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แบบองค์ประกอบพ้ืนฐานของการน าเสนอบทเรียน  Smart Farmer Model 

 

1. ชื่อ Smart Farmer Model   นางจ าเนียร  กาญจนพรหม               

2. Smart Farmer Model  สาขาการเลี้ยงโคเนื้อ 

3. ค าจ ากัดความ   “คนเรามีภาระ  หน้าที่  ความรับผิดชอบ   

    และผลบุญ  ผลกรรมไม่เหมือนกัน 

         การท าเศรษฐกิจพอเพียง 

         จึงต้องเริ่มที่ตนเอง  และครอบครัวก่อน” 

 

 

 

 

 

 

 

4. ประเด็นทีแสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบตัิทีด ี

  - ผลผลิตโคขุน  จากฟาร์มเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค 

  - สามารถผลิตโคขุนที่มีความเจริญเติบโตดี  และมีคุณภาพซากที่ดี 

  - เป็นที่ศึกษาดูงานของการเลี้ยงโคขุน  และการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน  เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงบ้านหน าควาย  จังหวัดตรัง  และสามารถเป็นวิทยากรได้เป็นอย่างดี 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - ใช้การผสมเทียมแทนการใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง  เพื่อที่จะได้โคสายพันธุ์ดี  น าลูกท่ีเกิดมาใช้เป็นแม่พันธุ์พ้ืนฐาน  

หรือน ามาเข้าคอกขุน 

  - ปลูกพืชสมุนไพร  ร่วมกับการใช้  EM  เพ่ือใช้ในกิจกรรมด้านปศุสัตว์  และด้านอ่ืนๆ  และมีการท าภูมิ

ปัญญาด้านต่างๆ 

  - ยึดมั่น  และปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  - สมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยเหลืองานได้ทุกคน 

  - มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างทั้งด้านปศุสัตว์  และด้านอ่ืนๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.1  ความรู้เฉพาะสาขา   “พัฒนาการผลิต  และการเลี้ยงโคขุนสายพันธุ์ดี  ร่วมกับการเลี้ยงสัตว์แบบ

ผสมผสาน  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

เทคนิคเฉพาะ  พัฒนาการเลี้ยงโคแบบองค์รวม 

  - มีการปรับปรุงพันธุ์โค  เพ่ือพัฒนาสายพันธุ์  ให้ได้แม่พันธุ์โคพ้ืนฐานที่ดี  และโคขุนลูกผสมที่ด ี

  - พยายามพัฒนาสายพันธุ์โค  ด้วยวิธีการผสมเทียม  เพ่ือพัฒนาสายพันธุ์ 

  - มีการคัดแยกโคที่ใช้เป็นแม่พันธุ์  กับโคขุนที่จะจ าหน่าย  จากฝูงเข้ายืนคอกขุนเพ่ิมมูลค่า 

  - มีการเลี้ยงแบบระบบโรงเรือน  มีพ้ืนทีเ่พียงพอกับโคทุกตัว 

  - มีฟางข้าว แปลงหญ้าสด หญ้าหมัก ส ารองยามอาหารขาดแคลน 

 - สามารถถ่ายทอดเรื่องการเลี้ยงโคให้โตเร็วและให้ได้คุณภาพตรงตามทีต่ลาดต้องการ และมีน้ าหนักที่ดีตรง

ตามท่ีตลาดต้องการ 

  - ใช้อาหารเสริมส าหรับโค ได้แก่ มันหมักยีสต์ แร่ธาตุ และอาหาร TMR ประหยัดกว่าซื้ออาหารข้นจาก

ท้องตลาด  และใช้ EM ผสมน้ าให้โคกิน เป็นประจ า  ช่วยให้สุขภาพโคสมบูรณ์แข็งแรงดี  

  - ดูแลสุขภาพโคเป็นประจ าและตรวจโรคทุกปี  และใช้ EM ในการรักษาโรคผิวหนังในโค ใช้ฉีดพ่นภายใน

ฟาร์ม ช่วยลดจ านวนแมลงรบกวน เช่นยุง แมลงวัน             

  - น ามูลสัตว์ไปใช้ผลิตปุ๋ยหมักและน าไปสู่การผลิตปุ๋ยหมัก  

 

 

 

 

 

 

            เป็นต้นแบบในการเลี้ยงโคและการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมที่จะ

สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป  และเป็นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรทั้งในจังหวัด  และต่างจังหวัดเป็น

ประจ า 

 



  

4.2 การจัดการปัจจัยการผลิต   

          - การวิเคราะห์พันธุ์สัตว์ที่ดีมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่  น าEM มาใช้ร่วมกับการเลี้ยงโคขุน  สามารถเพ่ิม

มูลค่าของมูลโคและน ามาใช้ประโยชน์  และลดมลพิษในสิ่งแวดล้อมได้ 

เทคนิคเฉพาะ  เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ นอกเหนือจากด้านปศุสัตว์แล้ว จะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมใน

กิจกรรมต่างๆด้วย 

  1. เลี้ยงโคขุนลูกผสม  เป็นหลัก  ซ่ึงปรับปรุงสายพันธุ์โดยวิธีการผสมเทียม 

  2. เป็นโคขุน  ที่มีสายพันธุ์ที่ตลาดและสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ตลาดต้องการ 

  3. การน ามูลสัตว์ไปใช้ท าปุ๋ยและเพ่ิมมูลค่ามูลสัตว์ เพื่อความคุ้มค่า  และเพ่ิมช่องทางรายได้อีกช่องทางหนึ่ง 

  4. การน า EM มาใช้เพ่ือช่วยบ ารุง  รักษา  สุขภาพของสัตว์ที่เลี้ยงภายในฟาร์ม 

  4. แหล่งวัตถุดิบและอาหารสัตว์มีเพียงพอและคุณภาพสูง  ช่วยลดต้นทุนในการผลิต 

  5. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 

  6. สามารถเป็นวิทยากรในการบรรยายในทุกๆด้านอย่างมีความรู้ด้านเทคนิคต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

4.3 การผลิต/การเลี้ยง    

เทคนิคเฉพาะ   

  - ผลิตโคพันธุ์ดีเลี้ยงง่าย  โตเร็ว  ผลผลิตคุณภาพดี  ราคาดี  และเป็นที่ต้องการของตลาดสูง 

 - ใช้การผสมเทียม  เพ่ือให้ได้แม่พันธุ์พ้ืนฐานที่ดี  และได้โคขุนสายพันธุ์ที่ดี 

 - นอกเหนือจากหญ้าสดแล้ว  ยังต้องเสริมด้วยพืชสมุนไพร  ฟางข้าว  อาหารTMR  หญ้าหมัก  มันหมัก

ยีสต์  และต้องผสม EM ในน้ าหรืออาหารให้กิน  ฉีดพ่นในบริเวณฟาร์ม  คอกเลี้ยงสัตว์  และใช้ในการรักษาสัตว์ด้วย   



  

 - จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงโค  เพ่ือการเรียนรู้และเข้าร่วมกลุ่มเลี้ยงโคที่ประสบความส าเร็จ สนับสนุนการผลิต   

            และ สร้างการมีส่วนร่วม  แก้ปัญหาของบุคคลและกลุ่ม 

           - เป็นกิจกรรมที่แน่นการมีส่วนร่วมภายในครอบครัว  ไม่ละท้ิงภูมิปัญญา  แสวงหาเทคนิค  วิธีการ  และ

ภูมิปัญญาใหม่ๆอยู่เสมอ 

           - ติดตามข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์มีระบบสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว 

 

 

 

4.4 การเพ่ิมมูลค่า                         

เทคนิคเฉพาะ...  

  - มีโรงเรือนท่ีดีแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่เหมาะสม 

  - คอกแม่โค โคสาว ลูกโค และโคขุนแยกโคเป็นสัดส่วน  

  - แยกโคจากฝูงเข้าคอกจัดการสุขภาพ  จัดแต่งเพ่ิมมูลค่า  และขายง่ายราคาสูง 

 - ใช้มันหมักยีสต์  มาช่วยในการลดต้นทุน 

 - ในน ามูลโคมาท าปุ๋ยหมัก  เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

  - ความเป็นมิตร  จริงใจ  จริงจัง  ให้การปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลา  

4.5.การตลาด  

   - ขายให้พ่อค้าในราคา กิโลกรัมละ 90  บาท  (ราคา มีชีวิตหน้าฟาร์ม) 

 

 

 

 

 



  

5.ข้อมูลทั่วไปของ   Smart Farmer Model   และการติดต่อ 

ชื่อ-สกุล     นางจ าเนียร  กาญจนพรหม                                            

เลขบัตรประชาชน     3-9201-00736-11-1 

อาย ุ    60  ปี       

ที่อยู่  บ้านเลขที่ 107/1 หมู่ที่ 12  ต าบลนาท่ามเหนือ  

อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

โทรศัพท์     087-2754050 

สถานะภาพ     สมรส       

การศึกษา 
 -  ระดับปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการเงินการธนาคาร 
ประสบการณ์การท างาน    

  - เลี้ยงโค  และเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน  มาเป็นเวลา  30  ปี   

ต าแหนง่ท่ีปฏิบัติงาน                       

  1.เป็น  Smart Farmer Model ด้านการเลี้ยงโค 

 2. ได้เป็นอาสาปศุสัตว์ตั้งแต่ปี 2555 และเข้ารับอบรม 2557 

ผลผลิตที่มีในฟาร์ม 

 โคแม่พันธุ์   จ านวน  14  ตัว          

 โคขุน    จ านวน  6  ตัว            

 โคลูกรุ่น   จ านวน  9  ตัว 

รวมโค  จ านวน  29  ตัว                                

  ไกลู่กผสม   จ านวน  20  ตัว   แพะ จ านวน  6  ตัว 

สุกรพื้นเมือง จ านวน 4  ตัว        เป็ด   จ านวน  4  ตัว         

 ห่าน    จ านวน  2  ตัว       ม้า   จ านวน  1  ตัว      

 กระบือ   จ านวน  1  ตัว 



  

  แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์  จ านวน  7  ไร่  ได้แก่หญ้าเนเปียร์ , หญ้ากินนีสีม่วง , หญ้ารูซี่  และถั่วฮามาต้า    

เป็นต้น   

  สวนยางพารา  จ านวน  4  ไร่           พืชผักสวนครัว , ไม้ผล  และพืชสมุนไพรต่างๆ 

กิจกรรมนอกจากการเลี้ยงสัตว์ 

 1. เป็นวิทยากร  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหน าควาย  จังหวัดตรัง 

 2. เป็นศูนย์กลางการจ าหน่ายมันหมักยีสต์ 

 3.ต าแหน่งทางสังคม 
  -ประธานสตรี หมู่บ้าน  
  -เลขานุการระดับต าบล 
  -ผู้ช่วยเลขานุการระดับอ าเภอ 
  -คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จ ากัด ปี พ.ศ.2552-ปัจจุบัน 
  -ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปี พ.ศ.2558 
 4.เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของหมู่บ้าน 
 5.ได้คัดเลือกเป็นผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน 
 6.เป็นกรรมการของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 7.การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 8.เป็นวิทยากรในการด าเนินงานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.เป็นวิทยากรเครือข่ายพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 
 10.ร่วมเป็นแกนน าในการรณรงค์การเลือกตั้ง สส.สว. 
 11.ร่วมรณรงค์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 12.ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 
 13.งานฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   งานฝึกอบรมหลักสูตร “การ

ขับเคลื่อนแนวทางในการพ่ึงพาตนเอง” โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เริ่มอบรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 

จนถึงปัจจุบัน 

 

 

 

 



  

องค์ความรู้/ภูมิปัญญา 

  1. เรื่อง  ใช้จุลินทรีย์น้ ารักษาโรคผิวหนังในสัตว ์

  วิธีท า  

        - ผสมน้ าในอัตรา 1: 1000 ( EM 1 ช้อนโต๊ะ กากน้ าตาล 1 ช้อนโต๊ะ : น้ า 10 ลิตร)  

 วิธีใช ้

      - น าจุลินทรีย์ที่ได้มาทาตรงบริเวณผิวหนังที่พบอาการ  ทาจนกว่าอาการจะหาย 

  2. เรื่อง  น้ าหมักชีวภาพสูตรน้ ายาซักล้างเอนกประสงค์ 

  วิธีท า 

       ท าน้ าหมักจากผลไม้รสเปรี้ยว 

   ในอัตราส่วน  3:1:10  

   ( ผลไม้รสเปรี้ยว : น้ าตาลแดง : น้ า )  

      อุปกรณ ์

1. N 70     1  กิโลกรัม 

2. เกลือ    1  กิโลกรัม 

3. น้ าหมักจากผลไม้รสเปรี้ยว 5  ลิตร 

4. น้ าเปล่า   5  ลิตร 

       น าส่วนผสมทุกอย่างผสมให้เข้ากัน   

โดยค่อยๆคนจนกว่าทุกอย่างจะละลายเข้ากันดี   

แล้วจึงน าไปใช้ได้ 

  วิธีใช ้

      สามารถใช้แทนน้ ายาล้างจาน  สบู่  ยาสระผม ผงซักฟอก   

ผู้ถอดบทเรียน 

  นายธนวรรธณ์   บริพันธุ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 

  นายปริทัศน์  ขุนอาวุธ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์       

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 


