
แบบองค์ประกอบพื้นฐานของการนำเสนอบทเรียน 

Young Smart Farmer Model 
๑. Young Smart Farmer Model   นางสาวอัมรา  ทรงวาจา 

       - เลขบัตรประจำตัวประชาชน  ๑ ๓๒๙๙ ๐๐๒๙ ๘๑ ๔ 
       -  เกิดวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔  อายุ ๒๙ ป ี
       -  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี        สาขา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

๒. Young Smart Farmer Model สาขา โคเนื้อ 

๓. คำจำกัดความ “เรียนรู้ ศึกษา พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน” 

๔. ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี 

๔.๑ ความรู้เฉพาะสาขา 
    - ความเป็นมาก่อนมาทำอาชีพเลี้ยงสัตว์  
แม้จะเรียนจบด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลซึ่งเป็นสายวิชาที่ตนเองชอบแล้ว ด้วยความมีใจ

รักธรรมชาติ ด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ แต่มีข้อจำกัดเรื่องทุน หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จึง
ได้เดินทางทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ  เพ่ือหารายได้ส่งมาเลี้ยงครอบครัว และเป็นทุนในการสร้าง
โรงเรือน และซื้อโคแม่พันธุ์มาเลี้ยงสะสมไว้ ซึ่งช่วงแรกพ่อแม่เป็นคนเลี้ยงโค ซึ่งเริ่มนำโคเนื้อเข้าขุน ในครั้งแรก 
จำนวน ๔ ตัว ช่วงระยะเวลาในการขุน ประมาณ ๓ - ๔ เดือน ขุนในระยะสั้น ซึ่งโคท่ีนำมาขุนได้จากโคของตน
บ้าง และซื้อจากข้างนอกบ้าง ส่วนมากจะเป็นโคลูกผสม เช่น พันธุ์อเมริกัน บราห์มัน ชาร์โรเลส์ แองกัส และ
วากิว  ซึ่งมีการเลี้ยงมาแล้วประมาณ ๕ – ๖ ปี  พอช่วงปีหลังมา มารดาเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ตนจึงได้
ลาออกจากงานมาช่วยทางบ้าน และได้มาทำกิจกรรมอย่างเต็มที่  ในปัจจุบันมีโคทั้งสิ้น จำนวน ๒๖ ตัว แยก
เป็น โคแม่พันธุ์ ๑๐ ตัว ลูกโค ๓ ตัว และโคขุน จำนวน ๑๓ ตัว ส่วนแรงงานเป็นแรงงานในครอบครัว 
นอกจากนี้ ยังหารายได้เสริมด้วยการปลูกไม้ผล ไม้ประดับจำหน่าย  หากมีเวลาว่างก็จะเรียนรู้เรื่องเก่ียวกับปศุ
สัตว์ทาง You tube และเรียนรู้การใช้ยารักษาโรคสัตว์และเทคนิคต่างๆ จากผู้รู้และอาสาปศุสัตว์  

- ประสบการณ์(อบรม/ดูงาน) ได้รับการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร”พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง” 
ประจำปี ๒๕๖๓  

 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ SF 4 
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๔.๒ การจัดการปัจจัยการผลิต 
๑. ชนิดปศุสัตว์ที่เลี้ยง   

- โคเนื้อ  จำนวน ๒๖ ตัว  (แม่พันธุ์ ๑๐ ตัว,  ลูกโค ๓ ตัว และโคขุน ๑๓ ตัว) 
๒. พ้ืนทีใ่ช้สอยในการเกษตร แบ่งเป็น  
     - พ้ืนที่ทำนา ๑๘ ไร่   
     -  พ้ืนที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ จำนวน ๑ ไร่   
     - พ้ืนที่โรงเรือนและปล่อยเลี้ยงสัตว์  จำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน  
๓. โรงเรือน มีความแข็งแรง โปร่ง อากาศถ่ายเท มีคอกเป็นสัดส่วน เพียงพอ สัตว์อยู่อย่างสบาย

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามจำนวนและปริมาณสัตว์แต่ละชนิด  แบ่งเป็น 
๓.๑ โรงเรือนโค    ๓ หลัง  
๓.๒ โรงเรือนเก็บฟาง       ๑ หลัง  
 
 
 
 
 
 
 

 
๔.๓ การผลิตและการเลี้ยง 

 ๑.ด้านอาหารสัตว์ 
      - มีแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ สำหรับตัดสดให้สัตว์กิน จำนวน  ๑ ไร่  
 - จัดเก็บฟางอัดฟ่อน เพ่ือให้สัตว์กินอย่างพอเพียงเพ่ือให้สัตว์ได้มีหญ้ากินตลอดเวลา นอกเหนือจาก
การกินหญ้าสด และเก็บไว้สำหรับใช้ในช่วงขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ 
 - มีการเสริมอาหารข้นสำเร็จรูปให้สัตว์กินทุกวัน เพ่ือให้สัตว์โตเร็ว จำหน่ายได้ราคาสูง 
 - จัดเสริมอาหารแร่ธาตุให้สัตว์ได้เลียกินทุกช่วงฤดู ป้องกันการขาดแร่ธาตุ และการสร้างความ
สมดุลในร่างกายสัตว์ 
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๒.ด้านการปรับปรุงพันธุ์และผสมพันธุ์ 
      - โคเนื้อ ใช้การผสมเทียมในการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ลูกท่ีมีโครงสร้างใหญ่ โตเร็ว และตรงความ
ต้องการของตลาดเนื้อโค เช่น โคพันธุ์บรามัน โคพันธุ์แองกัส  โคพันธุ์วากิว  เป็นต้น 
 ๓.ด้านการเลี้ยงและการจัดการ 

     - โคเนื้อ ตัดหญ้าสดให้กินในช่วงเช้า เสริมด้วยวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ตามฤดูกาล เช่น  
ใบมันสำปะหลัง ต้นข้าวโพดสับ และ ช่วงเย็นเสริมอาหารข้น 1-2 กิโลกรัม/ตัวและมีฟางให้กินตลอดเวลา  
 ๔.ด้านสุขภาพสัตว์ 
  ๔.๑ มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์ทุกชนิด ตามโปรแกรม 
  ๔.๒ กำจัดพยาธิภายในและกำจัดพยาธิภายนอกสัตว์  ตามโปรแกรม 

๔.๔ การเพิ่มมูลค่า 
- โคแม่พันธุ์   ผลิตลูกโคเนื้อให้ได้มาตรฐาน มีความสมบูรณ์พันธุ์  
- โคขุน   คัดเลือกโคที่จะนำโคขุน พันธุ์ดี โตเร็ว โครงสร้างใหญ่    
- ปุ๋ย      จากมูลโค จำนวน  ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นมูลค่า ๖๐,๐๐๐ บาท            
            (นำมาใช้ใน นาข้าวและแปลงหญ้าของตนเองก่อนถ้าเหลือจึงจำหน่าย )  

๔.๕ การตลาด  มีการจำหน่ายโคเนื้อ ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
      - จำหน่ายหน้าฟาร์ม โดยมีพ่อค้า(นายฮ้อย) มาซื้อหน้าฟาร์ม และจำหน่ายโดยการชั่งกิโลขายใน
ตลาดกลาง 
      - เข้าร่วมกลุ่มส่งโคให้กับสหกรณ์ที่มุกดาหาร 
๕.๖ การลดต้นทุน 
      - มีแม่พันธุ์โค ของตนเอง คัดเลือกแม่พันธุ์ ผสมเทียมเองและใช้ยารักษาเอง 
      - ผสมอาหารเอง โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อลดค่าใช้จ่าย 
๕.๗ ความคาดหวังด้านปศุสัตว์   
      - อยากมีพื้นที่เพิ่มในการปลูกวัตถุดิบในการเลี้ยงสัตว์ 
      - อยากมีความรู้ด้านปศุสัตว์ให้ครบวงจร เช่น การดูแลสัตว์ การรักษาสัตว์ การผสมเทียม 
      - สร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน 
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๕. ข้อมูลทั่วไปของ Smart Farmer ต้นแบบและการติดต่อ 
ชื่อ             นางสาวอัมรา  ทรงวาจา 
ที่อยู ่          บ้านเลขท่ี ๗ หมู่ ๗ บ้านโคกกลัน ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
พิกัดฟาร์ม       N : ๑๔.๖๖๓๒๙๒  S : ๑๐๓.๓๘๕๓๒๘    
 โทรศัพท์ ๐๙๓ ๕๕๙๔๖๙๐ 
 

๖. ข้อมูลผู้ถอดบทเรียน 
๑. นายสุพิน   นองมัน    ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ  
๒. นางสาวมหัทธนา   รับงาม  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  
๓. นางเจียมจิตต์  เดื่อมขันมณี   ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
๔. นายณรงค์  ศิริดล       ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
๕. นายสำเร็จ  พูนสิรินาวิน  ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอปราสาท 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  
โทรศัพท์  : ๐๔๔-๗๑๓-๑๔๕   E-mail : Psrn.technology@dld.go.th 
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ภาพกิจกรรม 
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