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แบบองค์ประกอบพ้ืนฐานของการน าเสนอบทเรียน  Smart Farmer ต้นแบบ 

 

1. ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ   นายสมพร  ทองดียิ่ง               

2. Smart Farmer ต้นแบบ  สาขาการเลี้ยงแพะ 

3. ค าจ ากัดความ    “ท าในสิ่งที่ชอบ  และชอบในสิ่งที่เราท า  ทุกอย่างจึงจะส าเร็จ” 

                           “แพะดี  แพะสวย  แพะสายเลือดสูง นึกถึงเรา ฟาร์มชาววัง” 

 

 

 

 

 

 

4. ประเด็นทีแสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบตัิทีด ี

4.1  ความรู้เฉพาะสาขา    

เทคนิคเฉพาะ...  ผลิตแพะให้มีคุณภาพ  และให้ตรงตามท่ีตลาดต้องการ 

  - เลี้ยงแพะแบบใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง 

 - ใช้แพะลูกผสมสายพันธุ์บอร์และซาเนน  เป็นหลัก 

  - เริ่มฝึกแยกลูกแพะจากแม่เป็นช่วงเวลา เมื่ออายุประมาณ 2-2 เดือนครึ่ง พร้อมทั้งเริ่มฝึกให้ลูกแพะกิน

หญ้า กินอาหาร  และแยกลูกแพะจากแม่เม่ืออายุ 3 เดือน เพ่ือเข้าคอกขุน โดยแยกลูกตัวผู้ กับลูกตัวเมียออกจาก

กัน 

  - ให้หญ้าสดเป็นอาหาร  วันละ  2 มื้อ  และใช้อาหารเม็ดส าเร็จรูปแพะเนื้อเสริมให้แพะกิน วันละ 1 มื้อ 

 - สามารถถ่ายทอดเรื่องการเลี้ยงแพะให้ได้คุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการ  การเพ่ิมประสิทธิภาพ และการ

จัดการฟาร์มแพะท่ีเหมาะสม 
 - น ามูลสัตว์ไปผลิตปุ๋ยหมัก  และน าไปสู่การใช้ปุ๋ยหมัก  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            เป็นต้นแบบในการเลี้ยงแพะ  และการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ

ยังเป็นต้นแบบของฟาร์มที่จะประกอบเป็นนักธุรกิจได้ พร้อมที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป  และ

เป็นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรทั้งในจังหวัด  และต่างจังหวัดเป็นประจ า 

4.2 การจัดการปัจจัยการผลิต   

          การวิเคราะห์คัดเลือกแพะสายพันธุ์ที่ด ี โตเร็ว  เลีย้งง่าย  ลดระยะเวลาในการเลี้ยง  ตรงกับความต้องการ

ของตลาด  สามารถเพ่ิมมูลค่าของมูลแพะและน ามาใช้ประโยชน์ 

เทคนิคเฉพาะ...  เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์  ทางฟาร์มจะเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน  แต่จะแน่น

ไปที่การเลี้ยงแพะเป็นหลัก  และเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นผสมผสานไปด้วย เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่านให้เกิดประโยชน์ 

  1. เลี้ยงแพะเนื้อ โดยจะแน่นแพะสายพันธุ์ลูกผสมพ่อพันธุ์บอร ์ แม่พันธุ์ลูกผสมซาเนน  เพราะว่าแม่แพะ

จะให้นมเลี้ยงลูกดี  ลูกแพะโตไวได้น้ าหนักดีตามที่ตลาดต้องการเร็ว นอกจากจะเลี้ยงแพะแล้วยังเลี้ยงสัตว์แบบ

ผสมผสานอีกด้วย  เช่น ไก่พ้ืนเมือง , เป็ดไข่ , สุกร  และยังมีกิจกรรมทางด้านเกษตร   

  2. มีแปลงหญ้า สามารถตัดให้แพะกินได้อย่างเพียงพอ โดยตัดให้กินวันละ 2 มื้อ เช้า และบ่าย 

     3. เสริมอาหารส าเร็จรูปให้แพะกิน วันละ 1 มื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับการผสมอาหารใช้เองแล้ว อาหาร

ส าเร็จรูปท าให้แพะได้น้ าหนักดีกว่าใช้เวลาเลี้ยงน้อยกว่า  ไม่เสียเวลาไปกับการผสมอาหารมีเวลาไปท ากิจกรรม

อ่ืน  ถึงแม้ว่าราคาจะสูงกว่าอาหารผสมเองเล็กน้อย   

  4. การน ามูลแพะไปใช้ท าปุ๋ยและเพ่ิมมูลค่ามูลสัตว์ เพื่อความคุ้มค่า  และเพ่ิมช่องทางรายได้ 



  

  5. การน าจุลินทรีย์มาใช้  เพ่ือช่วยบ ารุง  รักษา  สุขภาพของแพะที่เลี้ยงภายในฟาร์ม 

 6. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 

   

 

 

 

 

 

 

4.3 การผลิต/การเลี้ยง    

เทคนิคเฉพาะ...   

  1. การเลี้ยงแพะเนื้อ  

  จ านวนแพะเนื้อที่เลี้ยง  จ านวน  65  ตัว  เป็นพ่อพันธุ์ จ านวน 2 ตัว , แม่พันธุ์ จ านวน  40 ตัว  และเป็น

แพะขุน จ านวน 23 ตัว  แพะทุกตัวเมื่อถึงอายุ  จะได้รับการดูแลสุขภาพ โดยการถ่ายพยาธิภายใน และเจาะเลือด

ทดสอบโรค เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ 

  - ทางฟาร์มจะเลี้ยงแพะพันธุ์เนื้อลูกผสม  เพราะเลี้ยงง่าย  โตเร็ว  ผลผลิตคุณภาพดี  ราคาดี  และเป็นที่

ต้องการของตลาดสูง  ใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง  และสับเปลี่ยนพ่อพันธุ์  เพ่ือป้องกันการเกิดสายเลือดชิด  และยังพัฒนา

สายพันธุ์แพะภายในฟาร์ม 

 - นอกเหนือจากหญ้าสดแล้ว  ยังต้องเสริมด้วยอาหารส าเร็จรูป  และใช้จุลินทรีย์ในการเสริมบ ารุง  และ

รักษาสัตว์ด้วย   

 - จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงแพะ  เพ่ือการเรียนรู้และเข้าร่วมกลุ่มเลี้ยงแพะที่ประสบความส าเร็จ สนับสนุนการผลิต  

และ สร้างการมีส่วนร่วม  แก้ปัญหาของบุคคลและกลุ่ม 

 - ดูแลรักษา  คอยสังเกต  ตั้งโปรแกรม เช่น การถ่ายพยาธิ  เจาะเลือดตรวจโรค  ให้ยาบ ารุง  เพ่ือให้แพะ

สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บป่วย 

  2. การเลี้ยงไก่พื้นเมือง : ไก่พ้ืนเมืองที่เลี้ยงทั้งหมด จ านวน 47 ตัว  มีโรงเรือนให้ไก่พักแดดฝน การเลี้ยงดู 

จะให้อาหารส าเร็จรูป  สลับกับเศษอาหาร ให้ไก่กิน  แต่อย่างไรก็ตามก็เน้นเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ จะเดินหา

อะไรกินก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วย ตามประสาสัญชาตญาณ เพ่ือให้ไก่อารมณ์ดี มีความสุข 



  

 3. การเลี้ยงเป็ดไข่ : เป็ดไข่ท่ีเลี้ยงทั้งหมด จ านวน 25 ตัว  มีโรงเรือนท าจากไม้หรือวัสดุในท้องถิ่น หลังคา

สังกะสี และก้ันด้วยตาข่าย การเลี้ยงดูแบบกึ่งขังก่ึงปล่อย อาหารที่ใช้เลี้ยงเป็ดเป็นหลักคือพืชที่หาได้จากในพ้ืนที่

หมู่บ้าน  เช่น  เปลือกสับปะรด  หยวกกล้วย  ใบกระถิน  ฯลฯ 

 4. การเลี้ยงสุกรพันธุ์  และสุกรขุน  แม่พันธุ์สุกร  จ านวน 2 ตัว  และสุกรขุน  จ านวน  15 ตัว  มีโรงเรือน

ท าด้วยเสาปูน  โครงหลังคาเหล็ก  หลังคากระเบื้อง  ถ้าเป็นหลังคาสังกะสีจะผุไว  เทพ้ืนด้วยปูน  

   

 

 

 

 

 

 

4.4 การแปรรูป/การเพ่ิมมูลค่า                         

เทคนิคเฉพาะ...  

  - ทางฟาร์มจะจ าหน่ายแพะเป็นตัว  คิดตามน้ าหนัก (กิโลกรม) 

  - จะแน่นแพะที่มีสายเลือดสูง (ลูกผสมพันธุ์บอรซ์าเนน)  เพราะการเจริญเติบโตไว 

 - ทางฟาร์มจะจ าหน่ายลูกเพ่ือไปเป็นทั้งพ่อพันธุ์  แม่พันธุ์ แพะขุน  และแพะพิธีกรรม 

 - ในน ามูลแพะมาท าปุ๋ยหมัก  เพ่ือใช้ในฟาร์มและจ าหน่าย เป็นการเพ่ิมมูลค่า   

 

 

 

 

 

 

 



  

4.5.การตลาด  

เทคนิคเฉพาะ... 
   - ตลาดแพะจะแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ซ้ือแพะน้ าหนักน้อยกว่า 20 ก.ก. ลงมา  และกลุ่มท่ี 2 กลุ่ม

ที่ซื้อแพะน้ าหนักมากกว่า 20 ก.ก. ขึ้นไป  

  - รวมกลุ่มกันเพ่ือจ าหน่ายแพะ  ลดการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง  ง่ายในการติดต่อซื้อขายแพะ  

  - ขายให้พ่อค้าในราคา กิโลกรัมละ 180  บาท  (ราคา มีชีวิตหน้าฟาร์ม)  และจ าหน่ายในรูปแบบราคาคิด

เป็นตัว ด้วย 

 - จ าหน่ายติดต่อที่ฟาร์มชาววังได้โดยตรง  หรือโทรศัพท์มาที่เบอร์ : 0895883696 , ติดต่อผ่านทางกลุ่มผู้

เลี้ยงแพะ  หรือผ่านช่องทางออนไลน์ ID LINE : 0895883696  และFacebook : สมพร ทองดียิ่ง 

 

 

 

 

 

5. ข้อมูลทั่วไปของ   Smart Farmer ต้นแบบ  และการติดต่อ 

ชือ่-สกุล     นายสมพร  ทองดียิ่ง                                           

อาย ุ    44  ปี       

ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน  บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 6  

ต าบลวังมะปราง  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง   

รหัสไปรษณีย์ 92220 

โทรศัพท์     089-5883696 

6. ผู้ถอดบทเรียน 

  นายธนวรรธณ์   บริพันธุ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 

  นายปริทัศน์  ขุนอาวุธ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์       

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 


