
ฟารมตนแบบการเลี้ยงโคขุน 
ตําบลหนองหวา 

กิ่งอาํเภอบัวลาย  จงัหวัดนครราชสีมา 

 
 

นายคําตนั   ปานาลาด 
โครงการขอมูลเครือขายการเรียนรูและฟารมตนแบบ 

ภายใตโครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 
สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่  3 
กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 



1. เครือขายการเรียนรูระหวางฟารมตนแบบและเครอืขายการเรยีนรูอ่ืนๆ 
1.1  ฟารมเครือขายผูเลี้ยงโคขุน 

- อําเภอปกธงชยั  จังหวัดนครราชสีมา 3  ราย 
- อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 3  ราย 
- อําเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 2  ราย 
- อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา      16  ราย  
- อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 1  ราย 
- กิ่งอําเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา 4  ราย 
- กิ่งอําเภอบวัลาย  จังหวัดนครราชสีมา 3  ราย 
- อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  2  ราย 
- อําเภอพล   จังหวัดขอนแกน           11  ราย 
- อําเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน  5  ราย 
- กิ่งอําเภอยางศรีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 2  ราย 

1.2  สถาบนัการศึกษา  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  เปนแหลงเรียนรูและศึกษาวจิัย 
1.3 กลุมเกษตรกร  สหกรณการเกษตร  เกษตรกรทั่วไป  เปนแหลงเรียนรูและศึกษาดงูาน 

 
2. ขอมูลแนวคิดและความเห็นในการตัดสินใจดาํเนินงานของฟารมเกษตรกร 

นายคาํตัน   ปานาลาด  มีใจรักอาชีพดานการเลี้ยงสตัว  ประกอบกับมีอาชพีคาสัตวใหญ  (โค – กระบือ)     
เปนอาชพีเสรมิ  ตองตระเวณตามตลาดนดัโค – กระบือ  เพื่อซื้อโค – กระบือ  สงโรงงานเพื่อผลิตลูกชิ้น  จาก
ประสบการณที่มากมายและมีตลาดรองรบัที่แนนอน  ไดปรับแนวคิดเริ่มเลี้ยงโคขนุเพื่อเพิ่มมูลคาโค – กระบือ  
เมื่อ  ป  พ.ศ.  2544  และประสบผลสําเร็จในระดับหนึง่  สามารถเลีย้งโคขุนสงโรงงานเฉลี่ยเดือนละ  30  ตัว  
หลังจากนั้น  จึงเริ่มขยายเครือขายการเลี้ยงโคขุนแกเกษตรกรที่สนใจ  ปจจุบันมสีมาชิกเครือขาย  52  ราย  
สามารถเลีย้งโคขุนสงโรงงานเฉลี่ย  30  ตัว/5  วนั 

  
3. ขอมูลการผลิต 

3.1 สถานที่ต้ังฟารม 
ี่  53  บานคึมมะอ ุ หมูที่  3 ตําบลหนองหวา กิ่งอาํเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสมีา โทร. 01-9999987 
 

อ

เลขท
ขอนแกน
 
แยกบานคึมมะอุ-สวนหมอน 

ฟารมโคขุน 

.สีดา โคราช 



3.2 ขนาดฟารม 
1.  โคแมพันธุ  (เลี้ยงอยูอําเภอประทาย)  23  ตัว 
 -  โคแรกเกิด  - 1  ป   10  ตัว 
 -  โคอายุ  1 ป  ข้ึนไป     7  ตัว 
2.  โคขุน              108  ตัว 
 -  คอกในฟารม    40  ตัว 
 -  คอกกลาง    68  ตัว 
3.  โรงเรือนเลีย้งโคขุน      1  หลงั 
4.  คอกพักสัตว       1  หลงั 
5.  โรงเก็บฟาง       2  หลงั 
6.  ที่เก็บอาหารขน      1  หลงั 
7.  แปลงหญา     19  ไร 

       3.3  อายฟุารม 4  ป 
       3.4  แรงงาน  ใชแรงงานในครอบครัวและจางแรงงานเพิม่     3  คน 

3.5 พื้นที่ฟารมทัง้หมด  20  ไร 
3.6 มูลคาทรัพยสินในฟารม 

มูลคาทรัพยสินในฟารมประมาณ            2,731,000  บาท   ดังนี ้
   1.  คาโรงเรือนและอุปกรณ    100,000  บาท 
   2.  คาโรงเก็บฟาง       30,000  บาท 
   3.  คาโคแมพนัธุ  และโคแรกเกิด – โครุน     600,000  บาท  
   4.  คาพนัธุโคขนุ              1,944,000  บาท 
   5.  คาแปลงหญา       57,000  บาท 

3.7 ลักษณะการผลิต 
เลี้ยงโคขุนลกูผสมบราหมนั  ลูกผสมอินดรบูราหซิล  ที่มโีครงรางใหญ  อายุประมาณ  2 – 3 ป  ขุนแบบยืน
โรง 

3.8 การจําหนาย 
จําหนายเมื่อโคมีน้ําหนกัเฉลี่ยประมาณ  480 – 500  กก.  ระยะเวลาการเลีย้ง  5 – 6 เดือน  ราคาเฉลี่ย  
กก.ละ  40  บาท 

  
 
 
 



4. ขอมูลเทคโนโลยกีารผลิตฟารมตนแบบ 
4.1 พันธุและการปรับปรุงพันธุ 

แมพันธุที่ใชผลิตลูกโคเพื่อเขาขุน  เปนโคลูกผสมบราหมัน  โดยใชโคพอพนัธุบราหมันพนัธุดี  คุมฝูง 
4.2 โรงเรือนและอปุกรณ  

1.  คอกพัก    1  หลงั  ขนาด  12 X 12  เมตร 
2.  โรงเรือนเลีย้งโคขุน    1  หลัง  ขนาด   7  X  20 เมตร  สรางแนวตะวันออก – ตะวนัตก  แบงพื้นที่เลี้ยง   
     โคเปน  2  ดาน   มีทางเดินรองกลาง   รางอาหารตลอดแนว   พื้นคอกเปนคอนกรตีขัดหยาบ  หลังคา 
     รูปจัว่มงุสงักะส ี รางอาหารคอนกรีต  แนวรั้วทําดวยไม 

4.3 อาหาร / การจดัการอาหารและแหลงน้ํา  
1. อาหารหยาบ  ปลูกหญารูซี ่ 19  ไร  ตัดใหกินสดอัตรา  10  %  ของน้าํหนักตัว  ทุกวันเสาร – อาทิตย   

ฟางขาวอัตรา  3  %  ของน้าํหนักตัว  โดยราดกากน้าํตาลผสมน้ําอัตราสวน  1  กก./น้าํ  5  ลิตร  
อาหารหยาบใหวนัละ  2  เวลา  คือ  10.00  และ  17.00  น. 

2. อาหารขน   ใชอาหารสาํเร็จรูปของบริษัท   505  โภคภัณฑจํากัด  ใหวนัละ  2  เวลา  คือ  06.00  และ   
14.30 น.  อัตรา  1 – 1.5  %  ของน้ําหนกัตัว 

3. อาหารเสริม  โคทุกตัวจะไดรับอาหารเสริมแรธาตุ  โดยจะวางใหกินในรางอาหารตลอด 
4. น้ํา  ใชน้ําประปาหมูบาน  ใสถังคอนกรีตใหกนิตลอดเวลา 

       4.4  การจัดการเลี้ยงดู 
1. จัดซื้อโครุนเพศผูลูกผสมบราหมนั  ลูกผสมอินดรูบราหซิล  อาย ุ  2 – 3  ป  ลักษณะโครงรางใหญ      

เขาขุน 
2. ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย  โรคคอบวม 
3. ตอนเพื่อใหโคเชื่อง 
4. ถายพยาธิภายนอก – ภายใน 
5. กักในคอกพัก  15  วนั 
6. ชั่งหรือประมาณน้ําหนกัโคกอนเขาคอกขุน 
7. บันทกึ  วนั  เดอืน  ป  ทีน่ําเขาคอกขุนทุกคอก 
8. ฝกใหโคกนิอาหารขนทีละนอย  ประมาณ  1 – 2  สัปดาห  จึงใหกนิเตม็ที ่
9. ขุนประมาณ  5 – 6  เดือน   หรือน้ําหนักประมาณ  480 – 500  กก.  จาํหนาย 

       4.5  การจัดการดูแลดานสุขภาพ 
1. ถายพยาธิภายนอก  -  ภายใน  กอนเขาคอกขุนทกุตัว 
2. ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย  โรคคอบวม  กอนเขาคอกขุนทกุตัว 
3. ตอนเพื่อใหโคเชื่อง 

 
 



5.  ขอมลูผลผลิต  การจัดการผลผลิตและผลพลอยไดจากการเลีย้ง 
 ผลผลิตและการจัดการผลผลิต 

  ขายโคมีชีวิต  น้ําหนกัประมาณ  480 – 500  กก.ๆละ  40  บาท   
  ผลพลอยไดจากการเลี้ยง 
  มูลโคที่ได  นําไปใสแปลงหญา  และนาขาว 
 
 6.  รายรับ  รายจาย  และผลกําไรจากฟารม 
  จากผลการเลีย้งโคขุนในฟารม  สรุปตอตัว  (โดยเฉลีย่) 
  ตนทนุ        17,000  บาท 
   -  คาพันธุ   15,000  บาท 
   -  คาอาหารแรงงานและอื่นๆ   2,000  บาท 

จําหนาย    20,000  บาท 
ผลกําไรจากการดําเนนิการโดยเฉลี่ย       3,000  บาท/ตัว 
 

7. ขอมูลเทคนคิและประสบการณในการจัดการผลติใหประสบผลสําเร็จ 
1. มีความรูประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อกอนเริ่มตนการเลี้ยง 
2. มีตลาดรองรับผลผลิตที่มั่นคงทัง้ในปจจุบนัและอนาคต 
3. รวมกลุมการผลิตเพื่อเพิ่มอํานาจในการตอรองซื้อขาย  แลกเปลี่ยนสินคาที่ผลิตได 
4. ใชวัสดุและวัตถุดิบในทองถิน่  เชนฟางขาวจากการทํานา  มูลโคที่ไดนําไปใสแปลงหญา เพื่อลดตนทุน

การผลิต 
5. เทคนิคการซื้อโคเขาขุน  ถาไดโคสภาพดีเขาขุนจะสงผลตอการเจริญเติบโต  ระยะเวลาเลี้ยง  ตนทุน

และผลกําไร 
 

8. ขอมูลเกษตรกรเจาของฟารม 
8.1 ประวัติ 

-  นายคาํตัน   ปานาลาด  เกิดเมื่อวนัที ่ 27  เมษายน  2487  ที่บานคมึมะอุ  ตําบลหนองหวา  กิ่งอํา 
   เภอบัวลาย 
-  การศึกษา  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที ่ 6 

         -  การสมรส  สมรสกับนางกิมร้ัง  เมือ่  ป  พ.ศ.  2492 
         -  บุตร  มบีุตร 4 คน ชาย 2 หญิง  2  ประกอบอาชพีรับราชการ  3  คน  ประกอบอาชีพสวนตัว  1  คน 
     
 
 



8.2 ผลงาน  ความสําเร็จ  ประสบการณและความภาคภูมิใจ 
1.  ฟารมโคขนุปจจุบัน  เปนสถานที่ศึกษาดูงานของกลุมเกษตรกร  สถาบันสหกรณการเกษตร 
2.  เปนแหลงเรียนรูและศึกษาวิจยั  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3.  เปนฟารมสาธิตการเลีย้งสัตว  ภายใตโครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
     ประจําตําบลหนองหวา  กิ่งอาํเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําป  2546 
4.  งานดานปกครอง 
  -  2517 – 2533  ผูชวยผูใหญบาน 
  -  2533  ผูใหญบาน 
  -  2533 -  27  เมษายน  2547 กํานนัตําบลหนองหวา 
5.  ประธานฝายวัตถุดิบ  บริษัท  505  โภคภัณฑ  จาํกดั 
6.  เปนวทิยากรถายทอดความรู  ดานการเลี้ยงโคขุน  แกเกษตรกรทัว่ไป  นกัเรียน  นักศึกษา    

 

 
 
       


	โครงการข้อมูลเครือข่ายการเรียนรู้และฟาร์มต้นแบบ
	มูลโคที่ได้  นำไปใส่แปลงหญ้า  และนาข้าว


