
แบบองค์ประกอบพื้นฐานของการนำเสนอบทเรียน Young Smart Farmer ต้นแบบ 

 

 

1. ช่ือ Young Smart Farmer  นายประสิทธิ์  สุภาพ 

2. Young Smart Farmer สาขา ปศุสัตว์ 

3. “คำจำกัดความ” 

“พัฒนาอาชีพภายในท้องถิ่น  โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม” 

 

๔. ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี 

  4.1 ความรู้เฉพาะสาขา  

   เทคนิคเฉพาะ  การเลี้ยงโคลูกผสมสายเลือดยุโรป  เพื่อสร้างอาชีพให้ยั่งยืน  เน้นการลด
ต้นทุนการผลิต  โดยการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  คือการทำกากมันสำปะหลังหมักยีสต์  จัดหา
วัตถุดิบคุณภาพดี  มีราคาถูก  คือต้นข้าวโพดหมัก  และฝุ่นข้าวโพด  ใช้อาหารข้นสำเร็จรูปโดยการสั่งซื้อ
อาหารสำเร็จรูปครั้งละมาก ๆ แบบรวมซื้อ – รวมขาย  ร่วมกับเกษตรกรใกล้เคียง  ทำให้ได้อาหารสำเร็จรูปที่มี
ราคาถูกลงถึงกิโลกรัมละ 1 บาท  เป็นสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ Duanyai Smart Farmer ทำให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงโค การจัดการอาหารสัตว์ จึงมีความพร้อมในการเข้ารับการ
พัฒนาตนเองตามความรู้ด้านต่าง ๆ ของการเลี้ยงโคได้อย่างต่อเนื่อง 

   

 

แบบ SF 4 



 4.2 การจัดการปัจจัยการผลิต 

   เทคนิคเฉพาะ 

   ด้านพันธุ์สัตว์ 

   อัตราการเลี้ยง โค จำนวน 16 ตัว  จำแนกเป็น 

  –  แม่พันธุ์ จำนวน 9 ตัว 

  –  โครุ่น / โคขุน จำนวน 7 ตัว 

  –  ลูกโค  จำนวน 1 ตัว 

การคัดเลือกพันธุ์สัตว์  จะเลือกแม่พันธุ์โคเนื้อที่มีโครงสร้างใหญ่  เพื่อรองรับการผสมพันธุ์
โดยพ่อพันธุ์โคเนื้อสายยุโรป  และสามารถเลี้ยงลูกได้ดี  เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดมีความต้องการ  และมี
ราคาสูง 
   ในด้านการผลิตโค จะเน้นผสมเทียมเป็นหลัก ซึ่งมีข้อดีคือ  

1. ลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงพ่อพันธุ์ 
2. ป้องกันโรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)  
3. สามารเลือกพ่อพันธุ์ที่เหมาะสมกับแม่พันธุ์ได้  เนื่องจากต้องการปรับปรุงพันธุ์โคให้มี
ลักษณะที่ดีข้ึนและสามารถขยายเป็นแม่พันธุ์ได้ 

 

   
 

    การใช้มูลสัตว์ทำประโยชน์ 
1.  มูลโคจากการเลี้ยงโคแม่พันธุ์  นำมาตากแห้งจำหน่ายเป็นปุ๋ยคอกโดยการแบ่งขาย

เป็นกระสอบ ๆ ละ 40  บาท  มีน้ำหนัก 30 กิโลกรัม 
๒.  มูลโคจากการเลี้ยงโคขุน  นำมาทำปุ๋ยหมัก  และอัดเม็ดจำหน่ายเป็นกระสอบ ๆ ละ 

180 บาท  มีน้ำหนัก 30 กิโลกรัม 
รวมรายได้จากการจำหน่ายมูลโคท้ัง 2 รูปแบบ  ประมาณปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

4.3 การผลิต/การเลี้ยง 

   เทคนิคเฉพาะ 



จัดการเลี้ยงโคภายในโรงเรือนตามระบบการเลี้ยงแบบประณีต Intensive farm  

ด้านอาหารสัตว์ 

   1.  อาหารหยาบ  คือหญ้าสด  หรือต้นข้าวโพดหมัก  วันละ 35 กิโลกรัม / ตัว / วัน  โดย
แบ่งให้ 2 ครั้ง / วัน  นอกจากนี้เสริมด้วยฟางข้าวในเวลากลางวันเล็กน้อย 

  2.  อาหารข้น  ใช้อาหารสำเร็จรูป  ร่วมกับกากมันสำปะหลังหมักยีสต์  และฝุ่นข้าวโพด 

   

   

   

 4.4 การแปรรูป/การเพิ่มมูลค่า 

   เทคนิคเฉพาะ 

      เน้นการโคเนื้อลูกผสมสายยุโรปเป็นหลัก  ผสมพันธุ์ด้วยการผสมเทียมโดยน้ำเชื้อแช่แข็งของ
กรมปศุสัตว์  ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหิน 

  4.5 การตลาด 



   เทคนิคเฉพาะ 

   1.  ลูกโค  เน้นการผลิตลูกโคเนื้อลูกผสมสายยุโรป  และเลี้ยงต่อจนมีน้ำหนักตัวประมาณ 
400 – 600 กิโลกรัม  แล้วจำหน่ายให้กับเครือข่ายเกษตรกรผู้ส่งออกโคเนื้อมีชีวิต   ในราคากิโลกรัมละ 90 
บาท 

  ๒.  แม่โคปลดระวาง  นำมาขุนให้อ้วน  และจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางภายในท้องถิ่น  
โดยประมาณราคาด้วยสายตา  มีราคาอยู่ระหว่างตัวละ 25,000 – 35,000 บาท / ตัว  

  4.6 อ่ืน ๆ  

   เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ 

   เข้าร่วมสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ Duanyai Smart Farmer ทำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
ความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงโค การจัดการอาหารสัตว์ จึงมีความพร้อมในการเข้ารับการพัฒนาตนเอง
ตามความรู้ด้านต่าง ๆ ของการเลี้ยงโคได้อย่างต่อเนื่อง 

เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อให้มีช่องทางการ
จำหน่ายโคเนื้อได้มากขึ้น  และได้ราคาสูง 

 

 

  กิจกรรมการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 

–  วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนโคขุนสุรินทร์โกเบครบวงจร  ตำบลสลักได  อำเภอเมือง
สุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

   
 
–  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฟาร์มกำนันเตียง  ตำบลส้มป่อย  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 



   
 
–  วันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์  นายสนิตย์  โคตรนันท์  ตำบล

โพนข่า  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

   
 
 
 
–  วันที่ 12 เมษายน 2563 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้ว  ตำบลสวาย  อำเภอ

ปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ 

   

5.ข้อมูลทั่วไปของ Smart Farmer ต้นแบบและการติดต่อ 

  ชื่อนายประสิทธิ์  สุภาพ  อายุ 25 ปี  
  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี  63   หมู่ที ่18  บ้าน    ดวนใหญ่  ตำบล  ดวนใหญ่  อำเภอวังหิน   
จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33270 โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 0992633686    



6.ข้อมูลผู้ถอดบทเรียน 

  1. ชื่อนายบุญเลิศ  สุภาพันธ์  ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอวังหิน  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 2646784 

  2.ชื่อนางสาววรรณกานต์ คำจันทร์ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์  
E – mail : wannakamcomjan@gmail.com  ID Line : maicomjan โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 5496010  
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