นายสมศักดิ์ ชัยเกิด
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริด้านปศุสัตว์
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
--------------------------------------------

ประวัติเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ดีเด่น
ระดับจังหวัด/ระดับเขต/ระดับชาติ ประจาปี 2560
 ชื่อ-นามสกุล นายสมศักดิ์ ชัยเกิด
 ชื่อฟาร์ม สมศักดิ์ฟาร์ม เลขมาตรฐานฟาร์ม

Std Br 22160-042-226

 เลขประจาตัวเจ้าของแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ 56-2-22-1-41-287
 จดทะเบียนเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556
 แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ประเภทผสมผสาน
 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง เลขทะเบียน 55-2-22-33-1-1415
 เลขประจาตัวประชาชน 3 2203 00864 640
 เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2494 อายุ 64 ปีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทย
 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 37 หมู่ที่ 6 ตาบลกระแจะ อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีรหัสไปรษณีย์
22170 หมายเลขโทรศัพท์ : 085-285 3018
 การศึกษาสูงสุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2520 ที่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
อาเภอ นายายอาม

 สถานภาพ สมรส ชื่อภรรยา นางไสว ชัยเกิด
มีบุตร-ธิดา รวมจานวน 2 คน(ชาย จานวน 1 คน หญิง จานวน 1 คน)
 อาชีพหลัก การเลี้ยงไก่เนื้อรุ่นละ 35,000 ตัว
 อาชีพรอง/อาชีพเสริม การทาสวนผลไม้ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การเลี้ยงปศุสัตว์อื่นๆเสริมรายได้
 ชนิดและจานวนปศุสัตว์ที่เลี้ยง
1. ไก่เนื้อ 35,000 ตัว 2. สุกรพันธุ์
3. สุกรหลุม 4 ตัว

4ตัว
4.หมูปุา 20 ตัว

5. ไก่ไข่ 90 ตัว 6. ไก่พื้นเมือง
7. ไก่ดาภูพาน 10 8. ไก่ต๊อก

80 ตัว
4 ตัว

9. ไก่เบตง 10 ตัว 10.ไก่ไซ่ง่อน 20 ตัว
11. ไก่งวง 5 12.เป็ดเทศ 10 ตัว
13. ห่าน 2 ตัว
15.ม้า 5 ตัว

14.กวาง 5 ตัว

 พื้นที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ของตนเอง จานวน 30 ไร่ (ทาสวน 22 ไร่ การเกษตร
ผสมผสาน 8 ไร่)
 ผลงานดีเด่น รวม 4 กิจกรรม (ทุกกิจกรรมต้องบรรยายสรุปพร้อมภาพประกอบ)
1. กิจกรรมความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค
นายสมศักดิ์ ชัยเกิด เป็นเจ้าของแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ อาชีพเดิมคือการทาสวนผลไม้
จานวน 30 ไร่ เช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด ฯลฯ ซึ่งประสบกับปัญหาด้านการตลาดจากราคาผลผลิตตกต่า
เนื่องจากผลผลิตสินค้าล้นตลาดและเล็งเห็นว่าอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้เพียงอย่างเดียวทาให้มีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จึงคิดหาทางประกอบอาชีพอื่นเพื่อเสริมรายได้โดยตัดสินใจเลือกอาชีพเลี้ยงไก่เนื้อ เมื่อปี
พ.ศ.2519โดยเริ่มสร้างโรงเรือนหลังแรกเป็นโรงเรือนแบบเปิด เลี้ยงไก่เนื้อได้ 5,000 ตัว ซึ่งการเลี้ยงไก่เนื้อ เมื่อใน
อดีตเป็นแบบรับจ้างเลี้ยง ได้ค่าตอบแทนตามจานวนไก่ที่เหลือในวันที่จับไก่ส่งตลาด เทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในโรงเรือนอยู่ในระดับต่า ต้องจุดตะเกียงแก๊สเพื่อใช้กกลูกไก่ แต่ด้วยความมานะอุตสาหะในการประกอบอาชีพ
เลี้ยงไก่เนื้อของนายสมศักดิ์ ชัยเกิด ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การลองผิดลองถูกในการเลี้ยงไก่เนื้อ รวมแล้วไม่น้อย
กว่า 35 ปี จวบจนถึงปัจจุบันสามารถเลี้ยงไก่เนื้อส่งบริษัทเพื่อการส่งออกได้ถึงรุ่นละ 35,000 ตัว เลี้ยงได้ปีละ
ประมาณ 5 รุ่นโดยมีโรงเรือนในระบบควบคุมอากาศและอุณหภูมิภายในเล้า ( Evaporative cooling system )

จานวน 2 หลัง พร้อมติดตั้งระบบการให้อาหารและน้าแบบอัตโนมัติ มูลค่าประมาณ 6 ล้านบาทและในแต่ละปี
สามารถทารายได้ให้แก่ครอบครัวประมาณปีละไม่ต่ากว่า 2 ล้านบาท จนปัจจุบันได้กลายมาเป็นอาชีพหลักของ
ครอบครัว
ปี 2549 เริ่มแนวความคิดการพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนามาปรับใช้ในการดารงชีวิต สามารถพึ่งตนเองด้วยการทากิจกรรมหลายอย่าง เช่น การเลี้ยงหมู ไก่ เป็ด
ปลา บ่อแก๊สชีวภาพ ทานาข้าว มีการนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกังองค์ความรู้วิทยาศาสตร์
หลายด้าน จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตัวเองและสภาพพื้นที่ พร้อมทั้งนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
ดารงชีวิต ส่งผลให้ขยายแนวคิดการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปยังเครือญาติ เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน คนใน
ชุมชนและนอกชุมชน โดยใช้งบประมาณจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ และจากหน่วยงานราชการต่างๆ จึงก่อเกิด
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานจากการปฏิบัติจริง โดยใช้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนและศึกษา
งานของสมาชิกกลุ่ม องค์กรภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงานด้านการเกษตร
ให้กับยุวชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในนามชื่อแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ประเภทผสมผสาน ตามเลขทะเบียน
ที่ 56-2-22-1-41-287 มีกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเรียนรู้ดังนี้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. หลักสูตรในการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
1.1 หลักการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 การพึ่งพาตนเองตามวิถีพอเพียง
๑.๓ การทาสวนและการเลี้ยงสัตว์แบบเกษตรอินทรีย์
1.4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
1.5 การปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร

2. หัวข้อการบรรยายภาควิชาการ
2.1 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ความพอเพียงในแนวทางวิถีพุทธ
2.3 เกษตรอินทรีย์
3. ฐานการเรียนรู้
3.1 การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
3.2 การทาน้าส้มควันไม้
3.3 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
3.4 การเลี้ยงไก่ไข่ (อารมณ์ด)ี
3.5 การเลี้ยงสุกรพื้นเมือง
3.6 การทาบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในกิจกรรมในครัวเรือน
3.7 การทาน้าหมักชีวภาพ
3.8 การเลี้ยงหนอนพันปีสาหรับการเลี้ยงสัตว์ปีกและปลา
3.9 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสานหลายสายพันธุ์ในบ่อเดียวกัน
3.10 การทานาสาธิตไว้สาหรับบริโภคในครัวเรือน
3.11 การปลูกพืชผักสวนครัวและการปลูกพืชสมุนไพร
3.12 การทาสวนผลไม้ อาทิเช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด กล้วยไข่ ฯลฯ
3.13 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาทิเช่น ไส้กรอกอีสาน แหนมหมู หมูหยอง
-การนาผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ภายในศูนย์ไปจาหน่ายในราคาพิเศษในงานอาเภอเคลื่อนที่ จังหวัด
เคลื่อนที่และตลาดนัดชุมชน

2. กิจกรรมผลงานและความสาเร็จ
o ด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
ทาสวนผสมผสานในพื้นที่ 8 ไร่ แบ่งเป็น ทาสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด กล้วยไข่ และ
ได้มีการเลี้ยงไก่ไข่ หมูหลุม เป็ด ไว้เพื่อบริโภคและเหลือขาย อาหารที่ให้เป็นอาหารธรรมชาติ เช่น ผักหญ้า แมลง
ปลวก ราข้าว ข้างเปลือก ต้นกล้วย หนอนพันปี และอาหารสาเร็จรูปบ้าง และต่อมาได้มีการเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น
ได้แก่ ไก่พื้นเมือง หมู กวาง ม้า ห่าน ปลา และได้มีการทาบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งการ
เลี้ยงสัตว์ในสวนมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เป็นแหล่งสาธิตเพื่อการศึกษาดูงาน
2. ใช้มูลสัตว์เป็นหลักในการทาปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในแปลงพืชสวนไร่นา
3. กาจัดเศษเหลือทิ้งในแปลงพืชสวนไร่นา เช่น ฟางข้าว แกลบ เศษผัก ผลไม้ ใบไม้ ฯลฯ
4. เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมุนเวียนกลับมาใช้ในพืชสวนไร่นา
5. ลดรายจ่ายในครัวเรือน และการประกอบอาชีพ
และได้เริ่มเรียนรู้การทาปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อการจัดการทรัพยากรในการพึ่งพาตนเองได้อย่างครบ
วงจร ด้วยการเลี้ยงหมูหลุมเพื่อเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีชีวิต จากภูมิปัญญาชาวบ้านการเลี้ยงหมูให้ได้มากกว่า
หมู โดยการสร้างคอกขนาด 3 x 6เมตร ลึก 90 – 100 ซม. รองพื้นด้วยแกลบ 30 ซม. เลี้ยงหมูได้ 10 ตัว เป็น
เวลา 3 เดือน ราดด้วยน้าหมักจุลินทรีย์เพื่อลดกลิ่นและช่วยย่อยขี้หมู ซึ่งจะได้ขี้หมูประมาณ 8 – 10 ตัน โดยทา
การเลี้ยงหมูหลุมประมาณ 3 – 4 รุ่นต่อปี จะได้ปุ๋ยปีละ 32 – 40 ตัน ซึ่งเพียงพอสาหรับการใช้ในสวน
การเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมืองแบบปล่อยในสวนผลไม้ เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมธรรมชาติของ
สัตว์ ไก่ได้มีการคุ้ยเขี่ย ไซร้ขน คลุกฝุุน มีบริเวณได้วิ่งเล่น มีร่มเงาไม้ที่เหมาะสมได้คลายร้อน มีการดูแลสุขภาพ
สัตว์โดยการให้น้าผสมกับน้าหมักจุลินทรีย์ ไก่มีสุขภาพแข็งแรง มีการให้ผลผลิตทนและนาน

การถนอมอาหารเก็บไว้ยามขาดแคลนเพื่อเลี้ยงสัตว์

o ด้านอาหารสัตว์
เน้นวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ต้นกล้วย ผลไม้ตามฤดูกาล ผัก กล้วยน้าว้า มะละกอสุก ใบ
ตาลึง หญ้าเปีย เพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านอาหาร และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์สุงสุด

o การป้องกันโรคและการสุขาภิบาลที่ดี
มีการเลี้ยงสัตว์โดยแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน มีการเลี้ยงในปริมาณที่เหมาะสมไม่แออัด ใช้อวน
หรือตาข่ายกั้นระหว่างโรงเรือนภายในและกั้นบริเวณรอบนอก ให้มีบริเวณที่พอเหมาะ มีการใช้จุลินทรีย์ผสมน้าให้
สัตว์ได้กินเป็นประจา และสัตว์ในฟาร์มจะเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้วิถีตามธรรมชาติ และมีใช้สมุนไพรในการ
ดูแลปูองกันโรคในสัตว์ เช่น ฟูาทลายโจร ขมิ้นชัน ตะไคร้หอม บอระเพ็ด ฯลฯ

o ด้านการตลาด

1. การประชาสัมพันธ์แบบเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภค
- การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านการบอกปากต่อปาก จากผู้บริโภค ผู้มาร่วมเรียนรู้ และ
จากการได้รับเชิญร่วมจัดนิทรรศการต่างๆ
- ผู้บริโภคสามารถเข้ามาศึกษาดูงานด้านการผลิตที่แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
และสามารถซื้อได้โดยตรง
- ร่วมจัดนิทรรศการต่างๆ เช่น อาเภอยิ้ม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มหกรรมสินค้า
ปศุสัตว์ เป็นต้น
2. การจัดการผลผลิตด้านการตลาด
- รักษามาตรฐานการผลิต ใหม่ สด สะอาด ปราศจากสารเคมี
- มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค

การแปรรูปผลิตภัณฑ์
รายได้จากการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์หลังหักต้นทุนแล้ว

ปี

ปี 2555 จานวน 1,600,000 บาท
ปี 2556 จานวน 1,630,000 บาท
ปี 2557 จานวน 1,655,000 บาท
ปี 2558 จานวน 1,600,000 บาท
2559 จานวน 1,200,000 บาท

3. กิจกรรมความเป็นผู้นาและการเสียสละเพื่อส่วนรวม
นายสมศักดิ์ ชัยเกิด เป็นผู้ประกอบอาชีพสุจริตตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ชอบช่วยเหลือเผื่อแผ่แก่
เพื่อนบ้านเป็นประจา ประกอบกับมีหน้าที่ดูแลทั้งเรื่องสุขภาพเพราะตนเองเป็นแพทย์ประจาตาบลและดูแล
ช่วยเหลือทั้งเรื่องการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ด้านการเลี้ยงสัตว์) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เสนอแนะวิธีการเลี้ยงสัตว์
ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้ามาขอความรู้ในเรื่องต่างๆตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อตนเองยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมแล้ว จึงได้มีความคิดในการใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองที่จะช่วยเหลือสังคมรอบข้าง โดยการประสานงานกับหน่วยราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้อง
อาทิเช่น สานักงานปศุสัตว์อาเภอ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ สานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานพัฒนาที่ดิน
จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้สถานที่บริเวณในเขตบ้านตนเองเป็นจุด
สาธิตในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในด้านต่างๆ เพื่อให้สมาชิกรอบๆข้างและบุคลทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้อาชีพ
ฝึกปฏิบัติจริง เพิ่มทักษะโดยการประยุกต์เอาวิถีพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น พื้นฐานทางภูมิศาสตร์สภาพแวดล้อม
และภาวะทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นมาเป็นองค์ประกอบในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเริ่มจัดตั้งด้วยการ
รวบรวมสมาชิกจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปี พ.ศ.255 1 แรกเริ่มมีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มจานวน 11 ราย โดย
ทางกลุ่มได้ดาเนินการประสานกับหน่วยราชการต่างๆเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้คาปรึกษา โดยปลูกฝังหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมี ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) สาขาอาเภอนายายอาม (โดยนายชฎินลาพูลตาแหน่ง
ผู้จัดการ ธกส.) เป็นผู้อบรมให้ความรู้และแนวทางการดาเนินงาน จากนั้นได้ประสานงานกับหน่วยงานส่งเสริม
อาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานปศุสัตว์อาเภอนายายอาม และศูนย์ศึกษาและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดาริฯ อ่าวคุ้งกระเบน มาอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงเป็ดเทศและขอรับการสนับสนุนพันธุ์เป็ดเทศ
รายละ 7 ตัว เพื่อนามาเลี้ยงแบบการเลี้ยงสัตว์หลังบ้าน ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจานวน 50 ครัวเรือน
และมีการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ดังนี้ สุกรพื้นเมือง จานวน 3 ราย จานวนสุกร ๗๐ ตัว สนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่อายุ 1
วัน จานวน 50 ราย จานวนลูกไก่ไข่ 1,000 ตัว ปัจจุบันคงเหลือสมาชิกที่เลี้ยงไก่ไข่ 25 ราย คงเหลือไก่ไข่ประมาณ
500 ตัว เป็ดบาร์บารี่ 2 4 ราย จานวนเป็ด 300 ตัว ซึ่งผลผลิตปศุสัตว์ที่ได้นั้น นายสมศักดิ์ ชัยเกิด ได้รวบรวม
นาไปจาหน่ายในราคาที่ถูกกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป เพื่อลดภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นของประชาชนในพื้นที่ใน
โอกาสต่างๆ เช่น งานอาเภอเคลื่อนที่ และงานจังหวัดเคลื่อนที่ในพื้นที่ใกล้เคียง
นอกจากนี้นายสมศักดิ์ ชัยเกิด ในฐานะที่เป็นประธานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ยังได้มีความคิดริเริ่มการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมานั้น เคยทดลองเลี้ยงตะพาบน้า
จาหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางทั่วไปแต่ประสบปัญหาขาดทุน บ่อซึ่งเคยเลี้ยงตะพาบน้าซึ่งว่างลงและไม่ได้ใช้
ประโยชน์ประกอบกับวัสดุที่เหลือใช้ในการเกษตร ได้แก่ต้นกล้วยไข่ ที่เหลือจากการขายผลแล้ว นายสมศักดิ์ ชัย
เกิดจึงได้มีความคิดที่จะเลี้ยงสุกรพื้นเมือง เพื่อเป็นการเสริมรายได้และเป็นสถานที่กาจัดวัสดุที่เหลือใช้จากการ
ปลูกไม้ผล เริ่มแรกเลี้ยงสุกรพื้นเมืองจานวน 4 ตัว เป็นพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 3 ตัว โดยใช่บ่อที่เคยเลี้ยงตะพาบที่
เคยใช้มาดัดแปลงทาเป็นคอกเลี้ยงสุกรพื้นเมือง จากการเลี้ยงทาให้มีความรู้ว่าสุกรพื้นเมืองมีความทนทานเลี้ยงง่าย
ให้ลูกดก คอกละไม่ต่ากว่า 12 ตัว และได้ขยายพื้นที่เลี้ยงและเพิ่มจานวนสุกร ปัจจุบันมีสุกรพื้นเมืองจานวน
ทั้งหมด 20 ตัว แต่การเลี้ยงสุกรที่มีจานวนมากขึ้น ทาให้มีปัญหาในการอาหารมาเลี้ยงตามมา นายสมศักดิ์ ชัยเกิด
จึงคิดประดิษฐ์ดัดแปลงสร้างเครื่องหั่นต้นกล้วย โดยการนาเอาเครื่องยนต์เก่ามาดัดแปลงติดตั้งส่วนประกอบ

เพิ่มเติมมาใช้สาหรับทุ่นแรงในการหั่นต้นกล้วยโดยเครื่องหั่นต้นกล้วยนี้สามารถหั่นต้นกล้วยและผสมอาหารได้
600 กิโลกรัม ต่อ ชั่วโมง นับว่าเป็นภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจากการสังเกตและประสบการณ์โดยแท้จริง และจากการ
เลี้ยงสุกรพื้นเมืองและสัตว์ปีกในศูนย์เรียนรู้ฯ ยังมีมูลสัตว์ที่มีธาตุไนโตรเจนสูง เหมาะสาหรับเป็นส่วนประกอบใน
การทาปุ๋ยชีวภาพ นายสมศักดิ์ ชัยเกิด ได้ทาการดัดแปลงเครื่องหั่นหยวกกล้วย โดยการเปลี่ยนแปลงหน้าแปลน
และใบมีดให้เหมาะสม ซึ่งสามารถนาไปทาเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพได้ชั่วโมงละ 1,200 กิโลกรัม และได้นาปุ๋ยชีวภาพ
ไปใช้ในสวนของตนและได้ดาเนินการฝึกให้สมาชิกในกลุ่มสามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้จริง และแจกจ่ายให้เพื่อน
สมาชิกได้นาไปใช้ในการเกษตรกรรม

ออกจาหน่ายสินค้าปศุสัตว์ในงานอาเภอเคลื่อนที่อ.นายายอาม

อบรมนักศึกษากิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดาริฯ

ประกาศเกียรติคุณ ผลงานและรางวัลที่ได้รับ
-ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจาตาบล ประจาปี พ.ศ.2518
-ผ่านการอบรม โครงการวางแผนครอบครัว ปี พ.ศ.2523
-ตาแหน่งแพทย์ประจาตาบล รางวัลชั้นที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2542
-ตาแหน่งแพทย์ประจาตาบล รางวัลชั้นที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2549
-ผ่านการฝึกอบรม การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1/2552
-ผ่านการอบรม ผู้นาเกสรกรโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ปี พ.ศ.2553
-เป็นผู้สนับสนุนด้านทุนทรัพย์ในงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 5
ธันวาคม ปี พ.ศ.2553
-เป็นผู้ร่วมดาเนินการระดมกระสอบทรายเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากมหา
อุทกภัย ปี 2554
-สนับสนุนเงินเพื่อซื้อชุดกีฬาให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไทร ปี พ.ศ.2554
-ตาแหน่งแพทย์ประจาตาบล รางวัลชั้นที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2554
-ผ่านการอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ (ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน)
ปี พ.ศ.2553
-ผ่านการอบรมผู้ประกอบการระบบคอมพาร์ทเม้นต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก
-ผ่านการอบรมหลักสูตร วิทยากรโครงการผลิตอาหารปลอดภัย ปี พ.ศ.2554
-ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ในการประกวดศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับ
ปศุสัตว์เขต ปี พ.ศ.2555
-ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดศูนย์การเรียนรู้ (ด้านการเกษตรกรรม) ของเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดในการประกวดระดับจังหวัดจันทบุรีปี พ.ศ.2556
- ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น ลาดับที่ 2 ระดับเขต ประจาปี พ.ศ. 2555
-ได้รับรางวัลพระราชทาน “ผู้ปิดทองหลังพระ” ประจาปี พ.ศ.2556
- ได้รับคัดเลือกเป็น Smart Farmer ต้นแบบ สาขาไก่เนื้อ และสาขาเศรษฐกิจพอเพียง
-ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสถาบัน กลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจาปี 2557
- ได้รับรางวัลชมเชยเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี 2558
- ได้รับรางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด่นด้านการเลี้ยงสัตว์ระดับเขต ประจาปี 2558
- ได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นด้านการเลี้ยงสัตว์ ลาดับที่ 2 ระดับเขต ประจาปี 2559

รางวัลเกษตรกรดีเด่น และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นในปี 2558-2559

เป็นวิทยากรอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิการปฏิบัติงาน

ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ

4. กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากการเลี้ยงสุกรพื้นเมือง นายสมศักดิ์ ชัยเกิด ได้พบปัญหาจากมูลสุกรที่มีจานวนมากขึ้นและส่ง
กลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านรอบข้างและยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันที่เป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อโรคโดยได้ไปศึกษา
วิธีการกาจัดกลิ่น พบว่ามีวิธีการกาจัดกลิ่นและยังสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนสามารถใช้ในครัวเรือน นั่น
คือการสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ นายสมศักดิ์ ชัยเกิด จึงได้ไปศึกษาดูงานวิธีการสร้างบ่อแก๊สชีวภาพและได้นามาสร้าง
ซึ่งเป็นแบบถังหมัก โดยใช้ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ปรากฏว่าใช้ได้ผลดีสามารถลดปัญหากลิ่นได้และยังมีแก๊ส
ชีวภาพสาหรับใช้ในครัวเรือน แต่ด้วยขนาดบ่อแก๊สแบบถังหมักมีขนาดเล็กเกินไปไม่เพียงพอสาหรับการรองรับมูล
สุกร จึงได้มีการสร้างบ่อแก๊สที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเหมาะสาหรับการรับมูลสุกรที่มีมากขึ้นทุกวัน จึงสร้างบ่อแก๊สแบบ
มินิฟิกส์โดมฝังลงไปในดินที่มีขนาด 9.42 ลูกบาศก์เมตร แก๊สที่สามารถนาไปใช้ในครัวเรือนสามารถลดการใช้แก๊ส
แบบบรรจุถังจากท้องตลาดได้ และในอนาคต นายสมศักดิ์ ชัยเกิด มีแนวทางในการพัฒนาระบบแก๊สชีวภาพนี้
นาไปใช้ในการกกลูกไก่จานวน 35,000 ตัว ในฟาร์มไก่เนื้อของตน เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเป็นการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในตัวได้อีกด้วย กากที่เกิดขึ้นจากบ่อแก๊สที่หมักแล้วยังสามารถนาไปใช้สาหรับทาปุ๋ยชีวภาพ
เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกพืชผักผลไม้ได้ทันที นอกจากนั้น นายสมศักดิ์ ชัยเกิด ยังมีวิธีลดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ที่มี
ปริมาณมากในฟาร์มโดยการใช้น้าหมักจุลินทรีย์พ่นลงไปในอาหารและภายในพื้นโรงเรือนสัตว์เลี้ยงทาให้เกิดการ
ย่อยสลายของมูลสัตว์และช่วยลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ นับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกวิธีและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
ของชาวบ้าน จากการใช้น้าหมักจุลินทรีย์ในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นในฟาร์ม จนได้รับคาชมจากหน่วยงานของ
ราชการและได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์ชาวบ้านในเรื่องการแก้ไขปัญหาลดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากฟาร์มปศุสัตว์ จึง
ได้รับเชิญจากสานักงานปศุสัตว์อาเภอนายายอามมาเป็นวิทยากรพิเศษเรื่องการลดกลิ่นเหม็นในฟาร์มเป็ด ซึ่งเคย
เกิดกรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากฟาร์มเป็ดในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตาบลวังใหม่ อาเภอนายายอาม โดยมีหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ฟาร์มมาตรฐานกรมปศุสัตว์เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและลดการขัดแย้งบาดหมางระหว่างผู้ประกอบการการเลี้ยงปศุสัตว์และชุมชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากกลิ่นรบกวนซึ่งเกิดขึ้นจากฟาร์มปศุสัตว์
- การใช้น้าหมักชีวภาพ ร่วมกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อกาจัดกลิ่นในคอกสัตว์ และการดูแล
รักษาสุขภาพสัตว์
- ใช้สมุนไพรร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ เพื่อดูแลรักษาสัตว์
- หมุนเวียนนามูลสัตว์มาผลิตแก๊สชีวภาพไว้ใช้เองเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

5.ความมีคุณธรรมตามหลักศาสนา
มีความซื่อสัตย์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความรักในเพื่อนบ้านในชุมชน มีความเอื้ออาทร ไม่หมกมุ่น
ในอบายมุข มีความกตัญญูต่อผู้มีคุณ เป็นตัวอย่างที่สาคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งทางด้าน
การปลูกพืช ผัก ผลไม้และการเลี้ยงสัตว์
6.ผลงานสร้างคุณประโยชน์
นายสมศักดิ์ ชัยเกิด ได้นาความรู้จากประสบการณ์มาประยุกต์ปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมใน
การดารงชีวิต โดยผสมผสานกับองค์ความรู้ เทคนิคการเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ประยุกต์ แบบผสมผสานด้วย
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่ต้องการทา
เกษตรตามหลักการพึ่งพาตนเอง สามารถนาไปปฏิบัติตามได้จริง ศึกษาองค์ความรู้ในการทาเกษตร/ปศุสัตว์
อินทรีย์ต้นทุนต่า ด้วยวิธีปลูกพืชปลอดสารพิษ การเลี้ยงสัตว์โดยไม่ใช้ปฏิชีวนะนอกจากจะลดต้นทุนในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตที่ได้ สร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหา ผ่านกลุ่มของ
ชุมชนหรือเรียกว่า (จากกลุ่มสู้กลุ่ม) พัฒนาร่วมของสมาชิกในชุมชน แล้วได้ให้สมาชิกในกลุ่มนาสินค้าไปจาหน่าย
ตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม

7.การขยายผลงาน
นายสมศักดิ์ ได้สร้างตัวอย่างของความสาเร็จในการดาเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเอง จนสามารถ
แบบอย่างให้กับคนในชุมชนหรือเกษตรกรที่สนใจจะได้นาไปปฏิบัติ ตามรูปแบบการนาไปใช้เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับแต่ละบุคคลหรือชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ การพัฒนาพื้นที่ ที่ทาการเกษตรหรือปศุสัตว์
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ให้กับชุมชน แบบมีส่วนร่วม มีเครือข่ายในการขยายผลงานใน
ระดับชุมชน เช่น จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่มีสมาชิกในอาเภอนายายอาม กว่า 50 ราย การขยายผล
ร่วมกับกลุ่มและเครือข่ายต่าง ๆ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง-ส่วน
ภูมิภาค และภาคเอกชน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทุกระดับ โดยมีผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานจากนาย
สมศักดิ์ ชัยเกิด ระหว่างปี 2549– 2559 มากกว่า 55,000 ราย และมีการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อต่างๆ อีกด้วย

8.การสร้างกลุ่ม/เครือข่าย
การสร้างแรงจูงใจ ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการทาเกษตรแบบผสมผสาน ชี้ให้เห็นถึงความเป็นอยู่ที่
พอเพียง การปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติบาบัดรักษาโดยธรรมชาติ ทาให้ระบบนิเวศน์คงอยู่ ส่งผลให้มี
การสร้างอาหารที่ไม่มีการปนเปื้อนสารพิษ ในมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความยั่งยืนในอาชีพของ
เกษตรกรทั้งด้านพืชและสัตว์ และทาให้เห็นว่าการประกอบอาชีพเกษตรกร ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
สร้างความมั่นคงยั่งยืนในการประกอบอาชีพได้จริง ซึ่งองค์ความรู้ที่มีอยู่นี้ได้รับการถ่ายทอดลงไปสู่กลุ่มเกษตรกร
ผู้ทากิจกรรมในด้านต่างๆ ด้วยความเสียสละ จริงใจ นายสมศักดิ์ ชัยเกิด ได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องทฤษฎีและการปฏิบัติให้กับผู้ที่สนใจ การทาให้เกิดทักษะ นาไปปฏิบัติจริง การ
เป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ที่สามารถนาไปทาได้ง่าย การจัดการกับเครื่องจักรทาให้เกิดนวัฒกรรมใหม่ที่
นาไปใช้ได้อย่างง่ายๆ

9.องค์ความรู้
1. การเพาะเลี้ยงหนอนพันปี
จากการนาเอาพืช ผัก ผลไม้ ที่เหลือจากการบริโภคและที่ร่วงหล่นจากต้น มาทาให้เปลี่ยนเป็นอาหาร
สัตว์ปีก ปลา โดยวิธีการทาและส่วนประกอบ
-กล้วยสุก - มะละกอสุก - ขนุนสุก - กากน้าตาล – จุลินทรีย์ - น้า
-นาเอาผลไม้ทั้งสามอย่างมาปดผสมให้เข้ากัน
-เติมกากน้าตาลลงไปในส่วนผสมแล้วนาลงไปหมักในพาชนะที่เตรียมไว้
-เติมจุลินทรีย์ โดยนาจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้ผสมน้า อัตรา 1:10 ลงไปคนให้เข้ากัน
ปิดฝาหมักทิ้งไว้ 7-10 วัน นาเอาหนอนพ่อ-แม่พันธุ์ ลงไปปล่อยเลี้ยง ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 15 วัน
จะได้หนอนที่โตเต็มที่ สามารถนาไปเป็นอาหารสัตว์ได้

2. การทาฮอร์โมนพืช
-มะละกอสุก - กล้วยสุก - ฟักทองแก่ – ขนุนสุก - กากน้าตาล -จุลินทรีย์ – น้า
นาส่วนประกอบผลไม้ทั้งหมดอย่างละ 3 กิโลกรัม ใส่ลงในบรรจุที่ฝาปิดสนิท ผสมคลุกเค้าให้เข้ากัน
เติมกากน้าตาลลงไป 1 ลิตร เติมจุลินทรีย์ลงไป 1 ลิตร และเติมน้าลงไป 15 ลิตร คนให้ทั่ว แล้วปิดฝาให้สนิท
หมักทิ้งไว้ 1 ปี นาไปใช้ประโยชน์ได้

3. การทาน้าส้มควันไม้สูตรเข้มข้น
เป็นการนาเอาสมุนไพรพื้นบ้านมากลั่นเป็นไอน้า โดยส่วนประกอบที่ใช้
-ถัง 200 ลิตร 1 ใบ
-อิฐมอญ 50 ก้อน
-ตะแกรงเหล็กขนาด 60*60 เซนติเมตร 1 อัน
-ข้อต่อเหล็กเกลียวใน 1 ข้อ
-ท่อสแตนเลสหรืท่อเหล็กทนความร้อนขนาด 2 นิ้วจานวนยาว 2 เมตร 1 ท่อน
วิธีทา
นาเอาถังแกลลอนเหล็กขนาด 200 ลิตร มาเจาะรูด้านล่างเปิดช่องรับความร้อนเหมือนรังผึ้ง
เจาะรูด้านบนใส่ข้อต่อเชื่อมให้แน่นและสนิทสาหรับเป็นช่องระบายไอน้า ก่อฐานเตาโดยอิฐมอญขนาด 50*50
เซนติเมตร นาตะแกรงเหล็กมาวางด้นบนเตาเพื่อไว้สาหรับตั้งถัง
เราแบ่งถังแกนลอนนี้ออกเป็นสามส่วน ส่วนที่ 1 คือด้านล่าง นาเอาเศษไม้ขนาดเล็กบรรจุลงให้

แน่นจนเต็มถังในส่วนแรก ส่วนที่ 2 และ 3 จะนาเอาสมุนไพรที่ต้องการใช้น้าส้มควันไม้บรรจุลงไปให้เต็มกดให้
แน่นปิดฝาให้สนิท ต่อท่อที่เตรียมไว้เข้ากับรูด้านบนของถัง สามารถกลั่นได้น้าส้มควันไม้ที่เราจะต้องการใช้ได้
4. เครื่องผสมปุ๋ยหมักชีวภาพ
เดิมการผสมปุ๋ยต้องใช้กาลังคนทาให้สิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน ใช้เวลาในการผสมมาก ผสมได้
ครั้งละน้อย นายสมศักดิ์ จึงได้คิดค้นวิธีผสมปุ๋ยโดยการใช้เครื่องทุนแรง คือ การใช้รถไถ่นาขนาดเล็กที่มีอยู่มา
ประยุกต์ ติดอุปกรณ์เพิ่มเติมจนสามารถใช้เป็นเครื่องทุนแรงได้ในหลายงาน เช่น เครื่องบด เครื่องสับย่อยอาหาร
สัตว์ เป็นต้น
วิธีทา
- ถังแกลลอนเหล็กขนาด 200 ลิตรจานวน 1 ใบ
- ฟันเฟือง
- สายพาน
-ใบมีด
เอาถังแกลลอนเหล็กขนาด 200 ลิตร มาตัดด้านข้างเพื่อทาฝาปิด-เปิดได้ ต่อประกอบชุด
อุปกรณ์ เฟือง ใบมีด สายพาน ที่ทาการประยุกต์ที่เตรียมไว้เข้าด้วยกัน สามารถผสมปุ๋ยหมักชีวภาพได้ถึง 6 ตัน
ต่อวัน และยังใช้ประโยชน์ได้อีกหลายด้าน

4. แปลงนาสาธิตผลิตข้าวอินทรีย์
นายสมศักดิ์ ได้พื้นที่แปลงนาจานวน 2 ไร่ไว้สาหรับปลูกข้าวเก็บไว้บริโภคในครอบครัว นอกจาก
จะปลูกข้าว ยังใช้เลี้ยงปลาไว้เป็นรายได้เสริมอีกด้วย
วิธีทา
ในพื้นที่แปลงนาจานวนสองไร่นี้ นายสมศักดิ์ ทาการขุดลอกแปลงนาโดยรอบขนาด 2*2เมตร (ลึก 2
เมตร กว้าง 2 เมตร) ในช่วงทานา หลังจากปลักดาต้นกล้าในแปลงนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมือต้นกล้ามีอายุ
ประมาณ 7-10 วัน จะปล่อยน้าเข้าแปลงนา จะให้มีปริมาณน้าในแปลงนาประมานเศษ 1 ส่วน 4 ของต้นข้าว แล้ว
นาเอาพันธุ์ปลาสลิด และปลาหมอนา มาปล่อยลงไปในแปลง หลังจากต้นข้าวมีอายุได้ 30 วัน ทาการใส่ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพในอัตราส่วน 250 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วปล่อยน้าเข้าแปลงนาประมาณเศษ 2 ส่วน 4 ของต้นข้าว รักษาระดับ
น้าจนถึงก่อนเก็บเกี่ยว เมื่อข้าวมีอายุได้ 2 เดือน ใช้ฮอร์โมนฉีดพ่นให้ทั่วแปลง หมั่นตรวจแปลงเป็นประจาทุกวัน
จนถึงเวลาเก็บเกี่ยว โดยปกติข้าวหอมมะลิจะออกดอกในช่วงกลางถึงปลายเดือนตุลาคม และเก็บเกี่ยวในช่วง
ปลายเดือนพฤศจิกายนของปี จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่เมื่อเริ่มปลักดาจนถึงการเก็บเกี่ยวประมาณ 3-4 เดือนหลัง
การเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาเสร็จสิ้น จะปล่อยน้าเข้าแปลงนาอีกครั้งแล้วรักษาระดับน้าในแปลงไว้อีกประมาณ 23 เดือน เพื่อเลี้ยงปลาให้โตเต็มที่ก่อนจะจับขาย
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