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เกษตรกร

คุณลักษณะส่วนบุคคล
นายสุทัศน์ รอดคลองตัน มีประสบการณ์ในการทาการเกษตร และดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็ น ระยะเวลา 48 ปี สามารถเป็ น แบบอย่างให้ ผู้ อื่น ได้ กว่า 24 ปี นายสุ ทั ศ น์ ใช้ชี วิตแบบพอเพี ย ง พอดี
พอประมาณ ไม่มีหนี้สิน ทาการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้าน ใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัว รู้จักคิด
วิเคราะห์ หาเหตุผล หาสาเหตุ เพื่อแก้ปั ญ หา โดยใช้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นและทรัพยากร ที่ มีอยู่ในชุมชน ศึกษา
ค้นคว้า แสวงหาความรู้ และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ลดการใช้สารเคมี ปรับ รูปแบบการทาเกษตรเชิงเดี่ยว
มาเป็ น เกษตรผสมผสาน ท าให้ ล ดต้ น ทุ น การผลิ ต สามารถพึ่ ง พาตนเอง จนเป็ น แบบอย่ างที่ ดี ให้ กั บ ชุ ม ชน
นอกจากนี้ยังอาสาช่วยเหลือทางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและสังคม โดยสมัครใจและไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นแกนนา
ในการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการติดต่อประสานงานกับเกษตรกร เพื่อพัฒ นา
ภาคการเกษตรในภาพรวม รวมถึงเป็ น วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ โดยสอนด้วยวิธีลงมือปฏิบัติให้ เห็นผล
อย่างแท้จริง และอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน สาหรับกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ ประกอบด้วย การทานา
การทาสวนไม้ผล (มะม่วง มะพร้าว อินทผาลัม เป็นต้น) การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงปลา (ปลาหมอ ปลานิล
ปลาตะเพียน และปลาสลิด ) การเลี้ยงกบ การเลี้ยงกุ้งขาว การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงแพะเนื้อ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
การผลิตปุ๋ยหมักน้า การผลิตน้าหมักชีวภาพ การเผาถ่าน การผลิตน้าส้มควันไม้ การผลิตแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือน
และการประดิษ ฐ์ เครื่ องมือ ภาคการเกษตรใช้ เอง อาทิ เช่น เครื่องคั ดและนั บมะนาว เครื่องคัดแยกข้าวกล้ อ ง
เครื่องขอดเกล็ดปลา เป็นต้น
ผลงานสร้างคุณประโยชน์
องค์ความรู้ที่โดดเด่น ได้แก่ การเพาะพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์ปลาหมอไทย ซึ่ง สามารถเพาะพันธุ์ได้สูงสุด
จ านวน ๕ ล้ า นตั ว ต่ อ ปี โดยส่ งเสริ ม ให้ เกษตรกรเพาะพั น ธุ์ อ ย่ า งแพร่ ห ลาย จนเป็ น ที่ นิ ย มสามารถส่ งขาย
ได้ในต่างประเทศ อาทิเช่น จีน บังกลาเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น และมีการเลี้ยงปลาหมอร่วมกับกบ เพื่อช่วย
ในการปรับ ปรุงสภาพน้า ทาให้ ได้รับ การยกย่องเป็นปราชญ์ช าวบ้านด้านการเพาะพันธุ์สั ตว์น้าจืด นอกจากนี้
นายสุทัศน์ยังมีองค์ความรู้ในด้านการจัดการที่ดิน โดยมีการทานาข้าวสลับกับการเลี้ยงปลาและกุ้งในพื้นที่เดิม
เพื่อเพิ่ มแร่ธาตุต่าง ๆ ในดิน และทาให้ ดิน มีความร่วนซุยมากขึ้น จนได้รับคัดเลื อกเป็นคลั งเกษตรภูมิ ปัญ ญา
ของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ทั้งในจังหวัด
และต่างจังหวัด ตั้งแต่ปี 2544 จนได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ของกรมปศุสั ตว์ ศูน ย์ เรี ย นรู้ ด้านการประมงและแปลงสาธิตโครงการเพิ่ มผลผลิ ตสั ต ว์น้ าเพื่ อการส่ งออกของ
กรมประมง แปลงใหญ่แพะของจังหวัดสมุทรสาครและศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร
(ศพก.) ด้านการประมงประจาจังหวัดของกรมส่งเสริมการเกษตร และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านของสานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน
การขยายผลงาน
นายสุทัศน์ ได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มพลังชุมชนคนคลองตัน และโรงสีข้าว
ชุม ชน (ด้ านพื ช ) กลุ่ ม ธรรมชาติ เพาะพั น ธุ์สั ต ว์น้ าจังหวัดสมุ ท รสาคร (ด้ านประมง) และกลุ่ ม วิส าหกิจ ชุม ชน
แปลงใหญ่แพะสมุทรสาคร (ด้านสัตว์) โดยสนับสนุนให้สมาชิกภายในกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
มีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงเพิ่มอานาจต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตและการขายผลผลิตของกลุ่ม นายสุทัศน์
มีการถ่ายทอดผลงานผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และวารสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นที่ศึกษา
ดูงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัด รวมถึงมีคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ อาทิเช่น
เกาหลีใต้ (Korea International Cooperation Agency : KOICA) จีน บังกลาเทศ เวียดนาม ลาว เป็นต้น เข้ามา
ศึกษาดูงานในพื้นที่และนาไปต่อยอดในประเทศของตนเอง โดยเฉพาะองค์ความรู้ในเรื่องการเพาะเลี้ยงปลาหมอ
เนื่องจากเป็นปลาสายพันธุ์ใหม่ เลี้ยงง่าย และยังไม่เป็นที่นิยมเพาะเลี้ยงในต่างประเทศ

