
3 
 

[กลุ่มโครงการพิเศษ  ส านักสง่เสริมและพัฒนาการปศุสตัว์  กรมปศุสตัว]์ 

คุณสมบัติของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

1. เกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) 
1.1 เป็นเกษตรกรสัญชาติไทย มีความประพฤติด ีไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน 
1.2 เป็นผู้ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม 
1.3 เป็นผู้ประกอบอาชีพเล้ียงสัตว์มาไม่น้อยกว่า 5 ป ี
1.4 เป็นเจ้าของฟาร์มสาธิตหรือฟาร์มตัวอย่างภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพ  การเลี้ยง

สัตว์ของกรมปศุสัตว์และ/หรือมีกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ

ทั่วไปอย่างต่อเน่ือง 
1.5 เป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านปศุสัตว์ดีเด่นเป็นพิเศษ และได้เผยแพร่ให้กับส่วนรวมน าไปใช้

ประโยชน ์สมควรแก่การยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น 
1.6 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาเดียวกันมาก่อน 
1.7 มีอาชีพการเล้ียงสัตว์และมีการพัฒนาฟาร์มอย่างต่อเน่ือง 

2. สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์) 
2.1 เป็นกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายหรือเป็นกลุ่มที่

รวมกันอย่างเข้มแข็งและขึ้นทะเบียนเพื่อรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากส่วนราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
2.2 เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ 
2.3 เป็นกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ที่จัดตั้งและด าเนินกิจกรรมมาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2.4 ต้องมีข้อมูลย้อนหลังให้คณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ปี 
2.5 เป็นกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติหรือได้รับ

มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้ 

พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการคัดเลือกในพื้นที่  77  จังหวัด 

ปฏิทินการคัดเลือกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

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

ภายในเดือนตุลาคม 2556 

2. ระดับเขต สนง.ปศข. 1 – 9 ส่งผลการคัดเลือกให้กรมปศุสัตว์

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 
3. ระดับกรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ส่งผลการคัดเลือกให้ กษ.                   

ภายในเดือนมกราคม 2557 
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อาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ชื่อ – นามสกุล นายอารักษ์  สันประเสริฐ 
อาย ุ 52  ป ี

การศึกษาสงูสุด ปริญญาโท 
สถานภาพการสมรส สมรส (นางอารายา  สันประเสรฐิ) 
จ านวนบุตร-ธิดา  รวม 4  คน  

อาชีพ เลี้ยงแพะนม 
ที่อยู่ปัจจุบัน 32/2 หมู่ที่ 2 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 
โทรศัพท ์ 08 3221 0007  
ปศุสัตว์ที่เล้ียง แพะนม 150 ตัว 
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ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน 

นายอารักษ์  สันประเสริฐ เดิมประกอบอาชีพ

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ แต่เน่ืองจากบุตรชาย 2 คนแรก

เป็นโรคภูมิแพ้จนต้องเข้าโรงพยาบาลแบบฉุกเฉิน

เพื่อให้อ็อกซิเจน และต้องเข้ารับการรักษาโดยการฉีด

สารกระตุ้นภูมิทุกสัปดาห์ ต่อมาในปี พ .ศ.2546 

ภรรยาตั้งครรภ์ลูกคนที่ 4 ก็เกิดความกังวลว่าอาจเป็น

โรคภูมิแพ้ตามพี่ๆ ในขณะน้ัน มีญาติผู้ใหญ่มาแนะน า 

ให้ลูกและภรรยาดื่มนมแพะเพื่อช่วยรักษาโรคภูมิแพ้ จึงได้ซื้อนมแพะมาให้ภรรยาดื่ม แต่ไม่สามารถ

ดื่มได้เนื่องจากนมแพะมีกลิ่นสาป จึงพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี ่ยวกับการ เลี้ยงแพะและ

ตัดสินใจซื้อแม่แพะนมมา 1 ตัว น ามาเลี้ยงโดยการผูกไว้กับเสาโรงรถและลงมือรีดนมแพะด้วยตนเอง 

โดยท าความสะอาดแพะก่อนรีดนมอย่างพิถีพิถัน ปรากฎว่าน้ านมแพะที่ได้มีรสชาติดีและที่ส าคัญไม่มีกลิ่น 

เมื่อน านมแพะที่รีดได้มาให้ภรรยาดื่มปรากฎว่าดื่มได้โดยไม่มีกลิ่น และยังได้แบ่งปันน้ านมแพะให้แก่

ญาติผู้ใหญ่ที่ไม่สบายได้ดื่มด้วย เมื่อภรรยาคลอดบุตรชายมีผิวพรรณดีและสุขภาพแข็งแรงมาก ไม่ เป็น

โรคภูมิแพ้และญาติที่ดื่มนมแพะก็มีสุขภาพดีขึ้น ดังน้ัน ในปี พ.ศ.2547 จึงตัดสินใจเกษียณตัวเองจาก

บริษัทโดยผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเลี้ยงแพะเต็มตัว ในช่วงแรกๆ เน่ืองจากขาดประสบการณ์แพะเจ็บ ป่วย 

ตาย สายพันธุ์ไม่ดี ให้น้ านมน้อย ใช้เวลาและแรงงานมาก ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง นายอารักษ์ฯ จึงได้

ศึกษาหาความรู้การเล้ียงแพะจากการอ่านหนังสือ ต ารา ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เข้ารับการฝึกอบรมกับ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ และได้ลงมือเล้ียงแพะด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการน าเอาหลักวิชาการที่ถูกต้องมาประยุกต์ใช้ท าให้สามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งยังพัฒนา

คุณภาพผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น อาทิ การพัฒนาและใช้เครื่องรีดนมแพะ การใช้กระบวนการในการท าความ

สะอาดเต้านมก่อนและหลังรีดแบบครบถ้วน นอกจากน้ี ยังได้ปรับปรุงกระบวนการแปรรูปน้ านม ซึ่งแต่เดิม

ท าด้วยมือแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้หม้อต้มร้อนสองชั้นแล้วน็อคเย็นด้วยน้ าแข็งมาเป็นเครื่อง

พาสเจอร์ไรส์ โฮโมจีไนส์ อุปกรณ์น็อคเย็นและระบบสายพานบรรจุแบบมาตรฐาน (ขนาดเล็ก) 

สามารถผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ได้ 1,500 ขวดภายในเวลา 4 ชั่วโมง ช่วยลดเวลาแรงงานและเพิ่มคุณภาพ

ของน้ านมที่ผลิตได้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านความสะอาด รสชาติและอายุการเก็บ จนปัจจุบันกลายมาเป็น “ฟาอิซ

ฟาร์มแพะ” (ตั้งตามชื่อบุตรชายคนเล็ก) กิจการฟาร์มแพะนมได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ

กรมปศุสัตว์ โดยมีแพะอยู่ทั้งหมด 150 ตัว มีการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ นมแพะสเตอร์ริไรส์ โยเกริต์- 
นมแพะ ส่งให้สมาชิกได้บริโภคถึงบ้านและยังมี

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาหารเมนูแพะ (ข้าวหมก 

แกงแพะต่างๆ แพะตุ๋นยาจีน) สบู่ครีมนมแพะ 

ไอศครีม หมวก กระเป๋า เป็นต้น 
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กิจกรรมผลงานและความส าเร็จของงานทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะ                 

ที่ปฏิบัติงานและความย่ังยืนในอาชีพ  

ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงแพะนมมา 10 กว่าปี นายอารักษ์ฯ ได้พัฒนาการเลี้ยงแพะของฟาอิซฟาร์ม

จนประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย 
1) ด้านพันธุ์และสายพันธุ์แพะ จากเดิมแม่แพะเดิมที่

สามารถรีดนมได้เพียง 1 – 1.5 ลิตร/ตัว/วัน ได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์
แพะมีสายเลือดพันธุ์นมที่สูงข้ึน ได้แก่ พันธุ์ซาแนนขาว ซาแนนด า 

ท็อกเก็นเบอร์กและอัลไฟน์ น้ านมเฉลี่ยอย่างน้อย 2 ลิตรขึ้นไป 

และมากกว่า 1 ใน 3 ของแม่แพะให้นม 3 ลิตรขึ้นไป นอกจากน้ี 

ยังได้พัฒนาสายพันธุ์แพะ “ซาแนนด า” ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบว่า

ให้น้ านมสูง น้ านม มีคุณค่าทางอาหารมากกว่าสายพันธุ์ซาแนนขาว 

และได้ร ับการยอมรับจากผู ้บริโภคว่าน้ านมแพะด ามีผลดีต่อ

สุขภาพ โดยสามารถวางต าแหน่งสินค้าเป็นนมเกรดพรีเมี่ยมที่ ให้

ราคาสูงกว่าน้ านมแพะทั่วไป 50 – 80 % ปัจจุบัน มีแพะ

ซาแนนด าประมาณ 60 ตัว เป็นแม่พันธุ์ที่ให้น้ านมสูงมากกว่า 

25 ตัว และยังมีแพะพ่อพันธุ ์ แพะรุ่น-หนุ่มสาว และลูกแพะ

ซาแนนด าที่จะน ามาทดแทนในรุ่นต่อไปได้อีกจ านวนหน่ึง 
2) ด้านอาหารแพะ ปัจจุบันได้พัฒนาสูตรอาหารและผสมอาหารข้นไว้ใช้เองเพื่อประหยัด

ต้นทุน โดยยึดหลักให้แพะได้รับโปรตีน ไขมัน พลังงาน และสารอาหารอื่นๆ อย่างเหมาะสมกับการ

ใช้งาน โดยมีสองสูตร คือ สูตรส าหรับแพะรีดนมและแพะท้องแก่ และสูตรส าหรับตัวผู้และแพะวัยรุ่น 

มีการจัดท าแปลงหญ้าขึ้นเองเพื่อลดปัญหาโรคพยาธิที่ติดมากับหญ้าตามแหล่งธรรมชาติ ในช่วงแล้ง  

จะให้หญ้าแห้งและฟางในระบบตาข่ายแขวนเพื่อลดการสูญเสียให้กินตลอดเวลา ใช้ผงเกลือแร่รวมกับ

วิตามินเสริมเติมในรางขณะให้อาหารข้นและมีเกลือแร่ก้อนแขวนให้เลียกินได้ตลอดเวลา มีการผลิต

น้ าหมักชีวภาพผสมลงในน้ าดื่มเพื่อช่วยระบบการย่อยอาหาร ลดกลิ่นของปัสสาวะและมูลที่ถ่ายออกมา 

3) ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ มีการท าวัคซีนและการเจาะเลือดเพื่อตรวจโรคโดยปศุสัตว์
เป็นประจ าตามก าหนดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าแพะปราศจากโรค อาบน้ าและก าจัดเห็บไรทุก 2 สัปดาห์  

4) ด้านการจัดการฟาร์ม เป็นฟาร์มที ่ได้รับรอง

มาตรฐานฟาร์มแพะนม มีการบริหารจัดการโดยเน้นความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ออกแบบโรงเรือนแบบยกสูง

เป็นรูปตัวยูท าให้สามารถระบายอากาศได้ดี มีแผ่นมุ้งพลาสติก

รองใต้คอกเพื่อกรองแยกมูลแพะจากน้ าปัสสาวะท าให้มูลไม่แฉะ 

พื้นคอนกรีดราดเอียงและมีรางเชื่อมเพื่อน าน้ าปัสสาวะลงสู่บ่อ

บ าบัด มีการใช้น้ าหมักชีวภาพราดพื้นคอกเพื่อก าจัดกลิ่น ภายใน

แบ่งเป็นสัดส่วนแยกตามประเภทของแพะ นอกจากน้ี ยังมีมุ้งตาข่าย

รอบคอกเพื่อกันยุงและแมลง มีอ่างน้ ายาจุ่มเท้าและสบู่ล้างมือก่อน

ขึ้นคอก 
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[กลุ่มโครงการพิเศษ  ส านักสง่เสริมและพัฒนาการปศุสตัว์  กรมปศุสตัว]์ 

5) ด้านคุณภาพน้ านมแพะ ทางฟาร์มมีขั้นตอนที่พิถีพิถันมากในการรีดนม 
เช่น การแยกคอกเลี้ยงและสถานที่รีดแยกห่างจากกัน แพะที่รีดนมต้องท า

ความสะอาดตามขั้นตอน อันประกอบด้วย การแปรงขน ล้างเต้านมด้วย

น้ าอุ่นจากเครื่องท าน้ าร้อน เป่าด้วยลมและซับด้วยผ้าจนแห้ง จากนั้นพ่น

น้ ายาฆ่าเชื้อก่อนและทดสอบน้ านมแต่ละเต้าด้วยน้ ายา CMT ส่วนการรีดนม
จะรีดด้วยเครื ่องรีดระบบสูญยากาศ นมที่ได้จะลงสู ่ถังเก็บที ่แช่น้ าแข็ง

ตลอดเวลาและจะถูกเก็บในรูปแช่แข็งภายใน 24 ชั ่วโมง เพื ่อรักษา

คุณภาพน้ านม หลังการรีดนมจะจุ่มหัวนมด้วยน้ ายาทุกครั้ง 

6) ด้านการตลาด ปัจจุบันฟาอีซฟาร์มแพะมีผลิตภัณฑ์จากแพะนม ประกอบด้วย นมฟาส-

เจอร์ไรส์และโยเกิร์ต ประมาณ 600 ขวด/วัน นมดิบ นมสเตอริไรส์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ สบู่และ

ครีมนมแพะ นอกจากนี้ มีการจ าหน่ายแพะเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์และแพะเน้ือเพื่อการบริโภค โดยรวมแล้ว 

นายอารักษ์ฯ มีรายได้จากการเลี้ยงแพะหลังหักต้นทุนแล้ว ในปี พ.ศ.2554 เป็นเงิน 223,097 บาท 

พ.ศ.2555 เป็นเงิน 727,507 บาท และ พ.ศ.2556 เป็นเงิน 430,757 บาท โดยสรุปแล้ว นายอารักษ์ฯ 

มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเดือนละประมาณ 35,000 บาท 

 
 
 
 
 

 
 
ความเป็นผู้น าและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ   

นายอารักษ์ฯ เป็นบุคคลที่เป็นผู้น าและผู้เสียสละในชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลส าคัญในการ

วางรากฐานหรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชน ดังน้ี 
1) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอิหม่ามประจ ามัสยิด ฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม (ดอนสะแก) ตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2550 โดยแจกนมแพะพาสเจอร์ไรส์ให้กับผู้มาปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดและผู้มาประชุมในโอกาสต่างๆ 

และมอบรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมแพะเพื่อบ ารุงการศึกษาและศาสนา 
2) เป็นวิทยากรเพื่อบรรยายความรู้ด้านการเล้ียงแพะให้กับหน่วยงานต่างๆ  
3) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเล้ียงสัตว์ให้กับกรมปศุสัตว์ โดยให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ

ในด้านการเล้ียงแพะและเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานต่างๆ  
4) ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหานคร มหาวิทยาลัยจันทรเกษม สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าลาดกระบัง ในการเตรียมแพะเพื่อให้นักศึกษาท าการฝึกปฏิบัติ เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและ

ท าวิจัยด้านการเล้ียงแพะนม 
5) เผยแพร่ข้อมูลด้านการเลี้ยงแพะผ่านทีวีดาวเทียมในรูปแบบของสารคดีและให้ค าปรึกษา

แนะน าการเล้ียงแพะนมแก่เกษตรกรและผู้สนใจผ่านทาง https://th-th.facebook.com/FaizFarm  
6) เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ต้องการหารายได้มาช่วยงานในฟาร์มเพื่อหารายได้เสริมในช่วงปิดเทอม 
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กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

นายอารักษ์ฯ มีแนวคิดและหลักปฏิบัติในการใช้ชีวิตประกอบ

อาชีพการเกษตรด้านการเลี้ยงสัตว์ โดยปฏิบัติตามระบบมาตรฐานของ

กรมปศุสัตว์ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ดังน้ี 
1) มีการใช้วัสดุเศษเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ เช่น 

ต้นกล้วยโดยน าใบกล้วยมาเป็นอาหารเสริมในการเพิ่มปริมาณน้ านม  
2) น ามูลแพะท าเป็นปุ๋ยเพื่อลดการใช้สารเคมี ช่วยรักษาระบบนิเวศเกษตรให้สมบูรณ์ 
3) ท าบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลแพะส าหรับใช้ในครัวเรือน 
4) ใช้สมุนไพรในการรักษาแพะและเพื่อการบ ารุงสุขภาพแพะ  
5) น าเศษอาหารจากการท าความสะอาดรางอาหารสัตว์ไปเล้ียงไก่หรือปลาในบ่อ เศษหญ้าท า

ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยที่ได้น าไปใส่ในแปลงหญ้าและแปลงผัก 
6) ใช้น้ าจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติในการท าความสะอาดฟาร์ม และใช้น้ าประปาให้สัตว์

ดื่มและท าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ปล่อยน้ าเสียสู่คลอง ได้ท าการขุดบ่อบ าบัดไว้กักเก็บน้ าเสียจาก

การล้างคอกแพะ 
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กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 

 

 
เลขที่ 6 หมู่ที่ 6 ต าบลเขาคราม อ าเภอเมือง จังหวดักระบี ่

 

จัดตั้งกลุ่มเมื่อ ปี พ.ศ.2548 วันที่จดทะเบียน วันที่ 17 กันยายน 2551 

เลขทะเบียน 5-81-01-05/1-0014 อายุของกลุ่ม รวม 5 ปี 

สมาชิกแรกตั้ง จ านวน 4 คน สมาชิกปัจจุบัน จ านวน  32  คน  

ประธานกลุ่ม นายอ้าหมีด  บุตรเหล่ เบอร์โทรศัพท์ 08 1788 1107  

ที่ตั้ง เลขท่ี 6  หมู่ที่ 6 ต าบลเขาคราม อ าเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี 
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ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน 

พื้นที่ชุมชนบ้านทะคลอง เป็นพื้นที่

ราบเชิงเขา ประชากรประกอบอาชีพด้าน

เกษตรกรรมเป็นหลัก เกษตรกรส่วนใหญ่

ปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน เป็นอาชีพ

หลักและเล้ียงสัตว์เป็นอาชีพเสริม สัตว์ที่เลี้ยง

ควบคู่กับการท าสวน คือ แพะ โค เป็ดเทศ 

แต่เน่ืองจากเกษตรกรในพื้นที่นิยมบริโภค

แพะจึงมีการเลี้ยงแพะมากที่สุด แต่ เดิม

เกษตรกรนิยมเลี้ยงแพะแบบผูกล่ามหรือปล่อย 
หลังบ้านหรือในสวน เมื่อมีจ านวนแพะเริ่มมากขึ้นท าให้เกิดปัญหาในการเลี้ยงทั้งในด้านอาหารและ

สุขภาพ หลังจาก นายอ้าหมีด บุตรเหล่ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงแพะ จึงได้จัดตั้ง

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะบ้านทะคลอง ขึ้นในปี พ.ศ.2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพันธุ์แพะ 

ปรับปรุงการเลี้ยงและเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งทุน สร้างความสามัคคีและรายได้เสริมแก่สมาชิก 

ภายใต้ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ กลุ่มได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงจากการปล่อยเลี้ยงตาม

ธรรมชาติเป็นการสร้างโรงเรือนแบบยกพื้นสูง มีการจัดแบ่งคอกสัตว์เพื่อแยกพ่อแม่พันธุ์ การจัดการ

ด้านการเลี้ยงแพะ การให้อาหารแพะและการดูแลสุขภาพแพะ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น และ

ได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ใช้ชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

เกษตรกรเล้ียงแพะบ้านทะคลอง” และขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์เมื่อ

วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก 32 คน มีแพะเน้ือในกลุ่มรวม 290 ตัว ประกอบด้วย 

พ่อพันธุ์ 9 ตัว แม่พันธุ์ 176 ตัว แพะรุ่น 63 ตัว และแพะแรกเกิด 42 ตัว ปัจจุบันสามารถผลิตแพะเพื่อ

จ าหน่ายได้เดือนละ 40 – 60 ตัว โดยสรุปแล้วสมาชิกมีรายได้จากการเลี้ยงแพะเดือนละประมาณ 

4,000 – 8,000 บาท 

ความสามารถในการบริหารจัดการสถาบัน 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะบ้านทะคลอง 

มีความสามารถในการบริหารจัดการสถาบัน ดังน้ี  
1. มีคณะกรรมการบริหารและระเบียบข้อบังคับกลุ่มที่

ชัดเจนและมีการปรับเปล่ียนกฏระเบียบข้อบังคับอย่างต่อเน่ือง

ตามข้อเสนอของสมาชิก 
2. มีการแบ่งงานและมอบหมายงานแก่คณะกรรมการ 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
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3. มีแผนการพัฒนากลุ่มและด าเนินการตามแผนงาน ประกอบด้วย 
1) ด้านความรู้ :- ด าเนินการฝึกอบรมความรู้แก่สมาชิก ได้แก่ ความรู้ด้านอาหารสัตว์

และพืชอาหารสัตว์ พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการฟาร์มแพะ การดูแลสุขภาพ ฯลฯ จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กรมปศุสัตว์ 
2) ด้านการจัดการ :- สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงแพะ จากการเลี้ยงแบบ

ปล่อยตามธรรมชาติหรือผูกล่ามมาเป็นแบบคอกและโรงเรือนทุกฟาร์ม มีฟาร์มปลอดโรคเกิดขึ้น 7 

ฟาร์ม และ มีแปลงพืชอาหารสัตว์ เช่น กินนี รูซี่ เนเปียร์ อะตราตัม ฯลฯ รวมทั้งมีการน าวัสดุเหลือใช้

ในท้องถิ่น อาทิ ทางใบปาล์มและต้นสาคูมาแปรรูปเป็นอาหารเล้ียงแพะ 
3) ด้านการผลิต :- ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงแพะของสมาชิกจากเดิมเลี้ยงแพะพันธุ์พื้นเมือง

เป็นพันธุ์ลูกผสมบอร์ แองโกลนูเบียน และซาแนน ปัจจุบันมีแพะพ่อพันธุ์ 9 ตัว แพะแม่พันธุ์ 176 ตัว 

แพะรุ่น 63 ตัว และลูกแรกเกิด 42 ตัว 
4) ด้านเครือข่าย :- กลุ่มมีสมาชิกเพิ่มจากปี 2548 จ านวน 4 ราย เป็น 32 ราย ในปี 2557 

และสามารถขยายเครือข่ายการเลี้ยงแพะเพิ่มขึ้น โดยมีสมาชิกบางส่วนไปจัดตั้งกลุ่มใหม่อีก 1 กลุ่ม 

ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะอ่าวลึกน้อย 

4. กลุ่มมีบริการเพื่อสนับสนุนการเล้ียงแพะของสมาชิก ประกอบด้วย 
1) บริการดูแลรักษาสุขภาพแพะ โดยกลุ่มมี “หมอแพะ” ที่ผ่านการอบรมจากกรมปศุสัตว์ 

และมีกองทุนยาเวชภัณฑ์เพื่อให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ อาทิ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคและการรักษาแพะ

ป่วย เป็นต้น 
2) บริการให้ยืมพ่อพันธุ์แพะของกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกน าไปปรับปรุงพันธุ์แพะของตนเองโดย

ไม่คิดค่าใช้จ่าย  
3) มีแพะสวัสดิการส าหรับสมาชิกเพื่อใช้ในการจัดงานพิธีต่างๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน ฯลฯ 

4) โรงเชือดและช าแหละแพะ เพื่อบริการสมาชิกที่

ต้องการเชือดและช าแหละไปจ าหน่ายหรือแปรรูป

เป็นอาหาร 
5) เครื่องย่อยพืชสด เพื่อใช้ย่อยทางปาล์ม ต้นสาคู

หรือพืชอาหารสัตว์อื่นๆ ส าหรับแปรรูปเป็น

อาหารเล้ียงแพะ 
6) มีคอกขุนแพะ ทั้งที่เป็นคอกขุนกลางและคอกขุน

เฉพาะราย เพื่อให้บริการรับซื้อแพะของสมาชิกที่

ต้องการจ าหน่ายเร่งด่วนและน ามาขุนเพิ่มน้ าหนัก

สร้างความสมบูรณ์ก่อนส่งตลาด 
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บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะบ้านทะคลอง 
มีการประชุมสมาชิก 2 เดือนครั้ง ณ ที่ท าการกลุ่ม ในการ

ประชุมแต่ละคร้ังจะมีการน าเสนอข้อมูล การด าเนินงาน ให้ค า

ปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจน

แนวทางการปฏิบัติงานของกลุ่ม รวมทั้งการแจ้งข่าวสารข้อมูล

และประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ให้สมาชิกได้รับทราบพร้อมทั้ง  

มีการจดบันทึกการประชุมทุกครั้ง  นอกจากน้ี กลุ่มยังจัดให้ม ี
กิจกรรมการท างานร่วมกันของสมาชิก โดยสมาชิกได้มีบทบาทและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ 

เป็นอย่างดี อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุมและน าเสนอข้อมูลในการประชุมทุกครั้ง โดยเฉพาะข้อมูล

ผลผลิตของตนเองเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาด ร่วมกันจัดท าที่ท าการกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพันธุ์แพะจากเดิมเลี้ยงพันธุ์พื้นเมืองปรับมาเป็นแพะพันธุ์ลูกผสม 

การเข้าอบรมหมอแพะอาสา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพแพะ จัดท าคอกรวมแพะขุนและร่วมกันเลี้ยง

โดยสมาชิกจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลแพะคนละวัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการไปเข้ารับการ

อบรมหรือศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ โดยการน าความรู้ต่างๆ ที่ได้กลับมาถ่ายทอดและเผยแพร่เพื่อ

ปรับปรุงความสามารถในการเล้ียงแพะของสมาชิก ให้ดียิ่งขึ้น สมาชิกร่วมกันท าอาหารสัตว์จากต้นสาคู 

โดยการช่วยกันโค่นต้นสาคูและน ามาบดด้วยเครื่องบดทางปาล์มและแบ่งให้กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม

ตามความเหมาะสม สมาชิกช่วยกันสร้าง ซ่อมแซมโรงเรือนหรือปรับปรุงคอกแพะในส่วนที่สึกหรอหรือ 

ผุพังให้แข็งแรงทนทานกว่าเดิม การร่วมกันจัดท าน้ าหมักสมุนไพร นอกจากนี้ ในช่วงที่มีงานส าคัญ

ต่างๆ สมาชิกภายในกลุ่มจะเข้าร่วมพิธีอย่างสม่ าเสมอ ให้ความร่วมมือและเข้า ร่วมกิจกรรมกับทาง

ชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่และเครือข่ายผู้เล้ียงแพะภาคใต้ตอนบนทุกครั้ง 

ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน 

1) ผลจากการพัฒนากลุ่มอย่างต่อเ น่ืองจนมีความ

เข้มแข็งและได้รับการยอมรับ จึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ดังน้ี ปี พ.ศ.2551 ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขาคราม จ านวน 

64,000 บาท เพื่อซื้อถังหมักและท่อพีวีซีส าหรับท ารางอาหาร

เลี้ยงแพะ ปี พ.ศ.2552 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสนับสนุน

วัสดุอุปกรณ์สร้างที่ท าการศูนย์เรียนรู้ จ านวน 20,000 บาท กู้เงิน

ธนาคารออมสิน จ านวน 500,000 บาท เพื่อซื้อแม่พันธุ์แพะ 70 ตัว 

เป็นเงิน 300,000 บาท และปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงแพะ เป็นเงิน 

200,000 บาท ซึ่งปัจจุบันกลุ่มส่งเงินคืนหมดแล้ว และได้รับ

เครื่องย่อยปุ๋ยพืชสด 1 เครื่อง จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่  
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จ านวน 125,000 บาท ปี พ.ศ.2554 ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขาคราม จ านวน 

64,000 บาท เพื่อซื้อพ่อพันธุ์แพะ 2 ตัว และแม่พันธุ์แพะ 7 ตัว  ปี พ.ศ.2556 ได้รับการสนับสนุน

กองทุนยาสัตว์จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ จ านวน 25,000 บาท เพื่อให้บริการแก่สมาชิกและ

ได้รับสนับสนุนแพะนม 11 ตัว (เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 10 ตัว) จากสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ 
2) จัดหางบประมาณในการบริหารจัดการกลุ่ม โดยการระดมหุ้นแรกเข้าจากสมาชิก หุ้นละ 

110 บาท และมีการส่งเสริมการออมของสมาชิกโดยจัดตั้งกองทุนสัจจะก าหนดให้สมาชิกส่งเงินออม

เดือนละ 100 บาท ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือรวมจ านวน 89,182 บาท และมีทรัพย์สินของกลุ่มคิด

เป็นมูลค่า 298,000 บาท โดยกลุ่มมีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายและมีกรรมการควบคุมสมุดเงิน

ฝากชัดเจน 
3) ปัจจุบันสมาชิกของกลุ่มสามารถผลิตแพะและส่งขาย

ให้กับตลาดเดือนละประมาณ 40 – 60 ตัว (แพะมีชีวิตเดือนละ 

20 – 30 ตัว และแพะช าแหละเฉลี่ยเดือนละ 20 – 30 ตัว) โดย

มีรายได้จากการขายแพะรวมทั้งกลุ่มปีละประมาณ 720,000 

บาท – 1,440,000 บาท โดยเฉลี่ยแล้วสมาชิกมีรายได้จากการ

เล้ียงแพะประมาณ 4,000 – 8,000 บาทต่อเดือน 

กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ 
o กลุ่มบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในวันฮารีรายอ (เดือนรอมาฎอน) ปีละ 3 

ทุนๆ ละ 500 บาท เป็นเงินปีละ 1,500 บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน 
o สมาชิกร่วมบริจาคเงินและร่วมแรงในการสร้างห้องน้ ามัสยิดบ้านทะคลอง 
o กลุ่มร่วมบริจาคแพะในงานบุญของชุมชน 
o เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน (โฮมสเตย์) ด้านการเลี้ยงแพะให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั้งในและ

ต่างจังหวัด 
o ร่วมกับหน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม

เทิดพระเกียรติ งานวันเด็ก งานส าคัญทางศาสนา วันส าคัญต่างๆ การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของ

จังหวัด คลินิกเกษตรเคล่ือนที่ และงานประจ าปีของต าบลและอ าเภออย่างสม่ าเสมอ 
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2) กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

o ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปุ๋ยที่ผลิตจากมูลแพะในสวนผลไม้เพื่อลดการใช้สารเคมี  
o ส่งเสริมให้สมาชิกใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพแพะ 
o ส่งเสริมให้สมาชิกน าวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น เช่น ทางปาล์ม สาคูหมัก เพื่อเป็นอาหารแพะ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสานงาน/ชื่อผู้ให้ข้อมูล 

นางสาวประเทืองทิพย์  เสือเอก  
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ส านักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 0 2653 4477 โทรศัพท์มือถือ  08 9016 9568   
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