
 

 

นายสุเทพ   ทําขุนทด 

Smart Farmer ต�นแบบ   สาขาการเล้ียงโคเนื้อ 

คําจํากัดความ 
        

ประเด็นท่ีแสดงถึงความโดดเด,นและมีการปฏิบัติท่ีดี 
 

๑. การคัดเลือกโคขุนเข�าฟาร�ม 
๑.๑ สายพันธุ�โคเนื้อลูกผสม ได�แก� โคเนื้อลูกผสมพันธุ�อเมริกันบราห�มัน ชาโรเล�ส� แองกัส วากิว   

                ๑.๒ ดูลักษณะรูปร�าง ดูหัว ดูตา ตาบอด ตาฟางหรือไม� ปากใหญ� นิสัยไม�ดุร�าย  ลําคอสั้น หนา  
                      ขาหน�าแข็งแรง  ข�อกลางต�องใหญ�  เล็บต�องจิกดี  ขาหลัง  ดูช�วงขา กระดูกข�อสะโพกใหญ�  
                      ถ�าใหญ�ก�นจะย�อย มีกล�ามเนื้อ ถ�ายทอดกรรมพันธุ�ดี กล�ามเนื้อแข็งแรงบึกบึนดี  กล�ามเนื้อ 
                      จะแน�นหนกั หน�าอกกว�าง (เสื้อร�องไห�) ลําตัวลึกกว�าง ดูด�านข�าง ดูซ่ีโครง ซ่ีโครงโกร�งใหญ� 
                      ลําตัวใหญ�  ซ่ีโครงไม�ด�วน  สันหลังข�างบนนอก  สันกว�าง  สันหนา  ถ�าเลี้ยงจะได�น้ําหนักดี  
                      โคลนหางต�องใหญ� ปลายหางไม�ด�วนไม�งอ หนังหนา ค้ิวต�องย�น หน�าย�น  

 ๒. การจัดการ 
  ๒.๑  โคแรกเกิด นําลูกวัวแรกเกิดมาขุนนม  โดยใช�น้ํานมจากแม�โค  นมผง หรือนมโคซ้ือจาก
สหกรณ�น้ํานมตามท่ีต�างๆ ท่ีตกเกรด ทําการขุน ๒–๓ เดือน ฝ=กให�กินอาหารหยาบและอาหารข�น การถ�ายพยาธิ  
การฉีดยาบํารุง อายุ ๓ เดือน  อายุ ๕ – ๖  เดือน ถ�ายพยาธิ  และฉีดยาบํารุงซํ้า  ฉีดวัคซีนปAองกันโรคปากและ
เท�าเปBCอย โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย เม่ืออายุ  ๖ เดือน วัคซีน 
  ๒.๒  โคหย�านม ซ้ือเข�ามาจะกักดูโรค ๑ อาทิตย�  ฉีดยาถ�ายพยาธิ  ยาบํารุง  ยาปAองกันไข�เห็บ 
อาทิตย�ท่ี  ๒  ฉีดวัคซีนปAองกันโรคปากและเท�าเปBCอย  โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย  การฝ=กให�กินอาหารข�น  และ
อาหารหยาบ เลี้ยงแบบยืนโรง ๗ – ๘  เดือน หลังจากนั้นนําเข�าคอกขุน หรือขายเปGนวัวกลางน้ํา  

 

 

แบบองค�ประกอบพ้ืนฐานของการนําเสนอบทเรียน Smart Farmer ต!นแบบ 



 ๓.  การเลี้ยงโคขุน มี ๒ ลักษณะ 
  ๓.๑  การเลี้ยงแบบเด่ียว เปGนการแยกโคมีนิสัยเข�าตัวอ่ืนไม�ได� จากคอกรวมมาขุนเด่ียวคอกละ 
๑ ตัว เพ่ือปAองกันไม�ให�วัวชนกัน ทําให�การดูแลง�าย เจ็บปHวยเห็นชัด กินอาหารได�สะดวก ปลอดภัยกับคนเลี้ยง 
  ๓.๒ เลี้ยงแบบกลุ�ม ๒ – ๕ ตัว นําวัวจากคอกรวมมาแยกขุน ตามลักษณะนิสัยของวัวท่ีเข�ากัน
ได�  ประหยัดพ้ืนท่ีในการขุน  สะดวกในการให�อาหาร  ประหยัดแรงงาน  ประหยัดเวลา  แต�มีข�อจํากัดคือต�องให�
อาหารบ�อยครั้ง เพ่ือปAองกันอาหารขาดแคลน  

 

                 

          ๔. การให�อาหาร 

     ๔.๑  โคแรกเกิดเดือนท่ี ๑ ให�โคให�กินนมอย�างพอเพียง (ให� ๒ ม้ือ) ม้ือละ ๓ – ๕  ก.ก. / ตัว / ม้ือ  
ดูระบบขับถ�าย ถ�าเปลี่ยนนมบ�อยจะท�องเสีย โคเปGนไข� ต�องดูแลตอนเช�าและเย็น 
              ๔.๒  เดือนท่ี ๒ ให�กินนม ๒ ม้ือ ประมาณ ๔ – ๗ ก.ก./ตัว /ม้ือ  ฝ=กให�กินอาหารข�น  โดยธรรมชาติ
ลูกโคจะแทะดิน แทะเล็มหญ�าแห�งก�อน แล�วถึงจะกินหญ�าสด 
              ๔.๓  เดือนท่ี ๓  ให�กินนมลดลงมาครึ่งหนึ่ง  แล�วให�อาหารข�นเพ่ิมข้ึน  โปรตีนไม�ต่ํากว�า ๑๔ %   
แต�ไม�เกิน ๑๖ %  เพราะถ�าให�โปรตีนสูงโคจะท�องอืด 
    ๔.๔  เดือนท่ี ๔  ให�อาหารข�นโปรตีนไม�น�อยกว�า ๑๖ %  ๓ – ๕ ก.ก./ตัว/วัน พร�อมอาหารหยาบ 
    ๔.๕   เดือนท่ี ๕  ให�อาหารข�นโปรตีนไม�น�อยกว�า ๑๖ %   ๓ – ๕ ก.ก./ตัว/วัน เพ่ิมอาหารหยาบ  
                     ถ�ากินอาหารหยาบน�อยจะโตช�า 
      ๔.๖  เดือนท่ี ๖ – ๘ ให�อาหารข�นโปรตีนไม�น�อยกว�า ๑๖%   ๔ – ๗ ก.ก./ตัว/วัน พร�อมอาหารหยาบ 
    ๔.๗  เดือนท่ี ๙ – ๑๐   ให�อาหารข�นโปรตีนไม�น�อยกว�า ๒๑ % และอาหารหยาบ ให�กินตลอดวัน 
    ๔.๘  เดือนท่ี ๑๑ – ๑๔ ให�อาหารข�นโปรตีนไม�น�อยกว�า ๑๖ % และอาหารหยาบ ให�กินตลอดวัน 
    ๔.๙  เดือนท่ี ๑๕ – ๒๐ ให�อาหารข�นโปรตีนไม�น�อยกว�า ๑๔ % และอาหารหยาบ ให�กินตลอดวัน         

        

 



 การขุนโคพันธุ5โคราชวากิว   โดยซ้ือโคหย�านม อายุ ๖ เดือนข้ึนไปเข�าขุน 

๑. สองเดือนแรก ใช�อาหารข�นโปรตีนไม�น�อยกว�า  ๒๑ % และอาหารหยาบ 
๒. เดือน ๓ ถึงเดือนท่ี ๖ ใช�อาหารข�นโปรตีนไม�น�อยกว�า  ๑๖ % และอาหารหยาบ 
๓. เดือนท่ี ๗ ถึงเดือนท่ี ๑๑ ใช�อาหารข�นโปรตีนไม�น�อยกว�า  ๑๔ % และอาหารหยาบ        
๔. เดือนท่ี ๑๒ ถึงเดือนท่ี ๒๔ ใช�อาหารข�นโปรตีนไม�น�อยกว�า  ๑๒ % และฟางข�าว   

            ๕. อาหารสัตว� 
          ๕.๑ ผลิตใช�เองภายในฟาร�ม 

  ๕.๒ ผลิตเพ่ือจําหน�าย ท่ัวไป 

สูตรอาหารข�น ประกอบด�วยวัตถุดิบ ดังต�อไปนี้ 
  มันสําปะหลัง  ข�าวโพด  รําอ�อน  กากถ่ัวเหลือง  กากถ่ัวเขียว  ปลาปHน  ใบกระถินแห�ง   
                     กากปาล�ม  พรีมิกซ�  เกลือ ปุOยยูเรีย และกากน้ําตาล     
  

 

           ๖. ตลาด  แบ�งออกเปGน  ๓  ระดับ 
  ๖.๑  ตลาดนัดเนื้อโค  ท่ัวไป  ในท�องถ่ิน  ภูมิภาค 
  ๖.๒  ตลาดโคมัน เช�น บริษัท ๕๐๕   

๖.๓  ตลาดโคขุน  เช�น สหกรณ�โคเนื้อ กําแพงแสน  โพนยางคํา  และหนองสูง  

๗. อ่ืนๆ 
  ๗.๑ การจัดการแปลงหญ�า  พ้ืนท่ี  ๗๐ ไร�  หญ�าท่ีปลูก คือ หญ�ารูซ่ี และถ่ัวฮามาต�า 
  ๗.๒ ตลาดโคเนื้อ เกษตรกรเข�าถึงเฉพาะตลาดโคเนื้อท่ัวไป 
  ๗.๓ เกษตรกรไม�มีแปลงหญ�าเปGนของตัวเอง เพราะใช�พ้ืนท่ีไปทําอย�างอ่ืน   

 

 

 

 

 



ข�อมูลท่ัวไปของ  Smart  farmer  ต�นแบบและการติดต,อ 

           นายสุเทพ ทําขุนทด    อายุ  ๕๗ ปP 
  ๔๖๐ หมู�ท่ี ๑๓ บ�านหนองโพธิ์ ตําบลสํานักตะคร�อ อําเภอเทพารักษ� จังหวัดนครราชสีมา 
  รหัสไปรษณีย� ๓๐๒๑๐ โทร. ๐๘-๙๖๘๘-๓๘๕๖ 

ผู�ถอดบทเรียน 

๑. นายรังสรรค�   ระวังสําโรง  ปศุสัตว�จังหวัดนครราชสีมา 

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

๓. นายไพรัตน�  ปากคีปทอง  ปศุสัตว�อําเภอเทพารักษ� 
          สํานักงานปศุสัตว�อําเภอเทพารักษ�  โทร. ๐๘-๔๙๖๐-๕๑๑๕  

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

๕. นายเนติธร  แก�วเจUก    เจ�าพนักงานสัตวบาล 
สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๙-๑๓๖๘-๐๖๕๕ 

 

 

 

 
 
 
                                     
 
 

 

 

 

 

 

 


