าจะใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ซึ่งหมายถึงต้นทุนก้อนใหญ่ที่ต้อง
หายไป  แต่ด้วยความตั้งใจที่อยากจะท าฟาร์มแพะนม  ท าให้ 
ต้องดิ้นรนเพ่ือให้ฟาร์มด าเนินต่อไปได้ จึงได้ศึกษาข้อมูลจากต ารา ปรึกษาผู้มีประสบการณ์รวมถึงนักวิชาการจาก
กรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่และสถาบันต่างๆ และเริ่มต้นเลี้ยงแพะอย่างเข้าใจมากยิ่งข้ึน 

ปัจจุบันมีพ่อพันธุ์ที่เกิดจากการผสมเทียม 4 ตัว แม่พันธุ์ที่เกิดจากการผสมเทียม 20 ตัว และลูกแพะที่เกิด
ภายในฟาร์ม ประมาณ 90 ตัว มีการบริหารจัดการให้แพะสามารถผลิตน้ านมดิบไดต้ลอดทั้งปี ส่วนที่เหลือจ าหน่าย
เป็นสายพันธุ์ให้กับเกษตรกรที่สนใจ ส าหรับนมแพะที่ผลิตได้เป็นนมแพะระดับดีเยี่ยมและไร้กลิ่น ท า ให้มีตลาด
รองรับอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต สามารถผลิตนมแพะพาสเจอร์ไรซ์และได้รับการ
ยอมรับให้เข้าไปจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าใหญ่ของจังหวัดราชบุรี รวมทั้งได้น าผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากนมแพะได้แก่ สบู่ 
โลชั่น แชมพู ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ สามารถยกระดับจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะขึ้นเป็นผู้ประกอบการ SME 
เป็นรูปแบบที่สามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้เพ่ิมแพะนมสายพันธุ์ท็อกเก้นเบิร์กเลือด 100 % จากการ
ถ่ายฝากตัวอ่อนของกรมปศุสัตว์ จ านวน 4 ตัว และได้ลูกที่เกิดในฟาร์มเลือด 100 % อีก 3 ตัว รวมเป็น 7 ตัว 

ผลงานและความส าเรจ็ของงานทั้งปรมิาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะท่ีปฏิบตังิานและ

ความยัง่ยนืในอาชีพ  
 

น.ส.วาสนา  กุญชรรัตน์ มีการพัฒนาการเลี้ยงแพะและสร้างผลงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยมผีลงานและความส าเร็จดังนี้ 

1. เป็นฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโรซีสระดับ A ฟาร์มแรกของ
ประเทศไทย 

2. เป็นฟาร์มแพะนมที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติการที่ดี
ส าหรับแพะนม (มาตรฐาน Q ของปศุสัตว์เขต 7) 

 
3. ได้รับคัดเลือกให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงและผลิตน้ านมแพะคุณภาพเยี่ยมจากสถาบันสุวรรณวาจก

กสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม   
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4. ได้รับคัดเลือกให้เป็นฟาร์มเครือข่ายโครงการผสมเทียมแพะของศูนย์ผสมเทียมหนองโพ จังหวัดราชบุรี 
5. เป็นสถานที่ส าหรับให้นักศึกษาคณะสัตวบาลและสัตวแพทย์เข้าฝึกงานภาคสนาม 
6. เป็นแหล่งจ าหน่ายแพะนมสายพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดต่างๆ 
7. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะ ได้รับการคัดสรรเป็น OTOP ระดับ 4 ดาว 

การจัดการฟาร์ม 
1. การจัดการด้านการเลี้ยงแพะนม มีการแบ่งแยก

โรงเรือนส าหรับแพะแต่ละประเภท เช่น โรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ 
โรงเรือนแพะสาวทดแทน โรงเรือนลูกแพะหย่านม โรงเรือนส าหรับ
คลอด โรงเรือนแพะเพศผู้ พ้ืนที่ส าหรับแพะออกก าลังกาย เพ่ือให้
ง่ายต่อการจัดการ 

2. การปรับปรุงพันธุ์ จะเลือกเก็บแพะที่มีลักษณ์ดี
ตรงตามสายพันธุ์ไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ภายในฟาร์ม  เพ่ือหลีกเลี่ยง 

การติดต่อของโรคต่างๆ ส่วนการผสมพันธุ์จะใช้วิธีการผสมจริงจากพ่อที่มีอยู่และใช้วิธีการผสมเทียมในบา งครั้ง
หรือเวลาที่ต้องการสายพันธุ์ใหม่โดยศูนย์ผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพหนองโพ จังหวัดราชบุรี 

3. การจัดการด้านอาหารและน้ า จะเตรียมไว้ให้แพะมีกินอย่างเพียงพอและปลูกหญ้าไว้เป็นอาหารหยาบ
ส าหรับแพะ 

4. การจัดการด้านสุขภาพ มีการเจาะเลือดตรวจโรค ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิตามโปรแกรม ตัดแต่งกีบ 
อาบน้ าก าจัดเห็บไร จัดแบ่งเวลาให้แพะออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

5. การดูแลอุปกรณ์การรีดและบริเวณห้องรีดนม ล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ทันทีหลังรีดนมเสร็จ 
6. การป้องกันควบคุมสัตว์พาหะ จัดท ารั้วรอบบริเวณฟาร์มเพ่ือป้องกันสัตว์พาหะเข้าไปในฟาร์ม ส่วนผู้ที่ไม่

เกี่ยวข้องหากมีความต้องการเข้าฟาร์ม ต้องเปลี่ยนรองเท้าบูทและผ่านน้ ายาฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ม 
7. การจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้สะอาด ปลอดโปร่ง และปลอดภัยเป็นส าคัญ โดยบริเวณ

ฟาร์มจะไม่มีขยะ สิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแพะ มีการท าความสะอาดโรงเรือนและ
บริเวณต่างๆ 
การบริหารด้านการตลาด มีช่องทางการจ าหน่ายหลายช่องทาง ดังนี้ 

สามารถจ าหน่ายแพะนมสายพันธุ์ให้กับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยง
แพะและ เกษตรกรทั่ ว ไปที่ ส น ใจ  จ าหน่ ายน้ า นมแพะดิบ ให้ กั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน ด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากนมแพะให้กับบุคคลที่เข้าชมฟาร์ม งาน OTOP เมืองทองธานี 
ตลาดวิถีเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดราชบุรีและแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี ้
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ยังได้ผลักดันสินค้าขึ้นสู่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ของจังหวัดราชบุรี จากการด าเนินงานดังกล่าว ท าให้มีรายได้สุทธิจาก
การเลี้ยงแพะนมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ปี 2557 จ านวน 445,713 บาท  ปี 2558 จ านวน 1,147,679 บาท และปี 
2559 จ านวน 519,139 บาท 
 

ความเป็นผูน้  าและการเสยีสละเพื่อประโยชนส์่วนรวมในดา้นตา่งๆ   
 

น.ส.วาสนา กุญชรรัตน์ เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์และมีความเป็นผู้น าและการเสียสละเพ่ือส่วนรวมในหลายด้านดังนี้ 
1. เป็นตัวแทนเกษตรกรในการร่างมาตรฐานน้ านม

แพะดิบแห่งประเทศไทยปี 2551 โดยส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร  แห่งชาติ (มกอช.) และร่าง
มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ปี 2556 

2. เป็นคณะกรรมการชมรมแพะ–แกะ ส านักงาน
ปศุส ัตว ์เขต 7 รองประธานกลุ ่มแพะราชพฤกษ์ ที่
ปรึกษากลุ่มแพะอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และที่
ป รึ กษาด้ านการแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์ ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 

3. เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ ผ่านสถานีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมวังไกลกังวล (รายการศึกษาทัศน์) และสถานที่ถ่ายท ารายการต่างๆ 
เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนม 

4. เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับ
นักศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการเลี้ยงแพะนม  

5. เป็นวิทยากรบรรยาย แนะแนวให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการท า
ธุรกิจฟาร์ม (การผลิต การวางแผน การจัดการและการตลาด) 

7. เป็นผู้ที่ผลักดันให้เกิดการประกวดแพะ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1 
8. ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนและชุมชน เช่น สนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารว่างในงานวันเด็ก

ให้กับโรงเรียนในชุมชน ร่วมช่วยเหลือและพัฒนาหมู่บ้านในวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหามหาราชินี วันเฉลิม
พระชนพรรษา 5 ธันวามหาราช และอ่ืนๆ อีกตามท่ีหมู่บ้านและชุมชนขอความร่วมมือ เป็นต้น 
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กิจกรรมการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 

น.ส.วาสนา  กุญชรรัตน์ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ดังนี้ 
1. นอกจากปลูกหญ้าแพงโกล่าและเนเปียร์ปากช่อง

หนึ่ง เพ่ือเป็นอาหารส าหรับแพะแล้ว ยังน าทรัพยากรที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ เช่น ใบมะม่วง ต้นกล้วย หญ้าธรรมชาติ น ามาเป็นอาหาร
หยาบส าหรับแพะ เป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดต้นทุนในการซื้ออาหารให้
แพะได้เป็นอย่างดี  

2. น าน้ าที่ใช้แล้วจากการท าความสะอาดโรงเรือนและพ้ืนคอกต่างๆ กลับมาใช้ลดผักสวนครัวที่ปลูกไว้ส าหรับ
บริโภคในครัวเรือนและผลไม้ทุกๆ 7 วัน  

3. มูลแพะจะมีการน ามาใช้ประโยชน์ คือ น ามาผลิตเป็นแก็สชีวภาพน ามาผลิตเป็นปุ๋ยคอกใช้ในแปลงหญ้าและ
สวนผลไม ้

4. มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการน าปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกจากมูลแพะและ
ท าน้ าหมักจากมูลแพะใช้เป็นปุ๋ยและฮอร์โมนบ ารุงแปลงหญ้า และสวนผลไม้ภายใน 

5. การจัดการสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มได้อย่างดีเยี่ยม เช่น ภายในฟาร์มมีต้นไม้ใหญ่เพ่ือเป็นร่มเงา
ส าหรับแพะพักอาศัยหลบแดด และมีการจัดการท าความสะอาดอยู่ตลอดเวลา 
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[กลุ่มวิจยัและพฒันาการถา่ยทอดเทคโนโลย ีกองสง่เสริมและพฒันาการปศุสตัว ์กรมปศสุตัว]์ 

สถาบนัเกษตรกรดีเดน่แห่งชาต ิ(กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสตัว)์ พ.ศ.2560 

 

 
 

 
จดัตั้งกลุ่มเม่ือ ปี พ.ศ.2553 วนัที่จดทะเบียน วนัที่ 1 ธนัวาคม 2554 

เลขทะเบียน 54-3-31-11-1-0285 อายุของกลุ่ม รวม 7 ปี 

สมาชิกแรกตั้ง จ  านวน 12 คน สมาชิกปัจจุบนั จ  านวน  33  คน 

ประธานกลุ่ม นายสุรตัน ์ อินไธสง เบอรโ์ทรศพัท ์ 080 736 1285 

ท่ีตั้ง เลขท่ี 185 หมู่ที่ 10 ต  าบลแสลงพนั อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรรีมัย ์
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[กลุ่มวิจยัและพฒันาการถา่ยทอดเทคโนโลย ีกองสง่เสริมและพฒันาการปศุสตัว ์กรมปศสุตัว]์ 

ความคิดริเร่ิมและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน 

ในปี พ.ศ. 2549 เกิดภาวะเศรษฐกิจทั่วไปชลอตัวส่งผล
ให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ ารวมทั้งราคาโค เกษตรกรที่เลี้ยงโค
เป็นอาชีพขาดทุนจากการจ าหน่ายไม่คุ้มค่ากับการเลี้ยง จึง
จ าหน่ายโคทั้งที่ถูกกดราคา เกษตรกรบ้านสี่เหลี่ยมเจริญก็
ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน หลายคนทยอยขายแม่โคทิ้งไป 
เนื่องจากมีความจ าเป็นเพ่ือน าเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว ในขณะนั้น นายพีระวัฒน์ จันทะสิทธิ์ (ต าแหน่ง
ผู้จัดการกลุ่มในปัจจุบัน) มีความคิดที่แตกต่าง โดยการพลิกวิกฤต 

ให้เป็นโอกาส รวบรวมแม่โคไว้เพ่ือผลิตลูกโคคุณภาพดีเพ่ือขุนจ าหน่าย โดยอาศัยค าแนะน าและการสนับสนุนจาก
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ท าให้เกษตรกรในหมู่บ้านเกิดความเชื่อมั่นในรูปแบบการเลี้ยงดังกล่าว จึงมีการรวมตัวกันรวม 
12 คน เดินทางไปศึกษาดูงานเพ่ิมเติม เพ่ือน ามาพัฒนาแม่พันธุ์จากโคพ้ืนเมืองเป็นโคลูกผสมพันธุ์ยุโรปซึ่งเป็นที่
ต้องการของตลาด เลี้ยงง่าย โตเร็ว ราคาสูง แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรก็ยังประสบปัญหาในด้านการตลาด ถูกผูกขาด 
และเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง จึงได้รวบรวมสมาชิกจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยง
โคเนื้อบ้านสี่เหลี่ยมเจริญขึ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2553 มีสมาชิกแรกเริ่ม 
12 ราย แม่พันธุ์โค 50 ตัว เป็นต้นทุนในการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์
เพ่ือยกระดับคุณภาพโคเนื้อและเพ่ือมีอ านาจต่อรองทางด้านการตลาด 
โดยมีการวางแผนการผลิตและการตลาดให้สอดคล้องกัน ส าหรับ
การตลาดได้มีการท าข้อตกลงกับบริษัทเอกชน ปัจจุบันกลุ่มผู้เลี้ยงโค
เนื้อบ้านสี่เหลี่ยมเจริญมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นเป็น 33 ราย มีโคเนื้อ รวม 492 ตัว 

ความสามารถในการบรหิารจดัการสถาบนั 

1. มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มที่ชัดเจนและท ากิจกรรมใน
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มฯ โดยใช้การออกเสียงตามหลักประชาธิปไตย โดยพิจารณา
ผลงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอตัวเป็นกรรมการบริหารกลุ่ม
ต าแหน่งต่างๆ พร้อมรับทราบบทบาทหน้าที่ของตนและท ากิจกรรมใน
หน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้าน
สี่ เหลี่ยมเจริญ มีผู้บริหารกลุ่มที่มีแนวคิดและทัศนคติที่ดีต่อการ
รวมกลุ่ม ท าให้สมาชิกเกิดความมั่นใจได้ว่าหากเกษตรกรมีการ
รวมกลุ่มจะช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคและเกิดความเข้มแข็งขึ้นใน
เกษตรกรรายย่อยหากสมาชิกทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน 
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2. ที่ท าการกลุ่มเป็นหลักแหล่งชัดเจนและใช้ประโยชน์
อย่างสม่ าเสมอ โดยที่ท าการกลุ่มจะใช้ประโยชน์ในการ
ประชุมประจ าเดือน พบปะสังสรรค์ การอบรมให้ความรู้ของ
สมาชิกกลุ่ม รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านการเลี้ยง
สัตว์และการพบปะพ่อค้าท่ีมาซื้อโคเนื้อ 

3. ก าหนดวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการของกลุ่มอย่างชัดเจน กลุ่มมีการก าหนดแผนการ
พัฒนากลุ่ม โดยด าเนินงานสอดคล้องกับงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.จรัส สว่างทัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ที่ก าหนดให้กลุ่มด าเนินงานตามแผนพัฒนาเป็นขั้นบันได 5 ขั้น ประกอบด้วย ในด้านการปรับปรุงพันธุ์ 
อาหารและการให้อาหาร การจัดการเลี้ยงดู การป้องกันรักษาโรค และการตลาด 

4. กฎระเบียบและข้อบังคับที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับ
จากสมาชิก โดยสมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

5. ประชุมสมาชิกกลุ่มเป็นประจ าและเปิดโอกาสให้
สมาชิกแสดงความคิดเห็น มีการประชุมสมาชิกกลุ่ม ณ ที่ท าการกลุ่ม
ทุกวันที่ 2 ของเดือน เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
ของกลุ่ม เพ่ือประกอบการตัดสินใจของสมาชิกในการเข้าร่วมโครงการ 
ตามมติที่ประชุม 

6. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเลี้ยงของสมาชิกและ
ภาพรวมของกลุ่มที่เป็นปัจจุบันกรรมการบริหารกลุ่มจัดท าบันทึก
ข้อมูลของสมาชิกเป็นรายฟาร์ม บันทึกข้อมูลประจ าตัวสัตว์ รวมบันทึก
ข้อมูลรวมของกลุ่มที่เป็นปัจจุบัน 

บทบาทและการมีสว่นรว่มของสมาชิกตอ่สถาบนั 

บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ ประกอบด้วย 
1. ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม โดยกลุ่มมีการก าหนด

กิจกรรมประเมินตัวเองรายฟาร์ม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 10 คน ก าหนดตัวชี้วัดในการประเมิน และ
แนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อของสมาชิกแต่ละรายรวมทั้งก าหนดกติกาส าหรับผู้ฝ่าฝืน 

2.  จัดท าแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด กลุ่มมีการประชุมเพ่ือติดตามสภาวะ
การตลาดเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือก าหนดแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยให้สมาชิกผลิต
โคขุนที่ได้ขนาด ส่งจ าหน่ายทุกเดือนๆ ละ 20 ตัว 
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3.  กิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกท้ังที่ด าเนินการเองและร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
1) กลุ่มด าเนินการเอง จัดกิจกรรมให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้จัดการกลุ่มมีบทบาท

อย่างมากในการประสานแหล่งความรู้ต่างๆ 
2) กลุ่มร่วมกับหน่วยงานอ่ืน จัดกิจกรรมให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง โดยเฉพาะร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หน่วนงานปศุสัตว์ในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นต้น  เพ่ือสนับสนุนการ
เลี้ยงโคเนื้อของสมาชิก 

4.  ผลผลิตด้านปศุสัตว์ของกลุ่มที่แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมผลผลิต การ
เพ่ิมมูลค่าให้แก่สมาชิกของกลุ่ม การผลิตลูกโคต้นน้ าและโคกลางน้ า เพ่ือส่งโรงฆ่า 
อบต. สลักได การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทั้งจากเครือข่ายโดยเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อใน
รูปแบบต่างๆ 

5. มีสมาชิกต้นแบบหรือเป็นตัวอย่างในด้านการผลิต การแปรรูปหรือ
การตลาดที่สมาชิกน าไปเป็นต้นแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความมัน่คงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบนั 

 

1. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเพิ่มทุนหรือทรัพย์สินของกลุ่ม กลุ่มมีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมทุนหรือ
ทรัพย์สินของกลุ่ม เช่น กองทุนจากสมาชิกรายเดือน กองทุนอาหารสัตว์ กองทุนปุ๋ยคอก เป็นต้น 

2. ระบบการท าบัญชี การตรวจสอบและรายงานบัญชีต่อที่ประชุมกลุ่ม เป็นประจ าทุกเดือน 
3. ทุนด าเนินการและทรัพย์สินของกลุ่มเพิ่มข้ึน ประกอบด้วย โรงเก็บอาหารข้น/หยาบ 1 โรงเรือน โรง

มันหมักยีสต์ 1 โรงเรือน เก้าอ้ีประจ ากลุ่ม และเครื่องสับหญ้า 1 เครื่อง 
4. การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารทุนด าเนินการของกลุ่มให้สมาชิกอย่างยุติธรรม กลุ่ม

มีการรวมหุ้นของสมาชิก และมีกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มเงินทุนของกลุ่มโดยสมาชิกมีส่วนร่วมมีการจัดท าบัญชี การ
ตรวจสอบและรายงานบัญชีต่อที่ประชุมของกลุ่ม กลุ่มมีการบริหารเงินทุนเพ่ือให้เกิดความมั่นคง ดังนี้  1) หุ้นราย
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เดือน 2) หุ้นอาหารสัตว์ 3) หุ้นอาหารส าหรับซื้ออาหารข้นและอาหารหยาบ การรักษาสัตว์ ขายหรือให้บริการแก่
สมาชิกและบุคคลภายนอกเพ่ือให้เกิดผลก าไร และ 4) หุ้นกลุ่มแม่บ้าน   

จากการด าเนินงานดังกล่าว ท าให้กลุ่มมีรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อ ดังนี้ ปี 2557 จ านวน 50,000 บาท 
ปี 2558 จ านวน 100,000 บาท และ ปี 2559 จ านวน 150,000 บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมดา้นสาธารณประโยชนแ์ละการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์  
1. กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือหรือเชื่อมโยงกับกลุ่มหรือเครือข่ายอ่ืน กลุ่มมีกิจกรรมที่ได้รับ

ความร่วมมือจากสมาชิกท าให้กิจกรรมบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของกลุ่ม หรือ
กิจกรรมจากหน่วยงานอื่นที่สมาชิกจะต้องเข้าร่วม มีกิจกรรมสังสรรค์ร่วมกันประจ าปี 

2. การน าสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมหรือท าประโยชน์ต่อสาธารณะหรือชุมชน 
3. ร่วมศึกษาวิจัยกับมหาวิทยาลัย เช่น โครงการวิจัยการพัฒนาการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนผสมผสาน

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านสี่เลี่ยมเจริญ ต าบลแสลงพัน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (2555) โครงการวิจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการประกอบอาชีพการ
เลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรและความเข้มแข็งของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดบุรีรัมย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
(2559) 

4. รว่มโครงการกับองค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพัน โครงการอบรมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อต าบล
แสลงพัน ปี 2557 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมเพ่ือการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ ปี 2558 และโครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมเพ่ือการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ ปี 2559 

5. สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ปี 2556) 
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กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
1. สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านในวันส าคัญต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
2. สมาชิกได้เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP 
3. สมาชิกได้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรักในอาชีพเกษตรกร ผ่าน

กิจกรรมวาดภาพระบายสี 
4. สมาชิกกลุ่มร่วมลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในนาข้าว โดยการขึ้นทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป้ระสานงาน/ช่ือผูใ้หข้อ้มูล 
นางสาวประเทืองทิพย ์ เสือเอก  

นักทรพัยากรบุคคลช านาญการ  กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสตัว ์
กรมปศุสตัว ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 0 2653 4477, 0 2653 4444 ต่อ 2271, 73 E-mail :- transfer6@dld.go.th 

 
 
 
 

mailto:transfer6@dld.go.th
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พื้นที่เป้าหมายและก าหนดการคัดเลือกฯ กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ.2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ธ.ค. 58 

14 ธ.ค. 59 

26 ม.ค. 60 

25 ม.ค. 60 

22 ธ.ค. 59 

21 ธ.ค. 59 
12 ม.ค. 60 

1 ก.พ. 60 

10 ม.ค. 60 

6 ม.ค. 60 

19 ม.ค. 60 

58 

15 ธ.ค. 59 

31 ม.ค. 60 

11 ม.ค. 60 

19 ธ.ค. 59 

20 ม.ค. 60 

26 ธ.ค. 59 

5 ม.ค. 60 

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560 

เกษตรกร 

กลุ่มเกษตรกร 

เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560 
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ประกาศกรมปศุสัตว ์
เร่ือง  ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว)์ และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 

กรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
----------------------------------------- 

ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการโครงการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น กรมปศสุตัว ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในส่วนความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการ
ปฏิบัติ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวม เป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่อไป นั้น 

บัดนี้ กรมปศุสัตว์ ได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น 
(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) กรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้วดังนี้ 
เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 
ล าดับที่ ๑ นางสาววาสนา  กุญชรรัตน์ จังหวัดราชบุรี ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 
ล าดับที่ ๒ นายศักรินทร์  สมัยสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานปศุสัตว์เขต ๘ 
ล าดับที่ ๓ นายสุภกิต  พันธะเสน จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานปศุสัตว์เขต ๖ 
    

รางวัลชมเชย 
๑. นายสมพร  อาภาศิริกุล จังหวัดสระบุรี ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ 
๒. นายสมศักดิ์  ชัยเกิด จังหวัดจันทบุรี ส านักงานปศุสัตว์เขต ๒ 
๓. นายส าฤทธิ์  ยนต์ชัย จังหวัดชัยภูมิ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๓ 
๔. นางสาวดวงดาว  สอนพิมพ์ จังหวัดสกลนคร ส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ 
๕. นายแสวง  ชื่นจิตต์ จังหวัดพะเยา ส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ 
๖. นายซูลกีฟลี  ยูโซ๊ะ จังหวัดปัตตานี ส านักงานปศุสัตว์เขต ๙ 

 

สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) 
 

ล าดับที่ ๑ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๓ 
ล าดับที่ ๒ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หาง

ด าทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน ส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ 

ล าดับที่ ๓ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะสิชล
ก้าวหน้า 
 
 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานปศุสัตว์เขต ๘ 

   /รางวัลชมเชย 
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รางวัลชมเชย 
๑. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะโคก

เจริญ 
จังหวัดลพบุรี ส านักงานปศุสัตว์เขต ๑ 

๒. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี จังหวัดจันทบุรี ส านักงานปศุสัตว์เขต ๒ 
๓. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ                 

บ้านค าแม่นาง-สามแยก 
จังหวัดนครพนม ส านักงานปศุสัตว์เขต ๔ 

๔. กลุ่มเกษตรกรโคเนื้อวังทอง จังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๖ 
๕. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 
๖. กลุ่มเลี้ยงแพะเนื้อบ้านบูเกะกือจิ จังหวัดนราธิวาส ส านักงานปศุสัตว์เขต ๙ 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


