
 

 

 

 

 

นายสนั่น   ขําศิริ 

Smart Farmer ต�นแบบ   สาขาการเล้ียงโคนม 

คําจํากัดความ 
        

ประวัติความเป&นมา   
 

นายสนั่น   ขําศิริ  เดิมทําธุรกิจส�วนตัวอยู�กรุงเทพฯ  มีโอกาสพูดคุยกับเกษตรกรผู#เลี้ยงโคนมท�านหนึ่ง 
ท่ีปากช�อง หลังจากการสนทนาได#รับข#อมูล และรายละเอียดต�างๆ เก่ียวกับการเลี้ยงโคนม จึงรู#สึกสนใจ และชอบ
ตรงท่ีเป/นอาชีพท่ีไม�ซับซ#อน และมีจุดแข็งท่ีมีตลาดรับซ้ือน้ํานมดิบท่ีแน�นอน กําไรมากน#อยข้ึนอยู�ท่ีการจัดการ
ของเราเอง มูลค�าโคนมเพ่ิมข้ึนทุกวัน ตามขนาดฝูงโคท่ีใหญ�ข้ึนตามธรรมชาติ เหมือนได#กําไรสองชั้น หนึ่งคือมี
รายได#รายวันจากการจําหน�ายน้ํานมดิบ สองเป/นการฝากประจําท่ีตัววัว นอกจากนี้ยังได#ใช#ชีวิตอยู�กับธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล#อมท่ีดี มองว�าเป/นอาชีพท่ีสวยงาม มีความสุขเม่ือเห็นวัวในฟาร6มกินอ่ิมนอนหลับสบาย และมี
สุขภาพท่ีดีไม�เจ็บป8วย เริ่มเลี้ยงโคนมเม่ือปลายป9 ๒๕๔๕ ช�วงสองป9แรกของการเริ่มต#นให#เพ่ือนดูแลให# เข#าป9ท่ี
สามจึงตัดสินใจลงมือทําเอง  เลี้ยงโคนม ๖ ป9แรกกําไรยังไม�ชัดเจน เริ่มเห็นกําไรพอมีเงินเหลือเม่ือเริ่มเข#าป9ท่ี ๗ 

อาชีพการเลี้ยงโคนม มีแรงเสียดทานพอสมควร ต#องมุ�งม่ันและอดทนต�อความเหนื่อยยาก อดทนต�อ
ความจําเจ ต#องตรงต�อเวลา รู#จักการรอคอย และอย�าคาดหวังกําไรมาก ถ#าบริหารจัดการได#อยู�ตัวแล#ว ยังคงต#อง
อาศัยประสบการณ6 ต#องหม่ันหาความรู#เพ่ิมเติมตลอดเวลา ซ่ึงปAจจุบันแหล�งความรู#มีมากมาย อาทิ จากหน�วยงาน
ของรัฐท่ีพยายามส�งเสริมให#ความรู#แก�เกษตรกร มีจัดอบรมท้ังภาคทฤษฎี และปฎิบัติ จากหน�วยงานภาคเอกชน
บางแห�งท่ีพยายามให#ความรู#ในหลายๆด#าน จากนิตยาสารต�างๆ หรือหาได#จากเทคโนโลยี การเผยแพร�จากสื่อทีวี
หรือจากไอที ต�างๆมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 

แบบองค�ประกอบพ้ืนฐานของการนําเสนอบทเรียน Smart Farmer ต!นแบบ 



ประเด็นท่ีแสดงถึงความโดดเด+นและมีการปฏิบัติท่ีดี 
 

๑. การจัดการและเอาใจใส+ในรายละเอียด ประจําวัน 
     การจัดการฟาร6มท่ีสําคัญคือ  เน#นเรื่องการทําความสะอาดอย�างยิ่ง  “ผมอาจเป/นรูปแบบหนึ่ง 

ของเกษตรกร  ท่ีเน#นมากในเรื่องการทําความสะอาด  การผลิตน้ํานม  หากใครได#มาเยี่ยมชมฟาร6มโคนม 
ต#องให#รู#สึกได#ว�าฟาร6มโคนมน�าอยู�  น�าเดิน  น�าดู  เห็นความสะอาดของข้ันตอนการรีดนม  โรงเรือนรีดนม 
โรงเรือนพักโค  บริเวณฟาร6ม  เป/นต#น”  
 

          
      
     จากแนวคิด และการปฏิบัติดังกล�าว ฟาร6มของเราจึงได#รับเกียรติจากหน�วยงานต�างๆ ของภาครัฐ

และเอกชน เข#ามาเยี่ยมชม ได#รับเกียรติจากศูนย6วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว6นครราชสีมา  นําคณะแขกต�างชาติ
เข#ามาเยี่ยมชมฟาร6มด#านการผลิตน้ํานม  การทําอาหารสัตว6ผสมสําเร็จ (TMR) การปลูกหญ#าเนเป9ยร6ปากช�อง ๑
เพ่ือเลี้ยงสัตว6 แขกต�างชาติท่ีเข#ามาเยี่ยมชมได#แก�  ฟOลิปปOนส6  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ภูฎาน เวียดนาม พม�า และ
ลาว  ได#รับเกียรติจากคณะอาจารย6จุฬาลงกรณ6มหาวิทยาลัย  เข#ามาทํางานวิจัยงานด#านการเลี้ยงโคนม  ได#รับ
เกียรติให#เป/นสถานท่ีสอบของนักศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีภาคอีสาน  เป/นสถานท่ีอบรมเกษตรกรภาคปฏิบัติ
ในการทําอาหารสัตว6  เช�น  การทํากากมันสดหมักยีสต6  การทําอาหาร TMR 
 

   

   
 

 

 



๒. การจัดการด�านป1จจัยการผลิต 
     ๒.๑  การจัดทําฐานข#อมูล โดยใช#โปรแกรมข#อมูล อสค.  DPO DAIRY INFORMATION PROGRAM   

เป/นโปรแกรมสําเร็จรูป ใช#ในการจัดทําประวัติโค การรักษาสุขภาพโค การป[องกันโรคระบาดและการจับสัด ฯลฯ 
ทําให#การจัดการสะดวก สามารถดูแล และควบคุมฝูงโคได# การผลิตน้ํานมท่ีอยู�ในมาตรฐานช�วยให#มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ได#รับการคัดเลือกให#เป/นฟาร6มโคนมประสิทธิภาพสูง (Smart Farmer ) จากหน�วยงานของ อสค.  

     ๒.๒  การนําเครื่องจักรกล มาใช#ทดแทนแรงงาน ท่ีปAจจุบันหายากและค�าตอบแทนท่ีสูงข้ึน ได#แก�
เครื่องผสมอาหารแบบTMR  เครื่องดับเบ้ิลชbอบหญ#าสด  เครื่องหั่นสับหัวมัน  เครื่องกระจายข้ีวัวลงแปลงหญ#า
,เครื่องรีดนมแบบไปท6ไลน6ข#างละ ๘ หัวรีด 

 

 
 
     ๒.๓ การติดตามเฝ[าระวังกิจการฟาร6ม ได#อาศัยระบบข#อมูลในฟาร6ม มีการจดบันทึกรายรับ รายจ�าย

หม่ันตรวจสอบรายการใดท่ีสูงผิดปกติ ต#องหาทางควบคุม นอกจากนี้ยังให#ความสําคัญในการจดบันทึกผลผลิต
น้ํานมแบบรายตัวทุกวัน  และบันทึกการผสมเทียม  การจับสัดอย�างต�อเนื่อง  
 ๓. มีการจัดการด�านผลผลิตและการผลิตท่ีดี    

     ๓.๑  ด#านคุณภาพอาหารสัตว6  มีการจัดการเพ่ือให#ได#ผลผลิตน้ํานมดิบท่ีดี  ได#มาตราฐาน  
     ๓.๒  ด#านแรงงาน  มีการจัดการอบรม  แนะนําพนักงานอย�างสมํ่าเสมอ  ในเรื่องความสะอาด 

ของผลผลิต  เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน  เรื่องความใส�ใจและความภูมิใจในงานท่ีทุกคนได#รับมอบหมาย 
     ๓.๓  ด#านการลดต#นทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลกําไร  มีการจัดการอาหารสัตว6แบบ TMR  โดยหา

วัตถุดิบจากแหล�งท่ีหาง�าย ใกล#ฟาร6ม เพ่ือให#ได#ราคาท่ีถูกลงไม�ต#องเสียค�าขนส�งท่ีแพง มีการปลูกหญ#าคุณภาพดี 
ใช#เอง   

     ๓.๔  ด#านการรักษาวินัยการเงินท่ีดี  จะได#รับเครดิตจากร#านค#า  แหล�งขายวัตถุดิบอาหารสัตว6  ซ่ึง
ทําให#เราซ้ือวัตถุดิบได#ในราคาท่ีถูกลงด#วยเช�นกัน 
 

               



 

           ๔.  มีความตั้งใจและเอาใจใส+ต+อการบริหารจัดการฟาร7มอย+างสมํ่าเสมอ  
       มีความตระหนักถึงคุณภาพของสินค#า  และความปลอดภัยของผู#บริโภค  ต้ังแต�ข้ันตอนการดูแล
แหล�งผลิต (ฟาร6ม)  ข้ันตอนการหาวัตถุดิบ  ข้ันตอนการผลิตท้ังหมด  ทําให#เราสามารถผลิตอาหารสัตว6
ท่ีดีมีคุณภาพ  ส�งผลต�อคุณภาพผลผลิตน้ํานมดิบท่ีดี  อยู�ในเกณฑ6มาตรฐานของแหล�งรับซ้ือ  และได#รับ
ราคาสูงข้ึน 

              

                            
       
          ๕.  มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค7สมเด็จพระเจ�าอยู+หัวอย+างหาท่ีสุด  

      มีความภาคภูมิใจ  ท่ีประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม  ซ่ึงเป/นอาชีพพระราชทานจากพระองค6 ภูมิใจ 
อย�างยิ่งเม่ือครั่งหนึ่งในชีวิต ได#มีโอกาสรับเสด็จและถวายตอบคําถามสมเด็จพระเทพรัตน6ราชสุดา เรื่องการเลี้ยง
โคนม  เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  จากการจัดนิทรรศการของหน�วยงาน อสค. มวกเหล็ก  ในงาน 

วันโคนมแห�งชาติ  ป9 พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

           
 

๖. เป>าหมายในอนาคต    
มีแม�โครีดนมตัว ๑๐๐ ตัว มีค�าเฉลี่ยไม�ต่ํากว�า ๒๐ ก.ก./ตัว/วัน มีการแบ�งจําหน�ายวัวสาวท#อง เพ่ือเป/น 

เงินก#อนสะสมป9ละ ๑ ครั้ง ประมาณสิบตัวให#ลูกสาว  การดูแลระบบฟาร6มอย�างท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ  พยายาม
วางระบบทุกอย�างในฟาร6มให#ง�าย สะดวก  และมีคุณภาพ  



๗. ข�อคิด   
การเลี้ยงโคนม   ยอมรับว�าต#องมีสายป8านท่ียาว  เพราะถ#าไม�มีจะเครียดมาก  ทุนน#อย  ไม�จําเป/น 

ต#องสร#างโรงเรือนท่ีใหญ�โต  ขอเน#นท่ีความสะอาดและแห#ง  โดยทัศนะส�วนตัว  สําหรับผู#สนใจเข#าสู�อาชีพ 

การเลี้ยงโคนม ประการท่ีหนึ่งต#องอดทน สองมีทุนเป/นของตนเอง สามต#องมีความรักในอาชีพ รักสิ่งแวดล#อม 
และประการสุดท#ายต#องใฝ8หาความรู#เพ่ิมเติมตลอดเวลา 

 
ข�อมูลท่ัวไปของ  Smart  farmer  ต�นแบบและการติดต+อ 

นายสนั่น   ขําศิริ    อายุ  ๔๙  ป9 
๑๐๐/๑  หมู�ท่ี  ๑๑  บ#านหนองไผ�พัฒนา  ตําบลหนองหญ#าขาว  อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย6 ๓๐๑๙๐    
E-mail  : farmnandtb.farm@gmail.com 
การศึกษา  มัธยมศึกษาป9ท่ี ๖  โรงเรียนปากช�อง 
จํานวนโคนมท้ังหมด  ๑๓๐  ตัว   

- โครีดนม      ๕๒  ตัว    
- ปริมาณน้ํานมดิบท่ีได#  ๘๕๐ ก.ก./วัน 

ประสบการณ6ในการทําฟาร6มโคนม  ๑๒ ป9 
ความภาคภูมิใจ 

๑. ได#รับโล�ประกาศเกียรติคุณจากกรมปศุสัตว6  เกษตรกรต#นแบบการผลิตหญ#าเนเป9ยร6ปากช�อง ๑  
    พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒. ฟาร6มโคนม ประสิทธิภาพสูง (Smart Farmer)  อสค. มวกเหล็ก พ.ศ. ๒๕๕๕  
     เป/นตัวอย�างของเกษตรกรรุ�นใหม� ท่ีมีการปรับปรุง และพัฒนาให#มีความเหมาะสม 
๓. ประกาศนียบัตรจากกรมปศุสัตว6 ได#ผ�านการพัฒนาเป/น Smart Farmer (เกษตรกรปราดเปรื่อง) 

   ๑๓  กุมภาพันธ6  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

ผู�ถอดบทเรียน 

๑. นายรังสรรค6   ระวังสําโรง  ปศุสัตว6จังหวัดนครราชสีมา 

๒. นายเฉลียว  ขจรภพ    เจ#าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  
สํานักงานปศุสัตว6จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๘-๑๙๙๙-๑๙๔๒ 

๓. นางนวลจันทร6  บัวภา  เจ#าพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
สํานักงานปศุสัตว6อําเภอสีค้ิว  โทร. ๐๘-๑๘๗๗-๕๙๗๘ 

๔. นางสาวแสงทิพย6 สุขดี  เจ#าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
สํานักงานปศุสัตว6จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๘-๑๙๗๖-๘๖๖๑ 

๕. นายเนติธร  แก#วเจbก    เจ#าพนักงานสัตวบาล 
สํานักงานปศุสัตว6จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๙-๑๓๖๘-๐๖๕๕ 

 


