
Smart Officer ตนแบบสํานักงานปศุสัตว�จังหวัดนครราชสีมา        
         
1. ชื่อ Smart Officer ตนแบบ นายทินกฤต  อินทแพทย 
2. Smart Officer ตนแบบ  สาขาการเลี้ยงหมหูลมุ  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสมีา 
3. คําจํากัดความ  การลี้ยงสัตว(หมหูลมุ)เป%นตัวต้ังสําหรับการเกษตรปลอดสารเคมสีู(ปศุสัตวอินทรีย  
 
4.ประเด็นท่ีแสดงถึงความโดดเด3นและมีการปฏิบัติท่ีดี 
 1) ความรู* ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา การเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง(การเลี้ยงหมหูลมุ)  

           
                                                

2) องคความรู*ของหน(วยงานที่เกษตรกรควรรู* 
    2.1 การจัดการเลี้ยงหมหูลมุ 
    โรงเรือน      

           

 
 

 
 



 
 

                  
              ป4กไม*กลางหลุมสูง๔๕ ซม                                     โรยแกลบถึงระดับปลายไม*เกล่ียให*เสมอ  

                  
              ใส(ดินแดงแนวก่ึงกลางหลุม                                               เกล่ียกระจายให*ทั่วผิว  

                             
               ใส(ถ(านละเอียดเกล่ียให*ทั่วทําเหมือนดินแดง                             โรยเกลือ,มูลสัตวแห*ง,เช้ือราขาว  

                             
                             ราดนํ้าหมักเจ็ดชนิด                                           โรยเปลือกไข(บดละเอียดให*ทั่ว  

                           
                              โรยหัวเช้ือราขาว                                          โรยมูลสัตวแห*ง,ปุ?ยคอก  เกล่ียให*ทั่ว 



                                          
                   รดด*วยนํ้าหมักจลุินทรียเจ็ดชนิดให*ทั่ว                              ทําช้ันที่ ๒ เหมือนช้ันแรก 

                          
                      ใส(แกลบทับบนเป%นช้ันสุดท*าย                                                    เสรจ็สิ้นขบวนการ  

 
 

นําลูกสุกรหย3านมพรอมอุปกรณ�การเลี้ยงเขาเลี้ยงได

 
 

2.2 การจัดการดานอาหาร 
 

การผลิตอาหารสัตว�

การหมักพืชสด เช3นตนกลวย  ผักสด

สูตร  พืชสด : น้ําตาลทรายแดง : เกลือทะเล

อัตราส3วน ๑๐๐ : ๔ :  ๑

ตนกลวยหมักเปCนอาหารสัตว�

 
            



 

            
หมัก ๖๐ วนั  

2.3 การจัดการสุขาภิบาล 
 

              
                ราดนํ้าหมักชีวภาพเป%นประจําวันละครั้ง                ผสมนํ้าหมักชีวภาพสมุนไพรให*กินตลอด 

  

2.4 การทํานํ้าหมักชีวภาพ  
การทํานํ้าหมักชีวภาพ ๓ ประเภท ๗  ชนิด 

 

๑.พชืสด(หน่อกล้วย,แตงกวา ฯลฯ)

 อตัราส่วน = พืชสด : นํ�าตาล : เกลอื 

 ( 7 : 3 : 1 )

      

ชั่งน้ําหนัก  

 
 
 
 
 
 
 



 

เตรียมหั่นเปCนชิน้เล็ก ๆ

        

โรยน้ําตาลลงบนกองพืชสด 
นํ้าตาล ๑.๕ ก.ก. คลุกจนน้ําตาลละลายหมด  

 
 
 

บรรจุลงในถัง โรยเกลือ  แลวทับดวยถุงพลาสติกใส3น้ํา
ปNดถังดวยกระดาษฟาง

         

หมัก ๑ คืน , เติมเกลือ ๐.๕ ก.ก , น้ําตาล ๑.๕ ก.ก.
ปNดถังทิ้งไว ๘-๑๐ วัน

 
 

 

๒.ผลไมสุก (อย3างนอย ๓ ชนิด)
ผลไม ๑ ส3วน : นํ้าตาล ๑ ส3วน

         

แบ3งน้ําตาลเปCน ๒ ส3วน
ส3วนท่ี ๑ คลุกผลไม  แลวนําใส3ถัง

ส3วนท่ี ๒ โรยทับลงไป

 
 

 
ปNดดวยกระดาษฟาง  ท้ิงไว ๘-๑๐วัน

    
 
 



 

๓.สมุนไพรไล3แมลง
(ใบสะเดาสด)

               

อัตราส3วน = สมุนไพร : นํ้าตาล  

( 7 : 3 )

 
 

 

หมัก ๘-๑๐ วัน

                

๔.แลคโตบาซิลลัส(นมเปรี้ยว)

 
 

 

นํ้าซาวขาวแช3ไว ๑ คืน : นํ้านมสด : นํ้าตาลทรายแดง
( 20:6:1/3 )

                

เทนํ้าซาวขาวลงในนมสดแรงๆ ใส3นํ้าตาลทรายแดง
ปNดดวยกระดาษท้ิงไว 8-10  คืน

 
 

 

เปNดกระดาษออก กวนจนนํ้าตาลละลายหมด

                 

กรอกใส3ขวด ๓ ใน ๔ ส3วน

 
                

 



   

๕.แคลเซ่ียม(เปลือกไข3)

                

เปลอืกไข่ : นํ�าซาวข้าว  (1:10)

 
 

ปNดดวยกระดาษทิ้งไว 8-10 วัน

                

๖.ฟอสฟอรสั(กระดูกสัตว�)
กระดูกสัตว�:นํ้าซาวขาว

(1:10)

 
 

เทนํ้าซาวขาวลงในกระดูกเผาป[น

                

ปNดดวยกระดาษ ท้ิงไว 8-10  คืน

            
 

กรอกใส3ขวด

 



 

๗.โปรทีน (รกสุกร) 
รกสุกร : น้ําตาลทรายแดง 

 (1:1)

                  

ผสมกันแลวใส3ลงถังหมัก
ปNดดวยกระดาษเปNดคนทุกวัน

 
 
 

ทิ�งไว้ 15 วัน

                 

การผลิตเช้ือราขาว

เก็บ

ต3อ

ขยาย

              
อุปกรณ 

1. กระบะไม* ขนาดกว*าง ๑ ฟุต ยาว ๑ ฟุต 
2. ข*าวสวยหุงสกุ ๑ กก. 
3. กระดาษฟาง 
4. เชือก 
5. ขวดแก*วสะอาด ๔ ใบ 
6. นํ้าตาลทรายแดง ๑ กก. 

วิธีทํา 
1. ล*างกระบะไม*ให*สะอาดตากให*แห*ง 
2. นําข*าวสวยหุงสุก ใส(ในกระบะเกลี่ยให*ทั่ว (ห*ามใช*มือเกลี่ยข*าว) 
3. ปJดกระดาษฝางแล*วใช*เชือกมัดให*แน(น 
4. นําไปวางไว*บริเวณโคนกอไผ( เอาใบไผ(คลุมลงบนกระบะให*ทัว่ 
5. นําสุ(มไก(หรือภาชนะมาปJดทับเพื่อไม(ให*สัตวมาคุ*ยกิน 
6. ปJดด*วยผ*าพลาสติกปLองกันการเปMยกฝน 
7. ทิ้งไว* ๔ คืน   
8. นํามาเปJดกระดาษออกจะพบราสีขาวข้ึนภายในกระบะ 
9. นํานํ้าตาลทรายแดง ๑ กก เทลงในกระบะคลุกให*ทั่วจนเป%นเน้ือเดียวกัน 
10. นําใส(ขวดแก*ว ปJดฝา เก็บใว*ในตู*เย็น 

 
 

 



 
2.5 การใช*สมุนไพรในการปLองกันและดูแลสุขภาพสัตว 
 

 
นํ้าหมักสมุนไพร เช3น สะเดา,บอระเพ็ด  

   
นํ้าสมควันไม  

2.6 ปศุสัตวอินทรีย 

        
 

3) การเตรียมตัวก(อนปฏิบัติงาน  
 จัดทํา power point ในการบรรยายความรู*  อุปกรณที่ใช*ในการสาธิตทํานํ้าหมักชีวภาพพร*อมวัสดุที่ใช*ทํา  

1) เรื่อง การเลี้ยงหมหูลมุ 
2) เรื่อง การทํานํ้าหมักชีวภาพ 
3) เรื่อง ปศุสัตวอินทรีย 

   
 



      
 4) ป]จจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีบุคคลากรคนอ่ืนๆควรใหความสําคัญ 

ศึกษาหาความรู*เกี่ยวกบัวิธีการทํานํ้าหมักชีวภาพ การใช*สมนุไพรสําหรบัการเลี้ยงสัตว การจัดการเลี้ยงสัตว
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ปศุสัตวอินทรีย   
 

5) การจัดการกับป]ญหาอุปสรรคในการทํางาน  
     1. ป4ญหาอุปสรรค เกษตรกรยังไม(ให*ความสําคัญในการปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อทําการเกษตรแบบพอเพียง
โดยมีสัตวเป%นตัวต้ัง  
               แนวทางแก*ไข  จัดทําแบบหรือตัวอย(างเกษตรกรต*นแบบ/สาธิต ครบวงจรจาการเริม่เลี้ยงสัตวแบบ
พอเพียง สนับสนุนการลดต*นทุนการผลิตด*านการเกษตรสู(เกษตรปลอดสาร-อินทรีย 
     2. ป4ญหาการสนับสนุนจากหน(วยงานอย(างต(อเน่ืองเป%นรปูธรรมจนถึงผลสรุปของกิจกรรมหรือเปLาหมาย
ของกิจกรรม 
               แนวทางแก*ไข  หาภาคีเครือข(ายร(วมสนับสนุนกิจกรรมต(อเน่ือง 
    
5. ขอมูลท่ัวไปของ Smart Officer ตนแบบและการติดต3อ 
   นายทินกฤต   อินทแพทย  ตําแหน(ง  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ     
   สํานักงานปศุสัตวอําเภอโชคชัย  
   ตําบลโชคชัย อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสมีา รหสัไปรษณีย  30190   
   โทรศัพทเคลื่อนที่  08-1976-8661 
 

6.ขอมูลผูถอดบทเรียน 
1) นายรังสรรค  ระวังสําโรง  ปศุสัตวจงัหวัดนครราชสีมา โทร. 081-9677184  
2) นายทินกฤต  อินทแพทย  ปศุสัตวอําเภอโชคชัย        โทร. 08-1976-8661 

 1) นายเฉลียว   ขจรภพ  เจ*าพนักงานสัตวบาล กลุ(มพฒันาเทคโนโลยีการปศุสัตว  โทร. 081-9991942 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


