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แบบองค์ประกอบพ้ืนฐานของการน าเสนอบทเรียน  Smart Farmer ต้นแบบ 

 

1. ชื่อ Smart Farmer ต้นแบบ   นายวินิจ  ขันแกล้ว               

2. Smart Farmer ต้นแบบ  สาขาการเลี้ยงแพะ 

3. ค าจ ากัดความ    “ก่อนจะให้ผู้อื่นปฏิบัติ  เราต้องปฏิบัติก่อน  การปฏิบัติต้องมาจากใจ 

   ปฏิบัติให้ไดด้ี  ต้องปฏิบัตใิห้ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 

 

 

 

 

4. ประเด็นทีแสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบตัิทีด ี

4.1  ความรู้เฉพาะสาขา    

เทคนิคเฉพาะ...  ผลิตแพะให้มีคุณภาพ  ลดต้นทุน  และให้ตรงตามที่ตลาดต้องการ 

  - เลี้ยงแพะแบบใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง 

 - ใช้แพะสายพันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมือง  เป็นหลัก 

  - คัดเลือกลกูตัวผู้ที่มีลักษณะตรงกับการใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา 

  - ผสมอาหารเอง เพ่ือลดต้นทุนการซื้ออาหารข้น 

  - ใช้น้้าหมักผลไมร้ดราดลงบนหญ้าที่ให้แพะกิน  เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่น 

 - สามารถถ่ายทอดเรื่องการเลี้ยงแพะให้ได้คุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการ  การเพ่ิมประสิทธิภาพ/ลด

ต้นทุนการผลิต และการจัดการฟาร์มแพะที่เหมาะสม 

 - น้ามูลสัตว์ไปใช้ผลิตปุ๋ยหมักและน้าไปสู่การผลิตปุ๋ยหมัก  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            เป็นต้นแบบในการเลี้ยงแพะ  และการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม

ที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป  และเป็นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรทั้งในจังหวัด  และต่างจังหวัด

เป็นประจ้า 

4.2 การจัดการปัจจัยการผลิต   

          การวิเคราะห์คัดเลือกแพะสายพันธุ์ที่ด ี มีความเหมาะสมกับพ้ืนที ่ ตรงกับความต้องการ  การน้าจุลินทรีย์

มาใช้ร่วมกับการเลี้ยงแพะ  สามารถเพ่ิมมูลค่าของมูลแพะและน้ามาใช้ประโยชน์  และลดมลพิษในสิ่งแวดล้อมได้ 

เทคนิคเฉพาะ...  เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ นอกเหนือจากด้านปศุสัตว์แล้ว จะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ ด้วย 

  1. เลี้ยงแพะเนื้อ  แบบผสมผสาน  นอกจากจะเลี้ยงแพะเนื้อเป็นหลักแล้วยังเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นด้วย เช่น ไก่

พ้ืนเมือง , เป็ดไข่ , ผึ้ง , ไส้เดือน  อีกทั้งยังมีกิจกรรมทางด้านเกษตร และประมง   

  2. มีแปลงหญ้า สามารถตัดให้แพะกินได้อย่างเพียงพอ 

     3. ผสมอาหารใช้เอง  แทนการซื้ออาหารส้าเร็จรูป  สามารถต้นทุนได้ 

  4. การน้ามูลแพะไปใช้ท้าปุ๋ยและเพ่ิมมูลค่ามูลสัตว์ เพื่อความคุ้มค่า  และเพ่ิมช่องทางรายได้อีกช่องทาง

หนึ่ง 

  5. การน้าจุลินทรีย์มาใช้  เพ่ือช่วยบ้ารุง  รักษา  สุขภาพของแพะที่เลี้ยงภายในฟาร์ม 



  

  6. มีแหล่งวัตถุดิบและอาหารสัตว์มีเพียงพอและคุณภาพสูง  ช่วยลดต้นทุนในการผลิต 

  7. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 

  8. สามารถเป็นวิทยากรในการบรรยายในทุกๆด้านและมีความรู้ด้านเทคนิคต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 การผลิต/การเลี้ยง    

เทคนิคเฉพาะ...   

  1. การเลี้ยงแพะเนื้อ  

  จ้านวนแพะเนื้อที่เลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์ ,พันธุ์พ้ืนเมืองและลูกผสม จ้านวน  40 ตัว เป็นพ่อพันธุ์ จ้านวน 1 ตัว  

แม่พันธุ์ จ้านวน 13 ตัว ลูกผสม 26 ตัว  แพะทุกตัวเมื่อถึงอายุ  จะได้รับการดูแลสุขภาพ โดยการถ่ายพยาธิภายใน 

และเจาะเลือดทดสอบโรค เพื่อสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ 

  - ทางฟาร์มจะเลี้ยงแพะพันธุ์พ้ืนเมืองและลูกผสม  เพราะเลี้ยงง่าย  โตเร็ว  ผลผลิตคุณภาพดี  ราคาดี  และ

เป็นที่ต้องการของตลาดสูง 

 - ใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง  และสับเปลี่ยนพ่อพันธุ์  เพ่ือป้องกันการเกิดสายเลือดชิด  และยังพัฒนาสายพันธุ์แพะ

ภายในฟาร์ม 

 - นอกเหนือจากหญ้าสดแล้ว  ยังต้องเสริมด้วยพืชสมุนไพร  อาหารTMR  หญ้าหมัก  และต้องผสม

จุลินทรีย์ในน้้าหรืออาหารให้กิน  ฉีดพ่นในบริเวณฟาร์ม  คอกเลี้ยงสัตว์  และใช้ในการรักษาสัตว์ด้วย   

 - จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงแพะ  เพ่ือการเรียนรู้และเข้าร่วมกลุ่มเลี้ยงแพะที่ประสบความส้าเร็จ สนับสนุนการผลิต  

และ สร้างการมีส่วนร่วม  แก้ปัญหาของบุคคลและกลุ่ม 

 - ดูแลรักษา  คอยสังเกต  ตั้งโปรแกรม เช่น การถ่ายพยาธิ  เจาะเลือดตรวจโรค  ให้ยาบ้ารุง  เพ่ือให้แพะ

สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บป่วย 



  

  2. การเลี้ยงไก่พื้นเมือง : ไก่พ้ืนเมืองที่เลี้ยงทั้งหมด จ้านวน 50 ตัว  มีโรงเรือนให้ไก่พักแดดฝน การเลี้ยงดู 

จะให้อาหารส้าเร็จรูป  สลับกับอาหารที่ผสมเอง ให้ไก่กิน  แต่อย่างไรก็ตามก็เน้นเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ จะ

เดินหาอะไรกินก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วย ตามประสาสัญชาตญาณ เพื่อให้ไก่อารมณ์ดี มีความสุข 

 3. การเลี้ยงเป็ดไข่ : เป็ดไข่ท่ีเลี้ยงทั้งหมด จ้านวน 20 ตัว  มีโรงเรือนท้าจากไม้หรือวัสดุในท้องถิ่น หลังคา

สังกะสี และก้ันด้วยตาข่าย การเลี้ยงดูแบบกึ่งขังก่ึงปล่อย อาหารที่ใช้เลี้ยงเป็ดเป็นหลักคือพืชที่หาได้จากในพ้ืนที่

หมู่บ้าน  เช่น  หยวกกล้วย  ใบกระถิน ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.4 การแปรรูป/การเพ่ิมมูลค่า                         

เทคนิคเฉพาะ...  

  - ทางฟาร์มจะจ้าหน่ายแพะเป็นตัว  คิดตามน้้าหนัก (กิโลกรม) 

  - จะคัดเลือกแพะที่ใช้ในพิธิกรรมทางศาสนา  

  - ให้แพะกินหญ้าเต็มที่โดยราดน้้าหมักผลไม้ด้วย  และเสริมด้วยอาหารผสมเองวันละ 1 ครั้ง  โดยผสม

น้้าหนักรวมอยู่ท่ี 20 กิโลกรัม ต่อจ้านวนแพะ  30  ตัว 

 - ในน้ามูลแพะมาท้าปุ๋ยหมัก  เพ่ือใช้ในฟาร์มและจ้าหน่าย เป็นการเพ่ิมมูลค่า   

 

 

 

 

 

 

 

4.5.การตลาด  

เทคนิคเฉพาะ... 
   - รวมกลุ่มกันเพ่ือจ้าหน่ายแพะ  ลดการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง  

  - ขายให้พ่อค้าในราคา กิโลกรัมละ 180  บาท  (ราคา มีชีวิตหน้าฟาร์ม) 

 - จ้าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook : วินิจ ขันแกล้ว 

 

 

 

 

 



  

5. ข้อมูลทั่วไปของ   Smart Farmer ต้นแบบ  และการติดต่อ 

ชื่อ-สกุล     นายวินิจ  ขันแกล้ว                                           

อาย ุ    54  ปี       

ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน  บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 8  

ต าบลหนองปรือ  อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง   

รหัสไปรษณีย์ 92130 

โทรศัพท์     089-2968860 

 

 

6. ผู้ถอดบทเรียน 

  นายธนวรรธณ์   บริพันธุ์ นักวิชาการสัตวบาลช้านาญการ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 

  นายปริทัศน์  ขุนอาวุธ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์       

ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 


