
 

 

นายธีระพัฒน�   ส่ือกลาง 

Smart Farmer ต�นแบบ   สาขาการเลี้ยงโคเนื้อ 

คําจํากัดความ 
              ซ่ือสัตย�  มุ�งพัฒนาพันธุกรรม  น�อมนําเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นท่ีแสดงถึงความโดดเด,นและมีการปฏิบัติท่ีดี 
            ๑.  การพัฒนาปรับปรุงพันธุ�สายพันธุ�โคเนื้อ  เริ่มต�นจากการซ้ือโคแม�พันธุ�บราห�มัน  จากกรมปศุสุสัตว� 
จํานวน ๔ ตัว ใช�น้ําเชื้อจากต�างประเทศ ซ่ึงมีการทดสอบประสิทธิภาพและมีพันธุ�ประวัติมาแล�ว โดยเน�นแยกเพศ
(เพศเมีย) ลักษณะโค เป6นโคขนาดกลาง มีประโยชน�การเจริญพันธุ� ถ�าโคขนาดใหญ�จะมีป9ญหาไล�ทุ�ง  
           การคัดเลือกโคแม�พันธุ�  ท่ีให�ลูกดี  ให�นมดี  ให�ลูกป<ละตัว ดูความแข็งแรงของเท�าและขา เพ่ือรับน้ําหนัก
กระดูกใหญ� ตะโหนกไม�ล้ําไปข�างหน�าจนเกินไป แนวหลังไม�แอ�น การพัฒนาโดยการแก�ท่ีตัวโคแม�พันธุ� เอาจุดเด�น
ของโคพ�อพันธุ�  เข�าไปแก�ไขข�อด�อยของโคแม�พันธุ�แต�ละตัว  เม่ือได�ลูกโคเพศเมียท่ีมีลักษณะเด�นกว�าแม�โคแล�ว  ก็
จะขายแม�โค และใช�ลูกโคปรับปรุงพันธุ�ต�อไป   
            การสมัครเข�าเป6นสมาชิกสมาคมโคบราห�มัน  การศึกษาดูงานการประกวดโค  ในแต�ละป<ก็จะนําโค 
เข�าประกวด เพ่ือให�คณะกรรมการวิจารณ�ลักษณะเด�น ลักษณะด�อย เพ่ือจะทําให�เราปรับปรุงพันธุ�ได�เร็ว  

๒. การพัฒนาสายพันธุ�โคเนื้อ  เพ่ือยกระดับสายเลือดให�เป6นโคพันธุ�บราห�มันเลือด ๑๐๐  
โดยมีการรับรองสายพันธุ�   
 โคแม�พันธุ�ลูกผสมบราห�มัน   X พ�อพันธุ�บราห�มัน (น้ําเชื้อคัดเพศเมีย)    =  F ๑       ๕๐ % 
   F ๑    X พ�อพันธุ�บราห�มัน (น้ําเชื้อคัดเพศเมีย)    =  F ๒       ๗๕ % 
   F ๒    X พ�อพันธุ�บราห�มัน (น้ําเชื้อคัดเพศเมีย)    =  F ๓     ๘๗.๕ % 
   F ๓    X พ�อพันธุ�บราห�มัน (น้ําเชื้อคัดเพศเมีย)    =  F ๔     ๙๓.๕ % 
   F ๔    X พ�อพันธุ�บราห�มัน (น้ําเชื้อคัดเพศเมีย)    =  F ๕   ๙๖.๖๒ % 
 ลูกโคในชั่วท่ี ๕ จะได�รับการรับรองสายพันธุ�ให�เป6นพันธุ�แท�  
 ป9ญหาสําหรับเกษตรกร คือค�าใช�จ�ายค�าน้ําเชื้อคัดเพศ ราคาค�อนข�างจะสูง 
 

แบบองค�ประกอบพ้ืนฐานของการนําเสนอบทเรียน Smart Farmer ต!นแบบ 



         
 

            ๓. การจัดการโรงเรือน เน�นทรัพยากรวัสดุพ้ืนบ�าน ไม�ในสวนมาทําโรงเรือน ใช�สังกะสีเก�าเพ่ือลดต�นทุน 
โรงเรือนถ�ายเทอากาศได�ดี  เน�นเรื่องความสะอาด  ความปลอดภัย  แข็งแรง  และเก็บมูลโคทุกวัน 
                 ๓.๑  คอกรวม เลี้ยงดูก่ึงยืนโรงและปล�อยทุ�ง  
        ๓.๒  คอกแยก สําหรับโคท�องแก� เพ่ือแยกมาเลี้ยงเสริมอาหาร และ เลี้ยงลูกโค โคปKวย  

       

            ๔. การจัดการและการสุขาภิบาล 

       ๔.๑ การจดบันทึกพันธุ�ประวัติ มีการจดบันทึกพันธุ�ประวัติโคทุกตัว 

                        ๔.๒ ฉีดวัคซีนปMองกันโรคปากและเท�าเปNOอย โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย ป<ละ ๒ ครั้ง 

       ๔.๓ ถ�ายพยาธิป<ละ ๒ ครั้ง 

       ๔.๔ โคอายุ ๓ เดือน บันทึกพันธุ�ประวัติ สูญเขา และตีเบอร�   
       ๔.๕ ตรวจสุขภาพโคทุกวัน   
                 ๔.๖ แม�โคท่ีวงรอบการเป6นสัดนานเกิน ๕ – ๖ เดือน จะคัดท้ิง 

      ๔.๗ อาหาร เน�นปล�อยทุ�งในพ้ืนท่ีของตนเอง ๑๒๐ ไร� ปกติจะปล�อยโคเวลา ๑๐.๐๐–๑๓.๐๐ น. 
            ต�อนกลับคอกนอน และปล�อยอีกครั้งเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทําให�โคมีเวลาพักผ�อน  
            มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ� ช�วงเดือนมกราคม - เมษายน เป6นช�วงขาดแคลนอาหาร จะเก็บ 
            เปลือกสับปะรดในตลาด และให�อาหารข�นเสริม 

       ๔.๘ โคท�องแก� และโคคลอดลูกใหม� จะให�อาหารข�นเสริม  
       ๔.๙ มีอาหารแร�ธาตุ และน้ําสะอาด ให�กินอย�างพอเพียงตลอดเวลา 

       ๔.๑๐ แม�โคต้ังท�อง ๖ เดือน จะแยกออกจากฝูงมาเลี้ยงเด่ียว 

 

   



 

            ๕.  การตลาด 

                โคท่ีมีลักษณะดี  มีพันธุ�ประวัติ  ตัวใหญ�  จะขายง�าย  การขายจะไม�ผ�านพ�อค�าคนกลาง จะขายผ�าน
ทางระบบ Internet หนังสือโคบาลแมคกาซีน ออกบูธงานแสดง งานประกวด งานประจําป< มีการประชาสัมพันธ�
อย�างต�อเนื่อง  กําหนดราคาขายเอง  ต้ังราคามาตรฐานไม�สูงจนเกินไป  และไม�ข้ึนหรือลงง�ายๆ  โคท่ีผ�านการ
ประกวด โคบราห�มันแดงเพศผู� ราคาประมาณ  ๘๐,๐๐๐ บาท ราคามาตราฐาน ๕๐,๐๐๐ – ๖๐,๐๐๐ บาท 
โคเพศเมียตัวละ ๔๐,๐๐๐ บาท โคประกวดท่ีได�รับรางวัลตัวละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท การตลาดเน�นเอาเทคโนโลยี
เข�ามาช�วย และเน�นเรื่องการรวมกลุ�ม 

            ๖.  อ่ืนๆ 

                 ให�คําแนะนําเกษตรกรท่ัวไป ในเรื่องการปรับปรุงพันธุ� และทําหน�าท่ีคัดกรองโคของกลุ�ม ในรายท่ี
ต�องการส�งโคเข�าประกวด  เปMาหมายอยากรวมกลุ�มและสมาชิกกลุ�มมีโคแม�พันธุ�เริ่มต�น  ๓๐ ตัว  เป6นศูนย�กลาง
ในการจําหน�ายโคแม�พันธุ�สายเลือด  ๑๐๐   เป6นแหล�งสํารองฟางข�าวอาหารสัตว�   ให�เกษตรกรสมาชิกยืมในฤดู
ขาดแคลน โดยต้ังเปMาให�มีรายได�จากการขายโคป<ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ข�อมูลท่ัวไปของ  Smart  farmer  ต�นแบบและการติดต,อ 

           นายธีระพัฒน�   สื่อกลาง      อายุ  ๔๙ ป< 
  ๔  ถนนประชาอุทิศ  ตําบลโนนสูง  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
  รหัสไปรษณีย� ๓๐๑๖๐ โทร. ๐๘-๖๒๖๕-๓๘๙๖ 

ผู�ถอดบทเรียน 

๑. นายรังสรรค�   ระวังสําโรง  ปศุสัตว�จังหวัดนครราชสีมา 

๒. นายเฉลียว  ขจรภพ    เจ�าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  
สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๘-๑๙๙๙-๑๙๔๒ 

๓. นางสาวรจนา  กลิ่นทองหลาง   เจ�าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
สํานักงานปศุสัตว�อําเภอโนนสูง   โทร. ๐๘-๙๖๐๕-๗๕๘๑  

๔. นางสาวแสงทิพย� สุขดี  เจ�าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๘-๑๙๗๖-๘๖๖๑ 

๕. นายเนติธร  แก�วเจ^ก    เจ�าพนักงานสัตวบาล 
สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๙-๑๓๖๘-๐๖๕๕ 

 

 

 

 

 


