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โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจร
แบบพ่ึงพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก สำเร็จลุล่วงไปด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเครือข่าย 
และหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าวในพ้ืนที่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้เลี้ยงโค ผู้ประกอบการ ในจังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพนม 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ที่มีส่วนร่วมในโครงการ ครั้งนี้ทุกท่าน ในการแสดงความคิดเห็น 
เอ้ือเฟ้ือสถานที่ และบริการในด้านต่างๆ ทั้งในหน่วยงานรภาครัฐในพ้ืนที ่และชุมชน  
 

ขอขอบคุณโครงการ “การพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง ตามแนวพระราชดำริ” ภายใต้โครงการจัดการ
ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประเภททุน (การพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง
ตามแนวทางพระราชดำริ) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้สนับสนุนทุนอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ดำเนิน
กิจกรรมนำความรู้วิชาการ และผลงานวิจัยไปขยายผลเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์                   
ต่อการพัฒนาชุมชน ทั้งด้านมิติ ทางเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม ให้มีความรู้และความสามารถเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพภาคการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ และสร้างระบบเศรษฐกิจของชุมชน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี                  
จากผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม คณะผู้ดำเนินงานภายใต้โครงการ ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 
 

การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจร           
แบบพ่ึงพาตนเองเชิงบูรณาการ ในจังหวัดกลุ่มสนุก เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัย สู่การนำไปใช้
ประโยชน์จากการเผยแพร่และการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเชิงปฏิบัติการ
ให้แก่เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดกลุ่มสนุก พัฒนาองค์ความรู้การผลิต                 
อาหารหยาบ อาหารข้น อาหารผสมครบส่วนแบบหมัก (FTMR) ต้นทุนต่ำ การผลิตแร่ธาตุอัดก้อนใช้เอง 
และคัดเลือกสายพันธุ์และการตลาดโคเนื้อในฟาร์มให้มีศักยภาพ ลดต้นทุนการผลิตด้านอาหารสัตว์           
และสร้างกำไรให้เพิ่มขึ้นได้ 

การส่งเสริมจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนา ต่อยอดวางแผนถ่ายทอดเทคโนโลยี                     
และนวัตกรรมแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดนครพนม เพ่ือพัฒนาและยกระดับเกษตรกรและ                
โคเนื้อจากการวิจัยต่อยอดการผลิตโคเนื้อ โคพันธุ์ และโคขุนคุณภาพดี ตลอดจนสามารถส่งเสริมการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่ภูมิลำเนา และสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างมั่งคง มั่นคั่ง                    
และยั่งยืน รวมถึง การเพ่ิมประสิทธิภาพเกษตรกรให้ พ่ึงพาและขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมาย ทั้ งด้านมิติ                       
ทางเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม ให้มีความรู้และทักษะความชำนาญการเพ่ิมข้ึน 

โดยสร้างความร่วมมือบูรณาการระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ 1) คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยนครพนม 2) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 3) งานฝ่ายยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม                             
และ 4) สำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนครพนม (กฟก. นพ.)  

เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เสริมสร้าง         
ความมั่นคงในการดำรงชีวิต แผนงานวิจัยใช้จุดเริ่มต้น คือ การขับเคลื่อนชุมชนหรือกลุ่มที่มีเครือข่าย       
ในท้องถิ่น  ที่ เสนอการจัดการความรู้ เพ่ือใช้ประโยชน์ เชิ งชุ มชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ                                      

 



ค 
 

เพ่ือพัฒนา 4 กิจกรรม คือ 1) การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ และหญ้า
อาหารสัตว์ เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงโคเนื้อ 2) การถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมการผลิต
อาหารผสมครบส่วน (FTMR) แบบหมัก 3) การใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัดร่วมกับการใช้น้ำเชื้อ                 
แบบแยกเพศ และ 4) การใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ การคัดเลือกสายพันธุ์ และตลาดโคเนื้อ ใช้เป็นแนวทาง
ร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาจุดแข็ง และช่วยเหลือเกษตรกร แก้ไขความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง                          
เพ่ือความยั่งยืนของจังหวัดนครพนม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบพ่ึงพาตนเอง มาช่วย
พัฒนาการจัดการเพ่ิมประสิทธิภาพภายในฟาร์มของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และโคขุน ร่วม กับ
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์ 6 กลุ่ม ในพ้ืนที่ 6 อำเภอ ที่อยู่ภายใต้โครงการของฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี                   
ปศุสัตว์  และอาสาปศุสัตว์  คือ 1 ) วิสาหกิจชุมชนผู้ เลี้ยงโคเนื้อ  ตำบลหนองซน อำเภอนาทม                       
จังหวัดนครพนม 2) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม                    
3) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 4) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง
โคเนื้อ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนมน 5) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหว้านใหญ่ 
อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และ6) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหว้าน
ใหญ ่จังหวัดมุกดาหาร 

โดยใช้วิธีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่จริงของกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน                     
ผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคขุนในจังหวัดนครพนม 8 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน โดยมีขั้นตอน คือ 1) การประสานงาน        
ใน พ้ืนที่ เป้ าหมายในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบั ติการ 2) การกรอกใบสมัครผู้ เข้ารับการอบรม                         
3) การประเมินความพึงพอใจด้านความรู้วิทยากรและสถานที่การจัดฝึกอบรม 4) การติดตามประเมิน        
ของจำนวนผู้รับการถ่ายทอดฯ มีการนำไปใช้ประโยชน์ 5) จำนวนสถานการณ์จัดตั้งเป็นศูนย์การเผยแพร่
และถ่ายทอดองค์ความรู้ และ 6) สัดส่วนผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานถ่ายทอด
เทคโนโลยีโครงการ ใช้เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยค่าเฉลี่ ย              
ค่าร้อยละต่ำสูงสุด ค่าต่ำสุด และค่ามาตรฐานความแปรปรวน 

ผลการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัย พบว่า เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน หรือผู้ประกอบการ ที่เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครพนม เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้  ผู้เข้าร่วม          
รับการอบรมรวมทั้งหมดจำนวน 316 ราย แบ่งออกเป็น เพศชาย 118 ราย และเพศหญิง 198 ราย          
มีอายุเฉลี่ย 40.9 ± 10.3 ปี โดยประกอบอาชีพหลักมากที่สุดเป็นวิสาหกิจชุมชน จำนวน 156 ราย           
(ร้อยละ 49.36) รองลงมารับราชการ จำนวน 47 ราย (ร้อยละ 14.87) โดยส่วนใหญ่จบการศึกษา 
ระดับประถม จำนวน 124 ราย (ร้อยละ 38.99) มีรายได้ต่อเดือนมากที่สุด คือ เฉลี่ย 15,001 - 20,000 
บาท จำนวน 53 ราย (ร้อยละ 16.77) ตามลำดับ วัดผลความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร             
เฉลี่ยทั้งโครงการ คะแนนเฉลี่ย 4.75 (ร้อยละ 95.17) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

แบบทดสอบจำนวน 25 ข้อ ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบหลังการอบรมได้เฉลี่ย 19.00 ข้อ 
โดยมีผู้ทำข้อสอบได้สูงสุดจำนวน 24 ข้อ และคะแนนต่ำสุดจำนวน 14 ข้อ แสดงว่าความรู้ของผู้เข้ารับ
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การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีมากกว่า 13 ข้อ ทำให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมสอบผ่ านร้อยละ                  
(ร้อยละ 56.48) ความรู้ผู้เข้ารับการอบรมที่ทำแบบทดสอบได้มากที่สุดอยู่ในช่วง 16-20 ข้อ จำนวน     
136 ราย (ร้อยละ 43.04) ส่วนเกณฑ์มาตรฐานที่ทำแบบทดสอบผ่านมากกว่าครึ่งหนึ่ง (มากกว่า 13 ข้อ 
ขึ้นไป) มีจำนวน 178.50 ราย (ร้อยละ 56.48) 

การติดตามประเมินผู้เข้าร่วมโครงการหลังจากจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใน 2-4 เดือน         
ผู้ที่เข้าร่วมรับความรู้ในการอบรมได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทันทีหลังการถ่ายทอด จำนวน 310 ราย 
(ร้อยละ 98.10) ส่วนที่เหลือ 6 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ รูปแบบการนำไปใช้ คือ 1) การนำความรู้                
ไปใช้ประโยชน์ ในทางปฏิบัติ ใช้ เพ่ือลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้  จ ำนวน 288 ราย (ร้อยละ 92.90 )                             
และ 2) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์เชิงเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อเป้าหมาย จำนวน 22 ราย          
(ร้อยละ 7.10) เกษตรกรได้นำความรู้ไปปฏิบัติหลังการอบรมครบหมด  กิจกรรม การปลูกข้าวโพด                      
อาหารสัตว์ และหญ้าอาหารสัตว์ + ผลิตอาหารแบบหมัก FTMR จำนวน 72 ราย (ร้อยละ 25.00)                 
รายได้ของผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านการประเมินหลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 288 ราย ทำอาชีพ
เลี้ยงโคเนื้อ – โคขุน เป็นรายได้หลักมากที่สุด จำนวน 264 ราย (ร้อยละ 91.67) มีรายได้มากที่สุด          
เฉลี่ย 20,001-25,000 บาท/เดือน จำนวน 57 ราย (ร้อยละ 19.79) ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ไปปฏิบัติ
ทันทีหลังผ่านการ นวัตกรรมการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ และหญ้าอาหารสัตว์ ผลิตอาหารแบบหมัก 
FTMR การใช้ฮอร์โมนและการใช้น้ำเชื้อแยกเพศ และการใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ การคัดเลือกสายพันธุ์ 
และตลาดโคเนื้อ เป็นกระบวนการทบทวนทักษะ (Re - skill) ยกระดับทักษะด้วยนวัตกรรม (Up - skill)   
และเพ่ิมทักษะองค์ความรู้ใหม่ (New - skill) ให้ปรับตัวก้าวทันการแข่งขัน ผู้ที่ผ่านการประเมินติดตาม             
ได้ทราบเหตุผล มองเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาวิกฤตการผลิตอาหารโคเนื้อให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ
กับความต้องการ จึงได้นำความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เป็นทางเลือกใหม่ และช่วยลดต้นทุนด้านอาหารที่ใช้
เลี้ยงโคเนื้อ และโคขุนลงได้ 

ผลการวิเคราะห์ประเมินคะแนนความรู้และความสามารถของเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ         
เข้ารับการถ่ายความรู้ทอดเทคโนโลยี จำนวน 288 ราย พบว่า มีเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ได้นำความรู้
ไปใช้ประโยชน์จริงภายในฟาร์ม จำนวน 258 ราย (ร้อยละ 88.97) แบ่งออกเป็น ผู้ที่ผ่านการประเมิน         
ที่ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนนขึ้นไป มีจำนวน 253 ราย (ร้อยละ 87.84) ภาพรวมของการนำไปใช้
ประโยชน์อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
 

 ผลการสรุปการดำเนินงานตลอดโครงการบรรลุเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ                   
ที่กำหนดไว้ตามตัวชี้วัด 11 ข้อ ดังนี้ 1) จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด 316 ราย (มากกว่า                
ค่าเป้าหมาย 76 ราย หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.05) 2) จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการ                        
มีจำนวน 4 หน่วยงาน คือ 1) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 2) สำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรจังหวัดนครพนม (กฟก. นพ.) 3) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ และ 4) ศูนย์พัฒนาพืช



จ 
 

อาหารสัตว์จังหวัดนครพนม 3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดฯ 95.17 ค่าคะแนนระดับ                  
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.75 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4) ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดฯ มีการนำไปใช้
ประโยชน์ 98.10 ในลักษณะใช้ในการพัฒนายกระดับฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร การพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อให้เกิดความเข้มแข็ง 5) ได้ศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่างการผลิตโคเนื้อครบวงจรใน
ท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง ตามพ้ืนที่จัดทำโครงการตามเป้าหมาย 6) จำนวนสถานประกอบการที่นำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวน 6 แห่ง และ 7) สัดส่วนผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการ
ดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ เท่ากับ 40.84 เท่าของ
งบประมาณท่ีใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม 
 

คำสำคัญ :  อาหารโคเนื้อ, ต้นทุนต่ำ, แบบพ่ึงพาตนเอง, ฮอร์โมนกระตุ้นการเป็นสัด, น้ำเชื้อ, จังหวัดสนุก 
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 5.12 ผลการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ 143 
 5.13 ผลการประเมินสรุปตามตัวชี้วัดโครงการ 144 
 5.14 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยง 146 

บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ 147 
 6.1 สรุปถ่ายทอดเทคโนโลยี 147 
 6.2 ข้อเสนอแนะ 148 
เอกสารอ้างอิง 150 
ประวัติผู้ร่วมวิจัย 154 



 

ญ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
ภาคผนวก 179 
ภาคผนวก ก กรอบแนวคิดในกระบวนการทำงาน 181 
ภาคผนวก ข เอกสารแบบความร่วมมือระหว่างหัวหน้าโครงการกับหน่วยงานในพ้ืนที่ หรือ
       หนว่ยงานที่นำผลงานไปใช้ประโยชน์ 

183 

ภาคผนวก ค กำหนดการจัดกิจกรรม 186 
ภาคผนวก ง ตัวอย่างใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และแบบติดตามประเมินผล 191 
ภาคผนวก จ แผนการนำเทคโนโลยีไปขยายผลต่อผู้รับประโยชน์ 197 
ภาคผนวก ฉ เอกสารประกอบการบรรยาย 202 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฎ 
 

สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางที่ 1.1 การจัดแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 16 
ตารางที่ 1.2 กำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 24 
ตารางที่ 1.3 ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  25 
ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 กับหญ้าสายพันธุ์

อ่ืน ๆ พันธุ์หญ้า 

33 

ตารางที่ 2.2   ผลการเสริมกระถินและหญ้าเนเปียร์หมักต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของ              
โคพ้ืนเมือง 

34 

ตารางที่ 2.3 สมรรถภาพการผลิตของแพะลูกผสมพื ้นเมือง แองโกลนูเบียนเพศเมีย 
สายเลือด ร้อยละ 50 

35 

ตารางที่ 2.4 เนื้อท่ีเพาะปลูก และผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 37 
ตารางที่ 2.5 การใช้สารป้องกันและกำจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพดอาหารสัตว์ 41 
ตารางที่ 2.6 เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาอาหารของข้าวโพดวัตถุดิบอาหารสัตว ์ 45 
ตารางที่ 2.7 การผลิตอาหารผสมสำเร็จครบส่วน (TMR) โคเนื้อคุณภาพสูง 

สูตรอาหารผสมครบส่วนอาหารโคเนื้อที่ระดับโปรตีน 12 เปอร์เซ็นต์ 
49 

ตารางที่ 2.8 สูตรอาหารผสมครบส่วนอาหารโคเนื้อที่ระดับโปรตีน 12 เปอร์เซ็นต์ 
ผลการขุนโคเนื้อที่ได้รับอาหารข้นและอาหารผสมสำเร็จ 

50 

ตารางที่ 2.9 สูตรอาหารผสมครบส่วนอาหารโคเนื้อที่ระดับโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์ 51 
ตารางที่ 2.10 ผลการขุนโคเนื้อที่ได้รับอาหารข้นและอาหารผสมสำเร็จ 53 
ตารางที่ 2.11 สมรรถภาพการผลิตของโคเนื้อที่ได้รับอาหารต่างชนิดกัน (45 วัน) 53 
ตารางที่ 2.12 เปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตของโคขุนที่ได้รับอาหาร 3 ลักษณะ 

ระยะเวลาการขุน 150 วัน 
54 

ตารางที่ 2.13 สมรรถนะการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารของโคลูกผสมบราห์
มันที่ใช้ทดลอง 

55 

ตารางที่ 2.14 ผลของการกระตุ้นการตกไข่ด้วยฮอร์โมน FSH 59 
ตารางที่ 2.15 เปรียบเทียบผลของการใช้ฮอร์โมน PMSG 60 
ตารางที่ 2.16 ผลของการกระตุ้นการตกไข่ด้วยฮอร์โมน hCG 61 
ตารางที่ 2.17 เปรียบเทียบปริมาณการเลี้ยงโคขุนและปริมาณการส่งออกโคขุน 66 
ตารางที่ 2.18 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การส่งออกและน้ำหนักโคในแต่ละประเภท 66 

 
 



 

ฏ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 

ตารางที่ 3.1 ตารางกำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 จำนวน 3 วัน 73 
ตารางที่ 3.2 ตารางกำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 จำนวน 2 วัน 74 
ตารางที่ 3.3 แสดงแผนการจัดอบรมโครงการจากค่าเป้าหมายและผู้เข้าร่วมโครงการ 77 
ตารางที่ 3.4 ต้นทุนและผลผลิตและต้นทุนหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สดกับข้าวโพด 83 
ตารางที่ 3.5 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์จากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และ

ข้าวโพด 
83 

ตารางที่ 3.6 เปรียบสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงโคขุนมีผลต่อสมรรถนะการผลิตและต้นทุน 83 
ตารางที่ 4.1 ผู้เข้าร่วมโครงการรับความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี 101 
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ (N = 316) 107 
ตารางที่ 4.3 ตารางการเปรียบเทียบหนี้สินครัวเรือนก่อนเข้ารับการอบรม 109 
ตารางที่ 4.4 ข้อมูลการวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร 111 
ตารางที่ 4.5 การวัดประมวลผลความรู้ของผู้เข้าอบรมก่อนและหลังรับการถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
112 

ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 115 
ตารางที่ 5.2   การติดตามปฏิบัติการกิจกรรมของเกษตรกรหลังถ่ายทอดองค์ความรู้ 117 
ตารางที่ 5.3   ผลการประเมินการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านส่งเสริมรายได้ 117 
ตารางที่ 5.4   ผลการประเมินรายได้ต่อเดือน 118 
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินการนำความรู้ไปใช้ปะโยชน์ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ และข้าวโพด                

อาหารสัตว์ 
119 

ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ผลิตอาหารแบบหมัก FTMR สามารถ
นำไปลดค่าใช้จ่าย 

122 

ตารางที่ 5.7 ผลการประเมินความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์การใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัด
ร่วมกับการใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศวางแผนผลิต เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 

123 

ตารางที่ 5.8 จำนวนแม่โคที่ได้รับการผสมเทียม ในโครงการ 124 
ตารางที่ 5.9 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคพันธุ์และโคลูกผสม 128 
ตารางที่ 5.10 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคขุน 132 
ตารางที่ 5.11 ผลการประเมินการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในช่วงเวลา 134 
ตารางที่ 5.12 ผลการประเมินการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ท่ีไหน 135 
ตารางที่ 5.13 ผลการประเมินการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ขยายผลต่อในช่องทางใด 135 
ตารางที่ 5.14 ผลการประเมินความรู้และความสามรถของผู้เข้ารับการอบรม 136 

 



 

ฐ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 

ตารางที่ 5.15 เปรียบเทียบหนี้สินครัวเรือนหลังการเข้ารับการอบรมของเกษตรกรที่ได้นำองค์
ความรู้ไปใช้พัฒนาทักษะสร้างอาชีพ 

138 

ตารางที่ 5.16 วิทยากรตัวคูณหรือนวัตกรที่เกิดข้ึนจากโครงการในแต่ละกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 141 
ตารางที่ 5.17 การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 142 
ตารางที่ 5.18    การประเมินวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ต่อผลตอบแทนคุ้มค่าจากการจัด

โครงการถ่ายทอด 
143 

ตารางที่ 5.19 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวชี้วัดหลังการดำเนินงาน 146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฑ 
 

สารบัญภาพ 
  หน้า 
ภาพที่ 1.1 เครื่องสับย่อยพืช 3 
ภาพที่ 1.2 เครื่องอัดฟาง 3 
ภาพที่ 1.3 โรงเก็บฟาง 3 
ภาพที่ 1.4 โรงเลี้ยงโคขุน 3 
ภาพที่ 1.5 เครื่องผสมอาหาร TMR แบบเคลื่อนที่ 3 
ภาพที่ 1.6 โครงสร้างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 9 
ภาพที่ 2.1 วิธีการปลูกท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ 31 
ภาพที่ 2.2 การยกร่องปลูกหญ้าเนเปียร์ 32 
ภาพที่ 2.3 ระดับค่าความเป็นกรด – ด่าง ในกระเพาะรูเมน ต่อชนิดอาหารที่ให้โคกิน 47 
ภาพที่ 2.4 ขั้นตอนการเข้าใช้แอพพลิเคชั่น Zyan beef 64 
ภาพที่ 2.5 โคเนื้อลูกผสมสายเลือดบราห์มัน 66 
ภาพที่ 2.6 โคเนื้อพ้ืนเมือง 66 
ภาพที่ 2.7 โคเนื้อลูกผสมสายเลือดชาโรเล่ส์  67 
ภาพที่ 2.8 โคเนื้อลูกผสมสายเลือดแบรงกัส 67 
ภาพที่ 2.9 วิถีเส้นทางการตลาดของโคเนื้อขุนไทย 68 
ภาพที่ 3.1  กิจกรรมการดำเนินการภายในโครงการ 78 
ภาพที่ 3.2 ไถพรวนดิน 80 
ภาพที่ 3.3 เตรียมแปลงยกร่อง 80 
ภาพที่ 3.4 ปล่อยน้ำเข้าแช่ในร่อง 80 
ภาพที่ 3.5 การปลูกหญ้าเนเปียร์ 81 
ภาพที่ 3.6 การปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ 81 
ภาพที่ 3.7 กิจกรรมการผลิตอาหารหยาบ 82 
ภาพที่ 3.8 การเตรียมวัตถุดิบอาหารข้นที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหาร TMR 84 
ภาพที่ 3.9 การบดสับย่อยหญ้าให้เป็นชิ้น 85 
ภาพที่ 3.10 เครื่องผสมอาหาร TMR แบบเคลื่อนที่ 85 
ภาพที่ 3.11 ตักอาหาร TMR ใส่กระสอบ 85 
ภาพที่ 3.12 ใช้เครื่องดูดอากาศออก 85 

 
 



 

ฒ 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
  หน้า 
ภาพที่ 3.13 อาหาร TMR หมัก 25-30 วัน 85 
ภาพที่ 3.14 อาหาร TMR หมักเลี้ยงโคเนื้อ 85 
ภาพที่ 3.15 กิจกรรมการผลิตอาหารโคเนื้อผสมครบส่วน (FTMR) แบบหมัก 86 
ภาพที่ 3.16 ฮอร์โมนเอสทรูเมท 87 
ภาพที่ 3.17 ฮอร์โมนรีเซฟตอล 87 
ภาพที่ 3.18 วิธีการใช้ฮอร์โมนฉีดเหนี่ยวนำการเป็นสัดของแม่โค 87 
ภาพที่ 3.19 กิจกรรมการใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัดและน้ำเชื้อแยกเพศ 88 
ภาพที่ 3.20 ขั้นตอนการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น 91 
ภาพที่ 3.21 โคเนื้อลูกผสมสายเลือดบราห์มัน 92 
ภาพที่ 3.22 โคเนื้อพ้ืนเมือง 92 
ภาพที่ 3.23 โคเนื้อลูกผสมสายเลือดชาโรเล่ส์ 92 
ภาพที่ 3.24 โคเนื้อลูกผสมสายเลือดแบรงกัส 92 
ภาพที่ 3.25 กิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น การคัดเลือกสายพันธุ์ และการตลาดของโคเนื้อ 94 
ภาพที่ 3.26 โปรแกรมการจัดทำวัคซีนโคเนื้อ 97 
ภาพที่ 4.1 การนำเสนอโครงการให้คณะกรรมการปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและจังหวัด

มุกดาหาร 
100 

ภาพที่ 4.2 การนำเสนอโครงการให้คณะกรรมการบริหารจังหวัดนครพนมและจังหวัด
มุกดาหาร 

100 

ภาพที่ 4.3 การนำเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู้และพัฒนาเกษตรจังหวัด
นครพนม 

100 

ภาพที่ 4.4 การประชุมชี้แจงให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 101 
ภาพที่ 4.5 การจัดอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อปลูกหญ้าและข้าวโพดอาหารสัตว์ 102 
ภาพที่ 4.6 การจัดการแปลงหญ้าเนเปียร์และข้าวโพด 102 
ภาพที่ 4.7 การลงพ้ืนที่ติดตามและให้คำแนะนำด้านวิชาการ 102 
ภาพที่ 4.8 แปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 103 
ภาพที่ 4.9 การตัดต้นข้าวโพดที่ช่วงอายุที่เหมาะสม 103 
ภาพที่ 4.10 การขนส่งผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 103 
ภาพที่ 4.11 การสับหั่นข้าวโพดหรือหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 103 
ภาพที่ 4.12 การหมักต้นช้าวโพดหรือหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 104 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
  หน้า 

ภาพที่ 4.13 การหมักต้นข้าวโพดหรือหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เลี้ยงโคเนื้อ 104 
ภาพที ่4.14 การอบรมผสมเทียมเชิงปฏิบัติการ 104 
ภาพที่ 5.1 การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มและประเมินความก้าวหน้าหลังการอบรมถ่ายทอด 114 
ภาพที่ 5.2 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 116 
ภาพที่ 5.3 การจำหน่ายมูลโค และมูลโคอัดเม็ด 118 
ภาพที่ 5.4 การเก็บเกี่ยวข้าวโพดอาหารสัตว์ และหญ้าอาหารสัตว์เลี้ยงโคเนื้อ 120 
ภาพที่ 5.5 การผลิตอาหารแบบหมัก FTMR ใช้เลี้ยงโคเนื้อและโคขุน 122 
ภาพที่ 5.6 การฉีดฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัดให้กับแม่โคเนื้อ 124 
ภาพที่ 5.7 การเตรียมอุปกรณ์และการผสมเทียม 124 
ภาพที่ 5.8 การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อตามความต้องการของตลาด 125 
ภาพที่ 5.9 การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ 125 
ภาพที่ 5.10 การขุนโคเนื้อด้วยอาหารผสมครบส่วน (TMR/FTMR) 125 
ภาพที่ 5.11 การตลาดโคเนื้อและโคขุนในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร 126 
ภาพที่ 5.12 วิถีเส้นทางการตลาดโคเนื้อในกลุ่มจังหวัดสนุก 126 
ภาพที่ 5.13 ศูนย์การเรียนรู้คำแม่นาง – สามแยก อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 139 
ภาพที่ 5.14 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มสามแยก-คำแม่นาง 139 
ภาพที่ 5.15 ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองฮี ตำบลปลาปาก จังหวัดนครพนม 140 
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คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อที่ใช้ 

คำย่อ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 
% Percent เปอร์เซ็นต ์จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อย หรือร้อยละ 
+ Plus เครื่องหมายบวก เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใช้เมื่อมี

การรวมกันของจำนวน 
- Minus เครื่องหมายลบ เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใช้เมื่อมี

จำนวน 2 จำนวนที่ถูกนำมาลบกัน 
x Multiply เครื่องหมายคูณ เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใช้เมื่อมี

การบวกเพ่ิมด้วยจำนวนเดิมซ้ำๆ 
/  เครื่องหมายหาร เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใช้เมื่อมี

การลบด้วยจำนวนเดิมซ้ำๆ หรือ เครื่องหมายทับ ใช้แบ่ง
คำออกเป็น 2 ส่วน แทนคำว่า ต่อ 

± Plus – minus เครื่องหมายบวกลบ เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และ
ฟิสิกส์ เพ่ือบ่งชี้ถึงช่วงความเชื่อมั่นหรือจำนวนที่เป็นไปได้ 

กิโลกรัม  Kilogramme หน่วยวัดน้ำหนัก 
กลูเทนิน Glutenin โปรตีนหลักในแป้งสาลี 
ไกลโฟซิเนต – แมโมเนียม   Glufosinate – 

Ammonium 
ยากำจัดวัชพืช 

ไกลโฟเสต Glyphosate สารกำจัดวัชพืชประเภทดูดซึมและทำให้แห้งตาย 
ข้าวโพดบุ๋ม Dent Corn ข้าวโพดที่เมล็ดด้านบนมีรอบบุบ 
คริปโตแซนทีน Cruptoxanthin สารสีกลุ่มแคโรนอยด์ 
คลัสเตอร์ Cluster กลุ่มของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ซีซี Cubic Centimeter ลูกบาศก์เซนติเมตร  
ซีน Zein โพรลามีนโปรตีนบริสุทธิ์ที่พบในข้าวโพด 
เซนติเมตร Centimeter หน่วยวัดความยาว 
ซัลเฟอร์ Sulfur กำมะถัน เป็นธาตุเคมีที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต 
ไดแคลเซียม Di Calcium ธาตุอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกายสัตว์ 
ทริปโตเฟน Tryptophan หนึ่งในกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย 
เนื้อใน Endosperm คัพภาหารเป็นสเปิร์มของพืช 
บราห์มัน Brahman โคพันธุ์บราห์มัน เป็นโคท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ได้สัดส่วน 

ปรับปรุงโดยกรม ปศุสัตว์ มีสีแดงและขาว 
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คำย่อ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 
พาราควอท Paraquat สารกำจัดวัชพืชที่ออกฤทธิ์เร็ว 
ฟอลลิเคิล Follicle ส่วนบนรังไข่ภายในบรรจุไข่และฮอร์โมนที่ทำให้วัวแสดง

อาการเป็นสัด 
ฟอสฟอรัส Phosphorus เกลือแร่ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย 
มิลลิเมตร  
 

Millimeter หน่วยวัดความยาว 

มิลลิลิตร Milliliter หน่วยวัดปริมาตร 
เมทไธโอนีน Methionine กรดอะมิโนชนิดแอลฟา 
ยูเรีย Urea สารประกอบอินทรีย์ 
ไลซีน Lysine หนึ่งในกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย 
วช.  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
หญ้าเนเปียร์ Napier Grass หญ้าอาหารสัตว์ 
หญ้ารูซี่ Ruzy Grass หญ้าพื้นเมืองของแอฟริกาที่ไทยนำเข้ามาปลูกเป็นหญ้า

อาหารสัตว์ 
อะทราซีน  
 

Atrazine สารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลาย 

อะลาคลอร์ Alachlor คุณสมบัติสารกำจัดวัชพืช 
องศา  หน่วยวัดอุณหภูมิ 
เอสแอล Soluble 

Concentrate 
สูตรชนิดของเหลวละลายน้ำ 

ADF   Acid Detergent 
Fiber 

เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารละลายที่เป็นกรด 

ADG Average Daily Gain อัตราการเจริญเติบโต 
ADL  
 

Acid Detergent 
Lignin 

ลิกนิน 

CF  Crude Fiber เยื่อใยหยาบ หรือ ไฟเบอร์จากผนังเซลล์ (Cell Wall) 
ของพืช เป็นสารประเภทพอลิแซ็กคาไรด์ 
(Polysaccharide) DM - ย่อมาจาก Dry Matter หรือ 
วัตถุแห้ง คือ ส่วนของตัวอย่างอาหารที่เหลืออยู่หลังการ
ระเหยความชื้น 
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คำย่อ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 
CO Crude Protein โปรตีนหยาบ 
CP  Crude Protein โปรตีนหยาบ 
CR Complete Ration อาหารผสมสำเร็จรูป 
DE Digestible Energy พลังงานย่อยได้ 
EAA Essential Amino 

Acids 
หน่วยที่บอกถึงปริมาณของกรดอะมิโนจำเป็นที่มีอยู่ใน
อาหารนั้น ๆ 

EE Ether Extract ไขมัน เป็นสารประกอบที่ไม่ละลายนำ แต่ละลายในตัวทำ
ละลายไขมัน เช่น อีเทอร์ การวิเคราะห์ ไขมันจึงเป็นการ
นำตัวอย่างมาสกัดด้วยสารละลายอินทรีย์ ปริมาณไขมันที่
วิเคราะห์ได้นั้นเป็นไขมัน น้ำมัน หรือสารที่มีคุณสมบัติ
คล้ายกัน ที่มีอยู่ในวัตถุดิบ/อาหารสัตว์ 

FTMR Fermented Total 
Mixed Ration 

อาหารผสมครบส่วนแบบหมัก 

FCR Feed Conversion 
Ratio   

ตัวเลขชี้วัด คุณภาพของอาหาร คือ อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อหรือ อัตราการแลกเนื้อ 

FSH Follicle Stimulating 
Hormone 

ฟอลลิเคิลสติมิวเลติงฮอร์โมน 

GnRH Gonadotropin – 
Releasing Hormone 

เป็นตัวย่อสำหรับฮอร์โมนที่ปลดปล่อย 

HCG Human Chorionic 
Gonadotropin 

ฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและการตกไข่ 

IU International Unit เป็นหน่วยวัดมาตรฐานสากลซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้อ้างอิงเพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ สารออกฤทธิ์แต่ละชนิด เช่น 
เมื่อวิตามิน (Vitamin) ออกฤทธิ์ในร่างกาย 

LH Luteinizing 
Hormone   

ลูทิไนซิงฮอร์โมน  ฮอร์โมนโกนาโดโทรฟินชนิดหนึ่ง 

ME Metabolizable 
Energy 

พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ 

NFE Nitrogen Free 
Extract 

คาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ง่าย หรือไนโตรเจนฟรีเอกซ์
แทรค (NFE) หมายถึงส่วนของแป้งและน้ำตาลที่เป็น
องค์ประกอบของเซลล์ 
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คำย่อ ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 
NDF Neutral detergent 

fiber 
ผนังเซลล์ที่ถูกย่อย 

PMSG Pregnant Mare 
Serum 
Gonadotropin 

ฮอร์โมนสังเคราะห์ 

pH  เป็นค่าที่แสดงความเป็นกรด - เบส ของสารที่อยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

SNOOK Sakhon Nakhon – 
Nakhon Phanom - 
Mukdahan 

กลุ่มจังหวัดสนุก คือ การรวมกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบไปด้วย จังหวัด
สกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร เพ่ือเป็น
กลุ่มจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าที่สำคัญและมีคุณภาพที่
รู้จักของผู้บริโภคท่ัวไป 

STEM Science, 
Technology, 
Engineering and 
Mathematics 

การบูรณาการความรู้ระหว่าง 4 สาขาวิชา ซึ่งได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ STEM Education หรือ "สะเต็มศึกษา" คือ
การนำเอาทักษะ STEM มาจัดเป็นรูปแบบการศึกษา ที่
ผสานรวมหรือบูรณาการความรู้ทั้ง 4 สาขาเข้าด้วยกัน 

SDGs Sustainable 
Development 
Goals 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการพัฒนาที่สมดุลกันใน 
3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน (Three Pillars of 
Sustainability) คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

TDN Total Digestible 
Fiber 

โภชนะย่อยได้รวม 

TDN Total Digestible 
Nutrients 

โภชนะย่อยได้รวม 

TMR Total mixed ration อาหารผสมสำเร็จรูป ที่ผลิตขึ้นมาจากการนำอาหารหยาบ 
และอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม 

VC Value Chain ห่วงโซ่คุณค่า เป็นแนวคิดที่ใช้สำหรับทำความใจในแต่ละ
หน่วยงานภายในองค์กรว่า ตั้งแต่นำวัตถุดิบเข้ามาจนถึง
ผลิตออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป ว่าองค์กรสามารถ สร้าง
คุณค่า (Create Value) ให้กับลูกค้าได้อย่างไรบ้าง 
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การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

บทที่ 1 
บทนำ 

 

1.1 เหตุผลความสำคัญ/ที่มา ของโครงการ 
การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจร                          

แบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ ่มสนุก เป็นโครงการที ่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ                  
การจัดการความรู้  เพื ่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ” ภายใต้โครงการ                  
จัดการความรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 เพื ่อถ่ายทอด            
องค์ความรู้ผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์จากการเผยแพร่และการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดกลุ่มสนุก 
(สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) พัฒนาองค์ความรู้การผลิตอาหารหยาบ อาหารข้น อาหารผสม          
ครบส่วนแบบหมัก (FTMR) ต้นทุนต่ำ และการตลาดโคเนื้อในฟาร์มให้มีศักยภาพ ลดต้นทุนการผลิต             
ด้านอาหารสัตว์ เพื่อสร้างกำไรให้เพิ่มขึ้นได้ และในปีงบประมาณ 2564 ได้เพิ่มกิจกรรมการใช้ฮอร์โมน         
ในการเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์ร่วมกับการใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศวางแผนผลิต และการใช้แอพพลิเคชั่น          
โคเนื้อ การคัดเลือกสายพันธุ์ และตลาดโคเนื้อให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน                              
เพื ่อสร้างกระบวนการ สร้างผลผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพ การผลิตอาหารต้นทุนต่ำที ่มีประสิทธิภาพ                
การจัดการฟาร์ม และการตลาด (ต้นน้ำถึงปลายน้ำ) 
 การเสนอโครงการส่งเสริมจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนา ได้วางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี     
และนวัตกรรมแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกลุ่มจังหวัดสนุก เพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกร             
และโคเนื ้อจากการวิจัยต่อยอดการผลิตโคเนื ้อ โคพันธุ ์ และโคขุนคุณภาพดี  ตลอดจนสามารถส่งเสริม               
การสร้างอาชีพสร้างรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ภูมิลำเนา สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างมั่งคง มั่งคั่ง              
และยั่งยืน รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพเกษตรกรให้พ่ึงพาและขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมาย หลังจากได้รับสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกรอบการพัฒนายุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์, ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเขต 2 (สกลนคร 
นครพนม มุกดาหาร) และยุทธศาสตร์ภูมิภาค กลุ่มเกษตรกรมีความพร้อมและความตั้งใจ เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว จุดเด่นของห่วงโซ่การผลิตโคเนื้อ ทั้ง 3 จังหวัด ตั้งแต่กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเนื้อ และมีโรงฆ่าพร้อม
แปรรูป โคเนื ้อครบวงจรที ่ได้มาตรฐาน คือ โรงฆ่า กรป. กลาง สหกรณ์โพนยางคำ จังหวัดสกลนคร,                
บริษัทนครพนมบีพ จำกัด จังหวัดนครพนม และสหกรณ์โคเนื้อหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ในพื้นที่มีการผลิต            
โคเนื้อต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แบบครบวงจร แต่ปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการแก้ไข เช่น แผนการสร้างสาย
พันธุ ์ที ่ม ีคุณภาพดี เป็นที ่ต ้องการของตลาด, การพัฒนาและผลิตอาหารที ่มีคุณภาพต้นทุนต่ำใช้เอง,                        
การวางแผนการผลิตและจัดทำบัญชีฟาร์ม, การวางแผนการตลาดเพิ่มมูลค่าโคเนื้อ, การสร้างเกษตรกรให้เป็น 
Smart Farmer สู ่ Smart Faming ให้สามารถปรับตัวเพื ่อรองรับการเปลี ่ยนและแข่งขันได้ในอนาคต                           
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เกิดจากความร่วมมือจัดตั ้งคณะทำงานบูรณาการทำงานระหว่ างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ,                
จังหวัดมุกดาหาร, มหาวิทยาลัยนครพนม, ศูนย์พัฒนาพืชอาหารสัตว์จังหวัดนครพนม, ศูนย์วิจัยทดสอบ              
พันธุ์สัตว์จังหวัดนครพนม, จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม, จังหวัดมุกดาหาร                  
ย ุทธศาสตร์จ ังหวัดนครพนม หน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องได้วางแผนสร้างร ูปแบบการพัฒนาระบบโคเนื้อ                 
ในปัจจุบันและอนาคตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนาเกษตรกร          
ผู้เลี้ยงโคเนื้อ และพัฒนาโคเนื้อให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิต
โคเนื้อให้มีราคาลดต่ำลง เพ่ือช่วยเพ่ิมรายได้ในการแก้ไขปัญหา ความยากจน สร้างครอบครัว ชุมชน และสังคม
แบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสร้างอาชีพและรายได้ให้เหมาะสม
และคุ้มค่าในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ดังนั้น การวิจัยและใช้ผลงานจากการวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการ     
และการวิจัยภาคสนามที ่ได้ผลประสบความสำเร็จ มีผลลัพธ์และผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมเด่นชัด                
มาขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การใช้งานและทำงานที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เป้าหมาย  
 ปัจจุบันเกษตรรายย่อย หรือผู ้ประกอบการเลี ้ยงโคเนื ้อ ได้รับผลกระทบจากราคาอาหาร 
เน ื ่องจากกล ุ ่มเกษตรกรผู ้ เล ี ้ยงโคเน ื ้อส ่วนใหญ่ผล ิตอาหารเองไม ่ เป ็น โดยเฉพาะอาหารข้น                    
จะต้องซื้ออาหารสำเร็จรูปจากร้านค้า หรือบริษัทมาใช้เสริมในการเลี้ยง การขุน และรูปแบบการเลี้ยงยังไม่
มีการปรับเปลี่ยน คือ ยังเลี้ยงโคเนื้อด้วยการให้อาหารหยาบเป็นหลักเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะไม่มีการเสริม
อาหารข้นให้กิน ยกเว้นโคขุนที่ต้องเสริมอาหารข้นให้กินอย่างน้อย วันละ 6 กิโลกรัม (กิโลกรัมละ 9 - 10 
บาท) ทำให้มีปัจจัยต้นทุนด้านอาหารสัตว์ในการใช้เลี้ยงสัตว์ที่มีสัดส่วนสูงประมาณ (ร้อยละ 50  - 60)                   
มากกว่าปัจจัยด้านพันธุ์ (ร้อยละ 30) และปัจจัยด้านการจัดการ (ร้อยละ 20) ซึ่งเกษตรกรรายย่อย                  
ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการคัดเลือกหรือค้นหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาผลิตอาหารใช้เลี้ยงสัตว์เอง          
และจะต้อง พึ่งอาหารสำเร็จรูป (อาหารกระสอบ) จากบริษัท ตลอดจนการจำหน่ายสัตว์ที ่เกษตรกร              
เลี้ยงราคาไม่ได้ปรับตัวตามราคาอาหารสัตว์ที่ปรับขึ้น และถูกกดราคาจากพ่อค้า ทำให้ต้องหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการให้รักษาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ สร้างรายได้ 
พัฒนาชุมชน และไม่ให้ลดจำนวนลง ทำให้เกิดผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว 
 จังหวัดนครพนมมีประชากรโคเนื้อในปี 2562 จำนวน 107,760 ตัว และเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
22,705 ตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.07 จังหวัดมุกดาหารมีประชากรโคเนื้อในปี 2562 จำนวน 62,435 ตัว 
เพิ ่มขึ ้นจากปีที ่ผ่านมา 5,219 ตัว หรือเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 8.36 และจังหวัดสกลนครมีประชากรโคเนื้อ             
ในปี 2562 จำนวน 193,177 ตัว เพิ ่มขึ ้นจากปีที ่ผ ่านมา 19,883 ตัว หรือเพิ ่มขึ ้นร ้อยละ 10.29                 
โดยสำนักงานปศุสัตว์ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน เพ่ือจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครพนม 
ชื่อ โครงการพัฒนาโคเนื้อลุ่มน้ำโขง ได้แล้วจำนวน 20 กลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางนำร่องในการพัฒนายกระดับ          
การสร้างอาชีพและกิจการผลิตโคเนื้อ - โคขุน (Beef Smart Farmer) อย่างเป็นรูปธรรมตลอดห่วงโซ่การผลิต           
สู่มูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืน โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้เสนอโครงการและได้รับการอนุมัติงบประมาณ
จากกรมปศุส ัตว ์, จังหวัดนครพนม, กลุ ่มจ ังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และภูม ิภาค                         



 

3 

การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

เพื่อจัดซื้อ จัดจ้าง ภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือ ตามแนวพระราชดำริ และ โครงการพัฒนาโคเนื้อ                  
ลุ่มน้ำโขง ดังนี้ ในปี 2558 ได้รับงบประมาณ 8.74 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องสับย่อยหญ้าหรือต้นพืชอาหารสัตว์              
เครื่องอัดฟางก้อน ในปี 2559 ได้รับงบประมาณ 11.3 ล้านบาท จัดสร้างโรงเรือนเก็บฟางก้อนและวัตถุดิบ
อาหารโคเนื้อ ในปี 2560 ได้รับงบประมาณ 27.52 ล้านบาท จัดซื้อ เครื่องผสมอาหาร TMR แบบเคลื่อนที่              
ได้และเครื่อง อัดก้อนแร่ธาตุ ในปี 2561 ได้รับงบประมาณ 18.64 ล้านบาท จัดสร้างอาคารเก็บเสบียงอาหาร
สัตว์ และจัดซื้อ เครื่องสับย่อยหญ้าหรือต้นพืชอาหารสัตว์ ทั้งนี้เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนมอบให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเป้าหมาย 20 กลุ่ม 
 

    
 

                                                      ภาพที่ 1.1 เครื่องสับย่อยพืช             ภาพที่ 1.2 เครื่องอัดฟาง 
 

    
 

                        ภาพที่ 1.3 โรงเก็บฟาง                   ภาพที่ 1.4 โรงเลี้ยงโคขุน 
 

    
 

ภาพที่ 1.5 เครื่องผสมอาหาร TMR แบบเคลื่อนที่ 
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 การประเมินคัดเลือกกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนผู ้ผลิตโคเนื ้อที ่เข้มแข็งในพื้นที ่จ ังหวัดนครพนม                                   
และจังหวัดมุกดาหาร ที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการ เพื่ออบรมถ่ายทอดและฝึกฝนสร้างทักษะ           
องค์ความรู ้และเทคโนโลยี ด้านการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำใช้เองภายในกลุ ่ม สามารถนำความรู้                 
จากผลงานวิจ ัยไปใช้ประโยชน์ในกลุ ่มเร ื ่องการวางแผนและพัฒนากลุ ่มว ิสาหกิจผู ้ เล ี ้ยงโคเนื้อ                   
ให้เป็น Smart Farmer, การผลิตจัดการแปลงหญ้าการผลิตต้นข้าวโพดอาหารสัตว์ การคัดเลือกวัตถุดิบ              
เพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารผสมครบส่วน (TMR) แบบหมัก ใช้ลดต้นทุนและเพิ่มการเจริญเติบโตใช้เอง
ภายในกลุ ่ม การใช ้ฮอร ์โมนในการเหนี ่ยวนำการเป็นส ัตว ์ร ่วมกับการใช ้น ้ำเช ื ้อแบบแยกเพศ                            
วางแผนผลิต การใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ การคัดเลือกสายพันธุ์และตลาดโคเนื้อให้เกิดประสิทธิภาพ                           
ตลอดจน การเพิ่มช่องทางการตลาดในการผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกรภายนอกที่สนใจ 
เป็นแนวทางช่วยแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เพื่อทำให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มมีความมั่นใจในการผลิตโคเนื้อ            
และกลุ่มสามารถขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ พัฒนากลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง โครงการจัดการความรู้             
และถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลการวิจัยและนวัตกรรมเป็นความต้องการของกลุ ่มวิสาหกิจผู ้เลี ้ย ง                        
และผลิตโคเนื้อ ทั้ง 6 กลุ่ม ดังนี้ คือ 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ ยงโคเนื้อ ตำบลหนองซน อำเภอนาทม                
จังหวัดนครพนม 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม       
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 4) กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้เลี ้ยงโคเนื้อ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 5) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยงโคเนื้อ             
ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และ 6) กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนผู ้เลี ้ยงโคเนื้อ         
ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เกษตรผู้เลี้ยง โคเนื้อเข้าร่วมอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี จำนวนไม่น้อยกว่า 240 ราย และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอและปศุสัตว์อาสา จำนวนทั้งหมด          
30 ราย ทิศทางการผลิตโคเนื้อทั้ง 6 กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนเป็นไปในทางเดียวกัน เนื่องจากเป็นโครงการภาย
ไต้การส่งเสริมและสนับสนุนฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม  

การผลิตอาหารผสมครบส่วนแบบหมัก ที ่ เร ียกกันทั ่วไปว่า “อาหาร TMR แบบหมัก”                      
ต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการผลิต เฉลี่ย 3.81 บาทต่อกิโลกรัม ระดับโปรตีนร้อยละ 12 ยกตัวอย่าง
ผลการวิจัยโคขุนลูกผสมสายเลือดยุโรปจากการสูตรอาหาร 3 สูตร ที่ฟาร์มเกษตรกร ดังนี้ สูตรที่ 1 
(แบบเดิม) การเลี้ยงโดยหญ้าและเสริมอาหารข้นวันละ 6 กิโลกรัม สูตรที่ 2 อาหาร TMR แบบหมัก และ 
สูตรที่ 3 อาหาร TMR แบบหมัก เสริมกากน้ำตาล วันละ 1 กิโลกรัม ตลอดการขุน 70 วัน พบว่า น้ำหนัก
ที่เพ่ิมข้ึนของโคขุน สูตรที่ 1, 2 และ 3 เท่ากับ 81.0, 97.0 และ 138.0 กิโลกรัมต่อตัว (P<0.01) ตามลำดับ                
เมื่อคิดเป็นอัตราการเจริญเติบโต สูตรที่ 1, 2 และ 3 เท่ากับ 1.16, 1.38 และ 1.97 กรัม ต่อตัวต่อวัน 
(P<0.01) ตามลำดับ ปริมาณการกินได้ สูตรที่ 1, 2 และ 3 เท่ากับ 7.7, 11.2 และ 11.7 กิโลกรัมต่อตัว 
(P<0.01) ตามลำดับ และการคำนวณต้นทุนต่อผลกำไรที่ได้รับ สูตรที่ 1, 2 และ 3 เท่ากับ 25.2, 44.1 
และ 90.2 บาทต่อตัวต่อวัน (P<0.01) ตามลำดับ ผลการทดลอง สูตรที ่ 3 อาหาร TMR แบบหมัก                                    
เสริมกากน้ำตาล มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 41 และ สูตรที ่ 2 อาหาร TMR แบบหมัก                 
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มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรที่ 1 (แบบเดิม) และระยะเวลาขุน
เท่ากัน พบว่า สูตรที่ 3 อาหาร TMR แบบหมัก เสริมกากน้ำตาล มีอัตรากำไรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 72.06 และ
สูตรที่ 2 อาหาร TMR แบบหมัก มีอัตรากำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.86 เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรที่ 1 (แบบเดิม) 
ดังนั ้น การขุนโคโดยใช้สูตรอาหารที ่สร้างจากงานวิจัยสู ่นวัตกรรมทั้งสูตรอาหาร TMR แบบหมัก           
เสริมกากน้ำตาล และสูตรอาหาร TMR แบบหมัก ช่วยทำให้เกษตรกรผู ้เลี ้ยงโคเนื้อได้กำไรเพิ ่มขึ้น         
มากกว่าเลี ้ยงแบบเดิม สามารถพลิกฟื้นการสร้างกิจกรรมการเลี ้ยงโคเนื ้อที ่ยั ่งยืน เกษตรกรผู้เลี ้ยง                 
มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นการต่อยอดให้สามารถขยายกิจการด้วยวิธีการผลิตอาหารใช้เลี้ยงโคแบบพึ่งพา
ตนเองตลอดจนช่วยลดต้นทุน ด้านอาหารได้ประมาณ 30 - 40 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและ
ศักยภาพด้านการผลิตโคเนื้อให้มีคุณภาพ แต่มีต้นทุนการผลิตโคเนื้อที่ต่ำ ตลอดจนสามารถถ่ายทอด
เผยแพร่ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้ออีก 6 กลุ่ม และผู้สนใจเอาไปประยุกต์เลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น ๆ  
 

1.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม 
ปัญหาการผลิตยังขาดการประยุกต์องค์ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม

ที่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมกับเกษตรกรได้ ถึงแม้สามารถสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้จำนวนมากก็ตาม เนื่องจากเกษตรกรยังขาดประสบการณ์การผลิตอาหารเลี้ยง            
โคเนื้อภายในครัวเรือน ภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใช้เอง ทำให้เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐาน            
ที ่จำเป็นที ่ได้ร ับการจัดสรรไม่สามารถทำงานหรือใช้งานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภา พสูงสุด                 
โดยเกษตรกรม ือใหม่ขาดความร ู ้  แนวทางปฏ ิบ ัต ิในการจ ัดการฟาร ์ม และเทคโนโลย ีต ่าง ๆ                        
ที่ช่วยในการเร่งพัฒนามาประยุกต์ใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงของต่างประเทศได้ เช่น 1) วัตถุดิบอาหาร          
มีราคาแพง บางชนิดหายากในพื้นที ่ 2) ต้นทุนผลิตสัตว์ไม่แน่นอน ขาดการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล          
ทำให้ไม่ม ีท ิศทางในการผลิต รวมถึงจ ุดคุ ้มทุน 3) ความรู ้ความเข้าใจของเกษตรกรที ่เล ี ้ยงสัตว์                          
ขาดหลักวิชาการ องค์ความรู ้ด ้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือวิธีการเลี ้ยงสัตว์ที่ ถูกต้อง                         
ทำให้มีอัตราการตายสูง ชนิดของอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ไม่มีทิศแน่นอน 4) ขาดความรู้วิธีการทำหลักบัญชี          
ในการลงทุน และ 5) ยังขาดความเข้าใจในระบบตลาด 
 

1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
การพัฒนากลุ ่มวิสาหกิจชุมชนผู ้เลี ้ยงโคเนื ้อ และเครือข่ายผู ้เล ี ้ยงสัตว์จังหวัดนครพนม            

และจังหวัดมุกดาหาร ให้เข้มแข็ง โดยการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดระดับเครือข่าย เสริมความรู้                  
ด้านวิชาการ โดยการใช้การมีส ่วนร่วมระหว่างเกษตรกร หน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องภายในจังหวัด                    
เช่น นักวิชาการ นักวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม, ปศุสัตว์จังหวัด, ปศุสัตว์อำเภอ, องค์การบริหาร                   
ส่วนตำบล และผู้ประกอบการ ด้านการค้า ซึ่งแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ                   
โคพันธุ ์ และโคขุน แบบครบวงจร และสร้างความพร้อมด้านความรู ้ที ่ทันสมัย กลุ ่มวิสาหกิจชุมชน                           
สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเห็นผลที่ชัดเจน มีดังนี้ 1) การศึกษาวัตถุดิบอาหารชนิดใหม่ที่มีราคาถูกและ
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หาได้ง่ายในพื้นที่มาใช้ทดแทนวัตถุดิบ ที่มีราคาแพง หรือมีคุณภาพต่ำที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ให้โตเร็ว                  
เช ่น การจ ัดการแปลงหญ้าหร ือปล ูกข ้าวโพดอาหารส ัตว ์ ในพ้ื นท ี ่หล ังการทำนาให ้ค ุณภาพ                       
และผลผลิตดีการผลิตอาหาร TMR แบบหมัก เสริมกากน้ำตาล เพื ่อช ่วยเพิ ่มศักยภาพการผลิต                   
และการเจริญเติบโตของโคเนื้อให้ดีขึ้น เร็วขึ้น และลดต้นทุนการผลิต  2) การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต          
และผลตอบแทนในการเลี้ยงโคเนื้อ (โคพันธุ์ โคเนื้อ และโคขุน) ภายในฟาร์มและภาพในกลุ่มวิสาหกิจ
ช ุมชน 3) ท ิศทางการพ ัฒนาและสร ้างกล ุ ่มว ิสาหก ิจช ุมชน และเกษตรกรสู่  Smart Farmer                         
เพื ่อเตรียมความพร้อมในการสร้างอาชีพเพื ่อรองรับการแข่งขันในอนาคต และ 4) การจัดทำคู ่มือ               
เนื ้อหาทางการปฏิบัติที ่ทำให้เกษตรกรเข้าใจได้ง่าย ตลอดการผลิตสื ่อเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ            
และรวมถึง การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เครือข่ายและเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงสัตว์  

ทั้ง 4 ประเด็นเป็นแผนการพัฒนาเพื่อสร้างโคเนื้อที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ และเป็นแผนการผลิต            
โคเนื้อของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่การสร้างอาชีพทั้งหลักและเสริม สร้างรายได้ ให้ชุมชนเข้มแข็ง               
และยั่งยืน ถึงแม้กลุ่มผู้เลี ้ยงโคเนื ้อจะมีทรัพยากรทุนเดิมอยู่บ้าง แต่ผู ้เสนอโครงการจัดการความรู้                
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัยเพื ่อพัฒนากลยุทธ์ในการเลี ้ยงโคเนื ้อ (โคพันธุ ์ โคเนื้อ                     
และโคข ุน) แต ่ย ั งขาดงบประมาณสนับสน ุนช ่วยเหล ือ เ พ่ื อเป ็นการพ ัฒนาต ่อยอดส ่งเสริม                             
ขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย ตลอดจนคณะกรรมการที่เสนอโครงการเป็นทีมงานในการวิจัย
และพัฒนา รวมถึงเป็นที่ปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของพื้นที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 
และพัฒนาการผลิตด้วยการ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกลุ ่มวิสาหกิจตลอดมา ดังนั ้น เพื ่อพัฒนา                
จัดการองค์ความรู้ให้มีวิถีชีวิตการเกษตร ที่ดีขึ้นลงสู่ระดับรากฐาน ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกร ชุมชน 
ท้องถิ่น จากคนชนบทในท้องถิ ่นมีความร่วมมือความสามัคคีที่อยากสร้างอาชีพ การรวบรวมข้อมูล             
การบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการสร้างและรายงาน  ผลให้กับผู ้ม ีส ่วนร่วม                     
ทุกฝ่ายได้รับทราบ เลือกวิธีการปฏิบัติที ่ยอดเยี่ยม (Best Practice) เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหา             
ทั้งต้นน้ำ (การพัฒนาปัจจัยการผลิต) กลางน้ำ (การแปรรูป) และปลายน้ำ (การตลาด) เป็นเครื่องมือ
กำหนดสิ่งที่ต้องทำเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง สร้างการพัฒนาสติปัญญา
และวิถีการดำเนินชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นอาชีพ  
ที่มั่นคงและยั่งยืนหรือเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ทางการเกษตรภายในครัวเรือน เพ่ือนำประโยชน์ในการพัฒนา
และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารต่อไป 
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1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.4.1 การจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เครือข่าย              
และกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนผู ้เลี ้ยงโคเนื ้อในกลุ ่มจังหวัดสนุก พัฒนาองค์ความรู ้การผลิตอาหารหยาบ                        
อาหารข้น อาหารผสมครบส่วนแบบหมัก (FTMR) ต้นทุนต่ำ และการใช้แอพพลิเคชั่นเองภายในฟาร์ม            
ให้มีศักยภาพลดต้นทุนการผลิตด้านอาหารสัตว์ และสร้างกำไรให้เพิ่มขึ้นได้ 
 1.4.2 การถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีในการผลิตโคเนื ้อที ่บูรณาการจากผลงานวิจัย                   
สู ่การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนที่เลี ้ยงโคเนื้อ                 
ในจังหวัดนครพนมและเครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน 
 1.4.3 การเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิธีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และติดตาม                   
การนำไปปฏิบัติหลังผ่านการอบรม การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เข้าใจในการพัฒนาต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพ                 
และประสิทธิผลในการผลิตโคเนื้อให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ 
 

1.5 การสะสม/บ่งชี้องค์ความรู้/เทคโนโลยี/ผลงานวิจัย 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน 
 การสร้างความเปลี่ยนแปลงของชุมชนไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการ ภาพรวมของชุมชน ผลที่เกิดขึ้น
เป็นเพราะวิธีการส่งเสริมการพัฒนาของนักพัฒนาที่มีรูปแบบทั้งที่เป็นภาพกว้าง ทำพร้อมกันทุกด้าน 
พร้อมกันทุกคนในชุมชน ฝึกทักษะ สร้างความรู ้ ปรับทัศนคติ ค่านิยมที ่มี ต ่อช ีว ิตให้เหมาะสม                    
ตามกาลเวลาด้วยวิธีการ (Method) ทำพร้อมกัน เรียนรู ้พร้อมกัน ด้วยกระบวนการกลุ ่มเสริมพลัง         
การเคลื่อนไหวของชุมชน เป็นการสร้างภาวะผู้นำ จัดระบบการบริหารจัดการของชุมชน ขับเคลื่อน 
เคลื ่อนไหวชุมชน (Mobilization) ไปสู ่เป้าหมายที ่ชุมชนต้องการ ผลคือการสร้างและพัฒนาผู ้นำ               
มีกลุ่มองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการ ให้บริการสมาชิกจนได้รับความพอใจและชุมชนใช้ความสามารถ               
จากผู้นำที่ถูกพัฒนาแล้ว ทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในการสร้างผู้นำการพัฒนา 
(Change Leader) (สำนักงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน, 2555) 
 การยกระดับหมู่บ้าน ชุมชน จากข้ันที่ 2 “อยู่ดี กินดี” คือ เป็นกลุ่มหรือชุมชนที่มีกิจกรรมแบ่งปัน
ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน เข้มแข็ง ให้มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพความสามารถขึ้นเป็นขั้นที่ 3                 
“มั่งมี ศรีสุข” คือ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่มีเครือข่าย กลุ่ม ชุมชน องค์กร มีกิจกรรมแก้ไขปัญหา            
พัฒนาการให้บริการเป็นต้นแบบ สร้างระบบเศรษฐกิจเพื ่อการผลิต การจำหน่าย การแปรรูป                    
ตามแผนการพัฒนาของกระทวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชน จากการใช้ เกณฑ์วัด 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด 
ในการประเมินและพิจารณา โดยเน้นที่คุณภาพ คือ 1) ด้านจิตใจและสังคม 7 ตัวชี้วัด 2) ด้านเศรษฐกิจ 5 
ตัวชี้ว ัด 3) ด้านการเรียนรู ้ 7 ตัวชี ้ว ัด และ 4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 4 ตัวชี ้วัด              
(กรมการพัฒนาชุมชน, 2556) 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
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การส่งเสริมขับเคลื ่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับฐาน ประกอบด้วย “ท้องถิ ่น”             
และ “องค์กร” คนชนบทที่อยู่ในท้องถิ่นมีปฏิสัมพันธ์ มีการจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการท้องถิ่น                                   
องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และเกิดผลดีอย่างน่าพอใจ 
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ใน 2 ทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556 - 2575) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
5 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง          
นำความสุขของชีวิตอย่างยั่งยืน “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย เป็นแนวทางที ่เน ้นการปูรากฐานในการดำเนินชีวิต                      
ที ่สอดคล้องกับความเป็นจริงและความเป็นไทยเนื ้อแท้ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ           
คือ ความพอประมาณที ่ตั ้งอยู ่บทความซื ่อสัตย์ โดยไม่เบียดเบียนผู ้อื ่น ความมีปัญญา มีเหตุผล              
ซึ่งไม่ทำให้ขาดสติ มีความรอบรู้ รอบคอบ และรู้ รัก สามัคคี ซึ่งเกิดจากความรักความเมตตา ความเอ้ือ
อาทรต่อกัน อันเกิดผลในทางสร้างสรรค์ต่อสังคม ดังนั้น จึงควรมีการนำเนื้อแท้ของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้กับสังคมทุกระดับ ตั ้งแต่ระดับบุคคลและครอบครัว ระดับชุมชน และระดับรัฐหรือ
ระดับประเทศ (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง สติปัญญา และวิถีการดำเนิน
ชีวิตของคนไทย เพ่ือนำประโยชน์สุขมาสู่ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติต่อไป 

ตัวอย่างภาคปฏิบัติที่รู้จักกันแพร่หลายอย่างหนึ่งของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เกษตรทฤษฎี
ใหม่ ที่ส่งเสริมการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการสร้างความมั่นคงในระดับ
ครัวเรือนเกษตรให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระดับหนึ่งก่อน โดยต้องไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน แล้วก้าวเข้าสู่การ
รวมตัวกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปกลุ ่ม ชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจ เพื ่อร่วมมือกันสร้างสรรค์               
และป้องกันผลกระทบทางลบจากภายนอก สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และท้ายสุดเป็นการสร้างความ
เชื ่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ภาครัฐ หรือองค์กรต่าง ๆ นอกกลุ ่ม เพื ่อขยายขอบเขตความร่วมมือ             
ในรูปแบบต่าง ๆ ไปสู ่ระดับประเทศ (คณะกรรมการพิเศษเพื ่อประสานงานโครงการอันเน ื ่อง                           
มาจากพระราชดำริ, 2542) 
 



 

9 

การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

   
 

ภาพที่ 1.6 โครงสร้างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร (2542) 

 

 ความพอเพียงที ่ประกอบกันขึ ้น ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องประกอบด้วย 3 
คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้ 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ 
อย่างรอบคอบ 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง          
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต                   
ทั้งใกล้และไกล  

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการดำเนินชีวิตทางสายกลาง
ที่ประกอบด้วย 3 ห่วง คือ ห่วงที่ 1 คือ ความพอประมาณ ห่วงที่ 2 คือ ความมีเหตุมีผล และห่วงที่ 3                    
คือ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว กับ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนที่ 1 คือ เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 
เงื ่อนที่ 2 คือ เงื ่อนไขคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน สติปัญญา แบ่งปัน) ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่               
ชีวิตเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน 

การศึกษากลุ ่มวิสาหกิจชุมเกษตรกรที ่เล ี ้ยงโคเนื ้อและทำการเกษตร เช่น การปลูกข้าว                     
การปลูกข้าวโพด ทำไร่นาสวนผสมผสาน การผลิตอาหารเลี้ยงโคเนื้อภายในกลุ่มใช้เอง การเลี้ยงโคเนื้อ             
โคขุนและการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบมีส่วนร่วมช่วยพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น จากการปฏิบัติกิจกรรม              
เด่นของชุมชนที่สามารถใช้เป็นกลุ ่มตัวอย่าง ให้กับกลุ ่มเกษตรกรในพื้นที ่อื ่น ๆ ได้นำไปใช้ปฏิบัติ                   
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เพื่อสร้างอาชีพการทำการเกษตรที่อยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการบรูณาการเพื่อพัฒนาความรู้       
ที่มีคุณค่าต่อระบบการเกษตรให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรในชนบท รวมถึงใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น               
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต มีกำไรเพิ่มมากขึ้น มีความสุขในชีวิต ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
สว ัสด ิการเพื ่อความมั ่นคงของช ีว ิต การสร ้างความเข ้มแข็ง ภู ม ิค ุ ้มก ันของท้องถิ ่นและสังคม                      
ตลอดจน การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน                   
แบบพึ่งพาตนเอง การใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เชื ่อมโยงบูรณาการเน้นภาคปฏิบัติ
มากกว่าภาคทฤษฎี  

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561) สรุปสาระสำคัญกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการ
เชื่อมต่อกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  

1. การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของ
ประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ทำให้เกิดสิ่ง ใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่  ๆ โดยการกำหนดวาระ
การวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับ
สาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการ นำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม                                   
โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริ ยะโดยใช้
เทคโนโลยีข ั ้นส ูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู ้ประกอบการให้เป็นผู ้ประกอบการ                         
ทางเทคโนโลยี (Techno preneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ 
ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย                      
และ สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นเครือข่าย
ระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับ
กลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบ 

3. การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้น
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ด ีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที ่ดี                            
มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับ
ความ ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วง
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วัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที ่จะ
เปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมี
สุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
สุขภาพ 

4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำให้ความสำคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มี
คุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดิน
ทำกิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ด้อยโอกาส สตรี 
และผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ 
คุณภาพ ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับ 
ผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุน 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดิน
ทำกินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายสำคัญในการยกระดับรายได้ประชากร
กลุ่ม ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด 

5. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่าเน้น
สร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพิ่ม ศักยภาพของฐานการผลิต
และฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรม
การผลิตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั ้งสร้างสังคม
ผู้ประกอบการให้มีทักษะการทำธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพื้นที่
ชายแดนที่มีศักยภาพและพื้นที ่เศรษฐกิจใหม่ เพื ่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 

6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที ่ย ั ่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพื ้นที ่ทำกินของเกษตรกร                      
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในลักษณะ
สหกรณ์ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัด 

7. การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ ต่อยอดไปสู่ฐาน                   
การผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพื่อสร้ าง
และพัฒนาภาคการผลิตและบริการสำหรับอนาคต ทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคน และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster) 
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8. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจ ดิจิทัล เศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการ 

9. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ                   
ให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสมดุลและ
ยั ่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ                                         
และศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร                  
ทั้งการผลิตและธุรกิจที่เก่ียวข้อง 

10. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจขยายฐานเศรษฐกิจ
ให ้กว ้างข ึ ้น และต ่อยอดห ่วงโซ ่การผล ิตให ้เข ้มแข ็งข ึ ้น โดยการเช ื ่อมโยงเคร ือข่ ายการผลิต                            
และนำผลการวิจัยและการพัฒนาที ่เกี ่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่
หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด้าน
คมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจ้าพระยา                         
แม่โขง กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย กรอบความร่วมมือความ
ริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือ                 
เพื ่อพัฒนาชายแดนไทย - มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพื ่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุน                 
ด้านโลจิสติกส์ 

11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ                  
เพื่อสังคม เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาส 
ทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม 
ผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น 

12. การสร้างความมั ่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ สิ ่งแวดล้อม                                                
เน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม 
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อย                 
ก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

13. การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความม่ันคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศให้ความสำคัญกับการอยู ่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู ้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพื ้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร ิย ์เป ็นประมุข                           
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และการเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนา  
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

14. การบร ิหารจ ัดการในภาคร ัฐ การป้องกันการทุจร ิตประพฤติม ิชอบและการสร ้าง                                 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจ 
รับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 

15 .  กา รพ ัฒนา โคร งสร ้ า งพ ื ้ น ฐานและระบบ โลจ ิ สต ิ กส ์ ของประ เทศ เ พ่ื อขยาย                                                  
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บร ิการเพื ่อรองร ับการขยายตัวของเมืองและพื ้นที่                   
เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ ่มในสังคม เน้นให้เกิดความเชื่อมโยง                    
ในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบโดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนา
พื้นที่ตามแนวระเบียง เศรษฐกิจต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการกำกับดูแลให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้
พัฒนาอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ              
ในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพไปทำธุรกิจในต่างประเทศ 

16. การพัฒนาภาค เมือง และพื ้นที ่ เศรษฐกิจ เร ่งดำเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่                                        
การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้าง
รายได้สำหรับประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ 
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และ
การบริหารจัดการพื้นที ่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั ่งยืน รวมทั้งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกลไก  การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

17. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มแข็งและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ มุ่งเน้น
ผลักดันให้ความเชื ่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับ
ปฏิบัติการและในแต่ละจุดพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการ
ทางภาษีควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและประเทศเพื่อน
บ้าน รวมทั้งส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในเวทีโลก และสนับสนุน
การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

18. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู ้ประกอบการ                   
ให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือ
ต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี ่ยวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ                        
การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ ้นและให้สามารถแข่งขันได้ เร่งปรับปรุง
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กฎระเบียบในการกำกับดูแลภาคการเงินเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการต่อ
ผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมรวมทั้งการกำกับดูแลที่สามารถป้องกัน
ความเสี ่ยงจากความเชื ่อมโยงทางการเง ินและกระแสการเคลื ่อนย้ายของเง ินทุนที ่จะมีร ูปแบบ                              
ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการนำเทคโนโลยีทางการเงิน
มาใช้อย่างเข้มข้นพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน เพื่อระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 
ตลอดจนขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม 

1.6 ขอบเขตการดำเนินงาน 
คณะผู้เสนอโครงการจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

(การจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ) ด้วยการบูรณาการโครงการ
บริการวิชาการของ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กับสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครพนม งานฝ่ายยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและช่วยเหลือเกษตรกร
จังหวัดนครพนม (กฟก. นพ.) และกลุ ่มวิสาหกิจผู ้เลี ้ยงโคเนื ้อ โคขุนคุณภาพดีในจังหวัดนครพนม                  
ได้ร่วมกันนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ระบบการพัฒนาและผลิตโคเนื้อ
ให้มีคุณภาพดีในจังหวัดนครพนม คือ การผลิตแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดี (หญ้าเนเปียร์ ปลูก           
และข้าวโพดอาหารสัตว์), การใช้นวัตกรรมจากผลงานวิจัยผลิตอาหารผสมครบส่วน (TMR) แบบหมัก
ต้นทุนต่ำใช้เอง การใช้ฮอร์โมนในการเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์ร่ วมกับการใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศวางแผน
ผลิต และการใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ การคัดเลือกสายพันธุ์และตลาดโคเนื้อให้เกิดประสิทธิภาพ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบพึ ่งพาตนเอง มาช่วยพัฒนาการจัดการด้านอาหารและเพ่ิม
ประสิทธิภาพผลผลิตภายในฟาร์มของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์ 6 กลุ่ม 
คือ 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 2) กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 4) กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนผู ้เลี ้ยงโคเนื ้อ ตำบลโคกสี                     
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 5) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ 
จ ังหวัดมุกดาหาร และ 6) กลุ ่มว ิสาหกิจชุมชนผู ้เล ี ้ยงโคเนื ้อ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง                      
จังหวัดมุกดาหาร 

กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู ้เลี ้ยงสัตว์ในพื ้นที ่จังหวัดนครพนม หน่วยงานภาครัฐอและเอกชน                     
เช่น องค์การบริหารตำบลต่าง ๆ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ กรมพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร             
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กระบวนการจัดการองค์ความรู ้ด้วยวิธีการผลิตคู่มือ  - แผ่นพับ         
การผลิตสื่อด้วยวีดีโอ การเผยแพร่ในเว็บไซต์ และกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิธีการฝึกอบรม                
เชิงปฏิบัติการ โดยการจัดตั้งศูนย์อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 3 แห่ง คือ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านคำแม่นาง ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม และ 3) สาขาวิชา สัตวศาสตร์ คณะเกษตรและ
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เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม การประเมินความรู ้จากแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม                         
สร้างกระบวนการการติดตามและประเมินผลความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์สู่การนำไปปฏิบัติ
ภายในฟาร์มเกษตรกร การขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีนี ้สู ่การบริการวิชาการแก่เกษตรกร ชุมชน                       
ใช้ระยะเวลา 10 เดือน 
 

1.7 กลุ่มเป้าหมาย 
 1.7.1 รูปแบบ วิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มเกษตรกรที่ได้
รวมตัวกันจัดตั้งจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่มีการดำเนินงานของ
กลุ่มผ่านมา 3 - 5 ปี เป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม  และขึ้นทะเบียน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ได้มีการติดตามการดำเนินงานเป็นองค์คณะกรรมการทำงาน ควบคุมสมาชิก
ที ่จดทะเบียนภายในกลุ ่ม และผ่านการคัดเลือกจากการประเมินกิจกรรมหลัก  ด้านการเลี ้ยงสัตว์                       
ภายในกลุ่มจากเอกสารหลักฐานที่กลุ่มที่การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในระยะ 3 ปีแรก แบบขั้นบันได คือ                  
ปีที่ 1 กลุ่มอยู่รอด ปีที่ 2 กลุ่มมีการสร้างรายได้จากเงินลงหุ้น ช่วยกันในการผลิตสัตว์จำหน่าย และปีที่ 3 
กลุ่มยั่งยืน มีระบบการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารจัดการภายในกลุ่ม ตลอดจนความต้องการของ
กลุ่มที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับ จากวิสาหกิจชุมชน เป็น SME ตลอดจนพัฒนาเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ                    
ในอนาคตได้ 

1.7.2 พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
พื ้นที ่กลุ ่มเป้าหมาย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู ้เลี ้ยงสัตว์ในจังหวัดนครพนม                      

และจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 6 กลุ่ม ๆ 2 ครั้ง  รวม 5 วัน สมาชิกผู้เลี้ยงสัตว์แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 40 
ราย รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 240 ราย เข้าร่วมอบรมเรียนรู้การใช้การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริม
พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพ่ึงพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก               
เพื ่อการผลิตและจำหน่ายในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร รวมถึงพื ้นที ่จ ังหวัดต่าง ๆ                 
และต่างประเทศ สู ่การสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั ่งยืน ขับเคลื ่อนระบบเศรษฐกิจครัวเร ือน                
ชุมชนจังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นหนึ่งด้านการผลิตสัตว์สู ่การแข่งขันในอนาคต 
สามารถแบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็น ดังนี้   
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ตารางท่ี 1.1 การจัดแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

จังหวัด ชื่อสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

ผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) 

รายละเอียดกิจกรรม 

นครพนม 1. วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง
โคเนื ้อคำแม่นาง-สาม
แยก ตำบลหนองซน 
อำเภอนาทม จ ังหวัด
นครพนม 

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยง
โคเนื้อคำแม่นาง-สาม
แยก ตำบลหนองซน 
อำเภอนาทม จังหวัด
นครพนม 

40 1. ลงทะเบียน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 กิจกรรม 
3. ติดตามประเมินผลรายบุคคลและกลุม่ 
4. สรุปผลดำเนินการ 

นครพนม 2. วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง
โคเน ื ้ อ  ตำบลนาเดื่ อ 
อ ำ เ ภ อ ศ ร ี ส ง ค ร า ม 
จังหวัดนครพนม 

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยง
โคเนื ้อ ตำบลนาเดื่อ 
อ ำ เ ภอศร ี ส งคราม 
จังหวัดนครพนม 

40 1. ลงทะเบียน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 กิจกรรม 
3. ติดตามประเมินผลรายบุคคลและกลุม่ 
4. สรุปผลดำเนินการ 

นครพนม 3. วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง
โคเน ื ้อ ตำบลหนองฮี  
อำเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม 

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยง
โคเนื ้อ ตำบลหนองฮี 
อ ำ เ ภ อ ป ล า ป า ก 
จังหวัดนครพนม 

40 1. ลงทะเบียน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 กิจกรรม 
3. ติดตามประเมินผลรายบุคคลและกลุม่ 
4. สรุปผลดำเนินการ 

นครพนม 4. วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง
โ ค เ น ื ้ อ  ต ำบล โคกสี  
อำเภอว ังยาง จ ังหวัด
นครพนม 

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยง
โคเน ื ้อ ตำบลโคกสี  
อำเภอวังยาง จังหวัด
นครพนม 

40 1. ลงทะเบียน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 กิจกรรม 
3. ติดตามประเมินผลรายบุคคลและกลุม่ 
4. สรุปผลดำเนินการ 

มุกดาหาร 5. วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง
โคเนื้อ ตำบลหว้านใหญ่ 
อ ำ เ ภ อ ห ว ้ า น ใ ห ญ่  
จังหวัดมุกดาหาร 

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยง
โคเน ื ้อ ตำบลหว ้าน
ใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ 
จังหวัดมุกดาหาร 

40 1. ลงทะเบียน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 กิจกรรม 
3. ติดตามประเมินผลรายบุคคลและกลุม่ 
4. สรุปผลดำเนินการ 

มุกดาหาร 6. วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง
โคเนื้อ ตำบลหนองสูงใต้ 
อำเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร 

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยง
โคเนื้อ ตำบลหนองสูง
ใต ้  อำ เภอหนองสู ง 
จังหวัดมุกดาหาร 

40 1. ลงทะเบียน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 กิจกรรม 
3. ติดตามประเมินผลรายบุคคลและกลุม่ 
4. สรุปผลดำเนินการ 

รวมท้ังหมด 6 240  
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1.8 เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด 
 

หมวด
ผลผลิต
หลัก 

หมวด
ผลผลิต
ย่อย 

ชื่อผลผลิต 
ตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ 

ตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดเชิง
เวลา 

ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน 

การผลิต
บุคลากร 

 เกษตรกรเป็น
ผู้ประกอบการ 

240 ราย ยกระดับทักษะด้วย
นวัตกรรม (Up-Skill) 
และเพิ่มทักษะองค์
ความรู้ใหม่ (New 
Skill) ในการสร้าง
กระบวนการจดัการ 

8 เดือน ต้นทุนพัฒนา
เกษตรกรในโครงการ
นี ้4,165 บาท/ราย 

การใช้
ประโยชน์
เชิง
สาธารณะ 

1) ผลงาน
ทำให้เกิด
รายได้
พึ่งพา
ตนเองแก่
ชุมชน 
2) ผลงาน
ใช้
ประโยชน์
จัดการใน
พื้นที ่

ศูนย์ถ่ายทอดการ
เรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติโค
เนื้อ ด้วยเทคโนโลยี
และ นวัตกรรมแบบ
พึ่งพาตนเองที่
ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  

3 แห่ง ศูนย์ถ่ายทอดการ
เรียนรู้ขยายผล
ต้นแบบองค์ความรู้
การผลิตโคเนื้อครบ
วงจร เพิ่มผลผลิต 
และช่วยลดต้นทุนการ
ผลิต 

6 เดือน เกิดความคุม้ค่า 
ความเหมาะสมกับ
บริบทชุมชนและเป็น
ต้นทุนการสังคม       
ในการพัฒนาอาชีพ
ปศุสัตว์และโคเนื้อ 

ต้นแบบ
ผลิตภณัฑ์/
เทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การสร้างผลติ
ถ่ายทอดด้วย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี
1) ผลิตภณัฑ์อาหาร
ผสมครบส่วนแบบ
หมักและไม่หมัก 
(FTMR) คุณภาพดี  
2) การใช้ฮอร์โมน
เหนีย่วนำการเป็นสดั 
3) แอพพลิเคชั่นการ
บริหารจดัการฟาร์ม
โคเนื้อ 

1) ผลิตภณัฑ์
อาหารผสมครบ
ส่วนแบบหมัก
และไม่หมัก 
(FTMR) ผลิตใช้
ภายในพื้นที่ 60 
ตัน/เดือน และ
โคเนื้อโตเร็วข้ึน 
20 - 30 % 
2) การใช้
ฮอร์โมน
เหนีย่วนำ    
การเป็นสดั 

1) อาหารผสมครบ
ส่วนแบบหมัก 
(FTMR) คุณภาพดี   
โคมีอัตราการเจรญิ
เติมโตเร็ว ช่วยลด
ต้นทุนการผลิต 
2) การใช้ฮอร์โมน 
การเหนี่ยวนำ       
การเป็นสดั ช่วยเพิ่ม
การผลิตลูกโคเนื้อได้
เร็วข้ึน และใช้วาง
แผนการผลติให้ได้
พร้อมๆกัน 

1) ผลิตได้
ตลอดทุกช่วง 
2) การใช้
ฮอร์โมน
เหนี่ยวนำ 
การเป็นสดั 
ใช้ระยะเวลา 
5 วัน 
 

1) ต้นทุนการผลติ
อาหารผสมครบส่วน
แบบหมักและไมห่มัก 
(FTMR) ไม่เกิน 4 
บาท/กิโลกรัมสด 
2) ต้นทุนการการใช้
ฮอร์โมนเหนีย่วนำ
การเป็นสดั ไมเ่กิน 
200 บาท/ครั้ง/ตัว 
เกิดความคุม้ค่า          
ลดระยะเวลาการ
เลี้ยง 



 

18 

การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

หมวด
ผลผลิต
หลัก 

หมวด
ผลผลิต
ย่อย 

ชื่อผลผลิต 
ตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ 

ตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดเชิง
เวลา 

ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน 

 
 

 

 
เพิ่มขึ้น 60 %
และลดรอบการ
ผลิตลูกโค ไม่
เกิน 14 เดือน
ต่อตัว 
แอพพลิเคชั่น
สามารถ
ประหยดัเวลา
และค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
จัดการฟาร์ม ไม่
น้อยกว่า 3 ด้าน 

3) แอพพลิเคชั่นใช้ 
วางแผนระบบการ
ผลิต ประมวลและ
วิเคราะห์การผลิตได ้

  

เอกสาร
ทาง
วิชาการ 

การนำองค์
ความรู้ใหม่
ไ ป พ ั ฒน า
ต่อ 

การจัดทำคูม่ือและสื่อ
เผยแพร ่

1) จัดทำคู่มือ

เผยแพร่ อย่าง

น้อย 270 เล่ม  

2) จัดทำ ซีดี 
300 แผ่น 

1) คู่มือท่ีเกษตรกร

หรือผู้ประกอบการที่

เข้ารับการอบรม 

สามารถนำไป        

เป็นคู่มือศึกษา  

ปฏิบัติตามได ้

2) เผยแพร่ผ่านเว็บ
ไซด์ หรือจัดทำซีด ี

2 เดือน 1) ต้นทุนจัดทำคู่มือ

เผยแพร่ เล่มละ 80 

บาท 

2) จัดทำซีดี แผ่นละ 
10 บาท 
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1.9 ป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด 
 

ชื่อผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดเชิง

เวลา 
ตัวช้ีวัดเชิง

ต้นทุน 
เกษตรกรเป็น
ผู้ประกอบการ 

พัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ 
เรียนรู้ ทบทวนทักษะ (Re - 
Skill) ยกระดับทักษะด้วย
นวัตกรรม (Up -Skill) และ
เพิ่มทักษะองค์ความรู้ใหม่ 
(New skill) การผลิตอาหาร
โคเนื้อ FTMR จากแหล่ง
อาหารหยาบทีม่ีคุณภาพ  
- การใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการ
เป็นสัดช่วยในการผสมพันธุ์
ผลิตลูกโคเนื้อ 

คุณภาพดี และใช้นวัตกรรม
องค์ความรู้ให้จาก
แอพพิเคชั่นช่วยบริหาร
จัดการให้ง่ายขึ้น 

และเครื่องมือ เครื่องจักรทีไ่ด้
การสนับสนุนจากปศสุัตว์
จังหวัด 

องค์ความรู้ที่ถ่ายทอด 3 
กิจกรรม ผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดสามารถนำไป
ปฏิบัติเองได้ 1 เรื่อง ไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 80 และ 2 
เรื่อง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

1) เกษตรกรมีการประยุกต์
องค์ความรู้วิชาการสมัยใหม่ 
(New Normal) เพื่อปรับตัว
ในการสร้างอาชีพเลีย้งสัตว์ท่ี
ยั่งยืน และสามารถเพิ่มการ
ผลิตได้อยา่งมีศักยภาพ 
2) ได้สามารถฝึกทักษะการ
ผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ต้นทุน
ต่ำ แบบพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3) เกษตรกรสร้างอาชีพการ

ผลิตโคเนื้อที่มรีายได้ เพื่อ

พัฒนาครอบครัวให้มีคณุภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

4) เกษตรกรมีศักยภาพและ

ความสามารถเลี้ยงโคเนื้อ      

โคขุนไดเ้พิ่มขึ้นและมีกำลัง

การผลิตเพิ่มขึ้น ช่วยสร้าง

งาน สร้างอาชีพ และสร้าง

รายได้ เพียงพอกับความ

ต้องการของตลาด 

8 เดือน ต้นทุนพัฒนา
เกษตรกรใน
โครงการนี้ 4,165 
บาท/ราย 

ศูนย์ถ่ายทอด

การเรยีนรู้และ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการ

ผลิตโคเนื้อ ด้วย

เทคโนโลยีและ 

นวัตกกรมแบบ

พึ่งพาตนเองที ่

ศูนย์พัฒนารวบรวมองค์

ความรู้ถ่ายทอดกับคนใน

ชุมชน และคนรุ่นใหมไ่ด้เข้า

ช่วยในการพัฒนาพ้ืนท่ีของ

ตนเอง และตระหนักถึงอาชีพ

โคเนื้อที่สามารถสร้างอาชีพ 

สร้างรายได้ ใหก้ับคนใน

ชุมชน และ 

ศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ 
3 แห่ง 

1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองซน 
อำเภอนาทม จังหวัด
นครพนม 

2) กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโค

เนื้อ ตำบล 

ยกระดับเกษตรกร ประชาชน 

นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่

ช่วยพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้

ยกระดับอาชีพและรายได้

จากการเลี้ยงโคเนื้อ และ

ผู้สนใจจากต่างพ้ืนท่ีมา 

ศึกษาดูงาน เพื่อสามารถ

นำไปประกอบอาชีพได้ และ

สร้างเครือข่ายแบบมสี่วนร่วม 

5 เดือน 

 

เกิดความคุม้ค่า 

ความเหมาะสมกับ

บริบทชุมชนและ

เป็นต้นทุนการ

สังคม ในการ

พัฒนาอาชีพ 

ปศุสัตว์และโคเนื้อ 

 



 

20 

การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

ชื่อผลผลิต 

 
ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดเชิง
เวลา 

ตัวช้ีวัดเชิง

ต้นทนุ 

ประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ 

พอเพียง 

เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอด

ให้กับคนท่ีสนใจเป็นตัวอย่าง 

 

โคกสี อำเภอวังยาง 

จังหวัดนครพนม 

3) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

คณะเกษตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

นครพนม 

   

การสร้างผลติ

ถ่ายทอดด้วย

นวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

1) ผลิตภณัฑ์

อาหารผสมครบ

ส่วนแบบหมัก

และไม่หมัก 

(FTMR) 

คุณภาพดี  

2) การใช้

ฮอร์โมน

เหนีย่วนำ      

การเป็นสดั 

3) แอพพลิเคชั่น

การบริหาร

จัดการฟาร์ม       

โคเนื้อ 

ผลิตภณัฑ์ที่เกษตรกรสามารถ

ผลิตใช้เองได้และผลิตเพื่อ

จำหน่ายสร้างเป็นอาชีพอีก

ช่องทาง ด้วยขั้นตอนท่ีง่าย

เหมาะสมกับเกษตรกร การ

ใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบให้

เกิดคุณค่า และการใช้

นวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามา

ช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ยอมรับ

เป็นประโยชน์ในการพัฒนา 

และเผยแพรส่ร้างนิยมใช้กัน

อย่างแพร่หลาย 

1) ผลิตภณัฑ์อาหารผสม

ครบส่วนแบบหมักและไม่

หมัก (FTMR) โคเนื้อโต

เร็วข้ึน 20 - 30 % 

2) การใช้ฮอร์โมน

เหนีย่วนำการเป็นสดั 

เพิ่มขึ้น ลดรอบการผลิต

ลูกโค ไม่เกิน 14 เดือน/

ตัว และเพิ่มจำนวน

ประชากรโคเนื้อ 

3) แอพพลิเคชั่น สามารถ

ประหยดัเวลาและ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการฟาร์ม ไม่น้อยกว่า 

3 ด้าน 

1) สามารถนำไปเลีย้งโคเนื้อ

เพื่อเพ่ิมอัตราการ

เจริญเติบโตเร็ว และลด

ระยะเวลาการเลี้ยงให้สั้น

น้อยลง 

2) ลูกโคเนื้อที่ผลติได้ได้

คุณภาพเป็นที่ต้องการของ

ตลาด  

3) การบริหารจดัการฟาร์ม

ด้วยการนำผลงานวิจัย 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีมา

ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

และคณุภาพของฟาร์ม 

1) เพิม่มูลค่า
ทางเศรษฐกิจ
ของสินค้า
ทาง
การเกษตร 
2) คุณภาพดี
ใช้เสริมหรือ
แทนวัตถุดิบ
ชนิดอื่นได ้
3) ใช้เป็นสูตร
อาหารโคเนื้อ
มีโภชนะนค
รบถ้วนตาม
ความต้องการ
ของโคเนื้อใน
แต่ละช่วง
อายุ 
4) ช่วยเพิ่ม
ปริมาณ
ผลผลติอัตรา
การ 
1) เพิ่มมูลค่า
ทาง 

1) หน้าเนเปียร์มี

โภชนโปรตีนไม่

น้อยกว่า 6 

2) ต้นข้าวโพดสับมี

โภชนะโปรตีน       

ไม่น้อยกว่า 7.3 

3) อาหาร FTMR 

หมักมีโภชนะ

โปรตีนไม่น้อยกว่า 

12 

4) ต้นทุนอาหาร

FTMR หมักมี

ต้นทุนไม่เกินกว่า 

3.8 บาท/กิโลกรมั 
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ชื่อผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดเชิง
เวลา 

ตัวช้ีวัดเชิง

ต้นทุน 

 

 

 

 

   

เศรษฐกิจ

สินค้าทาง

การเกษตร 

2) คุณภาพดี

ใช้เสริมหรือ

แทนวัตถุดิบ

ชนิดอื่นได ้

3) ใช้เป็น

สูตรอาหารโค

เนื้อมีโภชนค

รบถ้วนตาม

ความ

ต้องการของ

โคเนื้อในแต่

ละช่วงอายุ 

4) ช่วยเพิม่
ปริมาณ
ผลผลติอัตรา
การ 
เจริญเติบโต

และคณุภาพ

เนื้อสัตว์ให้ดี

ขึ้นได ้

5) โคเนื้อที่

ผ่านวิธีการ

เลี้ยงด้วย

อาหารFTMR 

ต้องการของ

ตลาด 
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ชื่อผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดเชิง

เวลา 

ตัวช้ีวัดเชิง

ต้นทุน 

    6) ราคา
ผลิตภณัฑ์
อาหาร 
FTMR และ 
แร่ธาตุก้อน 
มีต้นทุนการ
ผลิตต่ำ 

 

การจัดทำคู ่มือ

และสื่อเผยแพร่ 

การเผยแพร่ถ ่ายทอดองค์

ความรู้เพื่อยกระดับเกษตรกร 

ให้สามารถพึ ่งพาตนเองได้ 

ด ้ วย เน ื ้ อหาท ี ่ เข ้ า ใจง ่ าย 

กระชับ และถ่ายทอดเป็นวง

กว้าง 

1) จัดทำคู่มือเผยแพร่ 

อย่างน้อย 300 เล่ม 

2) จัดทำซีดี 300 แผ่น 

เ ก ษ ต ร ก ร  ป ร ะ ช า ช น 

นักศึกษา สามารถนำไปคู่มือ

ปฏิบัติเองได้ 

2 เดือน 
 
 

1) ต้นทุนจัดทำ

คู่มือเผยแพร่ เลม่

ละ 80 บาท 

2) จัดทำซีดี แผ่น

ล่ะ 10 บาท 

 

1.10 ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.10.1 โครงการท ี ่จ ัดการถ ่ายทอดองค ์ความร ู ้ ให ้แก ่ เกษตรกร กล ุ ่มว ิสาหก ิจช ุมชน                             
และผู้ประกอบการภาคการเกษตร ผ่านช่องทางการจัดการความรู้การวิจัย ใช้ประโยชน์ในมิติเชิงชุมชน 
สังคมตามแนวพระราชดำริ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ เข้ามารับ
ความรู ้ เชิงปฏิบัติการในกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถนำองค์ความรู ้ไปผลิตเป็นอาหารเลี ้ยงโคเนื้อ              
ใช้เองได้ ช่วยลดต้นทุนลดได้ร้อยละ 20 - 30 จากการซื้ออาหารสำเร็จรูปมาใช้ ตลอดจนได้นำองค์ความรู้             
ไปปร ับใช้ ให ้ เก ิดประโยชน ์ ในการดำเน ินช ีว ิต และขยายผลสู่ เกษตรกรรายอ ื ่น ๆ ในช ุมชน                        
โดยผู้นำและสมาชิกถ่ายทอดต่อแบบทวีคูณ สร้างและขยายพ้ืนที่จากการบริหารจัดการปัจจัยที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ 
 1.10.2 หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดให้ความสนใจโครงการที่ช่วยในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ ้น จากนำหลักการและองค์ความรู้ที ่ได้รับการถ่ายทอดไปขยายผลในพื้นที ่อื ่น ๆ 
ตลอดจนการกำหนดไว้ในแผนการพัฒนา และเสนอโครงการของบประมาณมาส่งเสริมและถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 
 1.10.3 ปริมาณผลผลิตโคเนื้อของวิสาหกิจชุมชนทั้ง 6 กลุ่ม 5,843 ตัว/ปี จะช่วยลดต้นทุน           
ด้านอาหารได้ประมาณ 72,750,000 บาท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรผู้ผลิตโคเนื้อได้กำไรเพ่ิม
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(2,750 ตัว x 18,600 บาท/กิโลกรัม) เท่ากับ 51,150,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและศักยภาพด้าน
การผลิตโคเนื ้อที ่มีคุณภาพ แต่มีต้นทุนการผลิตโคเนื ้อที ่ต่ำ เป็นแนวทางและวิธ ีการแก้ไขปัญหา                       
ความยากจนอย่างยั่งยืนได้ ในกิจกรรมหนึ่งของอาชีพทำการปศุสัตว์ 
 1.10.4 การปรับเปลี ่ยนและสร้างความตื ่นตัวให้กับเกษตรกรการใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมพืชอาหารสัตว์ อาหารข้น อาหารผสมครบส่วนแบบหมัก (FTMR) สามารถผลิตเองได้และง่าย               
ในการทำโคเนื้อ มีอัตราการเจริญเติบโต หรืออัตราการเพิ่มน้ำหนักเร็ว ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นลง              
ส่งผลต่อกำไรสุทธิเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถสร้างรายได้ และเพิ่มความสามารถในการเลี้ยง                  
โคเนื้อเพ่ิมข้ึน ทำให้ประชากรโคเนื้อเพ่ิมข้ึน เพียงพอกับความต้องการของตลาด 
  1.10.5 การปลูกฝังลูกหลานของเกษตรกรรักในอาชีพและสานต่อกิจกรรมการเลี ้ยงโคเนื้อ                        
(Smart Farmer) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรแบบ
พึ่งพาตนเองมาปฏิบัติเพื ่อสร้างรายได้ในครัวเรือน การพัฒนาชุมชน กระตุ ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน                
ลดปัญหาการว่างงาน พัฒนาจากเกษตรกรไปสู่ผู ้ประกอบการโคเนื้อ ที่สามารถผลิตครบตามห่วงโซ่                  
การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ ่ม (Value chain : VC) สร้างการตลาดแบบใช้กลุ ่มในการต่อรองกับผู้ซื้อ          
สามารถกำหนดราคากลางเองได้ ควบคุมกลไกตลาดโดยผู้ผลิต 
 1.10.6 การสร้างว ิสาหกิจชุมชนเป็นส่วนหนึ ่งที ่ม ีการบริหารจัดการจากคณะกรรมการ                          
สร้างกระบวนการทำงานเป็นองค์คณะ สร้างกิจกรรมร่วมกัน มีการลงหุ้นลงทุนภายในกลุ่ม การใช้เงินผล
กำไรที่ได้บางส่วนไปช่วยพัฒนาชุมชนในพื้นที่ เช่น วัด โรงเรียน ถนน เพื่อพัฒนาลูกหลานให้เป็นบุคคล                
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ช่วยเหลือแบ่งบัน สามารถดูแลพ่อแม่ หรือผู้สูงวัย ลดการออกจากบ้านไปหางานทำ
ในเมืองใหญ่ๆ ตลอดจนการได้รับโอกาสสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข   
  1.10.7 การนำองค์ความรู ้เผยแพร่ผ่านทางสื่ อออนไลน์ มีการแชร์และแลกเปลี ่ยนตลอด          
การเสนอแนะ เสริมองค์ความรู่ใหม่ ๆ ช่วยให้ยกระดับความรู้ของเกษตรกรไทยให้สามารถแข่งขันได้ 
 

1.11 การติดตามความสำเร็จของโครงการ/ประเมินผลโครงการ 
 1.11.1 การติดตามความก้าวหน้าหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ และความสำเร็จของการรับ
เทคโนโลยีไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์ และระดับรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
 1.11.2 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
 1.11.3 การติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรหลังจาก 3 - 6 เดือนที่ผ่าน
การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตอาหารจากหญ้าเนเปียร์และข้าวโพดภายในกลุ ่ม หรือภายในฟาร์ม              
และร่วมติดตามประเมินผลหลังการดำเนินการ 6 เดือน - 1 ปี เพื่อเป็นการตรวจสอบชี้วัดความสำเร็จ
เกษตรกรผู ้เลี ้ยงสัตว์ในแต่ละกลุ ่ม และในแต่ละราย ให้สามารถนำความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์                    
และประสิทธิภาพต่อการสร้างอาชีพและรายได ้



 

24 

การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

 1.11.4 วิเคราะห์และสรุปรายงานโครงการบริการวิชาการการจัดฝึกอบรมเชิ งปฏิบัติการผลิต             
การใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการเป็นสัด เทคโนโลยีการใช้น้ำเชื้อแยกเพศ การใช้แอพพลิเคชั่น การคัดเลือกสาย
พันธุ์โคเนื้อ และการตลาดโคเนื้อ แก่เกษตรกร ชุมชน และสังคม 
 

ตารางท่ี 1.2 กำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 

รายการ หน่วย ค่าเป้าหมาย 
1 จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ แห่ง 6 
2 จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ แห่ง 3 
3 จำนวนผู้ร่วมโครงการ ราย 240 
4 ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ >80 
5 ผู้เข้ารับการอบรมโครงการที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์จริง ร้อยละ 70 
6. จำนวนสถานประกอบการที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ แห่ง 3 
7 ระยะเวลาในการดำเนินงานหลังการอบรมถ่ายทอดโครงการ ร้อยละ 2 
8.จัดตั้งศูนย์อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ร้อยละ 3 
9 ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายลดลง ร้อยละ 25 
10 รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 
11 สัดส่วนผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ 

เท่ากับ
หรือ

มากกว่า 

1 

 

1.12 แนวทางการขยายผลการดำเนินการโครงงานไปยังหน่วยงานปฏิบัติหรือในพื้นที่อื่นๆ 
  1.12.1 การพัฒนาศูนย์การถ่ายทอดเรียนรู้ต้นแบบ 3 แห่ง คือ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี ้ยง             
โคเนื้อบ้านคำแม่นาง ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 2) กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี ้ยงโคเนื้อ                
ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม และ 3) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยนครพนมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และการจัดนิทรรศการ 
  1.12.2 ฝ ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปศุส ัตว ์จ ังหวัดนครพนม สถานีอาหารส ัตว์                       
จังหวัดนครพนม และสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ ได้ร่วมโครงการนี้ เพื่อนำความรู้และกระบวนการ                 
ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ เช่น การผลิตอาหารหยาบ (ข้าวโพด/หญ้าเนเปียร์คุณภาพดี) ใช้เป็น
วัตถุดิบอาหารเลี้ยงโคเนื้อ, การผลิตอาหาร FTMR แบบหมัก ใช้เลี้ยงโคเนื้อ, การใช้ฮอร์โมนร่วมกับการใช้
น้ำเชื้อแบบแยกเพศ และแอพพลิเคชั่น การคัดเลือกสายพันธุ์และการตลาดโคเนื้อ 
  1.12.3 การขยายผลเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ การผลิตอาหารหยาบ (ข้าวโพด/หญ้าเนเปียร์
คุณภาพดี) ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารเลี้ยงโคเนื้อ, การผลิตอาหาร FTMR แบบหมัก ใช้เลี้ยงโคเนื้อต้นทุนต่ำ           
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ใช้เอง, การใช้ฮอร์โมนร่วมกับการใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศ สู่กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง             
โคเนื ้อในพื้นที ่กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม                    
และจังหวัดมุกดาหาร) หรือในพื้นที่ดูแลของปศุสัตว์ เขตที่ 4 และเขตที่ 5 ได้รับความรู้ เช่น กลุ่มผู้เลี้ยง                
โคเนื้อ โคพันธุ์ โคขุน และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดนครพนม 
      1.12.4 การขยายผลได้ไปติดต่อประสานงานกับทาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน เพื่อนำไปขยาย
ผลจัดอบรมให้ความรู้กับคนในพื้นที่อีกต่อ ๆ ไป และทางศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานได้บรรจุไว้ให้เป็นแผน
ประจำป ี
 

1.13 แสดงรายละเอียดของการดำเนินงานแต่ละข้ันตอน พร้อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้ดำเนินการไป
แล้ว 
 

ตารางที ่ 1.3 ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่ได้เสนอไว้กับงานที่ได้
ดำเนินการจริง ในรูปของแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ ว่ามีกิจกรรมต่อขั้นตอน ปฏิบัติตามลำดับ
อย่างไร  
 

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ค่าน้ำหนักงาน 

(ร้อยละ) 
1 จัดประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์
และแผนการดำเนินงาน 

            5 

2 เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ สื่อใน
การใช้จัดฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู ้

            5 

3 ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานท่ีใช้
จัดฝึกอบรม 

            5 

4 การจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรในแต่
ละกลุม่ 

            30 

   4.1 การผลิตอาหารหยาบ 
(ข้าวโพด/หญ้าเนเปียร์คุณภาพ
ดี) ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารเลี้ยงโค
เนื้อ  

             

   4.2 การถ่ายทอดความรู้และ
นวัตกรรมการผลิตอาหารโคเนื้อ
ผ ส ม ค ร บ ส ่ ว น  ( FTMR)                 
แบบหมัก 

             



 

26 

การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ค่าน้ำหนักงาน 

(ร้อยละ) 
   4.3 การใช้ฮอร ์โมนในการ
เหนี่ยวนำการเป็นสัตว์ร่วมกับ
การใช ้น ้ำ เช ื ้อแบบแยกเพศ
วางแผนผลิต 

             

   4.4 การใช้แอพพลิเคชั ่นโค
เนื้อ การคัดเลือกสายพันธุ์ และ
ตลาดโคเนื้อให้เกิดประสิทธิภาพ 

    
 

 
 

        

5. รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ ครั้งท่ี 1 

             5 

6. การติดตามประเมินผล 
ความก้าวหน้าของกลุ่ม
เกษตรกรหลังจาก 2 เดือน 

    
 
       

 
   20 

7. วิเคราะห์และสรุปผล        
 

    5 
8. จัดทำร่างรายงานโครงการ             10 
9. เขียนรายงานโครงการฉบับ
สมบูรณ ์

         
 

  10 

10. จัดทำและส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ ์

         
 

  5 

 

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์   ✓    หมายถึง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
   สัญลักษณ์   X      หมายถึง ยังไม่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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บทที่ 2 
องค์ความรู้และเทคโนโลยี 

 

2.1 หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
 หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหญ้าลูกผสม ซึ่งเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างหญ้าเนเปียร์ยักษ์
และหญ้าไข่มุกเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูงทั้งในแง่การให้ผลผลิต และมีคุณค่าทางอาหารสัตว์ดี
ตามที่สัตว์ต้องการ เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอื้อง อาทิ โคเนื้อ โคนม แพะ แกะ 
ปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศไทย หญ้าเนเปียร์
มีอายุข้ามปี ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง สูง 2.5 - 3.5 เมตร เมื ่อออกดอกจะมีความสูงถึงปลายช่อดอก               
3.5 - 4.5 เมตร ให้ผลผลิตน้ำหนักสด 8 - 10 ตันต่อไร่ต่อรอบการตัดทุก 60 วัน (ผลผลิตน้ำหนักแห้ง                    
2 - 2.5 ตันต่อไร่ต่อรอบการตัด) มีโปรตีน 13 - 17 เปอร์เซ็นต์ (สำนักพัฒนาอาหารสัตว์, 2560) 
 2.1.1 ลักษณะเด่น 
 เติบโตเร็ว ให้ผลผลิตต่อไร่สูง โปรตีนสูง มีความน่ากินสูง สัตว์ชอบกินตอบสนองต่อการให้น้ำ            
และปุ๋ยดี แตกกอดี แก่ช้า ทนแล้ง ในฤดูหนาวยังเติบโตได้ดีไม่ชะงักไม่มีระยะพักตัว ใบและลำต้นอ่อนนุ่ม              
ขอบใบไม่คมไม่มีขน ที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองระยะออกดอกสั้น ไม่ติดเมล็ด ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี                
มีปริมาณน้ำตาลในใบและลำต้นสูงทำเป็นหญ้าหมักโดยไม่จำเป็นต้องเติมสารเสริมใด ๆ ปรับตัวได้ดีในดิน
หลายสภาพไม่มีโรคและแมลงรบกวน เก็บเกี่ยวง่าย ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้นานถึง  6 - 7 ปี
เหมาะกับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่จำกัด (ปรีชา และคณะ, 2558) 
 2.1.2 พื้นที่ปลูกท่ีเหมาะสม 
 สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เจริญเติบโตได้ดีในดินหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น               
ดินร่วนปนทราย ดินเหนียว หรือดินลูกรัง ชอบดินที่มีการระบายน้ำดีและมีความอุดมสมบูรณ์ ทนแล้ง                      
แต่ไม่ทนน้ำท่วมขัง ต้องการน้ำฝน ประมาณ 1,000 มิลลิลิตรต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยที่ต้องการ
น้ำฝน 1,200 - 1,500 มิลลิลิตรต่อปี 
 2.1.3 สภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม 
 หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เจริญเติบโตได้ดีในประเทศเขตร้อน เช่น ประเทศไทย ในเขตน้ำฝน          
ควรมีฝนตก 1,300 - 1,500 มิลลิลิตรต่อปี ในเขตท่ีมีปริมาณน้ำมากและแสงแดดจัด มีการกระจายของฝน
สม่ำเสมอและมีอุณหภูมิสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส เจริญเติบโตได้ดีเป็นพิเศษ ในเดือนแรก ๆ เจริญเติบโต
ช้า ขณะยังเล็กไม่สามารถทนต่อสภาพน้ำท่วมขังได้ หญ้าที่มีอายุมากขึ้นจะมีระยะเวลาเจริญเติบโต       
นานให้ผลผลิตสูง หญ้าเนเปียร์สายพันธุ์นี้ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด            
ที่มีการจัดการให้น้ำและทำให้ดินไม่แน่นอากาศถ่ายเทได้สะดวก ดินที่ใช้ปลูกจะต้ องไม่เป็นกรดหรือด่าง
มากเกินไป และมีธาตุอาหารสมบูรณ์ 
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 2.1.4 การเตรียมดิน 
 การเตรียมดินก่อนปลูกให้ดีถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมาก ช่วงระยะเวลา                
ที่เหมาะกับการเตรียมดินคือช่วงปลายฝนต้นหนาว ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน           
ดินยังมีความชื้นพอเหมาะง่ายกับการใช้อุปกรณ์การเตรียมดินและไม่เสี่ ยงกับฝนตกในขณะปฏิบัติงาน       
การเตรียมดินก่อนปลูกถ้าฝนตกหนักจะไม่สามารถเตรียมดินปลูก ทำให้เสียเวลารอคอย ทำให้การปลูก               
มีเวลาจำกัด การเตรียมดินที่ดีถูกต้องเหมาะสม ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 - ก่อนไถเตรียมดิน ควรเก็บกรวด หิน ตอไม้ ออกจากแปลงปลูกให้หมด เพื่อลดความเสียหาย         
ที่อาจเกิดข้ึนกับเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ขณะเข้าทำงานในแปลง 
 - ควรประเมินความหนาแน่นรวมของดินหรือชั้นดินดาน เกษตรกรต้องเก็บตัวอย่างดินส่งให้
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดินเขตใกล้บ้ าน เพื่อหาคุณสมบัติ                 
ทางเคมี เช่น ปริมาณอินทรีย์วัตถุ ความเป็นกรด - ด่าง (pH) และธาตุอาหารต่าง ๆ ในดิน ถ้าดินมีปริมาณ
อินทรีย์วัตถุต่ำกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  1. ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่สลายตัวดีแล้ว อัตรา 2,000 - 4,000 กิโลกรัมแห้งต่อไร่ 
หร ือใส ่ควรเป ็นท ี ่ ดอน พ ื ้นท ี ่ ราบ น ้ ำ ไม ่ท่ วม ท ี ่ ม ีหน ้ าด ินล ึกอย ่ างน ้อย 50  เซนต ิ เมตร                                             
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีเพื ่อให้สามารถเก็บเกี ่ยวได้ตลอดทั ้งปีและมีผลผลิตสูง ควรเลือกปลูก                  
ในพื้นที่เขตชลประทานหรือมีแหล่งน้ำที่สามารถให้น้ำในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง เป็นที่มีการคมนาคม
ขนส่งสะดวก อยู่ห่างจากโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพไม่ควรเกิน 10 กิโลกรัม เพื่อความสะดวกในการขนส่ง
หญ้าหลังเก็บเกี ่ยว เข้าโรงงาน และประหยัดค่าขนส่ง รวมทั ้งสะดวกในการที ่จะนำกากตะกอน            
(ว ัสด ุปร ับปร ุงด ิน) และน ้ำท ิ ้ ง (Digestate) ท ี ่ เก ิดจากขบวนการผล ิตก ๊าซช ีวภาพหมุนเว ียน                              
กลับไปใส่แปลงหญ้า ซึ่งจะทำให้ลดต้นทุน การผลผลิตหญ้าเนเปียร์และทำให้หญ้าเนเปียร์เจริญเติบโต           
ดีให้ผลผลิตสูงสม่ำเสมอด้วย 
  2. ถ้า pH ของดินต่ำกว่า 6.0 ต้องใส่ปูนขาวลงไปในแปลงปลูก ในอัตราที ่แนะนำ                  
โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ภายหลังการวิเคราะห์ดิน หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เจริญเติบโตได้ดีถ้าดิน 
มีค่า pH ประมาณ 6.8 เพิ ่มปริมาณจุลินทรีย์ที ่เป็นประโยชน์ในดิน โดยใส่น้ำทิ้งจากฟาร์มปศุสัตว์                   
ที่มีท้ังธาตุอาหารพืชและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์สำหรับพืช 
 - การปรับหน้าดินแปลงปลูกให้เกิดความราบเรียบเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก การละเลยทำให้เกิดความ
เสียหายในระยะยาว การไม่ปรับแปลงปลูกให้เกิดความราบเรียบ ปล่อยให้มีหลุมบ่อเกิดน้ำท่วมขัง                
หรือพื้นที่มีหินมาก ทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหญ้าเสียหายเร็วเกินไป เครื่องปรับหรือปราบดินแลนด์                
เพลน จ ึงเป ็นเคร ื ่องม ือเตร ียมดินชนิดแรกที ่ม ีความจำเป็นอย่างยิ ่ง ม ีล ักษณะเป็นแผ่นเหล็ก                         
ปาดยาวสามารถปรับมุมเอียงกับพื้นได้ ต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ในลักษณะเคลื่อนที่ตาม การปรับหน้าดิน
แปลงปลูกให้ราบเรียบสม่ำเสมอ ช่วยให้พื้นที่มีการระบายน้ำได้ดี การเข้าทำงานในแปลงง่ายและสะดวก
ขึ้นลดความเสียหายของเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ต่าง ๆ แนวระนาบของพ้ืนดินช่วยให้สามารถ
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ตรวจสุขภาพของต้นหญ้า ด้านความสูงเฉลี่ยเมื่อต้นหญ้าโตขึ้น และเมื่อต้องการจะเก็บเกี่ยวหญ้าด้วยรถ       
เก็บเก่ียวจะช่วยลดการสึกหรอของอุปกรณ์ได้ด ี
 - ถ้าดินชั้นล่างเป็นดินดานหรือหลังการรื้อตอเพื่อเตรียมดินปลูกใหม่ทุกครั้ง ต้องระเบิดดินดาน
ก่อนชั ้นดินดานมักเกิดขึ ้นหลังจากการใช้พื ้นที ่ทำการเกษตรเป็นเวลานาน ทำให้น้ำฝนที่ตกลงมา              
ไม่สามารถซึมลงไปเก็บดินชั้นล่างได้และรากพืชก็ไม่สามารถลงไปหาอาหารได้ เพื่อให้รากพืชสามารถ             
หยั่งลึกลงไปหาอาหารและน้ำในดินชั้นล่างได้อย่างเต็มที่ จึงต้องใช้ไถระเบิดดินดานริปเปอร์ทำลายชั้นดิน
ดาน ซึ ่งมีลักษณะเป็นขาเหล็กแข็งแรง ยึดอยู ่บนคาน จำนวน 3 - 5 ขา ใช้ติดกับรถแทรกเตอร์              
ทำงานที่ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร เมื่อชั้นดินดานถูกทำลายน้ำฝนซึมผ่านไปเก็บไว้ใต้ดินได้           
เมื ่อเข้าสู ่ฤดูแล้งหญ้าเนเปียร์สามารถดูดมาใช้ได้ และทำให้รากหญ้าสามารถหาอาหารได้ลึกขึ้น             
รวมทั้งแตกรากเพิ่มขึ้น เพิ่มความสามารถในการดูดน้ำและธาตุอาหารในดินมาใช้ ในการเจริญเติบโต            
มากขึ้นจึงให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และลดอัตราการตายของหญ้าเนเปียร์จากดินไม่อุ ้มน้ำหรือฝนขาดช่วง               
ปลายเล็บของไถระเบิด ดินดานริปเปอร์เป็นปีกใต้ดินทำให้ลดแรงกดของรถแทรกเตอร์ ไอน้ำในดิน              
ใต้ล่างระเหยขึ้นบนได้ดี ทำให้ดินมีความชื้นเพียงพอสามารถปลูกหญ้าเนเปียร์ได้แม้อยู่ไกลจากแหล่งน้ำ
และอาศัยเฉพาะน้ำฝนเท่านั้นไถระเบิดดินดานริปเปอร์ใช้แทนผานบุกเบิก เช่น ไถผาน 3 หรือ 4 จานได ้
 - หลังการไถระเบิดดินดานทำลายชั ้นดินดานแล้ว ขั ้นตอนต่อมาคือการตีดินหยาบโดยใช้                           
ไถพรวน 22 จาน ซึ่งติดตั้งที่คานลากของรถแทรกเตอร์ มีลักษณะเป็นพรวน 2 ชุด จานเป็นแบบจักร 
น้ำหนักจานของชุดพรวน ทำให้งานพรวนดินดีมากขึ้น ดินแปลงปลูกละเอียดมีความละเอียดมากขึ้น 
 - หลังจากการตีดินหยาบแล้ว ขั้นตอนต่อมาให้ทำการตีดินละเอียดโดยใช้เครื่องพรวนดิสก์คอม
บายติดกับรถแทรกเตอร์ที่มีระบบไฮดรอลิก เหมาะสำหรับการเตรียมดินในดินร่วนปนทราย เพ่ือแก้ปัญหา
ความช ื ้นในด ินระเหยไปไว การใช ้พรวนแบบอื ่นอาจทำให ้ด ินแห ้งเร ็ว เนื่ องจากไม ่สามารถ                              
เก็บความชื้นไว้ได้ องค์ประกอบของเครื่องมือที่สำคัญ คือ ขาไถระเบิดดินดานเพื่อเพิ่มความชื้นในดิน              
จานผานจักรตรงกลาง สับดินเฉพาะแถวจะปลูกหญ้าทำให้ดินร่วนซุย พร้อมลูกกลิ้งหลังช่วยปิดหน้าดิน
เพ่ือเก็บความชื้นจากดินชั้นล่าง ในกรณีที่แปลงปลูกเป็นดินเหนียวให้ใช้เครื่องพรวนโรตารี่มินิคอมบายหรือ
พรวนเพาเวอร์แฮโร่ส์ ซึ ่งติดกับรถแทรกเตอร์ที ่มีระบบไฮดรอลิกแบบ 3 จุด ซึ ่งพรวนแบบอื ่น ๆ              
ไม่สามารถทำให้ดินแตกละเอียดพอที่จะหุ้มตาท่อนพันธุ์หญ้าได้ จึงจำเป็นต้องใช้พรวนแบบนี้มีลักษณะ
คล้ายจอบหลาย ๆ อัน ดินอยู่รอบเพลาหมุนและสับดินเป็นก้อนเล็ก ๆ การเตรียมดินให้ดีละเอียดร่วนซุย 
ตลอดทั ้งแปลง ทำให้ท่อนพันธุ ์ที ่ปลูกมี เปอร์เซ ็นต์ความงอกดี ถ้าไม่พรวนเปอร์เซ็นต์ความงอก                   
จะต่ำเนื่องจากหน่อหญ้าจากท่อนพันธุ์ไม่สามารถแทงรากลงพ้ืนดินได้ 
 2.1.5 การเตรียมพันธุ์สำหรับปลูก (ไกรลาศ, 2554) 
  1) ถ้ามีแผนจะปลูกเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ควรจัดทำแปลงพันธุ์เอง เพื่อลดต้นทุนการซื้อ          
ท่อนพันธุ์และการขนส่งจากแหล่งอ่ืนมาปลูก 
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  2) ใช้ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ที่มีการจัดการดูแลแปลง
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อายุของท่อนพันธุ์ที่เหมาะสมที่นำมาปลูก อยู่ในช่วงประมาณ 90 - 110 วัน 
  3) ช ่วงหญ้าอาย ุ 1 - 90 ว ัน ควรสำรวจดูแลร ักษาแปลงพันธ ุ ์อย ่างสม่ำเสมอ                                    
ให้มีการเจริญเติบโตดี ปราศจากโรคแมลง ตาข้อสมบูรณ์ และควรมีกาบใบหุ้มในระหว่างการขนส่ง 
  4) อายุของท่อนพันธุ์ที่ผลิตจากแปลงพันธุ์ที่เหมาะสม อยู่ในช่วงประมาณ 90 - 110 วัน       
ท ่อนพันธ ุ ์จะเร ิ ่มงอกรากออกมาก่อนและงอกตาตามทีหล ัง ระบบร ากที ่แข ็งแรงจะปลูกขึ ้นดี                               
ถ้ามีการจัดการดูแลอย่างดีแปลงพันธุ์ 1 ไร่ ตัดแต่ละครั้งให้ผลผลิตได้ประมาณ 15,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
  5) ใช้มีดตัด เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ หรือเครื่องตัดท่อนพันธุ์ ตัดลำต้นหญ้าชิดโคนต้น                
แล้วตัดส่วนยอดต่ำกว่าคอใบสุดท้ายที่คลี่เต็มที่แล้วประมาณ 25 เซนติเมตร ลอกกาบใบ แล้วนำไปปลูก                 
ทั้งลำในแปลงปลูกหรือปลูกด้วยเครื่องปลูก 
  6) เมื่อตัดท่อนพันธุ์แล้ว ต้องปลูกให้เสร็จภายใน 4 - 5 วัน ถ้าท้ิงไว้จะทำให้จุดเจริญของ
รากและตาเสียไป 
 2.1.6 การปลูก ทำได้โดยใช้แรงงานคน หรือปลูกด้วยเครื่องปลูก 
  1) สำหรับการปลูกพื ้นที ่ขนาดเล็กและใช้แรงงานคนภายหลังจากที่เตรียมดินเสร็จ                      
เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นจากดินควรปลูกทันที ต้นพันธุ์ที่เตรียมไว้ให้ตัดเป็นท่อน  ๆ ให้มีข้อติดอยู่
ท่อนละ 2 ข้อ นำไปปลูกโดยใช้ระยะปลูกระหว่างแถว  120 เซนติเมตร ระหว่างต้น 80 เซนติเมตร         
ปลูกหลุมละ 2 ท่อนปักไขว้ท่อนพันธุ์เอียง 30 องศา ให้ 1 ข้อจมอยู่ในดินประมาณ 1 - 2 นิ้ว ตัดท่อนพันธุ์
ให้มีข้อติดอยู่ 2 ข้อ 120 เซนติเมตร ปักไขว้ท่อนพันธุ์เอียง 30 องศา ให้ 1 ข้อจมอยู่ในดินประมาณ                
1 - 2 นิ้ว 80 เซนติเมตร 
 

    
 
 
 

(ก) ตัดท่อนพันธุ์ ให้มีข้อติดอยู่ 
2 ข้อ 

(ข) 120 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 2.1 วิธีการปลูกท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ 
ที่มา : ไกรลาศ (2554) 

 

  2) การยกร่องปลูกหรือปลูกแบบอ้อย เป็นวิธีการปลูกอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยการปฏิบัติงาน
สะดวกมากขึ้น ทั้งในการปลูกการให้น้ำ และการระบายน้ำ ซึ่งจะช่วยให้รากสามารถหยั่งลึกลงไปในดินได้
ดีการยกร่องควรวางแนวร่อง ขวางแนวลาดเอียงของพื้นที่ เพื่อลดการพัดพาของดินเนื่องจากน้ำและ               
ทำให้น้ำซึมลงดินได้ดีขึ้น การปลูกปลายฝนต้องไถให้ลึกและยกร่องให้สูง ภายหลังจากการยกร่องเสร็จ  
ควรปลูกทันที อย่าเปิดร่องไว้นานเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นจากดิน การปลูกลึกจะช่วยให้ทนแล้ง                              
ได้ดี ผลผลิตสูงและไว้ตอ ได้นานกว่าการปลูกตื้น การปลูกโดยการยกร่องปลูก ระยะร่องห่างกันประมาณ 
85 เซนติเมตร นำต้นพันธุ์ทั้งลำวางลงในร่องลำต่อลำ แล้วใช้มีดสับให้ลำต้นขาดออกจากกัน ภายหลังจาก
วางต้นพันธุ์เรียบร้อยแล้ว ควรกลบดินให้มีความหนาพอประมาณ ถ้าปลูกข้ามฤดูแล้งจะต้องกลบดิน                              
ให้หนากว่าการปลูกต้นในช่วงฤดูฝน (ภาพที่ 2.2) 
 

    
 

  
 
 

(ข) ใช้มีดสับให้ลำต้นขาด ออกจากกัน   (ก) ระยะร่องห่างกัน 85 
เซนติเมตร 

(ค) ปักไขว้ท่อนพันธุ์เอียง 30 องศา (ง) ให้ 1 ข้อจมอยู่ในดินประมาณ 1-2 นิ้ว 
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ภาพที่ 2.2 การยกร่องปลูกหญ้าเนเปียร์ 
ที่มา : ไกรลาศ (2554) 

 

  3) การปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่อาจปลูกโดยใช้เครื่องปลูก ซึ่งสามารถปลูกได้รวดเร็วและ
สม่ำเสมอ เครื่องปลูกสามารถทำงานได้หลายอย่าง คือ เริ่มตั้งแต่เปิดร่อง ตัดต้นพันธุ์ทั้งลำออกเป็นท่อน
วางท่อนพันธุ์ ใส่ปุ๋ยและกลบในเวลา 1 ชั่วโมงสามารถปลูกได้ประมาณ 3 - 4 ไร่ 
  การปลูกอาจมีวิธีการปลูก ระยะปลูก และอัตราปลูกแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของเกษตรกร สภาพแวดล้อม พื้นที่ปลูก และความสะดวกในการใช้เครื่องมือปลูก ช่วงแรกของการปลูก 
ท่อนพันธุ์ต้องการน้ำมาก ควรรดน้ำให้ชุ ่มทุกวันจะทำให้อัตรางอกดี แต่อย่าให้น้ำท่วมขังแปลงปลูก                
จะทำให้ท่อนพันธุ์เน่าและตายได้ (ไกรลาศ, 2554) 
 2.1.7 การใช้ประโยชน์ของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  
 หญ้าเนเปียร์ถือเป็นหญ้าที่มหัศจรรย์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใน  2 รูปแบบ คือ หนึ่งเป็นพืช
อาหารสัตว์ และสองใช้ในด้านการผลิตพลังงาน หญ้าเนเปียร์ให้ผลผลิตประมาณ  80 ตันต่อไร่ต่อปี 
สามารถตัดได้ 8 ครั้งต่อปี โดยพื้นที่ปลูกหญ้า 1 ไร่ จะสามารถตัดใบมาใช้เลี้ยงโคได้ประมาณ 5 - 6 ตัว 
โดยในการลงทุนปลูกหญ้าเนเปียร์ 1 ครั้ง จะสามารถเก็บเกี่ยวได้นานประมาณ 10 ปี โดยมีต้นทุนต่อไร่
ประมาณ 5,000 - 6,000 บาท ดังนั้น เมื่อคิดจากการเก็บเกี่ยวได้นานถึง 10 ปี ต่อการการปลูก 1 ครั้ง                  
จึงทำให้มีต้นทุนในการปลูกต่ำมาก (เฉลา และคณะ, 2553)  
 สำหรับการปลูกในแง่ของการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน ไม่ว่าการปลูกเพ่ือผลิตเป็นไฟฟ้า
หรือก๊าซชีวภาพ ควรปลูกในพื้นที่ราบ ได้รับแสงอย่างเต็มที่ ซึ่งในการปลูกหญ้าเพื่อตัดมาใช้ประโยชนน์ั้น
สามารถตัดได้ทุก 45 วัน โดยปีหนึ่งตัดได้ประมาณ 7 ครั้ง ผลผลิตต่อไร่ต่อครั้งการตัดประมาณ 10 ตัน 
(ธนสิทธิ์, 2556) 
 ไกรลาศ (2554) กล่าวว ่า คุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปียร ์ปากช่อง  1 นั ้นเมื ่อเท ียบ                  
ก ับหญ้าสายพ ันธ ุ ์ อ ื ่น ๆ น ั ้น จะม ี โปรต ีน และเถ ้าท ี ่ส ู งกว ่ าหญ ้าสายพ ันธุ์ อ ื ่น นอกจากนี้                                 
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ยังมีเยื่อใยสูงกว่าหญ้าอ่ืน ๆ ดังในตารางที่ 2.1 
 
 
 
 

(ค) หญ้าเริ่มงอกตามร่อง 
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ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 กับหญ้าสายพันธุ์อ่ืน ๆ  
 

ชนิดหญ้า 
วัตถุแห้ง 

(%) 
โปรตีน 
(%) 

ไขมัน 
(%) 

เยื่อใยรวม 
(%) 

เถ้า 
(%) 

คาร์โบไฮเดรตที่
ละลายน้ำได้ 

(%) 
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 2/ 

   ตัดอายุ 45 วัน  14.9 15.9 1.3 35.8 14.5 36.5 
   ตัดอายุ 60 วัน  18.3 12.6 1.2 42.6 12.3 33.3 
หญ้ารูซี่ 1/ 

   ตัดอายุ 45 วัน  21.2 8.6 1.8 30.8 8.8 50.8 
   ตัดอายุ 60 วัน  25.6 6.6 1.4 31.9 9.0 51.1 
หญ้ากินนีสีม่วง 1/ 
   ตัดอายุ 45 วัน  22.6 7.9 1.2 35.5 10.7 44.7 
   ตัดอายุ 60 วัน  24.6 7.1 1.2 33.4 10.0 48.3 
หญ้าแพงโกล่า 1/ 
   ตัดอายุ 45 วัน  25.2 7.8 1.6 32.2 8.1 50.2 
   ตัดอายุ 60 วัน  27.9 7.5 1.6 35.1 8.8 47.0 

ที่มา :  1/ ไกรลาศ (2554) และ 2/ ปรีชา และคณะ (2558) 
 

 อนุสรณ์ และคณะ (2558) ได้ทดลองการเสริมกระถินหมักและหญ้าเนเปียร ์ปากช่อง  1                                                                   
หมักต่อปริมาณการกินได้ นิเวศวิทยาในรูเมนและสมรรถนะการเจริญเติบโต ได้แก่ กลุ่มที่  1 เสริมกระถิน
หมัก 1 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน และกลุ่มที่ 2 เสริมหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก 1 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน โดย
สัตว์แต่ละตัวจัดให้ได้รับหญ้ารูซี่สดเต็มที่ (ad libitum) ทำการศึกษาเป็นระยะเวลา 75 วัน ผลการทดลอง
พบว่า ปริมาณการกินได้ของอาหารหมัก ปริมาณการกินได้ของหญ้ารูซี่ ปริมาณการกินได้รวมและค่าความ
เป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิของโคเนื้อทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) น้ำหนักตัว
เริ่มต้น น้ำหนักสุดท้าย น้ำหนักตัวที่เพ่ิมข้ึน และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก หลังจากที่มีการเลี้ยง
เป็นระยะเวลา 75 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) อย่างไรก็ตาม ในโคเนื้อที่มีการเลี้ยงด้วย
กระถินหมัก พบว่า มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง  1 หมัก อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) จากการศึกษาครั ้งนี ้ พบว่า การเสริมกระถินหมักสามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตได้ดีกว่าหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก (ตารางที ่2.2) 
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ตารางท่ี 2.2 ผลการเสริมกระถินและหญ้าเนเปียร์หมักต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของโคพ้ืนเมือง 
 

รายการ 
แหล่งวัตถุดิบหมัก 

กระถิน หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 SEM 
น้ำหนักตัวเริ่มต้น (กก.) 85.66 87.18 7.57 
น้ำหนักตัวสิ้นสุด (กก.)  129.48 124.28 15.55 
น้ำหนักตัวที่เพ่ิมข้ึน (กก.) 43.82 37.10 5.02 
ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโต (กก./วัน)  0.63a 0.53b 0.02 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก 4.20 4.92 0.52 

ที่มา : อนุสรณ์ และคณะ (2558) 
 

 มาเหยด (2559) ศ ึกษาผลของการใช ้หญ้าเนเป ียร ์ปากช ่อง  1 ในส ูตรอาหารผสมเสร็จ                            
ต่อสมรรถภาพการผลิตแพะและการยอมรับของกลุ ่มเกษตรกรรายย่อย ทำการทดลองในลูกผสม                                   
พันธุ์พ้ืนเมือง - แองโกลนูเบียน ร้อยละ 50 เพศเมีย อายุประมาณ 4 - 6 เดือน น้ำหนักประมาณ 12 - 15 
โดยส ุ ่ ม ให ้ แพะแต ่ ละกล ุ ่ ม ได ้ ร ับอาหาร  ด ั งน ี ้  อาหารควบค ุม  (อาหารข ้น  ร ้ อยละ  1.5                                          
ของน้ำหนักตัว : หญ้าหมักอย่างเต็มที่) อาหาร TMR 1 (อาหารข้น ร้อยละ 85 : หญ้าหมัก ร้อยละ 15) 
อาหาร TMR 2 (อาหารข้น ร้อยละ 80 : หญ้าหมัก ร้อยละ 20) และ อาหาร TMR 3 (อาหารข้น ร้อยละ 
75 : หญ้าหมัก 25) โดยให้แพะกินอย่างเต็มที่ในระยะเวลาการทดลอง 84 วัน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ตามแผนการทดลองสุ่มสมบูรณ์ โดยมีการปรับน้ำหนักเริ ่มต้นเป็นตัวแปร  Covariate จากการศึกษา      
พบว ่า แพะได ้ร ับอาหาร  TMR 1 และอาหาร  TMR 2 ม ีสมรรถภาพการผล ิตด ีกว ่ากล ุ ่มอ ื ่ นๆ                           
และเมื่อพิจารณาถึงต้นทุนค่าอาหาร พบว่า อาหาร TMR 2 และอาหาร TMR 3 มีต้นทุนค่าอาหารต่ำสุด 
ดังนั ้น อาหาร TMR 2 จึงมีความเหมาะสมที ่ส ุดในการนำไปใช้ในการเลี ้ยงแพะ (ดังตารางที่  2.3)               
การยอมรับของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่มีต่อเทคโนโลยีอาหารแพะโดยใช้อาหารผสมเสร็จในการเลี้ยงแพะ
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ มีความเห็นด้วยกับการเลี ้ยงแพะด้วยอาหารผสมเสร็จ และมีเกษตรกร                
เพียงส่วนน้อยที่ไม่แน่ใจ ต่อการเลี้ยงในลักษณะนี้ เพราะต้องใช้ความรู้ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วนใหญ่     
ก็ยังมีการยอมรับ ในระดับมากท่ีสุด และมีเกษตรกรที่มีการยอมรับ ในระดับปานกลาง ในความยากง่ายต่อ
การผลิตอาหารผสมเสร็จ 
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ตารางท่ี 2.3 สมรรถภาพการผลิตของแพะลูกผสมพ้ืนเมือง แองโกลนูเบียนเพศเมีย สายเลือด ร้อยละ 50 
  

สิ่งทดลอง 

สมรรถภาพการผลิตแพะ 

ปริมาณ
อาหารที่กิน 

น้ำหนักตัวท่ี
เพิ่มข้ึน 

อัตราการ
เจริญเติบโต 

ประสิทธิภาพ
การเปลี่ยน

อาหาร 

ต้นทุนการ
ผลิตด้าน
อาหาร 

อาหาร Control  400.83ab 4.29c 51.05c 11.66b 4.42c 
อาหาร TMR 1  426.82a 5.46a 64.98a 9.32a 2.99b 
อาหาร TMR 2  416.32a 5.16b 61.43ab 9.76a 2.64a 
อาหาร TMR 3  377.04b 4.95b 58.90b 9.24a 2.68a 
F-test  * ** ** * ** 
Covariance (น้ำหนักเริ่มต้น) SEM  5.52 7.63 7.63 9.54 6.42 

ที่มา : มาเหยด (2559) 
 

2.2 การผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์ 
 ปริมาณการปลูกใน ปี 2554/2555 ประเทศไทยมีพื ้นที ่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 7.26 ล้านไร่ 
ผลผลิตเฉลี่ย 659 กิโลกรัม/ไร่ มีผลผลิตรวม 4.78 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ภายในประเทศ 4.36 
ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี 2553/2554 ร้อยละ 2.92 เนื่องจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์              
มีมากข้ึนตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ การส่งออกมีปริมาณ 0.29 ล้านตัน มูลค่า 2,661 
ล้านบาท ในปี 2555/2556 คาดว่าจะมีพื ้นที ่เพาะปลูกลดลงเหลือประมาณ 7.19 ล้านไร่ ในขณะที่                
ความต้องการใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น 7.11 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์เพื ่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก นอกจากนี้ยังมีการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศ              
เพ่ือนบ้านมาเป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) 
ประเทศไทยสามารถพัฒนาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และคุณภาพเพิ่มขึ้นได้อีก เนื่องจากมีการศึกษาวิจัย
และพัฒนาพันธุ ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั ้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยมีเป้าหมายให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น        
ผลผล ิตท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นส ่วนใหญ่ เป ็นผลจากการใช ้พ ันธ ุ ์ล ูกผสม การเพ ิ ่มผลผล ิตต ่อไร ่ ให ้ส ู งขึ้น                                    
ในพ้ืนที่ปลูกเท่าเดิมหรือลดลง การฝึกอบรม การแนะนำและส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักการใช้ปัจจัยการผลิต
ที่เหมาะสมก็มีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการเพิ่มอัตราปลูกร่วมกับการเพิ่มอัตราปุ๋ยมีแนวโน้มให้ข้าวโพด 
ม ีผลผล ิตเพ ิ ่มข ึ ้น การค ัดเล ือกพ ันธ ุ ์ล ูก ผสมเพ ื ่อปล ูกเป ็นการค ้าน ั ้น จะต ้องม ีการทดสอบ                         
ในสภาพไร่เกษตรกรด้วย (สมชัย และคณะ , 2549) การนำพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมที่ได้จากการทดสอบ             
ที่ให้เสถียรภาพในการให้ผลผลิตสูงในแหล่งปลูกข้าวโพดต่าง ๆ มาแนะนำให้กับเกษตรกรปลูกเป็นปัจจัย        
ที่สำคัญในการเพิ่มผลผลิตของประเทศ 
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 2.2.1 การผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์หลังนา 
 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี  2560/2561 เป็นส่วนหนึ่ง                 
ถึงความพยายามที่จะสร้างสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ให้สอดคล้องกัน ภายใต้มาตรการรักษา
เสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มุ่งเน้ นเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์            
ที่ปริมาณการผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเป็นการประสานพลังประชารัฐ จากภาคเอกชน              
ผู้รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย 
ตลอดจนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานภาครัฐ อย่างจริงจังครบวงจร 
ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดจากปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์           
ในระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งการดำเนินการร่วมกันของหลายหน่วยงานจำเป็นต้องดำเนินการ           
ให้สอดคล้องประสานรับกันอย่างแม่นยำ ดังนั้น เจ้าหน้าที่  ผู้ปฏิบัติทุกภาคส่วนต้องทำความเข้าใจวิธีการ
ดำเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือโครงการฉบับนี้จะก่อให้เกิดการดำเนินงาน        
ตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจ
ที ่สำคัญของประเทศไทยพืชหนึ ่ง ผลผลิต 95 เปอร ์เซ ็นต์  ใช ้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์                      
เพื่อการบริโภคของประชากรภายในประเทศและการส่งออก คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 8 หมื่นล้านบาท
ต่อปี ปัจจุบันการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการผลิตได้ เพียงปีละ               
4 - 5 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการอยู ่ที ่ 6 - 8 ล้านตันต่อปี และมีแนวโน้มขยายตัวตามปริมาณ         
การเลี ้ยงสัตว์ที ่เพิ ่มขึ ้นทุกปี พื ้นที ่เพาะปลูกข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เพาะปลูกโดยอาศัยน้ำฝน                   
โดยมีสัดส่วนช่วงต้นฝน ปลายฝน แล้ง เป็น 72 : 23 : 5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ทำให้เกิดปัญหาผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้นฝนออกสู่ตลาดมากเกินกำลังการรับซื้อของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในช่วงดังกล่าว  
 แนวทางการแก้ไขปัญหาจึงมุ่งเน้นความสำคัญใน 2 ประเด็น คือ การลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ในพื้นที่ไม่ถูกต้อง โดยการเพิ่มพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์       
ในฤดูแล้งเพื่อให้มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพียงพอกับความต้องการ และกระจายการผลิตผลผลิต                
ให้ออกสู่ตลาดจากสัดส่วน 72 : 23 : 5 เปอร์เซ็นต์ เป็น 30 : 20 : 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวนอกจากแก้ปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการผลิตข้าวซึ่งมีปัญหา
ผลผลิตเกินความต้องการตามมาตรการลดรอบการปลูกข้าวเพ่ือปลูกพืชหมุนเวียน ปีการผลิต 2560/2561                   
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลงันาปี 
2560/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 
 ประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มการปลูกข้าวโพดในลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามผลผลิต
ข้าวโพดกับสูงขึ้นกว่าปีที่ปลูกข้าวโพดจำนวนมาก ซึ่งมีปริมาณเนื้อที่เพาะปลูกน้อยลงเห็นได้จากตาราง           
ที่ 2.4 ในประเทศไทย พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีการปลูกข้าวโพดทั้งหมด 6,587,079 ไร่ 
จำนวนผลผลิตที่ได้ 4,029,198 ตัน และในปี พ.ศ. 2559 มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยลง จำนวน 6,489,813                           
ไร่  ม ีผลผลิต จำนวน 4 ,390 ,185 ต ัน และสามารถแบ่งจำนวนรุ ่นที ่ เพาะปลูกออกเป็น 2 รุ่น                              
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โดยในปี 2558 มีจำนวนเนื้อที่เพาะปลูกรุ่นที่ 1 จำนวน 6,224,014 ไร่ ได้ผลผลิต จำนวน 3,785,846 ตัน 
และจำนวนเนื ้อที ่ เพาะปลูกร ุ ่นที ่  2 จำนวน 363 ,082 ไร ่ และมีผลผลิต จำนวน 243 ,352 ตัน                          
และในปี 2559 มีเนื ้อที ่เพาะปลูกรุ ่นที ่ 1 จำนวน 6 ,152,314 ไร่ ได้ผลผลิต จำนวน 4,150,791 ตัน               
และมีจำนวนเนื้อที่เพาะปลูกรุ่นที่ 2 จำนวน 337,499 ไร่ และมีผลผลิต จำนวน 239,394 ตัน ตามลำดับ 
(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มการปลูกข้าวโพดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2558                                  
พ ื ้นท ี ่ด ังกล ่าวม ีการปล ูกข ้าวโพดทั ้งหมด 1 ,316 ,926 ไร่  ผลผล ิตท ี ่ ได ้  จำนวน 797 ,046 ตัน                             
และในปี พ.ศ. 2559 มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยลง จำนวน 1 ,328,576 ไร่ มีผลผลิตจำนวน 880,032 ตัน            
และสามารถแบ่งจำนวนรุ่นที่เพาะปลูกออกเป็น 2 รุ่น โดยในปี 2558 มีจำนวนเนื้อที่เพาะปลูกรุ่นที่ 1 
จำนวน 1,276,846 ไร่ ได้ผลผลิต จำนวน 770,335 ตัน และจำนวนเนื้อที่เพาะปลูกรุ่นที ่ 2 จำนวน 
40,080 ไร่ และมีผลผลิต จำนวน 26 ,711 ตัน และในปี 2559 มีเนื ้อที ่เพาะปลูกรุ ่นที ่ 1 จำนวน                                 
1,289,994 ไร่ ได้ผลผลิต จำนวน 851,991 ตัน และมีจำนวนเนื้อที่เพาะปลูกรุ่นที่ 2 จำนวน 38 ,582 ไร่ 
และมีผลผลิต จำนวน 28,041 ตัน ตามลำดับ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 
 

ตารางท่ี 2.4 เนื้อท่ีเพาะปลูก และผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

  

2.2.2 ชนิดของข้าวโพด 
 ข ้ าว โพดท ี ่ ใช ้ เล ี ้ ย งส ัตว ์ ในประเทศไทยม ีหลายพ ันธ ุ ์  ท ี ่ น ิ ยมปล ูกในประเทศไทย                                      
ได้แก่ พันธุ์กัวเตมาลา พียี 12 (Rep.1) กัวเตมาลา พีบี 12 (Rep.2) พีบี 5 ข้าวโพดเหนียว และโอเปค - 2             
มีเมล็ดตั้งแต่สีขาว สีเหลืองไปจนถึงสีแดง ขนาดของเมล็ดขึ้นอยู่กับพันธุ์ โดยทั่วไปจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่

รายการ 
ปี 2558 ปี 2559 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ประเทศไทย 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมรุ่น 6,587,079 4,029,198 6,489,813 4,390,185 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 6,224,014 3,785,846 6,152,314 4,150,791 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 363,082 243,352 337,499 239,394 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมรุ่น 1,316,926 797,046 1,328,576 880,032 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 1,276,846 770,335 1,289,994 851,991 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 40,080 26,711 38,582 28,041 
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ในช่วง 0.5-0.8 เซนติเมตร ก่อนนำมาเลี้ยงสัตว์จึงต้องบดก่อนเพื่อช่วยให้การย่อยและการผสมได้ผลดีขึ้น                 
ที่บดแล้วจะมีขนาดประมาณ 1 - 8 มิลลิเมตร.  
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือข้าวโพดไร่ (Field Corn) ที่รู้จักในปัจจุบันมีข้าวโพดหัวบุ๋ม (Dent Corn) 
และข้าวโพดหัวแข็ง (Fint Corn) ซึ ่งเป็นการเร ียกตามลักษณะเมล็ดข ้าวโพดหัวบุ ๋มหรือห ัวบุบ                 
ข้าวโพดชนิดนี ้ เมื ่อเมล็ดแห้งแล้วตรงส่วนหัวบนสุดจะมีรอยบุ ๋มลง ไป ซึ ่งเป็นส่วนของแป้งสีขาว                 
ข้าวโพดชนิดนี้สำคัญมากและนิยมปลูกกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะทางแถบคอร์นเบลท์    
สีของเมล็ดมีตั้งแต่ขาวไปจนถึงเหลือง เนื่องจากมีหลายสายพันธุ์มีโปรตีนน้อยกว่าพวกข้าวโพดหัวแข็ง 
 ข้าวโพดหัวแข็ง ข้าวโพดพันธุ์นี้ส่วนบนสุดของเมล็ดมักมีสีเหลืองจัดและเมื่อแห้งจะแข็งมาก 
ภายในเมล็ดมีสารที ่ทำให้ข้าวโพดมีสีเหลืองจัดเป็นสารให้สีที ่ชื ่อ คริปโตแซนทีน (Cruptoxanthin)                   
สารนี้เมื่อสัตว์ได้รับร่างกายสัตว์จะเปลี่ยนสารนี้ให้เป็นวิตามินเอ นอกจากนี้สารนี้ยังช่วยให้ไข่แดงมีสีแดง
เข้ม ช่วยให้ไก่มีผิวหนัง ปาก เนื้อ และแข้งมีสีเหลืองเข้มขึ้น เป็นที่นิยมของตลาดโดยเฉพาะแถบอเมริกา
ส่วนอังกฤษนั้นนิยมใช้ข้าวโพดขาว (สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์, 2558) 
 2.2.3 การเลือกพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
 การเลือกพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาทำการปลูกนั้นถือว่าเป็นขั้ นตอนที่สำคัญมาก ในการผลิต
ข ้าวโพดเล ี ้ยงส ัตว ์ เน ื ่องจากการเล ือกพันธ ุ ์น ั ้นต ้องมีความส ัมพ ันธ ์ก ับล ักษณะทางกายภาพ                     
ของพื้นที่ช่วงเวลาการระบาดของโรคแมลงในพื้นที่จะทำการผลิต หากเลือกชนิดของพันธุ์ที่ไม่เหมาะสม
แล้วจะส่งผลต่อการผลิตข้าวโพดทั้งกระบวนการ ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นที่ใช้ในการตัดสิน ใจเลือกพันธุ์
ข้าวโพด 
  1) ศักยภาพในการให้ผลผลิต ควรเป็นพันธุ์ที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงและปรับตัว
ได้ดีในสภาพแปลง โดยสังเกตจากแปลงสาธิต แปลงทดสอบในแต่ละพ้ืนที่ 
         2) ความทนทานหรือ ต้านทานโรค ควรเป็นพันธุ์ที ่สามารถทนทานหรือต้านทานโรค       
ที่สำคัญในพื้นที่การผลิตได้ 
         3) อายุเก็บเกี ่ยว ควรเลือกพันธุ ์ที ่ม ีอายุเหมาะสมกับระบบการผลิต การปลูกพืช              
หลังเก็บเกี่ยวข้าวโพด หรือ การเก็บเก่ียวก่อนน้ำท่วม เป็นต้น การแบ่งชนิดพันธุ์ตามอายุเก็บเกี่ยวได้ ดังนี้ 
  - อายุสั้น หรือเก็บเกี่ยวเร็ว อายุประมาณ 100 - 110 วัน นับตั้งแต่หลังวันปลูก 

 - อายุปานกลาง หรือเก็บเกี ่ยวปานกลาง อายุประมาณ  110 - 120 วัน นับตั ้งแต่               
หลังวันปลูก 

 - อายุยาว หรือเก็บเกี ่ยวช้า อายุประมาณ  120 วัน ขึ ้นไปนับตั ้งแต่หลังวันปลูก 
(thaicorn,2557)  
 2.2.4 ฤดูปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีเหมาะสม 
       - ต้นฤดูฝน ปลูกได้ตั ้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน ตามสภาพฝน                 
แต่ละพ้ืนที ่
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      - ปลายฤดูฝน ปลูกได้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม - กลางเดือนสิงหาคม 
       - ฤดูแล้ง ปลูกได้ตั ้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ (พื ้นที ่ริมแม่น้ำ พื ้นที ่นา                 
หลังเก็บเกี่ยวข้าว และพ้ืนที่ชลประทาน) 
 2.2.5 การเตรียมดินสำหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
 ว ัตถ ุประสงค ์ของการเตร ียมด ิน เพ ื ่อให ้ด ินเหมาะสมต ่อการงอกของเมล ็ดข ้าวโพด                   
ช่วยเก็บรักษาความชื้นอยู่เสมอ ช่วยให้ดินมีอากาศถ่ายเทสะดวก และทำลายวัชพืชให้แห้งตายหรือฝังกลบ
ซากวัชพืชเดิม 
 การเตรียมดินสำหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงแบ่งออกได้ 2 วิธี ดังนี้ 
  1) การไม่ไถพรวน มักทำในพื้นที ่ที ่ม ีความลาดชันสูง หรือพื ้นที ่หลังเก็บเกี ่ยวข้าว                   
จะทำโดยการตัดถาง เพื่อกำจัดวัชพืชที่อยู่ผิวหน้าดินที่เป็นอุปสรรคในการปลูกและงอกของข้าวโพด
ออกไป 
  2) การไถพรวน ควรไถอย่างน้อย 2 ครั้ง 
  - ไถดะ การไถด ้วยผาน 3 หร ือผาน  7 ควรไถให ้ล ึกประมาณ 30 เซนต ิ เมตร                    
เพราะการไถล ึกจะช ่วยทำให ้ด ินเก ็บน ้ำได ้มาก และกลบฝังเศษว ัชพ ืชได ้ล ึกไม ่ เป ็นอ ุปสรรค                            
ในการหยอดเมล็ด จากนั้นตากดินไว้ประมาณ 10 - 15 วัน เพ่ือทำลายวัชพืชและศัตรูพืชในดินบางชนิด 
  - ไถแปร ควรไถด้วยผาน 7 โดยไถขวางรอยเดิมของไถดะเพื่อย่อยดินก้อนใหญ่ให้แตก    
ทำให้ดินร่วนซุย โปร่งมากขึ้นเพ่ิมผิวสัมผัสระหว่างดินกับเมล็ด ทำให้เมล็ดพันธุ์ดูดความชื้นได้ดีและงอกได้
อย่างสม่ำเสมอ 
  - ไม่ควรไถดินในขณะที่ความชื้นในดินสูง เพราะจะทำให้ดินแน่น และเกิดชั้นดินดาน                   
ทำให้การระบายน้ำในดินไม่สะดวก และดินเป็นก้อนแข็งจะส่งผลต่อการงอกของเมล็ดข้าวโพด 
  การปลูกและระยะปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 
  - ใช้เครื ่องปลูก เลือกรูจานหยอดให้เหมาะกับขนาดของเมล็ดพันธุ ์ ซึ ่งจะระบุไว้                 
ที่ถุง โดยทั่วไปจะใช้ระยะห่างระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุมประมาณ 20 - 25 เซนติเมตร   
โดยปริมาณเมล็ดที่ใช้จะประมาณ 3 - 3.5 กิโลกรัมต่อไร่ และ จะมีจำนวนต้นข้าวโพดต่อไร่ ประมาณ               
8,533 - 10,600 ต้นต่อไร่ ควรหยอดเมล็ดข้าวโพดให้ลึก 2.5 - 3 นิ้ว 
  - ใช้คนปลูก ในหลายพื้นที ่โดยเฉพาะทางภาคเหนือจะใช้เชือกในการกำหนดระยะ                  
ให้มีระยะห่างระหว่างร่องประมาณ 70 เซนติเมตร แล้วใช้จอบขุด หยอดเมล็ด 1 - 2 เมล็ด แล้วกลบ             
โดยจำนวนเมล็ดที่หยอด และระยะห่างระหว่างหลุมข้ึนอยู่กับสายพันธุ์ว่า สายพันธุ์นั้นเหมาะกับการปลูกถี่
ได้ดีเพียงใด (กรมวิชาการเกษตร, 2557) 
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 2.2.6 วิธีการปลูก ทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 
  1. ใช้เครื ่องปลูก สภาพดินต้องมีความชื ้นพอเหมาะในการปลูกควรปรับจานปลูก                          
ให้เหมาะสมกับเมล็ด ควรปรับเครื่องปลูกให้มีระยะระหว่าง แถว 75 เซนติเมตร ระหว่างหลุมประมาณ          
20 - 25 เซนติเมตร ใช้เมล็ด 1 - 2 เมล็ดต่อหลุม หลังจากข้าวโพดงอกแล้วประมาณ 10 - 15 วัน                    
ให้ถอนแยก เหลือ 1 ต้นต่อหลุม  
  2. ใช้คนปลูก ช่วงสภาพดินมีความชื ้นพอเหมาะ ใช้รถไถเล็กหรือรถไถเดินตาม                      
โดยช ักร ่องให ้ม ีระยะระหว ่างร ่องประมาณ 75 เซนต ิ เมตร แล ้วใช ้คนหยอดเมล ็ดลงในร ่อง                             
ให้มีระยะระหว่างหลุม 25 เซนติเมตร แล้วกลบดิน หนา 4 - 5 เซนติเมตร โดยใช้เมล็ด 1 - 2 เมล็ด        
ต ่อหล ุมหล ั งจากข ้าวโพดงอกแล ้วประมาณ 10 -  15 ว ัน ให ้ถอนแยกเหล ือ 1 ต ้นต ่อหลุม                               
(จันทกานต์, 2560) 
 2.2.7 การใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับดิน 
 ดินเหนียวสีดำ ถ้ามีฟอสฟอรัสที ่เป็นประโยชน์สูงกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน ให้ปุ ๋ยเคมีสูตร                  
21 - 0 - 0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 46 - 0 - 0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยข้างแถวหลังปลูก                                                     
20 - 25 วัน ถ้าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 20  - 20 - 0                                 
อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 16 - 20 - 0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นร่องพร้อมปลูก และให้ปุ๋ย
สูตร 46 - 0 - 0 อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ หรือสูตร 21 - 0 - 0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างแถวหลังปลูก          
20 - 25 วัน แล้วพรวนดิน 
 ดินเหนียวสีแดง ดินเหนียวสีน้ำตาล หรือดินร่วนเหนียวสีน้ำตาล ให้ปุ๋ยเคมีสู ตร 16 - 20 - 0                    
หรือ 16 - 16 - 8 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นร่องพร้อมปลูก และให้ปุ๋ยเคมีสูตร 21 - 0 - 0 อัตรา 30 
กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 46 - 0 - 0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างแถวหลังปลูก 20 - 25 วัน แล้วพรวน
ดินกลบ 
 ดินร่วน หรือดินร่วนทราย ให้ปุ ๋ยเคมีสูตร 16 - 16 - 8 หรือสูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 50                
กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นร่องพร้อมปลูก และปุ๋ยเคมีสูตร 21 - 0 - 0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างแถวหลัง
ปลูก 20 - 25 วันแล้วพรวนดินกลบ 
  ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ผลผลิตข้าวโพดทุก ๆ 100 กิโลกรัม จะสูญเสียธาตุอาหารหลัก                    
ไปกับเมล็ด คือ ไนโตรเจน 1.59 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 0.38 กิโลกรัม โพแทสเซียม 0.51 กิโลกรัม                      
ส่วนตอซังจะสูญเสีย ไนโตรเจน 0.77 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 0.11 กิโลกรัม โพแทสเซียม 1.62 กิโลกรัม                           
ดังนั้น จึงไม่ควรเผาต้น หรือนำตอซังไปทิ้ง ควรไถกลบลงดินเป็นปุ๋ยพืชสด (Thaicorn, 2557) 
 2.2.8 การกำจัดวัชพืช 
 ช่วงวิกฤตท่ีข้าวโพดอ่อนแอต่อวัชพืชที่สุดคือระยะ 13 - 25 วัน หลังงอกระยะนี้ถ้ามีวัชพืชรบกวน
จะทำให้ผลผลิต ข้าวโพดเสียหายสูงสุด ดังนั้น การปลูกข้าวโพดให้ได้ผลผลิตสูง ดังนั้นจึงต้องให้แปลง
ปลอดวัชพืช ตลอดช่วง 1 เดือนแรกตั้งแต่ปลูก การใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชชนิดก่อนงอกที่ใช้ทันทีหลัง
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ปลูกข้าวโพดหรือพ่นกำจัดวัชพืชหลังข้าวโพดและวัชพืชงอกแล้ว เป็นวิธ ีที ่สะดวกและประหยัด                 
ควรฉีดพ่นขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่สารเคมีที่แนะนำมีดังนี้ 
 สารอาทราซีน ในอัตรา 500 กรัม ผสมน้ำ 60 - 80 ลิตร พ่นในพ้ืนที่ 1 ไร่ ในขณะที่ดินมีความชื้น
ใช้ก่อนข้าวโพดงอก และก่อนหญ้างอกหรือหญ้างอกต้นเล็กไม่เกิน 3 ใบ ใช้ควบคุมวัชพืช ใบกว้างได้ดี          
เป็นพิษต่อผักและพืชตระกูลถั่ว ดังนั้นถ้าจะปลูกถ่ัวตามหลังข้าวโพด ไม่ควรใช้อาทราซีน 
 สารอะลาคลอร์ ใช้ฉีดพ่นวัชพืชก่อนข้าวโพดงอก ใช้อัตรา 500 มิลลิลิตรต่อไร่ กำจัดวัชพืชใบแคบ
ได้ดี เป็นพิษต่อข้าวฟ่าง ดังนั้นถ้าจะปลูกข้าวฟ่างตามหลังข้าวโพด ไม่ควรใช้อะลาคลอร์ หากในพื้นที่              
ท ี ่ว ัชพืชใบแคบและใบกว ้างร ุนแรงควรใช ้อาทราซีน  350 กรัม ผสมอะลาคลอร์  500 มิลล ิล ิตร                       
ผสมน้ำ 60 - 80 ลิตร พ่นในพื้นที่ 1 ไร่ ในขณะที่ดินมีความชื้นใช้ก่อนข้าวโพดงอก จะสามารถควบคุม
วัชพืชใบกว้างและใบแคบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ตารางท่ี 2.5 การใช้สารป้องกันและกำจัดวัชพืชในแปลงข้าวโพดอาหารสัตว์ 
 

วัชพืช สารกำจัดวัชพืช* 
อัตราการใช้/ 
น้ำ 20 ลิตร 

วิธีใช้/ข้อควรระวัง 

วัชพืชฤดูเดียว อะลาคลอร์ (40 % อีซี) 125 - 150 มล. พ่นคลุมดินหลังปลูก ก่อนข้าวโพดเลี ้ยง
สัตว์ และวัชพืชงอก ขณะพ่นดินต้องมี
ความชื้น  

อะทราซีน (40 % อีซี) 80 - 120 มล. 

พาราควอท 
(27.6 % อีซี) 

75 - 110 มล. พ ่ น ก ่ อ น เ ต ร ี ย ม ด ิ น  3 -  7 วั น                   
หรือพ่นระหว่างแถวหลังปลูก 20 - 25 วัน 
ขณะที ่ว ัชพืชออกดอกต่อระว ังละออง
สารเคมีสัมผัสใบและต้นข้าวโพด 

วัชพืชฤดูเดียว 
วัชพืชข้ามปี 

ไกลโฟเสท 
(48 % เอสแอล) 

120 - 160 มล. ใช้ในแหล่งที ่พบวัชพืชหนาแน่น โดยพ่น
ก่อนปลูกหรือก่อนเตรียมดิน 7 - 15 วัน  

ไกลโฟซิเนต-แอมโมเนียม 
(15 % เอสแอล) 

300 - 400 มล. 

หมายเหตุ : * ในวงเล็บ คือ % สารออกฤทธิ์และสูตรของสารกำจัดวัชพืช 
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร (2557) 
 

 การกำจัดวัชพืชหลังงอกเพื่อแหล่งอาศัยของศัตรูข้าวโพดและความสะดวกในการเก็บเกี ่ยว            
ซึ ่งจะฉีดพ่นที ่ระยะ 35 - 45 วัน หลังข้าวโพดงอกสารเคมีที ่ใช้จะเป็นสารพาราควอต  ซึ ่งสารเคมี               
กำจ ัดว ัชพ ืชชน ิดส ัมผ ัสตายจะใช ้กำจ ัดว ัชพ ืชในร ่องข ้าวโพดอัตราท ี ่ ใช้  75 - 125 มิลล ิล ิตร                                          
ผสมน้ำ 60 - 80 ลิตร  พ่นในพื้นท่ี 1 ไร่ (กรมวิชาการเกษตร, 2557) 
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 2.2.9 ความต้องการน้ำของข้าวโพด (ปรีชา และคณะ, 2556)  
 ข้าวโพดมีความต้องการใช้น้ำตลอดฤดูปลูก ประมาณ 350 - 600 มิลลิเมตร  
  1) การใช้น้ำครั ้งแรกเมื ่อปลูก หลังจากไถพรวนเตรียมแปลงเสร็จ ให้น้ำประมาณ           
30 - 40 มิลลิลิตร เพ่ือให้ดินมีความชื้นพองอก 
  2) การให้น้ำในช่วงระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพด ควรให้สัปดาห์ละประมาณ           
40 - 50 มิลลิเมตร ไม่ควรให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้ข้าวโพดเหลืองแคระแกร็น                     
ผลผลิตลดและอาจตายได้ ถ้าให้น้ำมากเกินไปควรรีบระบายน้ำออกจากแปลงทันที 
 ข้าวโพด เป็นพืชที่ต้องการน้ำตลอดอายุการเจริญเติบโตแต่ความต้องการน้ำจะสูงสุด ในช่วงออก
ดอกและช่วงระยะต้นของการสร้างเมล็ด ถ้าหากขาดน้ำ (Last, 2557) 
  •  ในช่วงระยะการเจริญทางลำต้นและใบ ผลผลิตจะลดลง 25 เปอร์เซ็นต์ 
  •  ในช่วงระยะออกดอกตัวผู้ – ออกไหม - เริ่มสร้างเมล็ดผลผลิตจะลดลง 50 เปอร์เซ็นต ์
  •  ในช่วงระยะหลังการสร้างเมล็ดเสร็จ ผลผลิตจะลดลง 21 เปอร์เซ็นต์         
 2.2.10 การเก็บเกี่ยวข้าวโพด 
 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (2558) รายงานว่าการเก็บเกี่ยวข้าวโพดให้มีคุณภาพ
ควรเก็บเกี่ยวเมื่อข้าวโพดแก่จัดและเก็บในช่วงที่อากาศแห้ง การสังเกตว่า เมื่อใดสามารถเก็บได้แล้ว                
ให้สังเกตที่การเปลี่ยนสีของเมล็ดจากสีเหลืองเป็น สีส้ม จากนั้ นให้หักฝักดูเนื้อเยื้อระหว่างเมล็ดกับซัง          
ว่าเปลี่ยนสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำหรือไม่ หากเปลี่ยนสีเป็นสีดำก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ แต่การเก็บเกี่ยวในช่วง
ดังกล่าวความชื้นในเมล็ดยังสูงอยู่ควรทำการลดความชื้นก่อนการเก็บรักษา 
 วิธีการเก็บเกี่ยว 
 1) เก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคน 
  1.1 การเก็บแบบปอกเปลือก 
      1.2 เก็บเกี่ยวโดยหักข้าวโพดทั้งเปลือก 
 ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะนำฝักข้าวโพดจากข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ได้มากะเทาะก่อน    
นำเมล็ดส่งขายตามลานรับซื ้อ ในบางพื ้นที ่จะนำฝักที ่เก็บเกี ่ยวแบบปอกเปลือกไปส่ งขายตามรับซื้อ          
ด้วยเช่นกัน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือจะนิยมเก็บเกี่ยวในแบบที่ 1.2 ทั้งในกลุ่มที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วสีกะเทาะ 
และกลุ่มที่เก็บเข้ายุ้งฉาง รอราคา 
 2) เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องมือ  
 การเก็บเกี ่ยวโดยใช้เครื ่องเกี ่ยวนวดข้าวโพด   (Corn Combine Harvester) เครื ่องชนิดนี้                
จะตัดฝักข้าวโพดจากต้นแล้วสีออกเป็นเมล็ด การใช้เครื่องเก็บเกี่ยวมีข้อดีในกรณีขาดแคลนแรงงาน                
ทำให้ค่าจ้างเก็บเกี่ยวสูง สามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างรวดเร็ว แต่มีข้อเสียตรงที่ต้องเก็บเกี่ยวในพื้นที่ราบ               
และสม่ำเสมอ ต้นข้าวโพดหักล้มน้อย ยังมีอัตราการสูญเสียเนื่องจากฝักเก็บเกี่ยวไม่หมด และมีการแตกหัก
ของฝักและเมล็ด  
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 2.2.11 วิธีการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 Animal farm (2014)  การใช ้ข ้าวโพดได ้หลายร ูปแบบท ั ้ งอาหารหยาบและอาหารข้น                   
การใช้ในรูปอาหารหยาบ คือ ใช้ต้น ใบ ซัง ทั้งสภาพสด แห้ง  และหมักส่วนอาหารข้นใช้ได้ทั ้งเมล็ด                     
ทั ้งในรูปแหล่งให้พลังงานและแหล่งเสริมโปรตีน ซึ ่งได้จากผลิตภัณฑ์ข้างเคียงจากอุตสาหกรรม              
แป้งข้าวโพด น้ำมันข้าวโพดและน้ำหวานจากข้าวโพด ซึ่งผลิตภัณฑ์ข้างเคียงเหล่านี้มีหลายชนิด  
  1) เมล็ดข้าวโพดบด (Ground corn หรือ cracked corn หรือ Corn meal) โดยปกติ 
หมายถึงเม็ดข้าวโพดที่มีสีออกจากฝักแล้วนำมาบดหรือทำให้แตกออก การบดไม่ควรบดให้ละเอียดเกนิไป 
เพราะสัตว์ไม่ชอบกินข้าวโพดที่บดแล้วจะเก็บไว้ได้นานต้องมีความชื้นไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ ข้าวโพดบด
ผสมอาหารได ้ด ีถ ึง 70 - 80 เปอร ์เซ ็นต์  โดยไม่เป ็นอันตรายต่อส ัตว์  ถ ือว ่าเป ็นอาหารช ั ้นที ่ดี                   
ลักษณะข้าวโพดบดแบบนี้มักนิยมบดใช้เองในฟาร์มในต่างประเทศ ข้าวโพดบดจากกรรมวิธีการผลิต          
ในปัจจุบ ัน หมายถึง ข้าวโพดที ่แยกเอาส่วนของเปลือกนอกของเมล ็ด (Hull) และส่วนจุดงอก                  
หรือ คัพภะ (Germ) ของเมล็ดออกไปแล้วและนำมาบด เมล็ดข้าวโพดบดไม่ควรมีสิ่งแปลกปลอมมากเกิน 
4 เปอร์เซ็นต ์สิ่งที่มักปนมาคือ ซังและเปลือกข้าวโพด สำหรับการเก็บเมล็ดข้าวโพด จะต้องเก็บในลักษณะ
ที่เมล็ดแห้งจริง ๆ เมล็ดข้าวโพดนิยมใช้เป็นอาหารสุกร วัว สัตว์ปีก แพะ และแกะ และนอกจากนี้ใช้หมัก
ทำแอลกอฮอล์ และประกอบเป็นอาหารคน เช่น ทำแป้งข้าวโพด สกัดเอาน้ำมันข้าวโพด ทำน้ำหวาน           
จากข้าวโพด น้ำตาลหรือน้ำส้มจากข้าวโพด การบริโภคในร ูปข้าวโพดทั ้งฝ ัก หรือข้าวโพดคั่ว                        
นอกจากจะนิยมรับประทานโดยไม่แปรรูป แล้วอาจนำมาทำเป็นเครื่องกระป๋อง ต่างประเทศนิยมแช่แข็ง
เก็บไว้บริโภค คุณค่าของโภชนะในข้าวโพดที่ปลูกในอเมริกา ค่อนข้างจะแปรปรวนขึ ้นอยู ่กับพันธุ์          
และสถานที ่ปลูกข้าวโพดมีไวตามินเอสูงมาก แต่มีว ิตามินบีรวมต่ำก่อนจะบดข้าวโพดต้องเลือก                           
สิ่งแปลกปลอมออก 
  2) ข้าวโพดบดทั้งฝักโดยแกะเปลือกออกแล้ว (Corn and cob meal หรือ Ground ear 
corn) โดยปกติจะมีซังติดมาตามธรรมชาติประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นอาหารที่เบาฟ่าม มีกากมากขึ้น            
เมื ่อเทียบกับเมล็ดข้าวโพดบด เหมาะสำหรับแม่โค พ่อโคพันธุ ์ เน ื ้อ โคนม ในกรณีที ่ใช ้ในไก่ไข่                   
และไก่ระยะเติบโตจะให้ผลดีเท่ากับเมล็ดข้าวโพดบดละเอียด เหมาะสำหรับสุกอุ้มท้องเพื ่อกันอ้วน            
แต่ไม่เหมาะสำหรับสุกรขุน แต่ถึงอย่างไรซังข้าวโพดยังมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าฟางข้าว แม้ว่าโปรตีน        
จะย่อยค่อนข้างยาก เนื ่องจากซังข้าวโพดย่อยยาก การบดข้าวโพดทั้งฝัก ถ้าบดละเอียด หมายถึง                      
ข้าวโพดต้องสามารถผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ได้ทั้งหมด และผ่านเบอร์ 10 ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ (ปรีชา และ
คณะ, 2558) บางครั ้งจะมีการบดข้าวโพดทั ้งฝักโดยไม่แกะเปลือกออก กรณีนี ้จะมีเยื ่อใยมากขึ้น                  
คุณค่าทางอาหารจะน้อยกว่าที่กล่าวมา 
  3) เล ี ้ยงสัตว ์โดยใช้ข ้าวโพดทั ้งฝ ัก โดยให้ส ัตว ์ก ินเอาเปลือกออกหรือไม่ก ็ตาม                        
จะมีอาหารโปนตีน วิตามิน แร่ธาตุใส่รางต่างหาก ข้าวโพดที่ไม่ได้แกะเปลือกออกจะป้องกันตัวเพลี้ยได้ดี 
ข้าวโพดทั้งฝักที ่เก็บในโรงเก็บจะมีความชื ้นประมาณร้อยละ 14 ซึ ่งในระยะที่ปลิดฝักจะมีความชื้น           
ตั้งแต่ร้อยละ 16 – 30 การให้ข้าวโพดทั้งฝักใช้ได้ดีในพวกโค 
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  4) ซังข้าวโพด อันที่จริงแล้วจัดเป็นอาหารหยาบที่ให้พลังงาน (Cob Meal Ground 
Corn Cob) หมายถึง ฝักข้าวโพดที่กะเทาะเปลือกออกแล้วนำมาบดเลี้ยงสัตว์เคี ้ยวเอื้อง เช่น วัวนม        
หรือพ่อโคแม่พันธุ์โคเนื้อ เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เคี้ยวเอื้องอ้วนเกินไป และยังช่วยเพิ่มปริมาณไขมันนม          
ให้สูงขึ้นเพราะเป็นอาหารที่มีเยื่อใย (กาก) สูงแต่ยังมีคุณค่าสูงกว่าฟางข้าว นิยมใช้เมื่อขาดแคลนหญา้สด           
แต่เนื่องจากซังข้าวโพดย่อยยาก ดังนั้น ก่อนนำมาเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะต้อง 
   4.1 บดจนละเอียด 
   4.2 ม ีอาหาร เสร ิม โปรต ีนอย ่ าง เพ ี ยงพอ ( เพ ื ่ อช ่ วย เพ ิ ่ มจ ุ ล ินทร ีย์                         
ในทางเดินอาหาร) 
   4.3 ใช้อาหารที่มีแป้งที่ละลายได้หรือย่อยง่ายผสมด้วย 
   4.4 เสริมแร่ธาตุโดยเฉพาะฟอสฟอรัส ซึ่งสัตว์มักขาดหากได้รับซังข้ าวโพดบด           
ใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องได้แต่ไม่เหมาะกับสุกร ไก่ นอกจากนำมาเป็นวัสดุรองพื้นคอก อัตราที่ใช้เลี้ยงวัว
ได้ผลดีใกล้เคียงกับหญ้าสด คือ 2 กิโลกรัม/วัน 
  5) ข้าวโพดบดชนิดหยาบ (Screened Cracked Corn Screened Corn หรือ Screened 
Corn Chop) หมายถึง ข้าวโพดที่ถูกนำมาร่อน เพื ่อแยกเอาส่วนที ่ละเอียดหรือมีขนาดเล็กออกไป            
ส่วนที ่เหลือจะมีขนาดใหญ่ จึงเรียก สกรีน แครก คอร์น ซึ ่งในที ่นี ้เรี ยกเป็นข้าวโพดบดชนิดหยาบ                
ไม่ควรมีสิ่งแปลกปลอมเกิน 4 เปอร์เซ็นต ์
  6) ปลายข้าวโพด (Corn Grits หรือ Hominy Grits) เป็นส่วนที ่แข็งมากของเมล็ด            
ขนาดกลางซึ่งอาจมีส่วนของรำและบริเวณท่ีงอกเป็นต้นข้าวโพด (Germ) ปนมาบ้างเล็กน้อย หรือไม่มีเลย              
แป้งส่วนที่แข็งมากนี้มีสีเหลืองและสีขาวหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง มีไขมันไม่เกิน 4 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเมล็ดสีขาว
จะเรียก (White Corn Grits) ถ้าเป็นสีเหลืองเรียก (Yellow Corn Grits) 
 2.2.12 คุณค่าทางอาหารของข้าวโพด  
 มีแป้ง 65 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใยต่ำ มีพลังงานแบบเมตาโบไลซ์ (ME) สูงมีไขมัน 3 - 6 เปอร์เซ็นต์            
มีกากไขมัน ไม่อิ่มตัวสูง มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดไขมันเหลวในสัตว์ได้ โปรตีนรวม 8 - 13 เปอร์เซ็นต์                 
ชนิด ค ือ ซ ีน หร ือ เซอ ีน (Zein) ซ ึ ่ งพบในเน ื ้อใน (Endosperm) ในปร ิมาณมาก แต ่โปรตีน                       
ชนิดนี ้ขาด ไลซีน (Lysine) และ ทริปโตเฟน (Tryptophan) ส่วนกลูเทนิน จะพบใน Endosperm                       
น้อยและคัพภะมีอยู ่บ้างแต่มีส่วนประกอบของ EAA (Essential Amino Acids) ดีกว่า เซอีน (Zein) 
เพราะมีไลซีน และทริปโตเฟน ประกอบอยู่ในปริมาณที่สูงกว่า 
 สำนักงานอาหารสัตว์ (2559) รายงานว่า นักผสมพันธุ์พืชได้พยายามผสมพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์
ข้อบกพร่องเรื่อง ของข้าวโพด และได้พันธุ์ (OpaQue-2) มาแทน บางครั้งเรียก ข้าวโพด ไลซีนสูงและยัง
มีกลูเทลินสูงกว่า เซอีน เมื่อเทียบกับข้าวโพดธรรมดา ถ้าใช้แล้วเสริมด้วยเมทไธโอนีนในอาหารหนู คน 
สุกร ไก่ จะทำให้ใช้ข้าวโพดดียิ่งขึ้น มีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้น 
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ตารางที่ 2.6 เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนะอาหารของข้าวโพดวัตถุดิบอาหารสัตว ์ 
 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ DM1 CP2 EE3 CF4 Ash5 NFE6 NDF7 ADF8 ADL9 TDN10 
DE11 

(Mcal/kg) 
ME12 

(Mcal/kg) 
1. ฝุ่นข้าวโพด 89.8 7.4 2.6 11.0 4.3 64.4 40.6 15.3 - 73 - - 

100 8.3 2.9 12.3 4.8 71.7 45.2 17.0 - 81 - - 
2.3 1.2 0.8 3.5 1.7 - 9.2 4.1 - - - - 

2. ฝ ักข้าวโพดบด 
แห้ง 

86.5 7.2 2.6 5.3 1.3 70.1 - - - 69 - - 
100 8.2 3.1 6.1 1.5 81.0 - - - 79 - - 
4.6 0.7 - - - - - - - - - - 

3. เมล็ดบด 88.3 7.6 3.7 2.3 1.6 73.2 18.2 3.5 1.3 72 3.52 3.09 
100 8.6 4.2 2.6 1.8 82.9 20.6 4.0 1.5 82 4.07 3.57 
1.5 0.7 1.0 0.6 1.5 - 4.2 0.4 - - - - 

4. รำข้าวโพด 90.1 7.9 2.5 6.2 6.5 67.1 29.7 12.3 - 68 - - 
100 8.7 2.7 6.9 7.2 74.4 33.0 13.7 - 76 - - 
0.8 1.0 1.0 2.4 1.3 - - - - - - - 

หมายเหตุ : 1. DM (dry matter) = ว ัตถุแห้ง , 2. CP (crude protein) = โปรตีนหยาบ , 3. EE (ether extract) = ไขมัน , 4. CF (crude fiber) = เยื ่อใยหยาบ ,                        
      5. Ash= เถ้า, 6. NFE (nitrogen free extract) = คาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ง่าย, 7. NDF (neutral detergent fiber) = ผนังเซลล์ที่ถูกย่อย,  8. ADF (acid 
         detergent fiber) = ลิกโนเซลลูโลส, 9. ADL (acid detergent lignin) = ลิกนิน, 10. TDN (total digestible nutrients) = โภชนะย่อยได้รวม,  

              11. DE (digestible energy) = พลังงานย่อยได้, 12. ME (metabolizable energy) = พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ 
ที่มา : สำนักงานอาหารสัตว์ (2559)   
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 2.2.13 ความคุ้มทุนของการปลูกข้าวโพด 
 นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า เพื่อให้เกษตรกรได้น้ำนมโคมีคุณภาพ                  
คุ้มค่าการลงทุน กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมปลูกข้าว โพดขายต้น ให้สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม                   
นำไปใช้ทำอาหาร TMR ไม่เพียงจะช่วยเพิ ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ดีกว่าการปลูกข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์                
เพ่ือขายฝักและดีกว่าเนเปียร์เพราะใช้น้ำน้อยกว่า  
 การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 80 วัน ขายต้นสด พ้ืนที่ 1 ไร่ จะได้ผลผลิต 30,000 กิโลกรัม ขายเป็น
ต้นสดได้ราคา กก.ละ 1 บาท หักต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไร่ละ 15,195 บาท ทางเลือกนี้จะทำให้เกษตรกร
มีกำไรเฉลี่ยไร่ละ 4,900 บาทต่อเดือน  
 “ปลูกข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์หลังนาปี เกษตรกรมีรายได้ดีแน่ ได้ผลผลิตเต็มที ่และต้นทุนต่ำ                       
เพราะหลังเกี ่ยวข้าวเสร็จ ไถกลบตอซัง ลงข้าวโพดภายในเดือนธันวาคม ความชื ้นในดินยังมีอยู่                              
ปุ๋ยในนาข้าว ยังหลงเหลืออยู่ ช่วยลดต้นทุนทั้งค่าสูบน้ำ ค่าปุ๋ย และข้าวโพดจะออกดอกในเดือนกุมภาพันธ์                          
ข้าวโพดออกสู่ตลาดน้อยได้ราคาดี เพราะปกติผลผลิตข้าวโพดจะออกมามากในช่วง ก.ย. - พ.ย. ช่วงฤดูฝน 
ความชื้นสูง ราคาต่ำ ฉะนั้น ปลูกข้าวโพดหลังนาปี ปลูกให้ได้ในเดือนธันวาคม เป็นช่วงดีที่สุด ดีกว่าทำนา
ปรัง 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทดลองปลูกเปรียบเทียบมาแล้ว ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูนาปรัง         
ใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่ให้ผลผลิตไร่ละ 1.5 - 2 ตัน ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ประมาณไร่ละ 9,000 บาท                
เมื่อหักค่าใช้จ่าย หักหนี้เงินกู้ ธนาคาเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แล้วเกษตรกรจะเหลือกำไร            
ไร่ละประมาณ 3,000 - 4,000 บาท ในขณะที่ทำนาปรังยังขาดทุนไร่ละ 1,200 - 1,300 บาท. 
 

2.3 อาหารผสมสำเร็จรูป (TMR) 
 คำว่า “TMR” มาจาก Total Mixed Ration หรือ Complete Ration (CR) หรืออาหารผสม
สำเร็จรูปที ่ผลิตขึ ้นมาจากการนำอาหารหยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที ่เหมาะสม                                  
โดยต้องคำนวณสัดส ่วนของอาหารทั ้ง 2 ชนิด จากน้ำหนักแห้งให้ได ้ตามความต้ องการของโค                        
แล้วนำไปเลี้ยงโคนม - โคเนื้อ แทนการเลี้ยงแบบเดิม ซึ่งจะแยกการให้อาหารหยาบและอาหารข้นตามวิธี
ปกติท่ีผู้เลี้ยงโคนมจะให้อาหารหยาบ ตลอดทั้งวันแบบให้กินเต็มที่และให้อาหารข้นเสริมวันละ 1 - 2 ครั้ง
ต่อวัน ขณะรีดนม เป็นต้น ปัจจุบันเพื่อความสะดวกในการขนส่งและเก็บรักษาบริษัทหลายแห่งได้ผลิต
อาหารผสมสำเร็จรูปออกมาจำหน่ายทั้งในรูปอาหารผสมสำเร็จรูปอัดเม็ด อาหารผสมสำเร็จรูปแบบผงหรือ
อาหารผสมสำเร็จรูปแบบหมัก ซึ ่งในทางปฏิบัติ ถ้าเราทราบปริมาณอาหารหยาบและอาหารข้น                               
ที่เหมาะสมกับความต้องการของโคแล้ว ผู้ เลี ้ยงจะสามารถนำมาผสมเข้าด้วยกันและให้โคกินได้ทันที                            
โดยไม่ต้องอัดเม็ดหรือหมักก่อน (กองอาหารสัตว์, 2553) 
 2.3.1 บทบาทของอาหาร TMR 
 ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ในกระเพาะรูเมนมีความสำคัญต่อกระบวนการย่อยอาหารของโค               
การควบคุมให้ความเป็นกรด - ด่างในกระเพาะรูเมนคงที่ จะสามารถการย่อยอาหารให้เป็นไปอย่าง                       
มีประสิทธิภาพ ช่วงของความเป็นกรด - ด่างที่เหมาะสมควรเป็น 6.0 - 6.5 ซึ่งความเป็นกรด - ด่าง                 
จะมีผลโดยตรงมาจากอาหาร ถ้าโคกินอาหารแบบแยกระหว่างอาหารหยาบและอาหารข้น ความเป็น                  
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กรด - ด่าง ในกระเพาะรูเมนจะเปลี่ยนแปลงไปตามอาหารที่ให้ตลอดเวลา กล่าวคือ ถ้าให้โคกินอาหารข้น             
ซึ่งปกติอาหารชนิดนี้จะมีพลังงานที่ย่อยได้สูง สภาพในกระเพาะรูเมนจะเป็นกรดมีความเป็นกรด - ด่าง            
ต่ำลงถ้าให้อาหารข้นปริมาณมากโอกาสที่กระเพาะรูเมนจะเป็นกรดมากขึ้น ถ้าความเป็นกรด - ด่างต่ำกว่า 
5 โคจะมีประสิทธิภาพการใช้อาหารลดลง ในโคนมไขมันในน้ำนมจะต่ำ และโคจะแสดงอาการป่วย                          
มีกรดในกระเพาะสูง และเมื่อโคได้กินหญ้าหรืออาหารหยาบความเป็นกรด - ด่างในกระเพาะรูเมน                     
จะสูงเนื ่องจากโคจะมีการเคี ้ยวเอื ้อง ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำลาย ซึ ่งมีคุณสมบัติเป็นด่าง                                   
ไหลกลับเข้าสู ่กระเพาะรูเมน จะช่วยปรับสภาพในกระเพาะรูเมนให้ความเป็นกรด  - ด่างสูงขึ้น                         
(ภาพท่ี 2.3) ดังนั้น การให้อาหารหยาบ และอาหารข้นพร้อม ๆ กันในรูปของอาหาร TMR จึงเป็นวิธีหนึ่งที่
จะสามารถควบคุมระดับความ เป็นกรด - ด่างในกระเพาะรูเมนให้คงที่ได้ดีกว่าการให้อาหารแยกกัน                  
(กองอาหารสัตว์, 2541)  
 

 
ภาพที่ 2.3 ระดับค่าความเป็นกรด – ด่างในกระเพาะรูเมนต่อชนิดอาหารที่ให้โคกิน 

ที่มา : ไกรลาศ (2554) 
 2.3.2 ลักษณะของอาหาร TMR  
 ปกติการย่อยอาหารจะเกิดขึ้นในกระเพาะรูเมนเป็นส่วนใหญ่ โดยกิจกรรมทางกายภาพของสัตว์              
และกิจกรรมของจุลินทรีย์ในกระเพาะที่จะทำหน้าที่เปลี่ยนอาหารเป็นกรดไขมัน ในสูตรอาหาร  TMR 
จำเป็นต้องลดขนาดของอาหารหยาบลงเพื่อการผสมให้เข้ากันดีกับอาหารข้นลดความฟ่ามของอาหาร                   
ซ ึ ่ งจะช ่วยเพ ิ ่มปร ิมาณการก ินได ้และลดการเล ือกก ินอาหาร การลดขนาดของอาหา รหยาบ                                   
จะทำให้ลดการเคี ้ยวเอื ้องการหมุนเวียนของน้ำลายน้อยลงซึ ่งจะมีผลต่อการทำงานของจุลินทรีย์                         
ในกระเพาะรูเมน ดังนั้น อาหาร TMR ควรมีลักษณะดังนี้  
  - ประกอบด้วยอาหารหยาบและอาหารข้นในสัดส่วนที่เหมาะสม ควรมีระดับพลังงาน               
และโปรตีนครบตามความต้องการของสัตว์ระยะต่าง ๆ โดยคำนวณจากน้ำหนักแห้งตามอายุ และผลผลิต
ของโค  
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  - คุณภาพของอาหารหยาบและอาหารข้นต้องมีคุณภาพดี ควรมีระดับโปรตีนไหลผ่าน                              
30 - 35 เปอร์เซ็นต์ ของโปรตีนทั้งหมดในอาหาร มี NDF ไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะอาหารหยาบ            
ถ้ามีคุณภาพต่ำจะไม่ช่วยให้การใช้ประโยชน์ของอาหาร TMR สูงสุด  
  - ขนาดตามยาวของอาหารหยาบไม่สั้นจนเกินไป ความยาวที่แนะนำให้ใช้อยู่ระหว่าง                        
3 - 5 เซนติเมตร หรือยาวกว่านี้ และมีเยื ่อใย ADF ประมาณ 20 - 25 เปอร์เซ็นต์ หรือ NDF 30 - 35 
เปอร์เซ็นต ์จึงจะทำให้การย่อยได้ในกระเพาะรูเมนมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ และสามารถรักษาความเป็น
กรด - ด่าง ในกระเพาะให้คงท่ีได้  
  - การกระจายตัวของอาหารหยาบและอาหารข้นควรสม่ำเสมอทั่วถึง 
  -  สภาพอาหารต ้องไม ่ม ี ราหร ือมอด ควรม ีความน ่าก ิน เป ็นท ี ่ สนใจข องโค                           
ในสภาพปัจจุบันการผสม TMR มักนิยมใช้กับโครีดนมมากกว่าโคเนื้อ ซึ่งส่วนประกอบและสูตรของ TMR                   
อาจมีลักษณ์ (นิรนาม, 2545) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.7 การผลิตอาหารผสมสำเร็จครบส่วน (TMR) โคเนื้อคุณภาพสูง 
 

รายการวัตถุดิบ 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 สูตร 5 สูตร 6 สูตร 7 สูตร 8 

TMR ลูกโค       
ก่อนหย่านม 

TMR โคหย่า
นม 100 กก. 

TMR โครุ่น           
250 กก. 

TMR โคเริ่มขุน 
300 กก. 

TMR โคขุนเร่ง 
500 กก. 

TMR โครุ่น 
250 กากมัน

มาด 

TMR โคเริ่มขุน 
300 กากมันมาด 

TMR โคขุนเร่ง 
500 กากมันมาด 

นน.สด (กก.) นน.สด (กก.) นน.สด (กก.) นน.สด (กก.) นน.สด (กก.) นน.สด (กก.) นน.สด (กก.) นน.สด (กก.) 
1. ข้าวโพดหมัก 0 0 4.25 60.72 54.21 55.8 50.08 38.34 
2. ฟางข้าว 4.98 9.93 17.75 3 1.15 1.49 2.47 1.07 
3. กากถ่ัวเหลือง 34.62 29.1 3.52 3.01 3.22 6.87 4.96 7.34 
4. รำอ่อน 15.52 15.04 4.36 7.2 8.03 5.95 5.94 10.75 
5. มันสำปะหลัง 39.11 30.63 0.61 20.71 29.7 4.58 4.84 5.46 
6. ยูเรีย 0 0 3.28 1.08 0.98 0.26 0.39 0.24 
7. แร่ธาตุรวม 0.9 0.9 2.44 0.55 0.29 0.23 0.22 0.24 
8. กากมัน บีบน้ำ 0 0 0.19 0 0 22.96 29.25 34.54 
9. กากน้ำตาล 0 2.48 63.6 3.75 2.41 1.86 1.85 2.01 
10. หญ้ารูซี – แห้ง 4.87 11.91 0 0 0 0 0 0 

รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 
ความช้ืนสูตร (%) 10.44 10.61 48.28 46.03 42.17 55.49 55.49 51.64 
โปรตีน (%) 18 16 13 13.23 12 12 12 12.48 
ราคาต้นทุน (บาท/กก.) 10.1 9.1 4.0 4.1 4.5 3.1 3.1 3.9 

ที่มา : วิโรจน์ (2559) 
 



 

50 

การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

ตารางท่ี 2.8 สูตรอาหารผสมครบส่วนอาหารโคเนื้อที่ระดับโปรตีน 12 เปอร์เซ็นต์ 
 

รายการ 
นน. แห้ง 

(กก.) 
ราคา 
(บาท) 

น้ำหนักสด 
(กก.) 

น้ำหนักสด 
(กก.) 

ทีอีเอ็น 
(%) 

ไขมัน 
(%) 

โปรตีน 
(%) 

ADF 
(%) 

NDF 
(%) 

แคลเซียม 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(%) 

1. มันเส้น 5.00 0.16 5.64 1.98 3.96 0.02 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. รำละเอียด 10.30 0.47 11.55 4.06 8.89 1.95 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. เกลือ 1.00 0.01 1.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4. กากถั่วเหลือง 5.00 0.37 5.71 2.01 4.04 0.09 2.33 0.50 0.75 0.00 0.00 
5. ข้าวโพดหมัก 60.00 1.27 240.00 84.45 42.00 1.75 5.80 20.45 38.15 0.12 0.12 
6. ฟางข้าวหมัก 16.20 0.13 17.80 6.26 7.12 0.28 0.41 8.72 13.76 0.03 0.01 
7. ยูเรีย 1.00 0.04 1.00 0.35 0.00 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 
8. ซัลเฟอร์ 1.00 0.16 1.01 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.08 
9. ไดแคลเซียม  0.50 0.03 0.50 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.07 
สูตรอาหารราคาต่ำสุด 100 2.63 284.21 100.00 66.00 4.09 13.06 29.68 52.66 0.45 0.28 
ความต้องการโภชนะขั้นต่ำ - - - - 63.72 0.00 13.29 21.00 28.00 0.51 0.33 
ความต้องการโภชนะขั้นสูง - - - - 66.00 100.00 18.50 100.00 100.00 100.00 100.00 

ที่มา : วิโรจน์ (2559) 
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ตารางท่ี 2.9 สูตรอาหารผสมครบส่วนอาหารโคเนื้อที่ระดับโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์ 
 

รายการ 
นน. แห้ง 

(กก.) 
ราคา 
(บาท) 

น้ำหนักสด 
(กก.) 

น้ำหนักสด 
(กก.) 

ทีอีเอ็น 
(%) 

ไขมัน 
(%) 

โปรตีน 
(%) 

ADF 
(%) 

NDF 
(%) 

แคลเซียม 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(%) 

1. มันเส้น 20.00 0.71 22.55 8.82 15.82 0.07 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. รำละเอียด 10.50 0.53 11.77 4.61 9.06 1.98 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. เกลือ 1.00 0.01 1.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4. กากถั่วเหลือง 5.00 0.42 5.71 2.24 4.04 0.09 2.33 0.50 0.75 0.00 0.00 
5. ข้าวโพด-หมัก 50.00 1.17 200.00 78.27 35.00 1.46 4.83 17.05 31.79 0.10 0.10 
6. ข้าว-ฟางหมัก 10.00 0.09 10.99 4.30 4.40 0.18 0.25 5.38 8.49 0.02 0.00 
7. ยูเรีย 2.00 0.09 2.00 0.78 0.00 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 
8. ซัลเฟอร์ 1.00 0.18 1.01 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.08 
9. ไดแคลเซียม 0.50 0.03 0.50 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.07 
สูตรอาหารราคาต่ำสุด 100 3.23 255.53 100.00 68.31 3.77 15.33 22.93 41.03 0.42 0.26 
ความต้องการโภชนะขั้นต่ำ - - - - 63.72 0.00 13.29 21.00 28.00 0.51 0.33 
ความต้องการโภชนะขั้นสูง - - - - 66.00 100.00 18.50 100.00 100.00 100.00 100.00 

ที่มา : วิโรจน์ (2559) 
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 2.3.3 วัตถุดิบที่ใช้ผสมในอาหาร TMR (กองอาหารสัตว์, 2553) 
 ในการประกอบสูตรอาหาร TMR ต้องใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที ่มีคุณสมบัติที่ดีเช่นเดียวกับการ
ประกอบสูตรอาหารข้น อาหาร TMR จะประกอบด้วย  
  - แหล่งอาหารหยาบ ใช้พืชอาหารสัตว์ได้ทุกชนิด และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร           
ที่เยื่อใยสูง อาหารหยาบที่ใช้ควรมีศักยภาพในด้านการย่อยได้และอัตราการย่อยได้สูง  มีความสามารถ                
ทำให้อัตราการหมักสูง มีอัตราการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนสูงกว่าอัตราการผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้  
  - แหล่งอาหารข้น ประกอบด้วย แหล่งอาหารโปรตีน เช ่น พวกกากถั ่วเหลือ ง                              
กากเมล็ดทานตะวัน กากงา กากเมล็ดฝ้าย ใบพืชโปรตีนสูง เช่น ใบกระถินแห้ง ใบมันสำประหลังแห้ง      
เป็นต้น แหล่งอาหารพลังงาน เช่น มันเส้น ข้าวโพด รำ ข้าวฟ่าง เป็นต้น  
  - แหล่งแร่ธาตุและอื ่น ๆ ได้แก่ กระดูก เปลือกหอย เกลือ ไดแคลเซี ยมฟอสเฟต                   
วิตามิน และแร่ธาตุปลีกย่อยเป็นต้น ประโยชน์ของอาหาร TMR  
 2.3.4 การขุนโคด้วยอาหาร TMR  
 การให้โคกินอาหารแบบอาหารผสมเสร็จ TMR หรือ Complete Feed เป็นการรวมทั้งอาหาร
หยาบ อาหารข้น อาหารเสริมแร่ธาตุ และวิตามินเข้าด้วยกัน (ปรีชา และคณะ, 2556) โดยคำนวณ                     
ให้มีโภชนะต่าง ๆ เพียงพอตามความต้องการของสัตว์ จีระวัชร์ (2542) กล่าวว่า การให้อาหารแบบนี้            
จะเป็นวิธีที่ง่ายต่อการจัดการประหยัดเวลา และแรงงาน ซึ่งโคจะได้รับโภชนะครบถ้วน และมีสัดส่วน
สม่ำเสมอตามความต้องการของโค และโคจะได้รับประโยชน์  ดังนี้ 
  1. ความเป็นกรด - ด่าง ในกระเพาะรูเมนมีสภาพเหมาะสมต่อสภาวะนิเวศน์ของการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 
  2. ทำให้กระเพาะรูเมนของโค ใช้อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3. อาหารในกระเพาะหมักมีการย่อยได้ดีขึ้น    
  4. ทำให้การดูดซึมอาหารไปใช้ประโยชน์ในร่างกายดีขึ้น 
  5. ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดป่วยเป็นโรคมีกรดในกระเพาะมากกับโค 
  6. ทำให้โคสามารถแสดงศักยภาพการให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ 
  7. จะช่วยประหยัดแรงงานเกี่ยวกับการจัดการอาหารหยาบ และสะดวกในการจัดการ                    
การให้อาหาร  
 นันทนา และคณะ (2540) ได้ศึกษาสรรถภาพการขุนโคเพศผู้ตอน 5 สายพันธุ์ โดยให้อาหาร 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ให้อาหารข้นร่วมกับหญ้าขนสด และกลุ่มที่ 2 ให้อาหารผสมสำเร็จ พบว่า โคท่ีได้อาหาร
ท ั ้ ง  2 กล ุ ่ม  ม ี  อ ัตราการเจร ิญเต ิบโต (ADG)  อ ัตราการเปล ี ่ ยนอาหารเป ็นน ้ำหน ัก ( FCR)                                    
และต้นทุนค่าอาหารต่อน้ำหนักเพิ่ม 1 กิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) โดยมีอัตรา             
การเจริญเติบโต เท่ากับ 0.96 และ 0.97 กิโลกรัมต่อวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก เท่ากับ 9.69 
และ 9.28 ต้นทุนค่าอาหารต่อน้ำหนักเพิ ่ม 1 กิโลกรัม เท่ากับ 38.09 และ 36.63 บาท ตามลำดับ                  



 

53 

การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

(ตารางที่ 2.10) โคที่ได้รับอาหาร TMR มีแนวโน้มของ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักดีกว่าโค           
ที่ได้รับอาหารข้นและหญ้าสด 
 

ตารางท่ี 2.10 ผลการขุนโคเนื้อที่ได้รับอาหารข้นและอาหารผสมสำเร็จ 
 

รายการอาหาร 
น้ำหนัก (กก.) ADG 

FCR 
ต้นทุน กำไร 

เริ่มต้น สิ้นสุด เพิ่ม (กก./วัน) (บาท/กก.) (บาท) 
อาหารข้น+หญ้าขน 212.0 518.6 299.9 0.97 9.69 38.09 -795.5 
อาหารผสมสำเร็จ  223.2 516.3 299.8 0.96 9.28 36.63 -121.8 

ที่มา : นันทนา และคณะ (2540) 
 

 ธันวา (2551) ศึกษารูปแบบการให้อาหารโคเนื้อลูกผสม (พื้นเมืองxบราห์มัน) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่ 1 อาหารควบคุม กลุ่มที่ 2 กลุ่มอาหารผสมสำเร็จ (TMR) และ กลุ่มที่ 3 อาหารแคลซาเรีย    
เป็นระยะเวลา 45 วัน พบว่า โคมีอัตราการเจริญเติบโต เท่ากับ 797.3, 654.3 และ 416.0 กรัม/วัน 
ตามลำดับ โดยอัตราการเจริญเติบโตของโคที ่ ได ้ร ับอาหารควบคุมสูงกว ่า กลุ ่มที ่ได ้ร ับอาหาร                
สูตรแคลซาเรีย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2.11  
 

ตารางท่ี 2.11 สมรรถภาพการผลิตของโคเนื้อท่ีได้รับอาหารต่างชนิดกัน (45 วัน) 
 

รายการ อาหารควบคุม อาหารผสมสำเร็จรูป แคลซาเรีย 
ระยะการทดลอง (วัน) 45 45 45 
น้ำหนักสิ้นเริ่มต้น (กก.) 236.60 248.66 251.33 
น้ำหนักสิ้นสุด (กก.) 259 267 265 
น้ำหนักตัวที่เพ่ิมข้ึน (กก.) 22.33ก 18.33กข 13.66ข 
อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน) 797.3ก 654.3กข 416.0ข 

หมายเหตุ : ก,ข ตัวอักษรที่กำกับไว้ในบรรทัดเดียวกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(P<0.05) 
ที่มา : ธันวา (2551) 
 

  กิตต ิ และคณะ (2550) ศ ึกษาเปร ียบเทียบการใช ้อาหารข้นร ่วมกับหญ้าสด ,หญ้าแห้ง                 
และอาหารผสมสำเร็จรูปขุนโคเนื้อเพศผู้ ทดลองเป็นระยะเวลา 150 วัน พบว่า โคมีอัตราการเจริญเติบโต 
เท่ากับ 0.91, 0.97 และ 0.75 กิโลกรัม ตามลำดับ ต้นทุนค่าอาหารต่อน้ำหนักเพิ่ม 1 กิโลกรัม เท่ากับ 
40.15, 39.65 และ 44.13 บาท ตามลำดับ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
ดังแสดงใน ตารางที ่2.12  
 



 

54 

การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

ตารางที่ 2.12 เปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตของโคขุนที่ได้รับอาหาร 3 ลักษณะ ระยะเวลาการขุน  
150 วัน 
 

รายการ หญ้าสด หญ้าแห้ง อาหารผสมสำเร็จรูป 
น้ำหนักสิ้นเริ่มต้น (กก.)  399.25 324.25 412.25 
น้ำหนักสิ้นสุด (กก.)  535.50 537.25 535.25 
น้ำหนักตัวที่เพ่ิมข้ึน (กก.)  136.25 154.50 114.00 
อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน)  0.91 0.97 0.75 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก  8.52 7.88 7.66 
ต้นทุนค่าอาหารต่อน้ำหนักเพ่ิม 1 กก.  40.15 39.65 44.37 

ที่มา : กิตติ และคณะ (2550) 
 

 อานุภาพ และคณะ (2550) ได้ศึกษาการใช้อาหารผสมเสร็จหรือ Total Mixed Ratio (TMR)  
เลี ้ยงโคเนื้อ ดำเนินการโดยใช้โคเนื ้อพันธุ ์ลูกผสมบราห์มัน เพศผู้ตอน ระดับสายเลือดประมาณ  75 
เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักตัวเฉลี่ย 300 กิโลกรัม จำนวน 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยเปลือกสับปะรดหมัก
อย ่างเต ็มท ี ่  เสร ิมด ้วยอาหารข ้นโปรต ีน  15 เปอร ์ เซ ็นต์  ว ันละ 1 เปอร ์ เซ ็นต์  ของน ้ำหน ักตัว                 
(กลุ่มเปรียบเทียบหรือสภาพ การเลี้ยงของเกษตรกร) กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารผสมเสร็จมีโปรตีนหยาบ 
10.26 เปอร์เซ็นต ์(ADF 22.23 เปอร์เซ็นต)์ และยอดโภชนะรวมย่อยได้ (TDN 71 เปอร์เซ็นต์) อย่างเต็มที่ 
ประมาณ 2.5 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักตัวต่อวันโดยให้อาหารวันละ 2 มื้อ เช้าและเย็น ใช้เวลาทดลอง            
120 วัน ผลการทดลองพบว่า สามารถใช้อาหารผสมเสร็จเลี้ยงโคเนื้อได้ โดยมีผลทำให้โคกลุ่มที่ 1 และท่ี 2              
มีอัตราการเจริญเติบโต (1,270 และ 1,330 กรมัต่อตัวต่อวัน ตามลำดับ) ปริมาณอาหารที่กิน (10.32 และ 
9.78 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ตามลำดับ) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (9.24 และ 8.44) และ มีต้นทุน
ค่าอาหารในการเพิ่มน้ำหนัก 1 เปอร์เซ็นต์ (30.08 และ 40.33 บาทต่อตัวต่ิวัน) (P>0.05) ดังตารางที่ 
2.13  
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ตารางที่ 2.13 สมรรถนะการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารของโคลูกผสมบราห์มันที ่ใช้
ทดลอง 
 

สิ่งท่ีศึกษา เปลือกสับปะรดหมัก อาหารข้น 
CV 
(%) 

ระยะเวลาที่ทดลอง (วัน) 120 120 - 
น้ำหนักเริ่มต้น (กก.) 338.67 331.60 7.8 
น้ำหนักสิ้นสุด (กก.) 491.33 491.40 8.4 
น้ำหนักท่ีเพ่ิมตลอดการทดลอง 152.50 159.80 17 
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (กรัม/ตัว/วัน) 1,270 1,330 16.9 
ปริมาณอาหารที่กินได้ (กก.น้ำหนักแห้ง/ตัว/วัน)     
อาหารผสมเสร็จ  - 9.78 - 
อาหารข้น  4.39 - - 
เปลือกสับปะรด  5.94 - - 
รวม  10.33 9.78 9.2 
ปริมาณอาหารที่กินได้ (% น้ำหนักตัว)    
อาหารผสมเสร็จ  - 2.38 - 
อาหารข้น  1.04 - - 
เปลือกสับปะรด   1.41 - - 
รวม 2.45 2.38 4.8 
น้ำหนักตัว 0.75 (กรัม/กก./วัน) 110.06 104.35 5.5 
โปรตีนที่ได้รับเฉลี่ย (กรัม/ตัว/วัน) 950 1,130 - 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารรวม (Feed/gain) 9.24 8.44 21.9 
ต้นทุนค่าอาหารและรายได้ อาหารข้น    
ต้นทุนค่าอาหาร (บาท/ตัว/วัน) 33.44ก 46.78ข  
เปลือกสับปะรด  7.68 -  
อาหารข้น  25.77 -  
อาหารผสมเสร็จ  - 46.78  
ต้นทุนค่าอาหารในการเพิ่มน้ำหนักตัว 1 กก. (บาท)  30.08 40.33  

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกันในบรรทัดเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(P>0.05)  
ที่มา : ดัดแปลงจาก อานุภาพ และคณะ (2550) 
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 2.3.5 ประโยชน์ของอาหาร TMR (จีระวัชร์, 2542 ; ปรีชา และคณะ, 2556) 
 การให้โคกินอาหารแบบอาหารผสมเสร็จ TMR หรือ Complete Feed นี้เป็นการรวมทั้งอาหาร
หยาบ อาหารข้น อาหารเสร ิมแร ่ธาต ุ และว ิตามินเข ้าด ้วยกัน โดยคำนวณให้ม ีโภชน ะต่าง ๆ                    
เพียงพอตามความต้องการของสัตว์ การให้อาหารแบบนี้จะเป็นวิธีที่ ง่ายต่อการจัดการประหยัดเวลา              
และแรงงาน ซ ึ ่งโคจะได ้ร ับโภชนะครบถ้วน และมีส ัดส ่วนสม่ำเสมอตามความต้องการของโค                 
และโคจะได้รับประโยชน์ ดังนี้  
  1. ความเป็นกรด - ด่าง ในกระเพาะรูเมนมีสภาพเหมาะสมต่อสภาวะนิเวศน์ของการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์  
  2. ทำให้กระเพาะรูเมนของโค ใช้อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  3. อาหารในกระเพาะหมักมีการย่อยได้ดีขึ้น  
  4. ทำให้การดูดซึมอาหารไปใช้ประโยชน์ในร่างกายดีขึ้น  
  5. ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดป่วยเป็นโรคมีกรดในกระเพาะมากกับโค  
  6. ทำให้โคสามารถแสดงศักยภาพการให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่  
  7. จะช่วยประหยัดแรงงานเกี่ยวกับการจัดการอาหารหยาบ และสะดวกในการจัดการ
การให้อาหาร  
 2.3.6 ข้อควรระวังในการใช้อาหาร TMR (กองอาหารสัตว์, 2541) 
  1. โคอาจได้รับโภชนะบางตัวมาก หรือน้อยกว่าความต้องการ โดยเฉพาะพลังงาน             
และโปรตีน ทั ้งนี ้ เนื ่องจากการประกอบสูตร TMR มักใช้เพื ่อเลี ้ยงโคในระดับเฉลี ่ยทั ่วไป ดังนั้น                  
โคที่มีความต้องการโภชนะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจะได้รับโภชนะมากกว่าความต้องการ ซึ่งอาจทำให้โคอ้วน                         
และในทางกลับกันโคที่ให้ผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยจะได้รับไม่เพียงพอ 
  2. ต้นทุนค่าอาหารจะสูงขึ ้น ทั ้งนี ้ เพราะมีการใช้เครื ่องจักรกลเพื ่อผสมอัดเม็ด                         
หรือบดวัตถุดิบ โดยเฉพาะอาหารหยาบ อย่างไรก็ตาม ราคาของ TMR จะต้องไม่แพงไปกว่าอาหาร           
ข้นโดยทั่วไป จึงจะทำให้ผู้เลี้ยงได้รับผลตอบแทนเต็มที่ 
  3. แหล่งของเยื่อใยใน TMR โดยเฉพาะในแง่การค้าผู้ผลิตมักนิยมใช้ของที่บดง่าย เช่น       
ซังข้าวโพด เปลือกถั่วลิสง หรืออื่น ๆ ผสม ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นเส้นใย ดังนั้น สัตว์จะย่อยไปใช้ประโยชน์              
ได้น้อยกว่าปกติ นอกจากนั้น ยังมีการนิยมใช้กากปาล์ม ซึ่งมีกะลาปาล์มป่นค่อยข้างมากเป็นแหล่งเยื่อใย        
ซึ่งจะทำให้โคมีอาการเบื่ออาหาร และการให้ผลผลิตลดลง 
  4. ม ี ก า รส ูญ เส ี ย โภชนระหว ่ า งขบวนการ เตร ี ยม  TMR เ ช ่ น  กา รอ ั ด เ ม็ ด                                     
หรือการหมัก โดยเฉพาะกรณีหลังนี ้จะมีการทำลายโปรตีน และแป้งใน TMR ระหว่างการหมัก                      
โดยจุลินทรีย์ทำให้สัตว์ได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ 
  5. มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากการได้รับสาร NPN (Non Protein Nitrogen)      
สูงค่อนข้างมากทั้งนี้เพราะ ผู้ผลิตมักนิยมผสมยูเรียลงไปเพื่อเพิ่มโปรตีน และแนะนำให้กินเฉพาะ TMR 
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อย่างเดียวเต็มที ่ ด ังนั ้น ถ้าส ัตว ์ได้ร ับยูเร ียมากกว่าวันละ 30 กรัมต่อน้ำหนักตัว 100 กิโลกรัม                        
จะทำให้ เกิดพิษ (ธนพัฒน์, 2558) ซึ่งผู้ผลิตและผู้ใช้จะต้องระวังที่จุดนี้ให้มาก ในทางปฏิบัติอาหาร TMR 
ไม่ควรใส่ยูเรียเกิน 1 เปอร์เซ็นต์ และมักผสมกากน้ำตาลด้วยในปริมาณ 5 - 10 เปอร์เซ็นต์ 
 

2.4 ฮอร์โมนกระตุ้นการเป็นสัด 
 การจ ัดการเก ี ่ ยวก ับการผสมเท ียมในโคเน ื ้ อ  จะประสบความสำเร ็จน ั ้นทำได ้ยาก                             
เน ื ่องจากส่วนใหญ่การแสดงการเป็นส ัดของแม่โคเน ื ้ออาจ ไม ่ช ัดเจน และมักจะแสดงอาการ                
ของการเป็นสัด ในช่วงเวลากลางคืน และมีระยะเวลาการเป็นสัด ที่สั้น โดยเฉพาะแม่โคเนื้อที่เลี้ยงลูก            
และมีลูกดูดนมจะมีการหลั่งฮอร์โมน Gonadotropin - Releasing Hormone/Luteinizing Hormone 
(GnRH/LH)  ออกมาน ้ อยและ ไม ่ สม ่ ำ เ สมอ  ( Pinheiro et al. , 1998; Bo et al. , 2003)  ส ่ งผล                     
ต่อการพัฒนาของรังไข่ การแสดงการเป็นสัด และการตกไข่ โดยเฉพาะแม่โคเนื้อสายพันธุ์ Bos indicus 
ซ ึ ่งเป ็นสายพันธ ุ ์หล ักที ่ เล ี ้ยงในประเทศที ่ม ีระยะเวลาการเป็นส ัดที ่ส ั ้น และการแสดงอาการ                         
เป็นสัดที ่ไม ่ช ัดเจนเมื ่อเท ียบกับแม่โคนม (Bo et al., 2003) ทำให้การจัดการในการผสมเทียม                        
กระทำได้ยาก ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการในการที่จะผลิตลูกโคให้ได้หนึ่ง
ตัวต่อปี การใช้ฮอร์โมนเพื ่อเหนี ่ยวนำ การตกไข่และสามารถผสมเทียมแม่โคเนื ้อ เพื ่อเหนี ่ยวนำ                   
การเป็นสัดและสามารถผสมเทียมในเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องทำการจับสัดหลังจากที่ แม่โคเนื้อคลอดลูก
แล้วประมาณ 3 เดือน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที ่อาจช่วยการผสมเทียมในแม่โคเนื ้อ จากการเหนี่ยวนำ              
การเป็นสัดเพ่ือเหนี่ยวนำการ ตกไข่และสามารถผสมเทียมแม่โคเนื้อในเวลาที่กำหนดให้ได้อัตราการตั้งท้อง                   
ที่สูงขึ้นได ้
 การพัฒนาการใช้โปรแกรมฮอร์โมนต่าง ๆ นั้นมีการพัฒนามากันแล้วหลายวิธี เช่น การเลือก           
ใช้ชนิดของฮอร์โมน ระยะเวลาการให้ รูปแบบการให้  ซึ ่งมีการศึกษาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง                
เพื ่อให้เกิดการเหนี ่ยวนำการเป็นสัดในแม่โคและ สามารถผสมเทียมในเวลาที ่กำหนด เพื ่อทำให้                      
อัตราการตั้งท้องสูงขึ้นในโคเนื้อ โปรแกรมการใช้ฮอร์โมนที่มีประสิทธิภาพที่ดีวิธีหนึ่งในการทำให้ อัตรา    

การตั้งท้องสูงขึ้นในแม่โค ก็คือ การใช้ฮอร์โมน Progesterone ร่วมกับ Prostaglandin F2α (PGF2α) 
และ GnRH (Bo et al., 2003; Saldarriaga et al., 2007) แต่เนื่องจากยังมี รายงานการศึกษาผลของ           
การใช้ฮอร์โมน GnRH และ human chorionic gonadotropin (hCG) ในรูปแบบโปรแกรมการเหนี่ยวนำ
การตกไข ่และผสมเทียมแม่โคเนื้อในเวลาที่กำหนดในประเทศไทยเป็นจำนวนน้อย 
 2.4.1 การเหนี่ยวนำการเป็นสัด 
 การเหนี่ยวนำการเป็นสัด คือ การจัดการให้สัตว์ตัวหนึ่งหรือหลายตัวเป็นสัดพร้อมกันในเวลา       
ที่กำหนดไว้หรือในเวลาที่ต้องการ โดยทั่วไปใช้ฮอร์โมนที่สกัดจากธรรมชาติหรือสังเคราะห์มาให้สัตว์         
โดยเลียนแบบการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนที่ควบคุมวงรอบการเป็นสัดตามธรรมชาติ (Ball and Peter, 2004 
อ้างโดย จตุพงษ์, 2555) การควบคุมวงรอบการเป็นสัดขึ้นกับการจัดการฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลง                 
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ในวงรอบการเป็นสัดปกติ เช่น การควบคุมการเจริญของฟอลลิเคิลในสัตว์ที ่มีวงรอบการเป็นสัด                       
โดยมีกระบวนการหลักคือ กระบวนการละลายคอร์ปัสลูเทียมหรือกระบวนการลดการหลั่งของฮอร์โมน                  
โปรเจสเตอโรน ซึ่งในธรรมชาติ กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นในวันที่ 17 และ 18 ของวงรอบการเป็นสัด           
ดังนั้น การทำให้ระดับโปรเจสเตอโรนลดลง สามารถทำได้โดยการจัดการจากภายนอกตัวสัตว์ โดยการ
เลียนแบบการทำงานของคอร์ปัสลูเทียม โดยการให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนติดต่อกันหลายวันแล้วหยุด 
(Chenault et al., 2003 อ้างโดย จตุพงษ์, 2555) 
 2.4.2 การกระตุ้นการตกไข่หลายใบ 
 การกระตุ้นการตกไข่พร้อมกันหลายใบ (Superovulation) ในโค คือ การเพิ่มจำนวนการตกไข่     
ต่อหนึ ่งวงรอบการเป็นสัด ทำให้ได้จำนวนตัวอ่อนที่สามารถย้ายฝากและอัตราการตั ้งท้องเพิ ่มขึ้น                 
หลังการย้ายฝากตัวอ่อน (Bo et al., 2002) อย่างไรก็ตาม โปรโตคอล (Protocol) การกระตุ้นการตกไข่
พร้อมกันหลายใบเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนและคุณภาพของตัวอ่อน ซึ่งฮอร์โมนที่นิยมใช้ในการกระตุ้น
การตกไข่พร้อมกันหลายใบในปัจจุบัน คือ Follicle Stimulating Hormone (FSH) ที่มีค่าครึ่งชีวิตในโค
ประมาณ 5 ชั ่วโมง (Demoustier et al., 1988) ทำให้ต้องมีการฉีดทุก 12 ชั ่วโมงทางกล้ามเนื้อ              
ต่อเนื ่องเป็นเวลา 4 - 5 วัน ส่งผลให้ต้องมีการจับบังคับสัตว์บ่อย ก่อให้เกิดความเครียดในสัตว์                       
และเกิดข้อผิดพลาดในการฉีดฮอร์โมนได้ง่าย โดยความเครียดที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการตอบสนองการ
กระตุ ้นการตกไข่พร ้อมกันหลายใบ คุณภาพและจำนวนของตัวอ่อนที ่ลดลง ( Bo et al. , 1994)                          
ดังนั้น จึงมีการพัฒนาโปรโตคอลทางเลือกในการฉีดฮอร์โมน FSH เพียง 1 - 2 ครั้งเพื่อง่ายต่อการใช้งาน               
ลดค่าใช้จ่าย ลดแรงงาน ลดความเครียดที่เกิดจากการบังคับสัตว์ และเพิ่มการตอบสนองในการกระตุ้น
การตกไข่พร้อมกันหลายใบ (ธนพร และคณะ, 2562) 
 2.4.3 การใช้ฮอร์โมน FSH ในโค   
 ฮอร์โมนที ่ใช้ในการกระตุ ้นเพิ ่มการตกไข่ (Super Qvulation) ในโค ดำเนินการครั ้งแรก                   
เมื่อปี ค.ศ. 1970 ที่ วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา (Bo and Mapleetoft, 2014) และในปัจจุบันมีการผลิตตัว
อ่อนจากการ Super Ovulation เป็นวิจัยการผลิตตัวอ่อนโค ที่นิยมดำเนินการในอเมริกาเหนือ ยุโรป        
และเอเชีย โดยในปี 2016 ทั่วโลกมีการผลิตตัวอ่อนโดยการกระตุ้นเพิ่มการตกไขในโคเนื้อ 401,161 ตัว
อ่อน โดยตัวอ่อน โคเนื้อที่ผลิตในห้องปฏิบัติการทั่วโลก 280,865 ตัวอ่อน แต่สำหรับในทวีปอเมริกาใต้    
ตัวอ่อนโคส่วนใหญ่ได้ จากการผลิตในห้องปฏิบัติการ สำหรับเอเชีย 9.18 เปอร์เซ็นตข์องตัวอ่อนที่ย้ายฝาก 
เป็นตัวอ่อนที่ได้จาก Super Ovulation (Viana et al., 2017) ฮอร์โมนที่สามารถใช้ในการกระตุ้นเพิ่มการ
ตกไข่ ได ้แก ่ ฮอร ์โมนที ่ม ีฤทธ ิ ์ของ FSH ฮอร ์โมนที ่สก ัดจากต่อมใต ้สมอง (Pituitary Ektraets)                 
ซึ่งสุกรเป็นแหล่งที่สำคัญ ฮอร์โมนจากม้าท้อง (ECG) และฮอร์โมนจากสตรีวัยทอง Human Menopausal 
Gonadotropin (HMG) โดยฮอร์โมนที่สกัดจากต่อมใต้สมองเป็นที่นิยมมากที่สุด (Kulee et al., 2019) 
โดยมีชื่อทางการค้าแตกต่างกันไป  โดยทั่วไปในการฉีดฮอร์โมน FSH จะดำเนินการในช่วงเวลาของระยะ
รอบประมาณวันที่ 8 - 12 ของ วงรอบซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดคลื่นที่ 2 หรือ 3 ของ Follicle บนรังไข่
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จำนวนมาก หากเป็น FSH จากต่อมใต้ สมองม้าฉีดว ันละ 2 ครั ้ง เป็นเวลา 3  - 5 ว ัน (Bo and 
Mapleetoft, 2014) ต่อมาได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางลดจำนวนครั้งของการฉีด  เพื่อประหยัด
แรงงาน โครงการผลิตสารหนืดที่ทำให้ฮอร์โมนเข้าสู่ร่างกายอย่างช้า ๆ (Kimura, 2016) ซึ่งพบว่าการฉีด
ฮอร์โมน วันละ 2 ครั้ง รวม 8 ครั้ง ให้ผลไม่แตกต่างทางสถิติกับ ฃการฉีดเพียงครั้งเดียวที่ผสมสารหนืด
ร่วมกับฮอร์โมน (Bo et al. 2010, Kimura, 2016) ได้ม ีการศึกษาการควบคุมคลื ่นของ Follicle                       
ใหม่ในวงรอบ เพื่อให้สามารถทำการฉีด FSH ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ต้องนับวัน ในรอบในวงรอบของ
การเป็นสัด โดยมีโปรแกรมการให้ฮอร์โมนที่นิยมนำมาใช้หลายโปรแกรม ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับฮอร์โมน 

Progesterone, Estrogen, GnRH, ProsGotaglandin F2α และม ีบางโปรแกรมที ่ ใช ้  eCG (PMSG)                  
เข้าร่วม (Bo and Mapleetoft, 2014)  
 ธนพร และคณะ (2562) ศึกษาการตอบสนองของรังไข่ต่อการกระตุ้นการตกไข่พร้อมกันหลายใบ
โดยการใช้ฮอร์โมน FSH ที่ทำละลายใน MAP - 550 มิลลิกรัม (สำหรับออกฤทธิ์อย่างช้า) ในโคนมลูกผสม
พันธุ์ไทยโฮลสไตน์ ผลการศึกษาพบว่า โคทุกตัวแสดงอาการเป็นสัด โดยโคกลุ่มทดลองและกลุ่มทรีทเมนต์ 
มีจำนวนเฉลี่ยของฟอลลิเคิลขนาดใหญ่ (13.3 ± 1.8 และ 12.0 ± 2.0 ใบ ตามลำดับ) จำนวนเฉลี่ยของ
คอร์ปัสลูเทียม (10.7 ± 1.09 และ 10.0 + 1.79 ใบ ตามลำดับ) จำนวนเฉลี่ยของฟอลลิเคิลที่ไม่ตกไข่                    
(2.0 ± 0.51 และ 1.7 ± 0.61 ใบ ตามลำดับ) อัตราการตกไข่ (83.2 ± 4.95 และ 82.8 ± 8.29 เปอร์เซน็ต์ 
ตามลำดับ) และการตอบสนองของรังไข่ (12.67 ± 0.62 และ 11.67 ± 1.63 ใบ ตามลำดับ) ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิต ิ (P>0.05) ดังนั ้นจึงสรุปได้ว ่า โปรโตคอลการฉีดฮอร์โมน FSH ที ่ละลายใน                   
MAP - 5 - 50 มิลลิกรัม แบ่งฉีด 2 เข็มห่างกัน 48 ชั่วโมง ทางกล้ามเนื้อ สามารถกระตุ้นการเจริญของ
ฟอลลิเคิล และการตกไข่หลายใบในโคนมลูกผสมไทย - โฮลสไตน์ได้เทียบเท่ากับโปรโตคอลพื้นฐานที่ฉีด
ฮอร์โมนวันละ 2 ครั้ง  
 

ตารางท่ี 2.14 ผลของการกระตุ้นการตกไข่ด้วยฮอร์โมน FSH  
 

ฮอร์โมน กลุ่มการทดลอง Follicular Number (Follicles) Numbers of CL 
 
 

FSH 

กลุ่มควบคุม 
(FSH 400 มก.) 

13.3+1.8 10.7+1.09 

กลุ่มทรีทเมนต์ 
(FSH 400 มก.ละลายใน 

MAP-5 50 มก.) 

 
12.0+2.0 

 
10.0+1.79 

ที่มา : ธนพร และคณะ (2562)  
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 2.4.4 การใช้ฮอร์โมน PMSG ในโค 
 ฮอร์โมนเพรกแนนท์แมร์ซีรั่มโกนาโดโทรปิน (Pregnant Mare Serum Gonadotropin ; PMS) 
เป็นไกลโคโปรตีนฮอร์โมนที ่ออกฤทธิ ์ทั ้ง FSH และ LH (Murphy et al., 1991) มีค่าครึ ่งชีว ิตยาว               
40 ชั่วโมง และคงอยู่ในกระแสเลือดโคได้นานกว่า 10 วัน การกระตุ้นเพิ่มการตกไข่ (Superovulation)       
ด้วยฮอร์โมน PMSG จะฉีดเพียงครั้งเดียว (Deilemanetal., 1993)  
 เด่นพงษ์และคณะ (2555) ศึกษาการตอบสนองของรังไข่ของโคพื้นเมืองไทย (Bos Indicus)         
ต่อการกระตุ้นเพิ่มจำนวนฟอลลิเคิลด้วยฮอร์โมนเพรกแนนท์แมร์ซีรั่มโกนาโดโทรปิน (Pregnant Mare 
Serum Gonadotropin ; PMSG) สำหร ับการเจาะเก ็บโอโอไซต ์ด ้วยว ิธ ี  Ovumpick - up (OPU)                
โคพันธุ์พื้นเมืองไทยเพศเมีย อายุ 2 - 11 ปีควบคุมการเป็นสัดโดย การสอด CIDR ร่วมกับการฉีดฮอร์โมน 
Estradiol - 17b และ PGF2a กระตุ ้นเพิ ่มจำนวนฟอลลิเคิลโดยฉีด PMSG ในขนาด 1000IUต่อตัว              
หลังเกิดการตกไข่ 1 วัน ผลการศึกษาพบว่าโคสาวและแม่โคเร ิ ่มแสดงอาการเป็นสัดในชั ่วโมงที่                         
39.43 ± 5.64 และ 46.29 ± 5.64 ตามลำดับ ในวันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 หลังฉีดฮอร์โมน PMSG โคท้ังสอง
กลุ่มมีจำนวนฟอลลิเคิลในแต่ละวัน เพิ่มขึ้นแตกต่างกัน (6.93 ± 0.57, 10.57 ± 0.57, 12.25 ± 0.57 
ฟอลลิเคิล) (P<0.05) แต่เมื ่อเปรียบเทียบระหว่างโคสาวและแม่โค พบว่า หลังฉีดฮอร์โมน PMSG                          
โคสาวมีจำนวนฟอลลิเคิลมากกว่าแม่โค (P<0.05) ซึ่งจำนวนและขนาดของฟอลลิเคิลเฉลี่ยในแต่ละวัน                  
มีความแตกต่างกัน (P<0.05) จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าการให้ฮอร์โมน PMSG ที่ระดับ 1000IUต่อตัว
หลังเกิดการตกไข่ 1 วัน ในโคพ้ืนเมืองไทยสามารถกระตุ้นเพ่ิมจำนวนฟอลลิเคิลได้ซึ่งวันที่เหมาะสมสำหรับ
การเจาะเก็บโอโอไซต์ด้วยวิธี OPU คือวันที่ 2 - 3 หลังการให้ฮอร์โมน PMSG โดยในโคสาวมีจำนวนฟอลลิ
เคิลเพิ่มขึ้นมากกว่า  แม่โคแต่ขนาดของฟอลลิเคิลไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางท่ี 2.15 เปรียบเทียบผลของการใช้ฮอร์โมน PMSG 
 

ฮอร์โมน Day Follicular Number (Follicles) Follicular Diameter (mm) 
  

Day1 
Day2 
Day3 

Heifers Cows Heifers Cows 
PMSG 7.79+0.81 6.07+0.81 5.17+0.15 4.94+0.15 

 11.64+0.81 9.50+0.81 5.96+0.15 6.21+0.15 
 13.50+0.81 11.00+0.81 7.84+0.15 8.16+0.15 

ที่มา : เด่นพงษ์ และคณะ (2555) 
 

2.4.5 การใช้ฮอร์โมน hCG (Human Chorionic Gonadotropin)   
 Human Chorionic Gonadotropin (hCG) พบได้ในปัสสาวะผู้หญิงที่ตั้งท้อง ฮอร์โมนนี้ผลิตขึ้น
จาก Syncytiotrophoblastic Cell ซึ่งอยู่ที่รกในคนสามารถพบ hCG ได้หลังจากตกไข่ประมาณ 8 วัน  
ซึ่งตรงกับประมาณ 1 วันหลังจากการฝังตัวของลูกอ่อน hCG เปลี่ยน Corpus Luteum ที่อยู่ในช่วง
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หลังจากการตกไข่ ให้คงอยู่ไปในช่วงตั้งท้องและโดยเหตุที่ hCG นี้เกิดข้ึนเร็วในคนที่ตั้งท้องดังนั้นจึงใช้เป็น
ตัวตรวจการตั้งท้องโดยวิธีทางอิมมูลวิทยา 
 hCG มีฤทธิ์คล้าย LH ในการทำให้เกิดการตกไข่ ดังนั้นจึงนำมาใช้ในการรักษาแม่โคที่เกิดถุงน้ำ    
ในรังไข่ (Cyst) และใช้กระตุ ้นให้เกิดการตกไข่ในสภาพต่าง ๆ กัน นอกจากนั้นยังใช้ศึกษาเกี ่ยวกับ                 
ตัวจับของ LH เพราะว่า hCG จะแย่งจับกับตัวจับเดียวกัน 
 อารีย์ และคณะ (2556) ศึกษาผลของวิธีการเหนี่ยวนำการตกไข่และผสมเทียมแบบกำหนดเวลา
ต่ออัตราการตกไข่ จำนวนคอร์ปัสลูเทียม (Corpus Luteus, CL) และอัตราการผสมติดในโครีดนม                    
ผลการทดลองพบว่า อัตราการตกไข่กลุ ่มควบคุมและกลุ ่ม MTAI ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ                  
จำนวน CL ในวันที่ 5 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่จำนวน CL ในวันที่ 8 และ 12 ในโคกลุ่ม MTAI 
มากกว่ากลุ ่มควบคุม (1.4 ± 0.1 และ 1.4 ± 0.1 เทียบกับ 0.8 ± 0.1 และ 0.8 ± 0.1 ตามลำดับ)                   
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)  
 

ตารางท่ี 2.16 ผลของการกระตุ้นการตกไข่ด้วยฮอร์โมน hCG  
 

ฮอร์โมน กลุ่มการทดลอง numbers of CL 
 

hCG 
กลุ่มควบคุม 0.8+0.1 

กลุ่ม MTAI 
(hCG 3,000 IU) 

1.4+0.1 
 

ที่มา : อารีย์ และคณะ (2556) 
  

 2.4.6 น้ำเชื้อแบบแยกเพศ 
 ปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคอย่างหนึ่ง คือ การบริหารจัดการขยายตัวของฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็น                 
โคเนื้อหรือโคนม เจ้าของฟาร์มต่างตระหนักดีถึงปัญหาสำคัญนี้ ทั ้งนี้ ฟาร์มโคเนื้อ  - โคนม ต่างล้วน                     
มีความต้องการลูกโคตรงตามเพศที่ต้องการเพิ่มประชากรโคให้มีจำนวนที่ต้องการ แม้ว่าการผสมเทียม               
จะเป็นวิธ ีการที ่สำคัญในการเพิ ่มปริมาณโค แต่ก็ยังกำหนดเพศของลูกโคไม่ได้ผลตามเป้าหมาย               
ที่วางไว้ ทำให้เสียเวลาเสียโอกาสในการทำกำไรให้แก่ผู ้เลี ้ยงโค  การผลิตโคเนื ้อสำหรับการบริโภค                  
ในประเทศไทย ยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ ทั ้งปริมาณและคุณภาพ โดยการผลิตโคเนื้อ                 
ให้เพียงพอในการบริโภคนั ้น จำเป็นต้องมีโคเพสเมียและโคต้นน้ำเพิ ่มขึ ้น จำนวน 5  - 6 แสนตัว                
ในการเพิ่มประชากรโคเนื้อ ซึ่งธรรมชาติอัตราส่วนการเกิดลูกเพศเมีย  : ลูกเพศผู้ มีค่าเป็น 1 : 1 หรือ                
50 : 50 ซึ่งการกำหนดเพศของลูกท่ีจะเกิดมาให้เป็นเพศเมียมากกว่าเพศผู้ต้องใช้เทคโนโลยีในการคัดแยก
อสุจิ 
 ปัจจ ุบ ันเทคโนโลย ีการคัดเพศต ัวอส ุจ ิ ม ีหลายว ิธ ีท ี ่น ิยมทำกันแต่ละว ิธ ีจะมีข ั ้นตอน                   
และความแม่นยำ ในการเกิดลูกโคเพศตามที่ต้องการ ข้อดีของการใช้น้ำเชื้อแยกเพศ คือ สามารถกำหนด
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เพศลูกโคที่จะเกิดได้ว่าจะให้เป็นเพศใด และจะให้มีจำนวนเท่าไรในแต่ละปี ซึ่งเป็นการย่นระยะเวลา           
ในการขยายกิจการของฟาร์มได้ผลดีกว่าการผสมเทียมทั่วไป อีกทั้งช่วยเหลือโคที่มีพันธุกรรมที่ดีได้ด้วย 
เช่น เป็นโคที ่แข็งแรงและมีการเจริญเติบโตที ่เร็วขึ ้น ใน 1 หลอดน้ำเชื ้อผสมเทียมขนาด 0.25 ซีซี            
จะมีน้ำเชื้อพันธุ์โคที่ทำการแยกเพศแล้ว 2.1 ล้านตัว ตามมาตรฐานสากล ซึ่งก็พอเพียงต่อการผสมเทียม     
ในแต ่ละคร ั ้ ง  “สำหร ับอ ัตราการผ สมต ิดน ั ้ น เป ็นอ ัตรา เท ่ าก ับการใช ้น ้ ำ เช ื ้ อ โดยท ั ่ ว ไป                            
น้ำเชื ้อที ่ผลิตโดยเทคโนโลยีแยกเพศ จึงนับเป็นเทคโนโลยีที ่ตอบโจทย์ของการจัดการฟาร์มโคได้ดี                        
ยิ่งในปัจจุบัน เพราะน้ำเชื้อชนิดนี้เทียบได้กับเป็นอาวุธสำคัญเลยทีเดียวที่จะช่ว ยให้ธุรกิจฟาร์มโคเนื้อ             
และโคนม เติบโตเป็นไปตามแผนที่วางไว้ อีกทั้งช่วยให้ได้โคตามเพศ ตามจำนวนที่ต้องการได้โคที่แข็งแรง 
เติบโตอย่างรวดเร็ว และควบคุมปริมาณโคได้ตามกำหนดเวลาด้วย 
 การขยายฟาร์มโคนมแบบใช้น้ำเชื้อกำหนดเพศในเวลา 5 ปี จะเห็นได้ว่า ถ้าฟาร์มของเกษตรกร      
มีแม่โคนม 10 แม่ ใช้ผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแยกเพศ เวลาผ่านไป 5 ปี จะสามารถได้ผลผลิตโครวม 90 ตัว 
แยกเป็นแม่โค 40 ตัว ลูกโคเพศเมียที ่เกิดจากแม่เดิมและแม่ใหม่ 50 ตัว คิดจากการผสมติด 100 
เปอร์เซ็นต ์แต่ถ้าคิดจากการผสมติด 90 เปอร์เซ็นต ์ปริมาณก็จะลดลงไปตามสัดส่วน” 
 ถ้าผู้เลี้ยงโคสามารถควบคุมปัจจัยการผลิตลูกโคได้ตามความต้องการ จะช่วยให้ธุรกิจการเลี้ยงโค
ในบ้านเราเติบโตไปได้ดี ทั้งโคเนื้อและโคนม โดยเฉพาะโคเนื้อที่ในปัจจุบันขาดตลาด เพราะเวลานี้                  
ผู ้เล ี ้ยงโคมีจำนวนลดลงมาก ทำให้ตลาดมีความต้องการเนื ้อโคมากขึ ้น หรือการที ่ส ั ่งเนื ้อโคชั ้นดี                  
เข้ามาบริโภคก็จะลดลงเพราะเมื่อถึงวาระที ่ต้องเปิดเสรีทางการค้าแล้ว จะทำให้มีการนำเ ข้าเนื ้อโค              
จากต่างประเทศมากขึ้น 
 

2.5 แอพพลิเคชั่น 
การศึกษาวิจัยและพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่นการจัดการฟาร์มจากการป้อนข้อมูล บันทึก         

และประมวลผลข้อมูลโคเนื้อที่เลี้ยงภายในฟาร์ม เพื่อช่วยยกระดับการพัฒนารูปแบบให้ใช้งานง่ายแบบ
พกพา และสามารถเก็บข้อมูลไว้บน Cloud ง่ายต่อการประเมินผลและวิเคราะห์ศักยภาพของฟาร์ม
เกษตรกรกลุ่มเกษตรกร และพื้นที่ จากการสร้างแอพพลิเคชั่น ด้านข้อมูลพันธุ์ประวัติ ด้านสมรรถนะ               
การเจริญเติบโต ด้านการสืบพันธุ ์ ด้านการสุขาภิบาล ตลอดจนประมวลผลเป็นต้นทุนการผลิต                 
และทำนายผลตอบแทนจากสมการคำนวณต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้เกษตรกรทราบฐานข้อมูลการ
บริหารจัดการงานฟาร์ม รวบถึงจุดบกพร่อง เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาตรงจุด เพื่อใช้จัดทำฐานข้อมูล              
นำร่องเป็นการพัฒนาให้เป็นตัวอย่างนำร่องในด้านปศุสัตว์ของจังหวัดนครพนม รวมถึงการเชื่อมต่อระบบ
สารสนเทศ เป็นการทำสร้างฐานข้อมูลที่อ้างอิงสภาพพ้ืนที่จริงประกอบ เพราะวิธีการนี้ทำให้เห็นภาพรวม
ทั้งภาพเชิงกว้างและเชิงลึกได้ดีที่สุด เร็วที่สุด (ธนพัฒน์ และคณะ, 2559) 
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         1. เข้า GooGle เพ่ือค้นหา       2. เลือก แอพพลิเคชั่น (Zyan Beef) 
 

    
 

                  3. เข้าใช้งาน (หน้าแอพพลิเคชั่น)     4. กรอกรายละเอียด เพ่ือเข้าใช้งาน 
                                          (กรณีที่เป็นสมาชิกแล้ว) 

 

    
 

                 5. กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนใช้งาน       6. ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย 
                (กรณี ยังไม่ได้เป็นสมาชิก) 
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                           7. เข้าระบบใช้งาน                8. ข้อมูลการบริหารจัดการฟาร์ม 
 

    
 

                 9. รายละเอียดประวัติสัตว์ในฟาร์ม          10. จำนวนสัตว์ในฟาร์ม 
 

 
 

11. วัน/เวลา/ประวัติการตั้งท้องสัตว์ในฟาร์ม 
 

ภาพที่ 2.4 ขั้นตอนการเข้าใช้แอพพลิเคชั่น Zyan beef 
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2.6 การคัดเลือกสายพันธุ์โคเนื้อ เพื่อการส่งออก 
1. การคัดเลือกโคเนื้อเพศผู้ โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน หรือผู้ประกอบการ หรือผู้รวบรวมโคเนื้อ

ในพื้นที่ หาซื้อโคเนื้อเพศผู้ ช่วงอายุ อายุ 2 ½ - 4 ปี แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 โคเนื้อที่หาซื้อ              
ในประเทศ ส่วนใหญ่จะได้จากเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 87.41 เปอร์เซ็นต ์และได้จากภาคอ่ืน ๆ 
เช่น ภาคกลาง 5.84 เปอร์เซ็นต์ ภาคตะวันออก 4.37 เปอร์เซ็นต์ และภาคอื่น ๆ 2.38 เปอร์เซ็นต์ โคเนื้อ
ลูกผสมบราห์มัน น้ำหนักก่อนเข้าขุนประมาณ 380 - 460 กิโลกรัม โคเนื้อลูกผสมสายเลือดชาโรเล่ส์ 
น้ำหนักก่อนเข้าขุนประมาณ 420 - 560 กิโลกรัม. และ แบบที่ 2 โคเนื้อที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 
ผ่านบริเวณด่านของ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นโคพ้ืนเมือง ที่ไล่ต้อน
มาจากประเทศ บังกลาเทศ และอินเดีย ผ่านเส้นทางเข้าประเทศพม่า เพื่อมาจำหน่ายผ่านประเทศไทย 
เป็นพันธุ์โคเนื้อพื้นเมือง โคเนื้อที่ผ่านการขุนที่มีอายุ 3 - 6 ปี น้ำหนักก่อนเข้าขุนประมาณ 280 - 340 
กิโลกรัม 

2. ลักษณะคุณภาพโคขุนเพื่อการส่งออกที่ผ่านเส้นทาง  R9 และ R12 จากผลรวมจำนวนโคขุน      
ที ่เลี ้ยงในพื้นที ่ทำการเก็บข้อมูลเกษตรกร หรือผู ้ประกอบการเลี ้ยงโคขุน จำนวน 112 ราย พบว่า                    
ภาพรวมการเลี้ยงโคขุนทั้ง 3 ชนิด จำนวน 127.31 ตัวต่อราย แต่โคเนื้อที่ผ่านการขุนเพื่อการส่งออก 
จำนวน 96.51 ตัวต่อราย สามารถจำแนกปริมาณเลี ้ยงโคเนื ้อล ูกผสมบราห์มัน โคเนื ้อพื ้นเม ือง                       
และโคเนื้อลูกผสมชาโรเล่ส์ เท่ากับ 80.37, 17.07 และ 2.56 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการคิดปริมาณการส่งออก
โดยผ่านพ่อค้า หรือผู้รวบรวมโคขุนเพ่ือส่งออก พบว่า ปริมาณเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน โคเนื้อพ้ืนเมือง 
และโคเนื้อลูกผสมสายเลือดชาโรเล่ส์ เท่ากับ 76.09 , 21.42 และ 2.56 เปอร์เซ็นต์ (ดังตารางที่ 2.17)            
จะพบข้อมูล ปริมาณการเลี ้ยงโคเนื ้อลูกผสมบราห์มัน และโคเนื ้อลูกชาโรเล่ส์จะสูงกว่าปริ มาณ                       
การส ่งออกเล ็กน ้อย เน ื ่องจากโคข ุนบางต ัวม ีตำหน ิ ผ ู ้ร ับซ ื ้อไม ่ต ้องการ เป ็นโคข ุนตกเกรด                            
ผ ู ้ เล ี ้ยงทำการจำหน ่ายต ่อ ในพื ้นท ี ่  ยกเว ้นปร ิมาณการเล ี ้ยง โคพื ้นเม ือง 17.07 เปอร ์ เซ ็นต์                                     
แต่มีปริมาณโคพื้นเมืองส่งออก 21.42 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากผู้เลี ้ยงโคพื้นเมืองขุนจะต้องไปรวบรวม                  
หรือติดต่อประสานงานกับผู้ที่เลี้ยงโคพื้นเมืองขุนมาเพิ่มตามปริมาณการขนส่งต่อครั้งให้ได้จำนวนครบ                 
ตามต้องการ  
   ลักษณะการคัดเลือกโคเข้าขุน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   2.1 โคเนื้อลูกผสมบราห์มัน ที่มีสายเลือด 50 - 75 เปอร์เซ็นต ์เป็นโคเนื้อที่มีปริมาณการ
ส่งออก 76.09 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่จะเป็นโคเนื้อลูกผสมบราห์มันมาจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลาง เป็นโคเนื้อที่ผ่านการขุนที่มีอายุ 2 ½  - 4 ปี น้ำหนักก่อนเข้าขุนประมาณ 380 - 460 
กิโลกรัม ใช้ระยะเวลาในการขุน 3 - 5 เดือน จะได้น้ำหนักหลังการขุนประมาณ 570 - 740 กิโลกรัม           
(ดังตารางที่ 2.18) 
   2.2 โคเนื้อพื้นเมือง หรือโคเนื้อพื้นเมืองที่นำเข้าผ่านด่าน แม่สอด จังหวัดตาก และด่าน
กาญจนบุรี ข้ามฝั ่งจากเขตแดนประเทศพม่า เป็นโคเนื ้อที ่มีปริมาณการส่งออก 26.43 เปอร์เซ็นต์         
เป็นโคเนื้อที่ผ่านการขุนที่มีอายุ 3 - 6 ปี น้ำหนักก่อนเข้าขุนประมาณ 240 - 280 กิโลกรัม ใช้ระยะเวลา
ในการขุน 3 - 4 เดือน จะได้น้ำหนักหลังการขุนประมาณ 360 - 450 กิโลกรัม (ดังตารางที่ 2.18) 
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 2.3 โคเนื้อลูกผสมชาโรเล่ส์ ที่มีสายเลือด 50 - 75 เปอร์เซ็นต ์เป็นโคเนื้อที่มีปริมาณการ
ส่งออก 2.49 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่จะเป็นโคเนื้อลูกผสมลูกผสมชาโรเล่ส์มาจากพ้ืนที่ภาคกลาง เป็นโคเนื้อ
ที่ผ่านการขุนที่มีอายุ 2 ½ 4 ปี น้ำหนักก่อนเข้าขุนประมาณ 420 - 510 กิโลกรัม ใช้ระยะเวลาในการขุน 
4 - 6 เดือน จะได้น้ำหนักหลังการขุนประมาณ 670 - 840 กิโลกรัม 
 

 

ตารางท่ี 2.17 เปรียบเทียบปริมาณการเลี้ยงโคขุนและปริมาณการส่งออกโคขุน 
 
 

ชนิดโคเนื้อ 
ปริมาณการเลี้ยง 

(ตัว/ปี) 
เปอร์เซ็นต์ 

ปริมาณส่งออก 
(ตัว/ปี) 

เปอร์เซ็นต์ 

1. โคเนื้อลูกผสมบราห์มัน 102.32 80.37 73.43 76.09 
2. โคเนื้อพ้ืนเมือง 21.73 17.07 20.67 21.42 
3. โคเนื้อลูกผสมชาโรเล่ส์ 3.26 2.56 2.41 2.49 

รวม 127.31 100.00 96.51 100.00 
ที่มา : จิตติยา (2560) 

 

ตารางท่ี 2.18 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นตก์ารส่งออกและน้ำหนักโคในแต่ละประเภท 
 

โคเนื้อ 
ปริมาณการ
ส่งออก (%) 

อายุ 
(ปี) 

น้ำหนัก 
ก่อนเข้าขุน 

(กก.) 
หลังเข้าขุน 

(กก.) 
เพิ่มหลังขุน 

(กก.) 
1. ลูกผสมสายเลือดบราห์มัน 76.09 2 ½  - 4 380 – 460 570 - 740 190 - 280 
2. พ้ืนเมือง 21.42 3 - 6 240 – 280 360 - 450 120 - 170 
3. ลูกผสมสายเลือดชาโรเล่ส์ 2.49 2 ½  - 4 420 – 510 670 - 840 250 - 330 

ที่มา : จิตติยา (2560) 
 

    
 

              ภาพที่ 2.5 โคเนื้อลูกผสมสายเลือดบราห์มัน    ภาพที่ 2.6 โคเนื้อพ้ืนเมือง 
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           ภาพที่ 2.7 โคเนื้อลูกผสมสายเลือดชาโรเล่ส์  ภาพที่ 2.8 โคเนื้อลูกผสมสายเลือดแบรงกัส 
 

2.7 วิถีการตลาดของห่วงโซ่มูลค่าการค้าโคเนื้อ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1) การผลิตโคเนื้อต้นน้ำ แหล่งที่มาของโคเนื้อก่อนนำเข้าขุนมาจาก 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 
คือ ลูกโคเนื้อที ่เกิดในประเทศ 73.41 เปอร์เซ็นต์ เป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเลี ้ยงโคแม่พันธุ์            
ผลิตลูกโค จนถึงอายุประมาณ 2 - 3 ปี ส่วนใหญ่จะได้จากเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60.82 
เปอร์เซ็นต์ มาจากเกษตรกรรายย่อยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่รวบรวมได้จากตลาดนัดโค  - 
กระบือในพื้นที่ต่าง ๆ และได้จากภาคอื ่น ๆ เช่น ภาคกลาง 5.84 เปอร์เซ็นต์ ภาคตะวันออก 4.37 
เปอร์เซ็นต ์และภาคอ่ืน ๆ 2.38 เปอร์เซ็นต ์และเส้นทางที่ 2 โคเนื้อที่เคลื่อนย้ายมาจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
26.59 เปอร์เซ็นต ์ตามแนวชายแดนที่ผ่านจุดผ่อนปรนหรือด่านต่าง ๆ  
 2) การผลิตโคเนื้อกลางน้ำ หรือการผลิตโคขุน ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  - เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่มีอาชีพเลี้ยงโคขุน หาซื้อหรือรับโคเนื้อเพศผู้ที่ได้อายุ
และลักษณะที่ผ่านการคัดเลือกเข้าขุน โดยโคเนื ้อที ่นำเข้าขุนได้มาจากแหล่งโคเนื ้อต้นน้ำดังกล่าว 
ระยะเวลาที่ขุน 3 – 5 เดือน 
  - พ่อค้าคนกลางในการหาซื ้อโคขุนในฟาร์มต่าง ๆ ในปัจจุบ ันมีบทบาทน้อยลง             
มีความเกี่ยวของในวงการธุรกิจโคขุน เพื่อการส่งออกไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 2.9) ของปริมาณโคขุน      
ที่ส่งออก ส่วนใหญ่มีหน้าที่รับซื้อโคขุนตกเกรด ไปส่งให้โรงฆ่าหรือเขียงเนื้อในพื้นที่ภาคกลาง 
  - ผู ้รวบรวมในพื้นที ่ ที ่เป็นคนไทย หรือคนไทยศาสนาอิสลามมีสัดส่วนไม่เกิน 23 
เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 2.9) มีหน้าที่เดินทางคัดเลือกโคขุนในฟาร์มต่าง ๆ จากจำนวนการสั่งของพ่อค้าชาว
เวียดนาม 
  - ผู้รวบรวมต่างพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นผู้รวบรวมต่างประเทศที่มาจากประเทศเวียดนาม             
มีสัดส่วน 75 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที ่ 2.9) ของปริมาณโคขุนที ่ส ่งออก มีประมาณ 7 รายขนาดใหญ่                  
ที่จัดหา รวบรวมโคขุนเพื่อส่งไปยังประเทศเวียดนาม เฉลี่ย 624.34 ตัวต่อรายต่อเดือน และอีก 5 ราย
ขนาดปานกลาง เฉลี่ย 261.48 ตัวต่อรายต่อเดือน 
  - ผู้ส่งออกโคขุนผ่านเส้นทางมุกดาหารและนครพนม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มท่ี 1 
เป็นบริษัทที ่จดทะเบียน มีเพียง 2 บริษัท ทั ้ง 2 บริษัท ทำหน้าที ่ในการเดินเอกสารและเสียภาษี                 
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จากผู ้รวบรวมโคขุน และยังส่งออกผ่านสะพานทั้ง 2 แห่ง ทั ้งสะพานมิตรภาพไทย  - ลาว แห่งที ่ 2            
(จังหวัดมุกดาหารหรือเส้นที่ R9) และสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 (จังหวัดนครพนมหรือเส้นที่ 
R12)  
 

 
 

ภาพที่ 2.9 วิถีเส้นทางการตลาดของโคเนื้อขุนไทย 
ที่มา : จิตติยา (2560)  

 
 

ฟาร์มที่เลี้ยงโคขุน 

 

แม่ค้าปลีก 

 

โรงชำแหละ 

จำหน่ายในประเทศเวียดนาม 63.51% 

ผู้รวบรวมในพื้นที่ 

ผู้บริโภค 

 

ผู้รวบรวมต่างประเทศ 

ผู้ส่งออก 

สะพานแห่งท่ี 2 (มุกดาหาร) 

73.41 % 

ผู้บริโภค 

 

75 % 

พ่อค้าส่ง 

โคเนื้อต้นน้ำ 

โคเนื้อภายในประเทศ 

โคเนื้อต่างประเทศ 

พ่อค้าคนกลาง 

สะพานแห่งท่ี 3 (นครพนม) 

2 % 23 % 

26.59 % 

17.64 % 82.36 % 

จำหน่ายส่งประเทศจีน 36.49% พ่อค้าส่ง 
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- การชำแหละหรือการแปรรูปโคขุน ตามข้ันตอนดังนี้ 
   1) การขนส่งโคขุนจากพื้นที ่ขุนโคในภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาวทั้ง 2 จังหวัด เพื่อขนส่งต่อไปยังประเทศเวียดนาม 
   2) โคขุนที่เดินทางเข้าไปถึงประเทศเวียดนาม จะกระจายไปยังโรงฆ่า จำนวน 4 
แห่ง ในพ้ืนที่เวียดนาม เพ่ือไปพักประมาณ 1 - 3 วัน เพ่ือรอคิวชำแหละ 
   3) ผู้บริโภคต่างประเทศ ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
    -  ผู้บริโภคชาวเวียดนาม มีสัดส่วนการบริโภคเนื้อโคขุนของประเทศ
ไทย 63.51 เปอร์เซ็นต ์
    - ผู ้บริโภคชาวจีน มีสัดส่วนการบริโภคเนื ้อโคขุนของประเทศไทย 
36.49 เปอร์เซ็นต์ โดยการแปรรูปเป็นเนื ้อส่วนต่าง ๆ ผ่านการแช่แข็งจากโรงงานขนส่งไปจำหน่าย                    
ต่อที่ประเทศจีนตอนใต ้
 



 

70 

การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

บทที่ 3 
วิธีการดำเนินการ 

 

3.1 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 
 1. นายปรีชา    ศิริสม  หัวหน้าโครงการ   
 2. ผศ.ธนพัฒน์     สุระนรากุล ผู้ร่วมโครงการ   
 3. นส.พ.ประหยัด    ศรีโคตร  ผู้ร่วมโครงการ 
 4. นางนวลจันทร์    เพชรนุ้ย  ผู้ร่วมโครงการ 
 5. นางสาวลดาวรรณ    สุระนรากุล ผู้ร่วมโครงการ 
 6. นางสาวเพชรรัตน์    ชัดเจน  ผู้ช่วยโครงการ 
 7. นายเกษม   รักสุจริต  เกษตรจังหวัดนครพนม 
 8. นายสมชาย   อนันตจารุตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
 9. นายพิภพ   เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร 
 10. นางสาวอัมพวา  เพ็ชรกิ่ง  หัวหน้าสำนักงาน กองทุนฟ้ืนฟูและ 
       พัฒนาเกษตรกร จังหวัดนครพนม 
 11. นายสุกิตติ ์   ไกรเกต ุ  ผู้จัดการธนาคารสหกรณ์เพ่ือการเกษตร 
 12. นายทวี   สีชมพู  ผู้ประสานงานโครงการในพื้นท่ี 
 13. นายจันทร์เพ็ญ  วงค์แก้ว  ผู้ประสานงานโครงการในพื้นท่ี 
 14. นายวินัย   ปุรกรณ ์ ผู้ประสานงานโครงการในพื้นท่ี 
 15. รศ. เทอดศักดิ์     คำเหม็ง  ที่ปรึกษาโครงการ 
  

3.2 การจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  
 โครงการจัดการองค์ความรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย                  
ที่พัฒนามาจากปัญหาความต้องการจากและผลกระทบในพื้นที่ เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์            
การผลิตและเลี ้ยงโคเนื ้อที ่มีต้นทุนการผลิตสูงแต่สมรรถนะการเจริญเติบโตที่ มีศักยภาพไม่สูงมาก            
กลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนแบกรับปัญหาการผลิตในด้านปัจจัยต่าง ๆ เช่น ด้านพันธุ์ที่มีต้นทุน          
การซื้อสูงด้านอาหารข้นที่ใช้เลี้ยงผลิตเองไม่เป็น ด้านอาหารหยาบ เช่น การจัดการแปลงหญ้า ถั่ว หรือ
การคัดเลือกพันธุ์หญ้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกเพราะขาดองค์ความรู้ ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ                
เชิงลบมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงในการทำอาชีพการผลิตโคเนื้อในปัจจุบันและอนาคต การแบกรับภาระ
หนี้ส ินที ่ก ู ้จากแหล่งเง ินอื ่น ๆ มาใช้ประกอบอาชีพ รวมถึงเกษตรกรขาดการวางแผนการผลิต                  
และการตลาด ทำให้เกษตรรายย่อยขาดทุน เลิกกิจการในการเลี้ยงโคเนื้อ โคพันธุ์ และโคขุนไปมาก                 
เพราะแบกรับภาระต้นทุนอาหารสัตว์ไม่ไหว ดังนั้น การพัฒนางานวิจัยจากโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่                  
มาพัฒนารูปแบบและวิธีการในการหาวัตถุดิบอาหารทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกร จากความร่วมมือ                 
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ของกลุ ่มเกษตรกร  หรือหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง เช ่น ปศุส ัตว ์จ ังหว ัด ศ ูนย ์พ ัฒนาอาหารส ัตว์                                    
และศูนย์วิจัยทดสอบพันธุ ์สัตว์จังหวัดนครพนม ได้สร้างความร่วมมือในการพัฒน าแบบบูรณาการ                     
จากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่ สามารถแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมที่ใช้ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ ดังนี้             
 กิจกรรมการถ่ายทอดที ่ 1  การผลิตอาหารหยาบ (หญ้าเนเปียร ์ค ุณภาพดีต ่อข้าวโพด)               
ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารเลี้ยงโคเนื้อ  

กิจกรรมการถ่ายทอดที ่  2  การถ่ายทอดความร ู ้และนว ัตกรรมการผลิตอาหารโคเนื้อ                       
ผสมครบส่วน (FTMR) แบบหมัก 

กิจกรรมการถ่ายทอดที่ 3 การใช้ฮอร์โมนในการเหนี่ยวนำการเป็นสัดร่วมกับการใช้น้ำเชื้อ                
แบบแยกเพศวางแผนผลิต 

กิจกรรมการถ่ายทอดที่ 4 การใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ การคัดเลือกสายพันธุ์ และตลาดโคเนื้อ                
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

3.3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 
3.3.1 จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

เช่น ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ปศุสัตว์อำเภอนาทม, ศรีสงคราม,           
ปลาปาก, วังยาง, หว้านใหญ่, หนองสูง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เป้าหมาย 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มเกษตร ผู้เลี้ยงสัตว์ ทั้ง 6 กลุ่ม และองค์กรปกครองท้องถิ่น  

3.3.2 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อในการใช้จัดฝึกอบรม 
3.3.3 การผลิตคู่มือ แผ่นพับ การผลิตสื่อด้วยวีดีโอ และการเผยแพร่ในเว็ปไซด์ 
3.3.4 ลงพ้ืนที่ตรวจสอบสถานที่ใช้จัดฝึกอบรมในแต่ละพ้ืนที่ 
3.3.5 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ต้นแบบผลิตโคเนื ้อครบวงจรแบบพึ ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ ่มสนุก ให้แก่เกษตรกร                 
หรือกลุ่มเกษตร  หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในแต่ละกลุ่มเป็นระยะเวลา 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วันต่อ
กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนผู ้เลี ้ยงโคเนื ้อในจังหวัดนครพนม 4 กลุ ่ม กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนผู ้เล ี ้ยงโคเนื้อ                   
ในจังหวัดมุกดาหาร 2 กลุ ่ม ที ่อยู ่ภายใต้โครงการของฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปศุสัตว์                     
จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งหมด 6 กลุ่ม ดังนี้ 

1) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยงโคเนื ้อคำแม่นาง - สามแยก ตำบลหนองซน อำเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม 

  2) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
  3) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
  4) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
  5) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 
  6) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
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3.3.6 กิจกรรมที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้  
กิจกรรมการถ่ายทอดที่ 1 การผลิตอาหารหยาบ (หญ้าเนเปียร์คุณภาพดีต่อข้าวโพด)           

ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารเลี้ยงโคเนื้อ 
กิจกรรมการถ่ายทอดที่ 2 การถ่ายทอดความรู ้และนวัตกรรมการผลิตอาหารโคเนื้อ                      

ผสมครบส่วน (FTMR)  แบบหมัก  
กิจกรรมการถ่ายทอดที่ 3 การใช้ฮอร์โมนในการเหนี่ยวนำการเป็นสัดร่วมกับการใช้น้ำเชื้อ

แบบแยกเพศวางแผนผลิต 
กิจกรรมการถ ่ายทอดที ่  4 การใช ้แอพพล ิเคช ั ่นโคเน ื ้อ การค ัดเล ือกสายพันธุ์                     

และตลาดโคเนื้อให้เกิดประสิทธิภาพ 
 3.3.7 วิทยากร  
  1) ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ธนพัฒน์  สุระนรากุล สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตร                      
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 
  2) นายปรีชา  ศิริสม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
นครพนม 
  3) นายชินาพัฒน์ สกุลราศีสวย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร              
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 

4) นายสัตวแพทย์ประหยัด  ศรีโคตร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
 

 

3.4 การดำเนินการหรือการถ่ายทอดตามหลักสูตรรายวิชาตามกิจกรรม ดังนี้ 
 การกำหนดตารางการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ ่มสนุก               
การประชุมและติดต่อประสานการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ ประกอบการ         
ที่มีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดกลุ่มสนุก จำนวน 6 กลุ่ม ตามตารางกำหนดวันและเวลาดังกล่าว 
ตลอดจนการจัดเรียงกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางกำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 จำนวน 3 วัน  

หมายเหตุ : อาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า  10.00 - 10.15 น. 
       ช่วงบ่าย 14.45 - 15.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา 
ว/ด/ป 

08.00 - 12.00 น. 
 

 
13.00 - 16.30 น. 

วันที่ 1 1) ลงทะเบียน 
2) พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยี  “การถ่ายทอดนวัตกรรม
และส่งเสร ิมพัฒนากลุ ่มว ิสาหกิจ
ชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจร
แบบพึ ่งพาตนเองเชิงบูรณาการใน
กลุ่มจังหวัดสนุก” 
3)“การวิเคราะห์สถานการณ์โคเนื้อ
และทิศทางธุรกิจโคเนื้อของไทย” 
4) “เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
จัดการฟาร์มโคเนื้อสมัยใหม่ สำหรับ
เกษตรกร”  

1) “ทิศการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น 
Smart Farmer โคเนื้อ” 
2) “ตัวอย่างการบริหารจัดการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อท่ีประสบ 
ความสำเร็จ”   

วันที่ 2 1) “การวางแผนจัดการแปลงหญ้า
อาหารสัตว์”  
2) “สาธิตภาคปฏิบัติการทำอาหาร 
FTMR แบบหมัก”  

 1) “สาธิตภาคปฏิบัติการปลูกหญ้าเน
เปียร์และปลูกข้าวโพด” 

วันที่ 3 1) “การผลิตอาหาร FTMR แบบหมัก 
ใช้เป็นอาหารโคเนื้อที่ยั่งยืน”  
2) “สาธิตภาคปฏิบัติการทำอาหาร 
FTMR แบบหมัก”  

 1) “การตอบปัญหา และข้อซักถาม” 
2) พิธีปิด  
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ตารางท่ี 3.2 ตารางกำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 จำนวน 2 วัน  
 

หมายเหตุ : อาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า  10.00 - 10.15 น. 
       ช่วงบ่าย 14.45 - 15.00 น. 
 

กำหนดการฝึกอบรม 5 ต่อพื้นที ่
ครั้งที่ 1 จำนวน 3 วัน 
วันที ่1 
เวลา 08.00 - 09.00 น.         ลงทะเบียน 

09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี “การถ่ายทอดนวัตกรรม
และส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจร
แบบพ่ึงพาตนเองเชิงบูรณาการในกลุ่มจังหวัดสนุก” 

 09.30 - 10.30  น. “การวิเคราะห์สถานการณ์โคเนื้อและทิศทางธุรกิจโคเนื้อของไทย”  
 10.30 - 10.45  น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.45 - 12.00  น. “เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการฟาร์มโคเนื้อ สมัยใหม่  
                                         สำหรับเกษตรกร”  
 12.00 - 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 
ว/ด/ป 08.00 - 12.00 น. 

 
 13.00 - 16.30 น. 

วันที่ 1 1) ลงทะเบียน 
2) พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยี “การถ่ายทอดนวัตกรรม
และส่งเสร ิมพัฒนากลุ ่มว ิสาหกิจ
ชุมชนต้นแบบผลิตอาหารโคเนื้อครบ
วงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการ
ในจังหวัดนครพนม” 
3)  “การใช้ฮอร์โมนในการเหนี่ยวนำ
การเป็นสัด” 
4)  “การใช ้น ้ำ เช ื ้ อแบบแยกเพศ
วางแผนผลิต” 

1) “สาธ ิตภาคปฏ ิบ ัต ิการการใช้
ฮอร์โมนในการเหนี ่ยวนำการเป็นสัด
ร่วมกับการใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศวาง           
แผนผลิต”  

วันที่ 2 1) “การใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ” 
2 )  “ ส า ธ ิ ต ภ า ค ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ใ ช้
แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ” 

 1) “การคัดเลือกสายพันธุ์ และตลาดโค
เนื้อให้เกิดประสิทธิภาพ” 
2) “การตอบปัญหา และข้อสักถาม” 
3) พิธีปิด 
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 13.00 - 14.30  น. “ทิศการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer โคเนื้อ” 
 14.30 - 14.45  น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 - 16.30  น. “ตัวอย่างการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ประสบ 
                                ความสำเร็จ”  

วันที่ 2 
เวลา 08.30 - 10.30  น. “การวางแผนจัดการแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์”  
 10.30 - 10.45  น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.45 - 12.00  น. “การปลูกข้าวโพดและปลูกหญ้าเนเปียร์ให้ได้คุณภาพและผลผลิตสูง” 
 12.00 - 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 14.30  น. “สาธิตภาคปฏิบัติการปลูกข้าวโพดและปลูกหญ้าเนเปียร์” 
 14.30 - 14.45  น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 - 16.30  น. “สาธิตภาคปฏิบัติการปลูกข้าวโพดและปลูกหญ้าเนเปียร์” (ต่อ)  
วันที ่3 
เวลา 08.30 - 10.30  น. “การผลิตอาหาร FTMR แบบหมัก ใช้เป็นอาหารโคเนื้อที่ยั่งยืน”  
 10.30 - 10.45  น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.45 - 12.00  น. “สาธิตภาคปฏิบัติการทำอาหาร FTMR แบบหมัก”  
 12.00 - 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 14.30  น. “สาธิตภาคปฏิบัติการทำอาหาร FTMR แบบหมัก” (ต่อ) 
 14.30 - 14.45  น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 - 16.30  น. “การตอบปัญหา และข้อสักถาม” 
 16.30 - 16.45  น.     พิธีปิด 
ครั้งที่ 2 จำนวน 2 วัน 
วันที่  1 
เวลา 08.00 - 09.00 น.         ลงทะเบียน 

09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี “การถ่ายทอดนวัตกรรม
และส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตอาหารโคเนื้อครบ
วงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดนครพนม” 

 09.30 - 10.30  น. “การใช้ฮอร์โมนในการเหนี่ยวนำการเป็นสัด”  
 10.30 - 10.45  น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.45 - 12.00  น. “การใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศวางแผนผลิต” 
 12.00 - 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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 13.00 - 14.30  น. “สาธิตภาคปฏิบัติการการใช้ฮอร์โมนในการเหนี่ยวนำการเป็นสัด                                                                                      
   ร่วมกับ 

การใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศวางแผนผลิต” 
 14.30 - 14.45  น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 - 16.30  น. “สาธิตภาคปฏิบัติการการใช้ฮอร์โมนในการเหนี่ยวนำการเป็นสัด
ร่วมกับ การใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศวางแผนผลิต” (ต่อ) 

วันที่ 2 
เวลา 08.30 - 10.30  น. “การใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ” 
 10.30 - 10.45  น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.45 - 12.00  น. “สาธิตภาคปฏิบัติการใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ”  
 12.00 - 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 14.30  น. “การคัดเลือกสายพันธุ์ และตลาดโคเนื้อให้เกิดประสิทธิภาพ” 
 14.30 - 14.45  น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 - 16.30  น. “การตอบปัญหา และข้อสักถาม” 
 16.30 - 16.45  น.     พิธีปิด 
 

 การกำหนดวันและสถานที่ในการอบรมถ่ายทอดโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม “การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ        
ผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก” 
 

ครั้งที่ 1 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคำแม่นาง - สามแยก ตำบลหนองซน อำเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2564 

  ครั้งที่ 2 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ในระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 
  ครั้งที่ 3 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม                       
ในระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2564 
  ครั ้งที ่ 4 วิสาหกิจชุมชนผู ้เลี ้ยงโคเนื ้อ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม             
ในระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2564 
  คร ั ้ งท ี ่  5  ว ิสาหก ิจช ุมชนผ ู ้ เล ี ้ยงโคเน ื ้อ ตำบลหว ้านใหญ่ อำเภอหว ้านใหญ่                        
จังหวัดมุกดาหาร ในระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2564 
  คร ั ้ งท ี ่  6  ว ิสาหก ิจช ุมชนผ ู ้ เล ี ้ ยงโคเน ื ้อ ตำบลหนองส ูงใต ้  อำเภอหนองสู ง                     
จังหวัดมุกดาหาร ในระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2564 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงแผนการจัดอบรมโครงการจากค่าเป้าหมายและผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

กลุ่มเกษตรกร 
จำนวน

ครั้ง 

จำนวนผู้เข้า

รับการ

เผยแพร่ 

(ราย) 

จำนวนผู้เข้าร่วมรับ

การเผยแพร่จริง (ราย) 

วิสาหกิจชุมชนผู ้เลี ้ยงโคเนื ้อคำแม่นาง - สามแยก 

ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม  

2 40 61 

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรี

สงคราม จังหวัดนครพนม 

2 40 48 

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองฮี อำเภอปลา

ปาก จังหวัดนครพนม 

2 40 63 

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง 

จังหวัดนครพนมน 

2 40 54 

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอ

หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 

2 40 43 

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอ

หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

2 40 47 

รวมทั้งหมด 6 240 316 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

78 

การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

3.5 วิธีการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 กิจกรรมการดำเนินการภายในโครงการ 
 

กิจกรรมการถ่ายทอดที ่ 1  การผลิตอาหารหยาบ (ข้าวโพดต่อหญ้าเนเปียร ์ค ุณภาพดี )                   
ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารเลี้ยงโคเนื้อ 
 1 .1  การ เตร ี ยมส ื ่ อ  ประกอบการอบรม เช ่น  เอกสารค ู ่ ม ื อ  ประกอบคำบรรยาย                               
ให้ความรู้ผ่านภาพ เสียง สื่อ Power Point ตัวอย่างใน YouTube และตัวอย่างจริง 
 1.2 การเตรียมพื้นที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภาคบรรยายและภาคสาธิตปฏิบัติที่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนต่าง ๆ 
 1.3 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการสาธิต  
  1. ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด  
  2. พ้ืนที่ในการปลูกสาธิต 
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  3. รถไถ 
  4. ปุ๋ยคอกจากมูลโคเนื้อ 
  5. เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
  6. ไดโนไมค์  
  1.4 ขั ้นตอนการปฏิบัต ิ แบ่งพื ้นที ่สาธ ิตอกเป็น 2 แปลง การปลูกข ้าวโพดอาหารส ัตว์                
และหญ้าอาหารสัตว์ 
  ข้าวโพดอาหารสัตว์    
  1. คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ ก่อนการปลูก แล้วนำไปแช่ในน้ำอุ่น 
  2. เตรียมดิน ไถกลบทิ้งไว้ 1 - 2 สัปดาห์ และไถพรวนดิน 
  3. การวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) ของดินในพื้นที ่ การคำนวณปรับสภาพดิน            
และใส่ปุ๋ยคอก 
  4. การสาธิตการปลูก การจัดพ้ืนที่ทิศทาง ระยะห่างระหว่างแถว ระหว่างต้นที่จะปลูก 
  5. ให้เกษตรกรลงมือทดลองการปลูก 
  6. การปักป้าย และบันทึก วันเวลาที่ปลูก เพ่ือใช้คำนวณวันเวลาที่จะตัดไปทำเป็นอาหาร
โคเนื้อ 
  หญ้าอาหารสัตว์ 
  1. ต ัดท ่อนพ ันธ ุ ์  การค ัดเล ือกต ้นหญ้าเนเป ียร ์ท ี ่ม ีอาย ุ เหมาะสม ร ิ ใบออก                        
แล้วตัดให้เป็นท่อน แต่ละท่อนควรมีจำนวน 2 ข้อปล้อง  
  2. เตรียมดิน ไถกลบทิ้งไว้ 1 - 2 สัปดาห์ และไถพรวนดิน 
  3. การวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) ของดินในพื้นที ่ การคำนวณปรับสภาพดิน              
และใส่ปุ๋ยคอก 
  4. การสาธิตการปลูก การจัดพ้ืนที่ทิศทาง ระยะห่างระหว่างแถว ระหว่างต้นที่จะปลูก 
  5. ให้เกษตรกรลงมือทดลองการปลูก 
  6. การปักป้าย และบันทึก วันเวลาที่ปลูก เพ่ือใช้คำนวณวันเวลาที่จะตัดไปทำเป็นอาหาร
โคเนื้อ 
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ภาพที่ 3.2 ไถพรวนดิน 
 

    
 

    ภาพที่ 3.3 เตรียมแปลงยกร่อง   ภาพที่ 3.4 ปล่อยน้ำเข้าแช่ในร่อง 
 

    
   

                       (ก) การเตรียมท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์  (ข) การปักชำท่อนพันธุ์ 
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                       (ค) การเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์ (ง) การตัดเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 

ภาพที่ 3.5 การปลูกหญ้าเนเปียร์ 
 

    
 

                         (ก) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์      (ข) การหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 
 

    
 

                        (ค) ต้นข้าวโพดที่พร้อมเก็บเก่ียว      (ง) การตัดต้นข้าวโพด 
 

ภาพที่ 3.6 การปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ 
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ภาพที่ 3.7 กิจกรรมการผลิตอาหารหยาบ  
  

 กิจกรรมการถ่ายทอดที่ 2 การถ่ายทอดความรู ้และนวัตกรรมการผลิตอาหารโคเนื ้อผสม              
ครบส่วน (FTMR) แบบหมัก  
 2.1 การเตรียมสื ่อ ประกอบการอบรม เช่น เอกสารคู ่มือ ประกอบคำบรรยาย ให้ความรู้                      
ผ่านภาพ เสียง สื่อ Power Point และตัวอย่างจริง 
 2.2 การเตรียมวัตถุดิบอาหารสัตว์วัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต (ปริมาณต่อครั้งที่ใช้สาธิต) 
  1. หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สด หรือ ต้นข้าวโพดสดสับ 
  2. ฟางข้าวแห้งสับ ขนาด 3 เซนติเมตร 
  3. มันเส้น 
  4. กากปาล์มรวม 11.5 เปอร์เซ็นต ์
  5. รำอ่อน 
  6. กากถั่วเหลือง 
  7. ยูเรีย 
  8. ไดแคลเซียมฟอสเฟต 
  9. แร่ธาตุผสม 
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ตารางท่ี 3.4 ต้นทุนและผลผลิตและต้นทุนหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สดกับข้าวโพด 
 

รายการ 
ผลผลิต 

(กิโลกรัม/ไร่) 
ต้นทุน 

(บาท/ไร่) (บาท/กิโลกรัม) 

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สด 15,600 4,600 0.30 

ต้นข้าวโพด 22,600 6,100 0.27 
 

ตารางท่ี 3.5 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์จากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และข้าวโพด 
 

ลำดับที่ ปัจจัยการผลิต 
จำนวนวัตถุดิบ 

(กิโลกรัม) 

สูตร 1 1/ สูตร 2 2/ 

ราคา/
กิโลกรัม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ราคา/ 
กิโลกรัม 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 หญ้าเนเปียร์ปากช่องสด 620 0.30 186 - - 

2 ต้นข้าวโพดสด 620 - - 0.27 167.4 
3 มันเส้น 175 6.4 1,120 6.4 1,120 

4 กากปาล์มรวม 135 4.2 567 4.2 567 
5 รำอ่อน 36 10.0 360 10.0 360 

6 กากถั่วเหลือง 22 18.0 396 18.0 396 

7 ยูเรีย 4.0 13.0 52 13.0 52 

8 ไดแคลเซียมฟอสเฟต 3.0 6.4 19.2 6.4 19.2 
9 แร่ธาตุ 5.0 10.4 52 10.4 52 

รวม 1,000 2.752 2,752.2 2.733 2,733.2 

หมายเหตุ :  1/ สูตรที่ 1 การใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนผสมในผลิตอาหาร TMR เลี้ยงโคเนื้อ 
            2/ สูตรที่ 2 การใช้ต้นข้าวโพดเป็นส่วนผสมในผลิตอาหาร TMR เลี้ยงโคเนื้อ 
 

ตารางท่ี 3.6 เปรียบสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงโคขุนมีผลต่อสมรรถนะการผลิตและต้นทุน 
 

รายการ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 SEM P-value 
แบบเดิม FTMR FTMR+Mo 

1) น้ำหนักเริ่มต้น (กิโลกรัม) 518 530 544 15.2 - 
2) น้ำหนักส่งโรงงาน (กิโลกรัม) 599 628 686 19.7 * 
3) น้ำหนักเพ่ิม (กิโลกรัม) 81 98 142 8.9 ** 
4) อัตราการเจริญเติบโต (กิโลกรัม/วัน) 0.8 1.4 1.8 0.1 ** 
5) ปริมาณการกินได้ (กิโลกรัม/วัน) 7.7 11.2 11.7 0.7 ** 
6) กำไรเพิ่มจากอาหาร (บาท/วัน/ตัว) 25.2 44.1 90.2 9.38 ** 
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2.3 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต 
  1. ตาชั่งเล็กไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 2. ตาชั่งไม่เกิน 500 กิโลกรัม 
 3. เครื่องผสมอาหาร TMR และรถไถ 
 4. ถุงพลาสติกแบบขุ่น ขนาด 24x40 นิ้ว จำนวน 16 กิโลกรัมต่อครั้ง 
 5. ถุงกระสอบอาหารสัตว์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว จำนวน 80 ใบ 
 6. ปั๊มดูดอากาศ 1 เครื่อง  
 7. มีด 
 8. เชือกฟาง 5 ม้วนต่อครั้ง 
 9. ปากกาเคมี 2 หัว แบบเขียนถาวร 

 2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติการผลิตอาหาร TMR 
  1. เตรียมวัตถุดิบในการทำอาหาร TMR จำนวน 1,000 กิโลกรัม 
  2. ชั่งวัตถุดิบในแต่ละชนิด ให้ครบตามปริมาณที่กำหนดไว้ 
  3. สาธิตการผสมอาหาร TMR ตามระยะเวลาที่กำหนด 
  4. การบรรจุลงในกระสอบ และใช้ปั๊มดูดอากาศออก  
  5. ใช้เชือกฟางมัดถุงพลาสติกด้านใน และมัดปากกระสอบชั้นนอกอีก 1 ชั้น 
  6. ใช้ปากกาเขียนวันที่การผลิต (วันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. .......) 
    

    
 

                            (ก) การเตรียมวัตถุดิบ         (ข) การชั่งวัตถุดิบแต่ละชนิด 
 

    
 

                         (ค) การเทส่วนผสมปลีกย่อย    (ง) คนวัตถุดิบให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 
 

ภาพที่ 3.8 การเตรียมวัตถุดิบอาหารข้นที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหาร TMR 
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                        ภาพที่ 3.9 การบดสับย่อย         ภาพที่ 3.10 เครื่องผสมอาหาร  
                              หญ้าให้เป็นชิ้น                          TMR แบบเคลื่อนที ่
 

    
 

                        ภาพที่ 3.11 ตักอาหารผสม              ภาพที่ 3.12 ใช้เครื่องดูด 
                              TMR ใส่กระสอบ                           อากาศออก 
 

    
 

                        ภาพที่ 3.13 อาหาร TMR                ภาพที่ 3.14 อาหาร TMR  
                             หมัก 25-30 วัน                           หมักเลี้ยงโคเนื้อ 
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ภาพที่ 3.15 กิจกรรมการผลิตอาหารโคเนื้อผสมครบส่วน (FTMR) แบบหมัก 
 

กิจกรรมการถ่ายทอดที่ 3 การใช้ฮอร์โมนในการเหนี่ยวนำการเป็นสัดร่วมกับการใช้น้ำเชื้อ             
แบบแยกเพศวางแผนผลิต 

3.1 การเตรียมสื่อ ประกอบการอบรม เช่น เอกสารคู่มือ ประกอบคำบรรยาย ให้ความรู้
ผ่านภาพ เสียง สื่อ Power Point และตัวอย่างจริง 
  3.2 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต (ปริมาณต่อครั้งที่ใช้สาธิต) 
   1. ฮอร์โมนกระตุ้นการเป็นสัด 
   2. เข็มฉีดยา ไซลิงค์ขนาด 5 ซีซี, แอลกอฮอล์ สำลี 
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    ภาพที่ 3.16 ฮอร์โมนเอสทรูเมท    ภาพที่ 3.17 ฮอร์โมนรีเซฟตอล 
 

 
 

ภาพที่ 3.18 วิธีการใช้ฮอร์โมนฉีดเหนี่ยวนำการเป็นสัดของแม่โค 
 

ฮอร์โมนเอสทรูเมทและฮอร์โมนรีเซฟตอล เป็นฮอร์โมนที่มีขายตามร้านขายยาสัตว์ทั ่วไป             
และได้ผ่านการทดสอบงานวิจัยมาแล้ว รวมถุงได้มีการนำไปขยายผลให้กลุ่มอื่นๆ เป็นระยะเวลากว่า 3 ปี 
ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีทำแล้วแก้ไขปัญหาการไม่เป็นสัดได้ ทำให้เกษตรกรได้ประโยชน์ในการเสียโอกาส
การผลิตลูกวัว ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น จากปกติแม่วัวมีระยะเวลาประมาณ 15 – 13 เดือนต่อการผลิต               
ลูกโคเนื้อ 1 ตัว พอมาใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัดของแม่โค เพื่อนช่วยในการผสมพันธุ์ ทำให้แม่โค            
ใช้ระยะเวลาในการผลิตลูกเร็วขึ้นประมาณ 12 – 13 เดือน (แม่โคอุ้มท้อง 9 เดือน เลี้ยงลูก 3 เดือน)
สามารถผสมพันธุ์และอุ้มท้องลูกตัวใหม่ในท้องได้ ทำให้ร่นระยะเวลาในการเลี้ยง 



 

88 

การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

 
 

ภาพที่ 3.19 กิจกรรมการใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัดและน้ำเชื้อแยกเพศ 
 

 กิจกรรมการถ่ายทอดที่ 4 การใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ การคัดเลือกสายพันธุ์ และตลาดโคเนื้อ         
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

4.1 การเตรียมสื ่อ ประกอบการอบรม เช่น เอกสารคู ่มือ ประกอบคำบรรยาย ให้ความรู้             
ผ่านภาพ เสียง สื่อ Power Point และตัวอย่างจริง 
  1) คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค และเครื่องฉาย 
 4.2 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต 
  1) คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค และมือถือ 
  2) เครื่องปริ้น 
  3) ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด และสมุดบันทึกข้อมูล  
  4) ข้อมูลพื้นฐานการคัดเลือกสายพันธุ์และการส่งออกโคเนื้อ 
  5) ประเภทโคเนื้อ จำนวนโคเนื้อ 
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กิจกรรมย่อยท่ี 4.1 การใช้แอพพลิเคชั่น 
การศึกษาวิจัยและพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่นการจัดการฟาร์มจากการป้อนข้อมูล 

บันทึก และประมวลผลข้อมูลโคเนื้อที่เลี้ยงภายในฟาร์ม เพื่อช่วยยกระดับการพัฒนารูปแบบให้ใช้งานงา่ย
แบบพกพา และสามารถเก็บข้อมูลไว้บน Cloud ง่ายต่อการประเมินผลและวิเคราะห์ศักยภาพของฟาร์ม
เกษตรกรกลุ่มเกษตรกร และพื้นที่ จากการสร้างแอพพลิเคชั่น ด้านข้อมูลพันธุ์ประวัติ ด้านสมรรถนะ            
การเจริญเติบโต ด้านการสืบพันธุ ์ ด้านการสุขาภิบาล ตลอดจนประมวลผลเป็นต้นทุนการผลิต               
และทำนายผลตอบแทนจากสมการคำนวณต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้เกษตรกรทราบฐานข้อมูล             
การบริหารจัดการงานฟาร์ม รวบถึงจุดบกพร่อง เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาตรงจุด เพื่อใช้จัดทำฐานข้อมูล          
นำร่อง เป็นการพัฒนาให้เป็นตัวอย่างนำร่องในด้านปศุสัตว์ของจังหวัดนครพนม รวมถึงการเชื่อมต่อระบบ
สารสนเทศ เป็นการทำสร้างฐานข้อมูลที่อ้างอิงสภาพพ้ืนที่จริงประกอบ เพราะวิธีการนี้ทำให้เห็นภาพรวม
ทั้งภาพเชิงกว้างและเชิงลึกได้ดีที่สุด เร็วที่สุด (ธนพัฒน์ และคณะ, 2559) 

 

    
 

    1. เข้า GooGle เพ่ือค้นหา          2. แอพพลิเคชั่น (Zyan Beef) 
 

    
 

      3. เข้าใช้งาน (หน้าแอพพลิเคชั่น)     4. กรอกรายละเอียด เพื่อเข้าใช้งาน                                     
          (กรณีที่เป็นสมาชิกแล้ว) 
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                     5. กรอกข้อมูลเพ่ือลงทะเบียนใช้งาน     6. ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย                       
               (กรณี ยังไม่ได้เป็นสมาชิก) 

 

    
 

       7. เข้าระบบใช้งาน                8. ข้อมูลการบริหารจัดการฟาร์ม 
 

    
 

                    9. รายละเอียดประวัติสัตว์ในฟาร์ม         10. จำนวนสัตว์ในฟาร์ม 
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11. วันต่อเวลาต่อประวัติการตั้งท้องสัตว์ในฟาร์ม 
 

ภาพที่ 3.20 ขั้นตอนการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น 
 

   กิจกรรมย่อยท่ี 4.2 การคัดเลือกสายพันธุ์โคเนื้อ เพ่ือการส่งออก 
4.2.1 การคัดเลือกโคเนื้อเพศผู้ โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน หรือผู้ประกอบการ 

หรือผู ้รวบรวมโคเนื ้อในพื้นที ่ หาซื ้อโคเนื ้อเพศผู ้ ช่วงอายุ อายุ 2 ½ - 4 ปี แบ่งออกเป็น 2 แบบ                  
คือ แบบที่ 1 โคเนื้อที่หาซื้อในประเทศ ส่วนใหญ่จะได้จากเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 87.41 
เปอร์เซ็นต์ และได้จากภาคอ่ืน ๆ เช่น ภาคกลาง 5.84 เปอร์เซ็นต์ ภาคตะวันออก คิดเป็น 4.37 เปอร์เซ็นต์
และภาคอื ่น ๆ ค ิดเป ็น ร ้อยละ 2.38 โคเน ื ้อล ูกผสมบราห์ม ัน น ้ำหนักก่อนเข ้าข ุนประมาณ                             
380 - 460 กิโลกรัม โคเนื้อลูกผสมสายเลือดชาโรเล่ส์ น้ำหนักก่อนเข้าขุนประมาณ 420 - 560 กิโลกรัม 
และ แบบที่ 2 โคเนื้อที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านบริเวณด่านของ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก       
และจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นโคพื้นเมือง ที ่ไล่ต้อนมาจากประเทศบังคาลาเทศ และอินเดี ย            
ผ่านเส้นทางเข้าประเทศพม่า เพื่อมาจำหน่ายผ่านประเทศไทย เป็นพันธุ์โคเนื้อพื้นเมือง โคเนื้อที่ผ่าน             
การขุนที่มีอายุ 3 - 6 ปี น้ำหนักก่อนเข้าขุนประมาณ 280 - 340 กิโลกรัม 

4.2.2 ลักษณะคุณภาพโ คขุนเพื่อการส่งออกที่ผ่านเส้นทาง R9 และ R12           
จากผลรวมจำนวนโคขุนที ่เลี ้ยงในพื้นที ่ทำการเก็บข้อมูลเกษตรกร หรือผู ้ประกอบการเลี ้ยงโคขุน          
จำนวน 112 ราย พบว ่า ภาพรวมการเล ี ้ยงโคข ุนท ั ้ ง  3 ชน ิด จำนวน 127.31 ต ัวต ่อราย                                   
แต่โคเนื้อที่ผ่านการขุนเพื่อการส่งออก จำนวน 96.51 ตัวต่อราย สามารถจำแนกปริมาณเลี้ยงโคเนื้อ
ลูกผสมบราห์มัน โคเนื้อพ้ืนเมือง และโคเนื้อลูกผสม ชาโรเล่ส์ เท่ากับ 80.37, 17.07 และ 2.56 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนการคิดปริมาณการส่งออกโดยผ่านพ่อค้า หรือผู้รวบรวมโคขุนเพื ่อส่ง ออก พบว่า ปริมาณเลี ้ยง             
โคเนื้อลูกผสมบราห์มัน โคเนื้อพื้นเมือง และโคเนื้อลูกผสมสายเลือดชาโรเล่ส์ เท่ากับ ร้อยละ 76.09, 
21.42 และ 2.56 จะพบข้อมูล ปริมาณการเลี ้ยงโคเนื ้อลูกผสม บราห์มัน และโคเนื ้อลูกชาโรเล่ส์                
จะสูงกว่าปริมาณการส่งออกเล็กน้อย เนื่องจาก โคขุนบางตัวมีตำหนิ ผู้รับซื้อไม่ต้องการ เป็นโคขุนตกเกรด 
    ผู ้เล ี ้ยงทำการจำหน่ายต่อในพื ้นที ่ ยกเว ้นปริ มาณการเลี ้ยง โคพื ้นเมือง                  
คิดเป็น ร้อยละ 17.07 แต่มีปริมาณโคพื้นเมืองส่งออก คิดเป็น ร้อยละ 21.42 เนื่องจากผู้เลี้ยงโคพ้ืนเมือง
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ขุนจะต้องไปรวบรวมหรือติดต่อประสานงานกับผู้ที่เลี้ยงโคพื้นเมืองขุน มาเพิ่มตามปริมาณการขนส่ง           
ต่อครั้งให้ได้จำนวนครบตามต้องการ  
  ลักษณะการคัดเลือกโคเข้าขุน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  1) โคเนื้อลูกผสมบราห์มัน ที่มีสายเลือด 50 – 75 เปอร์เซ็นต์ เป็นโคเนื้อที่มีปริมาณการส่งออก 
คิดเป็น 76.09 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่จะเป็นโคเนื้อลูกผสมบราห์มันมาจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลาง เป็นโคเนื้อที่ผ่านการขุนที่มีอายุ 2 ½  - 4 ปี น้ำหนักก่อนเข้าขุนประมาณ 380 - 460 
กิโลกรัมใช้ระยะเวลาในการขุน 3 - 5 เดือน จะได้น้ำหนักหลังการขุนประมาณ 570 - 740 กิโลกรัม  
  2) โคเนื้อพื้นเมือง หรือโคเนื้อพื้นเมืองที่นำเข้าผ่านด่าน แม่สอด จังหวัดตาก และด่านกาญจนบุรี 
ข้ามฝั่งจากเขตแดนประเทศพม่า เป็นโคเนื้อที่มีปริมาณการส่งออก คิดเป็น ร้อยละ 26.43 เป็นโคเนื้อ                  
ที่ผ่านการขุนที่มีอายุ 3 - 6 ปี น้ำหนักก่อนเข้าขุนประมาณ 240 - 280 กิโลกรัม ใช้ระยะเวลาในการขุน                
3 - 4 เดือน จะได้น้ำหนักหลังการขุนประมาณ 360 – 45 กิโลกรัม  

3) โคเนื้อลูกผสมชาโรเล่ส์ ที่มีสายเลือด 50 - 75 เปอร์เซ็นต์ เป็นโคเนื้อที่มีปริมาณการส่งออก 
2.49 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่จะเป็นโคเนื ้อลูกผสมลูกผสมชาโรเล่ส์มาจากพื้นที่ภาคกลาง เป็นโคเนื้อ                 
ที่ผ่านการขุนที ่มีอายุ 2 ½  - 4 ปี น้ำหนักก่อนเข้าขุนประมาณ 420 - 510 กิโลกรัม ใช้ระยะเวลา                 
ในการขุน 4 - 6 เดือน จะได้น้ำหนักหลังการขุนประมาณ 670 - 840 กิโลกรัม 
 

    
 

               ภาพที่ 3.21 โคเนื้อลูกผสมสายเลือดบราห์มัน ภาพที่ 3.22 โคเนื้อพ้ืนเมือง 
 

    
 

              ภาพที่ 3.23 โคเนื้อลูกผสมสายเลือดชาโรเล่ส์ ภาพที่ 3.24 โคเนื้อลูกผสมสายเลือดแบรงกัส 
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  กิจกรรมย่อยท่ี 4.3 การอบรมตลาดโคเนื้อ 
   1) เตรียมอุปกรณ์ตามรายการให้พร้อม 
   2) ข้อมูลการตลาดโคเนื้อ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
  วิถีการตลาดของห่วงโซ่มูลค่าการค้าโคเนื้อ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  1) การผลิตโคเนื ้อต้นน้ำ แหล่งที ่มาของโคเนื ้อก่อนนำเข้าขุน มาจาก 2 เส้นทาง          
คือ เส้นทางที ่ 1 คือ ลูกโคเนื ้อที ่เกิดในประเทศ  ร้อยละ 73.41 เป็นเกษตรกร หรือผู ้ประกอบการ                    
เล ี ้ ย ง โคแม ่พ ันธ ุ ์ ผล ิตล ูก โค จนถ ึ งอาย ุประมาณ 2 -  3  ป ี  ส ่ วนใหญ ่จะได ้ จากเขตพ ื ้นที่                                          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60.82 เปอร์เซ็นต์ มาจากเกษตรกรรายย่อยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                   
ที่รวบรวมได้ จากตลาดนัดโค-กระบือในพื้นที่ต่าง ๆ และได้จากภาคอ่ืน ๆ เช่น ภาคกลาง 5.84 เปอร์เซ็นต์                  
ภาคตะวันออก ร้อยละ 4.37 และภาคอื่น ๆ 2.38 เปอร์เซ็นต์ และ เส้นทางที่ 2 โคเนื้อที่เคลื่อนย้าย            
มาจากประเทศเพ่ือนบ้าน 26.59 เปอร์เซ็นต ์ตามแนวชายแดนที่ผ่านจุดผ่อนปรนหรือด่านต่าง ๆ  
  2) การผลิตโคเนื้อกลางน้ำ หรือการผลิตโคขุน ตามข้ันตอนดังนี้ 
   2. 1 )  เ ก ษ ต ร ก ร ห ร ื อ ผ ู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท ี ่ ม ี อ า ช ี พ เ ล ี ้ ย ง โ ค ขุ น                                         
หาซื้อหรือรับโคเนื้อเพศผู้ที่ได้อายุและลักษณะที่ผ่านการคัดเลือก เข้าขุน โดยโคเนื้อที่นำเข้าขุนได้มาจาก
แหล่งโคเนื้อต้นน้ำดังกล่าว ระยะเวลาที่ขุน 3 – 5 เดือน 
   2.2) พ่อค้าคนกลางในการหาซื ้อโคขุนในฟาร์มต่าง ๆ ในปัจจุบันมีบทบาท
น้อยลง มีความเกี่ยวของในวงการธุรกิจโคขุน เพื่อการส่งออกไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณโคขุน          
ที่ส่งออก ส่วนใหญ่มีหน้าที่รับซื้อโคขุนตกเกรด ไปส่งให้โรงฆ่า หรือเขียงเนื้อในพ้ืนที่ภาคกลาง 
   2.3) ผู ้รวบรวมในพื้นที ่ ที ่เป็นคนไทย หรือคนไทยศาสนาอิสลามมีสัดส่วน           
ไม่เกิน 23 เปอร์เซ็นต์ มีหน้าที ่เดินทางคัดเลือกโคขุนในฟาร์มต่าง ๆ จากจำนวนการสั ่งของพ่อค้า                
ชาวเวียดนาม 
   2.4) ผู้รวบรวมต่างพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นผู้รวบรวมต่างประเทศที่มาจากประเทศ
เว ียดนาม มีส ัดส่วน 75 เปอร์เซ ็นต์ ของปริมาณโคขุนที ่ส ่งออก มีประมาณ 7 รายขนาดใหญ่                    
ที่จัดหารวบรวมโคขุนเพื่อส่งไปยังประเทศเวียดนาม เฉลี่ย 624.34 ตัวต่อรายต่อเดือน และอีก 5 ราย
ขนาดปานกลาง เฉลี่ย 261.48 ตัวต่อรายต่อเดือน 
   2.5) ผู้ส่งออกโคขุนผ่านเส้นทางมุกดาหารและนครพนม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็นบริษัทที่จดทะเบียน มีเพียง 2 บริษัท ทั้ง 2 บริษัท ทำหน้าที่ในการเดินเอกสาร                     
และเสียภาษีจากผู้รวบรวมโคขุน และยังส่งออกผ่านสะพานทั้ง 2 แห่ง ทั้งสะพานมิตรภาพไทย - ลาว     
แห่งที่ 2 (จังหวัดมุกดาหาร หรือ เส้นที่ R9) และสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 (จังหวัดนครพนม 
หรือเส้นที่ R12)  
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  3) การชำแหละหรือการแปรรูปโคขุน ตามข้ันตอนดังนี้ 
   3.1) การขนส่งโคขุนจากพื ้นที ่ข ุนโคในภาคใต้ตอนบนและภาคตะว ันตก             
ของประเทศไทย ผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวทั้ง 2 จังหวัด เพ่ือขนส่งต่อไปยังประเทศเวียดนาม 
   3.2) โคขุนที ่เดินทางเข้าไปถึงประเทศเวียดนาม จะกระจายไปยังโรงฆ่า                 
จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่เวียดนาม เพ่ือไปพักประมาณ 1 - 3 วัน เพ่ือรอคิวชำแหละ 
   3.3) ผู้บริโภคต่างประเทศ ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
    3.3.1) ผ ู ้บร ิโภคชาวเว ียดนาม มีส ัดส ่วนการบร ิโภคเน ื ้อโคขุน                
ของประเทศไทย 63.51 เปอร์เซ็นต์  
    3.3.2) ผู้บริโภคชาวจีน มีสัดส่วนการบริโภคเนื้อโคขุนของประเทศไทย 
36.49 เปอร์เซ็นต์ โดยการแปรรูปเป็นเนื้อส่วนต่าง ๆ ผ่านการแช่แข็งจากโรงงาน ขนส่งไปจำหน่า ย              
ต่อที่ประเทศจีนตอนใต ้
 

 
 

ภาพที่ 3.25 กิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น การคัดเลือกสายพันธุ์ และการตลาดของโคเนื้อ 
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3.6 มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ ประกอบด้วย ดังนี้ 
 1) องค์ประกอบของฟาร์ม 
  1.1) สถานที่ตั้ง 
  อย ู ่ ในสภาพแวดล ้ อมท ี ่ ไ ม ่ เ ส ี ่ ย งต ่ อการปนเปื้ อน  จากอ ันตรายทาง เคมี                              
และชีวภาพ มีแหล่งน้ำที่สะอาด เหมาะแก่การเลี้ยงโค และมีปริมาณเพียงพอตลอดปี 
  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเหมาะสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อห่างไกลแหล่งชุมชน และไม่มีน้ำท่วมขัง 
  1.2) ผังและลักษณะของฟาร์ม 
  มีการวางผังฟาร์มที ่ดี และมีพื ้นที ่การจัดสัดส่วนอย่างชัดเจนตามความเหมาะสม           
หรือวัตถุประสงค์จากการเลี้ยงเช่น พ้ืนที่เลี้ยงโค พ้ืนที่เก็บอาหารสัตว์ หรือเก็บอุปกรณ์  

1.2.1 มีพ้ืนที่เพียงพอให้โคทุกตัวได้พักผ่อน และมีร่มเงากันความร้อน 
  1.2.2 มีรั ้วรอบบริเวณพื้นที่การเลี ้ยงอย่างเหมาะสมพื้นที่การเลี ้ยงแยกเป็นสัดส่วน           
จากพ้ืนที่พักอาศัย 
  1.3) โรงเรือน 
  1.3.1 สร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวร ง่ายต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษา มีการ
ระบายอากาศที่ดี และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์ 
  1.3.2 พื้นโรงเรือนเป็นพื้นที่เรียบ ไม่ลื่น สามารถทำความสาดและจัดการได้โดยสะดวก                   
มีระบบระบายน้ำที่ดี ไม่เป็นที่สะสมของสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นภายในโรงเรือนมีหลังคาหรือที่ให้ร่มเงา 
  1.3.3 รางอาหารสำหรับฟาร์มโคเนื้อทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อตัวสัตว์ มีปริมาณเพียงพอกับขนาดและจำนวนของโค 
  1.3.4 รางให้น้ำ รางให้น้ำหรืออ่างน้ำต้องทาด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย วางอยู่ใน
ตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้โคเนื้อกินน้ำได้สะดวก 
  1.3.5 มีช่องทางสำหรับต้อนสัตว์ และมีทางข้ึนลงในการเคลื่อนย้าย 
  1.3.6 มีซองบังคับสัตว์ เพ่ือสะดวกในการฉีดวัคซีนถ่ายพยาธิ และการผสมเทียม 
  1.3.7 โรงเรือนสำหรับฟาร์มโคพันธุ์เนื้อ 
 2) อาหารสำหรับโคเนื้อ 
  2.1) จ ัดให้ม ีอาหารหยาบและอาหารข้นที ่ม ีค ุณภาพดีเพียงพอต่อความต้องการ                 
ของโคเนื ้อแต่ละประเภท โดยเฉพาะอาหารข้นที ่นำมาใช้ ต ้องมีคุณภาพและมาจากแหล่งผลิต                      
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
  2.2) กรณีใช้อาหารสัตว์ผสมเอง ใช้คำนึงถึงคุณภาพอาหารสัตว์ตามช่วงวัยของโคเนื้อ                    
ไม่ใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
  2.3) ป ้องก ันการเส ื ่ อมสภาพของอาหารส ัตว ์ ระหว ่ า งการขน ส ่ งจากผ ู ้ ขาย                       
ผู้ผลิตเข้าสู่ฟาร์ม 
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  2.4) มีสถานที่เก็บอาหารโคเนื ้อแยกเป็นสัดส่วน และเก็บอาหารในสภาพที่ป้องกัน                  
การปนเปื้อนและความเสื่อมสภาพ 
  2.5) ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ทางกายภาพเบื้องต้นอย่างสม่ำเสมอ 
  2.6) ติดตามผลการตรวจวิเคราะห์จากการสุ่มตรวจของเจ้าหน้าที่ 
 3) น้ำ 
  3.1) แหล่งน้ำที่ใช้ในฟาร์มอยู่ในบริเวณท่ีไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากสิ่งที่เป็นอันตราย 
  3.2) น้ำที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อ และใช้ในฟาร์ม เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการใช้ 
  3.3) โคเนื้อทุกตัวต้องได้รับน้ำอย่างเพียงพอ 
 4) การจัดการฟาร์ม 
  4.1) คู่มือการจัดการฟาร์มมีคู ่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน                  
ที ่สำคัญภายในฟาร์ม ได้แก่ ระบบการเลี ้ยงอาหารและน้ำสำหรับโคเนื ้อการจัดการฟาร์มรวม                  
ถึงการจัดการฝูงโคตามวัตถุประสงค์ การจัดการด้านสุขภาพโคเนื้อ และ การจัดการด้านสวัสดิภาพ                  
สัตว์สิ่งแวดล้อม 
  4.2) บุคลากร 
   4.2.1) มีจำนวนบุคลาการพอเหมาะกับจำนวนโคเนื้อที่เลี้ยงมีการจัดแบ่งหนา้ที่                  
และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
   4.2.2) ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่เลี้ยงโคเนื้อต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรม             
ในการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือจัดการฟาร์มได้ 
   4.3.3) มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นสัตวแพทย์ผู ้ควบคุมฟาร์มโคเนื้อกำกับ
ดูแลด้านสุขภาพโคเนื้อ 
   4.4.4) ผ ู ้ปฏิบ ัติงานในฟาร์มต้องได้ร ับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี                    
อย่างน้อยปีละครั้งและได้รับใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค 
  4.3) การทำความสะอาดและบำรุงรักษา 
   4.3.1) โรงเรือน อุปกรณ์ และบริเวณโดยรอบในฟาร์ม สะอาด ถูกสุขลักษณะ              
มีการซ่อมแซมบำรุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาดีมีความปลอดภัยต่อโคเนื้อและผู้ปฏิบัติงาน 
   4.3.2) เก็บกวาด รวบรวมและการจัดมูลสัตว์ โดยวิธีที่เหมาะสมไม่ให้หมักหมม
ภายใน และบริเวณรอบ ๆ โรงเรือน เพื่อให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและและสัตว์พาหะนาโรค 
 5) สุขภาพสัตว์ 
  5.1 การป้องกันและควบคุมโรค 
   5.1.1) อยู ่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผ ู ้ควบคุมฟาร์มหรือผู ้ท ี ่ได้รับ
มอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 
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   5.1.2) ระบุแหละที ่มาของโคเนื ้อ โคเนื ้อที ่ช ื ้อเข้าฟาร์มผ่านการกักโรค                          
และตรวจรับรองสุขภาพจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ หรือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 
   5.1.3) มีคอกพักสัตว์สำหรับโคเนื้อที่นำเข้าใหม่ 
   5.1.4) มีการป้องกันและทำลายเชื้อโรคสำหรับยานพาหนะและบุคคลก่อนเข้า                  
และออกจากฟาร์ม 
   5.1.5 มีบันทึกการผ่านเข้าและออกจากฟาร์มที่สามารถตรวจสอบได้ 
   5.1.6) มีโปรแกรมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้สัตว์ ได้แก่ วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย
หรือวัคซีนอื่นๆตามความเหมาสมมีโปรแกรมกำจัดพยาธิภายในและภายนอก รวมทั้งสุขอนามัยสัตว์ทั่วไป 
 

 

 

ภาพที่ 3.26 โปรแกรมการจัดทำวัคซีนโคเนื้อ 
                               ที่มา : คู่มือโรคระบาด และ กรมปศุสัตว์ (2564) 
 

 การพิจารณาในการทำวัคซีนเพื่อป้องกันโรคให้กับฝูงโคทดแทนจะพิจารณาตามความเหมาะสม
ของการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ และความสะดวกในการบริการจัดการภายในฟาร์ม โดยกรมปศุสัตว์            
ได้แนะนำโปรแกรมสำหรับการทำวัคซีนในโครุ่น และโคสาว (กรมปศุสัตว์, 2564) ตามรายละเอียด ดังนี้  
  1) วัคซีนบรูเซลโลซีส ฉีดในโคเพศเมียอายุ 3 - 8 เดือน เพียงครั้งเดียว ฉีดตัวละ 2 
มิลลิลิตร เข้าใต้ผิวหนัง 
  2) วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) สำหรับโคเนื้อ ฉีดซ้ำทุก 6 เดือน ฉีดตัวละ 2 
มิลลิลิตรเข้าใต้ผิวหนัง 
  3) ว ัคซ ีนเฮโมราย ิกเซพต ิซ ีเม ีย  (โรคคอบวม ) ใช ้ฉ ีดส ัตว ์ อาย ุ  4 เด ือนข ึ ้นไป                                 
และฉีดปีละครั้ง ฉีดตัวละ 1 มิลลิลิตร. เข้ากล้ามเนื้อลึก  
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  4) วัคซีนแอนแทรกซ์ ฉีดวัคซีนครั้งแรกให้กับสัตว์อายุ 14 สัปดาห์ขึ้นไปและฉีดวัคซีนซ้ำ
ทุกปี ฉีดตัวละ 1 มิลลิลิตร ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 
  5) วัคซีนแบลคเลก (โรคไข้ขาแข็ง หรือ โรคไข้ 3 วัน) ใช้ฉีดสัตว์ อายุ 4 เดือนขึ้นไป      
และฉีดซ้ำทุก 6 เดือน ฉีดตัวละ 5 มิลลิลิตร ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง  
  6) วัคซีนลัมปีสกิน ใช้ฉีดให้กับโคที่ยังไม่เป็นโรค ลัมปีสกิน จะฉีดวัคซีนตัวละ 1 ซีซี.       
ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง  
  7) ตรวจสอบโรคที่สำคัญ โดยเฉพาะโรคแท้งติดต่อและวัณโรค อย่างน้อยปีละครั้ง 
  8) กรณีท่ีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมโรคระบาดสัตว์ อยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มโดยปกติตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ 2545 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดใน มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้า
เกษตรกรเรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ 
 6) สวัสดิภาพสัตว์ 
ด ูแลโคเน ื ้อ ให ้ม ีความเป ็นอย ู ่สบายและได ้ร ับการปฏ ิบ ัต ิท ี ่ เหมาะสม หากโคเน ื ้อบาดเจ็บ                                   
หรือพิการเพ่ือไม่ให้ทุกข์ทรมาน 
 7) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
  7.1) การจัดการซากโคให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 
  7.2) กรณีปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะให้บำบัดน้ำเสียจากฟาร์มก่อน 
  7.3) การจัดการขยะมูลฝอย ควรรวบรวมไว้ในภาชนะซึ่งมีฝาปิดมิดชิด นำไปกำจัดอย่าง
เหมาะสม และถูกสขุลักษณะ 
  7.4) ในกรณีเป็นขยะติดเชื้อ ให้แยกทำลายตามข้อกำหนดใน มกษ.9032 มาตรฐาน
สินค้าเกษตร เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ 
  7.5) การจัดมูลโค โดยวิธีที่เหมาะสม เช่น นำไปทำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ เพื่อไม่ให้เป็น
แหล่งของกลิ่นและเชื้อโรค 
 8) การบันทึกข้อมูล 
  8.1) จัดการบันทึกผลปฏิบัติงานในขั้นตอนสำคัญในการจัดการฟาร์ม และข้อมูลประวัติ
ของสัตว์ทั้งนี้ครอบคลุม 
   8.1.1) ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับการจ ัดการฟาร ์ม เช ่น การจ ัดแบ ่งโครงสร ้ าง                
การดำเดินงานจำนวนแรงงาน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อมูลด้านสุขภาพประวัติและการฝึกอบรม
ของผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม 
   8.2.2) ข้อมูลด้านการผลิต เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสัตว์ (เลขรหัสประจาตัวสัตว์) 
อาหารสาหรับสัตว์ การจัดการฟาร์ม รวมถึงการจัดการฝูงโคตามวัตถุประสงค์ สุขภาพสัตว์ การป้องกัน
ควบคุมโรค สวัสดิภาพสัตว์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  8.2) เก็บรักษาบันทึกไว้ให้ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี 
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3.7 สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดฯ 
 1. เอกสารประกอบการบรรยาย และสื่อประกอบการบรรยายที่ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้                    
เช่น PowerPointวีดีโอ อินเตอร์เน็ต 
 2. การจัดทำคู่มือ แผ่นพับ แผ่นซีดี 
 3. วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 4. การถ่ายทอดโดยวิธีการสาธิตทุกขั้นตอนในเชิงบรรยายประกอบการปฏิบัติจริง 
3.8 การทดสอบการได้รับความรู้ก่อนและหลัง  

แผนการติดตาม ให้คำปรึกษา และการติดตามประเมินผลภายหลังการถ่ายทอดฯ 
 1. การทดสอบใช้แบบสอบถามเนื ้อหาที ่จะถ่ายทอดแบบปรนัย ทดสอบก่อนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และหลังถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือใช้ในการประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 2. การติดตามความก้าวหน้าหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ และความสำเร็จของการรับเทคโนโลยี
ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์ และระดับรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
 3. การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
 4. การติดตามความก้าวหน้าและความสำเร ็จของกลุ ่มเกษตรกรหลังจาก 3  - 6 เดือน                   
ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตโคเนื้อครบวงจร ภายในกลุ่ม หรือภายในฟาร์ม และร่วมติดตาม
ประเมินผล หลังการดำเนินการ 6 เดือน - 1 ปี เพ่ือเป็นการตรวจสอบชี้วัดความสำเร็จเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
ในแต่ละกลุ่ม และในแต่ละรายให้สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพต่อการสร้าง
อาชีพและรายได้ 
 5. วิเคราะห์และสรุปรายงานโครงการบริการวิชาการการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิต               
โคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก แก่เกษตรกร ชุมชน และสังคม 
3.9 สถานที่ท่ีจะใช้เป็นที่ดำเนินการ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 
 1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 

2. วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรและเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร
จำนวน 6 กลุ่ม ดังนี้  

 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

  4) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
  5) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 
  6) กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
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บทที่ 4 
ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

 

4.1 จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม  
 4.1.1 จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้อง 
  1) การนำเสนอโครงการ กิจกรรมที ่ถ ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู ้ผลงานวิจัย                   
และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ให้สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร, สถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดนครพนม, ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่
เป้าหมาย, คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟู้และพัฒนาเกษตรจังหวัดนครพนม และหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง            
ในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 
 

    
 

ภาพที่ 4.1 การนำเสนอโครงการให้คณะกรรมการปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร 
 

    
 

ภาพที่ 4.2 การนำเสนอโครงการให้คณะกรรมการบริหารจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร 
 

    
 

ภาพที่ 4.3 การนำเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู้และพัฒนาเกษตรจังหวัดนครพนม 
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4.1.2 จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
การนำเสนอโครงการ กิจกรรมที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ผลงานวิจัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย  

ในพื้นที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร เช่น ประธานกลุ่มเครือข่าย ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจผู้เลี้ยงสัตว์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั้ง 6 กลุ่ม ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ปศุสัตว์อำเภอ 
ให้รับทราบความเป็นมาและเป้าหมายในการจัดกิจกรรมดำเนินโครงการในพื้นที่เป็นระยะเวลา 12 เดือน
และได้นำเสนอข้อมูล ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ ในวันที่ 1 - 6 เมษายน 2564 

 

    
 

    
 

ภาพที่ 4.4 การประชุมชี้แจงให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
 

4.2 การดำเนินโครงการ 
  การจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ
ช ุมชนต ้นแบบผล ิตโคเน ื ้ อครบวงจรแบบพ ึ ่ งพาตนเองเช ิ งบ ู รณาการในจ ั งหว ัดกล ุ ่ มสนุก                                       
ตามแผนดำเนินโครงการของกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเนื้อทั้ง 6 กลุ่ม และกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำ เภอ 
และ อาสาปศุส ัตว ์ในพื ้นที่ เป ้าหมาย ในพื ้นที ่จ ังหว ัดนครพนม จำนวน 4 กล ุ ่ม และในพื ้นที่                                
จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 กลุ่ม พบว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 316 ราย (เกินเป้าหมายมา 76 
ราย) เป ็นโครงการท ี ่ เก ิดจากการบ ูรณาการร ่วมก ันของหน ่วยงานภายในจ ังหว ัดนครพนม                                     
และจังหวัดมุกดาหาร ที่มีปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ และองค์การบร ิหารส ่วนตำบลในพื ้นที ่ เป ้าหมาย ให้ ความสำคัญในการยกระดับ                            
พัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรการพัฒนาพืชอาหาร เช่น หญ้าชนิดต่าง ๆ และข้าวโพด เป็นแหล่งอาหาร              
เล ี ้ ย ง โค เน ื ้ อ  ให ้ม ี ค ุณภาพและปร ิมาณเพ ียงพอก ับการ เล ี ้ ย ง โค เน ื ้ อ ในระด ับคร ั ว เ ร ื อน                                             
และการนำวัตถุดิบต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นอาหารผสมครบส่วน (TMR) หรืออาหารหมักผสมครบส่วน 
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(FTMR) การใช้ฮอร์โมนในการเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์ร่วมกับการใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศวางแผนผลิต                
การใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ การคัดเลือกสายพันธุ์ และตลาดโคเนื้อให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

    
 

    
 

ภาพที่ 4.5 การจัดอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อปลูกหญ้าและข้าวโพดอาหารสัตว์ 
 

    
 

ภาพที่ 4.6 การจัดการแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์และข้าวโพด 
 

    
 

ภาพที่ 4.7 การลงพ้ืนที่ติดตามและให้คำแนะนำด้านวิชาการ 
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ภาพที่ 4.8 แปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
 

    
 

ภาพที่ 4.9 การตัดต้นข้าวโพดที่ช่วงอายุที่เหมาะสม 
 

    
 

ภาพที่ 4.10 การขนส่งผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 
 

    
 

ภาพที่ 4.11 การสับหั่นต้นข้าวโพดหรือหญ้าเนเปียร ์ ปากช่อง 1 
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ภาพที่ 4.12 การหมักต้นข้าวโพดหรือหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
 

    
 

ภาพที่ 4.13 การใช้หมักต้นข้าวโพดหรือหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เลี้ยงโคขุน 
 

    
 

ภาพที่ 4.14 อบรมผสมเทียมเชิงปฏิบัติการ 
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ตารางท่ี 4.1 ผู้เข้าร่วมโครงการรับความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
 

ครั้งที ่ กลุ่มเกษตรกร 
จำนวน
ครั้ง 

จำนวนผู้เข้า
รับการ
เผยแพร่ 
(ราย) 

จำนวน
ผู้เข้าร่วมรับ
การเผยแพร่
จริง (ราย) 

1 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคำแม่นาง - สามแยก ตำบล
หนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม  

2 40 61 

2 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยงโคเนื้อ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม 

2 40 48 

3 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองฮี อำเภอปลา
ปาก จังหวัดนครพนม 

2 40 63 

4 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง 
จังหวัดนครพนมน 

2 40 54 

5 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอ
หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 

2 40 43 

6 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอ
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

2 40 47 

รวมทั้งหมด 6 240 316 
 

4.3 ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื ้อครบวงจร                          

แบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ ่มสนุก มีผู ้สมัครเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี                  
เชิงปฏิบัติการจากเครือข่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ)
กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม, กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
ตำบลนาเดื ่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม , กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนผู ้เลี ้ยงโคเนื ้อ ตำบลหนองฮี                   
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม, กลุ ่มว ิสาหกิจชุมชนผู ้เลี ้ยงโคเนื ้อ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง                       
จังหวัดนครพนม, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร, 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มเกษตรกร                
ผู้เลี้ยงสัตว์รายใหม่ ที่อยู่ภายใต้โครงการของฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
และจังหวัดมุกดาหาร, เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกรจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ 
ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และอาสาปศุสัตว์ในพ้ืนที่
ทั ้ง 6 พื ้นที่ รวมทั ้งหมดจำนวน 316 ราย แบ่งออกเป็น เพศชาย 118 ราย และเพศหญิง 198 ราย                 
มีอายุเฉลี ่ย 40.9±10.3 ปี โดยประกอบอาชีพหลักมากที ่ส ุดเป็นวิสาหกิจชุมชน จำนวน 156 ราย                 
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(ร้อยละ 49.36) รองลงมาเป็นรับราชการ จำนวน 47 ราย (ร้อยละ14.87) โดยส่วนใหญ่จบการศึกษา 
ระดับประถม จำนวน 124 ราย (ร ้อยละ 38.99) รองลงมา เป็นระดับมัธยมต้น จำนวน 87 ราย                  
(ร ้อยละ27.35) ม ีรายได ้ต ่อเด ือนมากที ่ส ุด ค ือ เฉล ี ่ย 15,001 – 20,000 บาท จำนวน 53 ราย                   
(ร้อยละ16.77 ) รองลงมา มีรายได้เฉลี ่ย 20,001 – 25,000 บาท จำนวน 44 ราย (ร้อยละ13.92)                  
และ รายได้เฉลี ่ย 10,001 – 15,000 บาท จำนวน 35 คน (ร้อยละ11.08) ตามลำดับ กลุ ่มเกษตรกร               
ผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดนครพนมได้รับทราบช่องทางข่าวสารครั้งแรก  

ผ่านทางหนังสือเชิญมากที ่ส ุด จำนวน 236 ราย (ร้อยละ74.68) รองลงมาจากหน่วยงาน           
ในท้องถิ่น จำนวน 40 ราย (ร้อยละ 12.65 ) ตามลำดับ ส่วนผู้ที ่เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี       
เร ื ่อง การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ ่มว ิสาหกิจชุมชนต้นแบบ  โคเนื ้อครบวงจร                          
แบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการถ่ายความรู้ จำนวน 288 
ราย (ร้อยละ 72.15) ผ่านการเข้าร่วมอบรมความรู้ ด้านเกษตร ที่หน่วยงานภาครัฐ เอกสาร จัดโครงการ
อบรมขึ ้น เช ่น การอบรมเร ื ่องการผลิตโคเนื ้อค ุณภาพดี , การทำเกษตร GAP การเตร ียมแปลง                 
และปลูกหญ้าที่เหมาะสม ในพื้นที่สภาพดินต่าง ๆ พันธุ์สัตว์ที ่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด               
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ , การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และการสร้างมาตรฐานสินค้า                 
และไม่เคยได้รับการอบรมมาก่อน จำนวน 88 ราย (ร้อยละ 27.84) ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยี ในโครงการนี้ ยังไม่เคยผ่านการอบรมในกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในโครงการนี้ ดังนั้นจึงเป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่ใช้ในการถ่ายทอด ในครั้งนี ้(ตารางท่ี 4.2) 
 ด้านอาชีพหลัก ข้อมูลร ับราชการ จำนวน 47 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ ่ม คือ กลุ ่มที ่ 1             
เป็นเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 32 ราย และ กลุ่มที่ 2 เป็นข้าราชการ
หน่วยงานท้องถิ่น ข้าราชการครู จำนวน 15 ราย ที่ทำกิจกรรมเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ 
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ตารางที่ 4.2 ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ (N = 316) 
 

 
 

ลำดับที่ หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอด ฯ 

ร้อยละ 

1 เพศ  ชาย 118 37.34 
  หญิง 198 62.65 
2 อายุ  น้อยกว่า 20 ปี 15 4.74 
  21-30 ปี 45 14.24 
  31-40 ปี 118 37.34 
  41-50 ปี 77 24.36 
  51-60 ปี 48 15.18 
  มากกว่า 60 ปี 13 4.11 
  ไม่กรอกข้อมูล 0 0.00 
  อายุต่ำสุด (ปี) 18 
  อายุสูงสุด (ปี) 64 
  อายุเฉลี่ย±S.D. (ปี) 40.9±10.3 
3 อาชีพหลัก  รับราชการ 1ต่อ 47 14.87 
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 2.53 
  เกษตรกร  43 13.60 
  โอท็อป 10 3.16 
  แม่บ้าน 15 4.74 
  พนักงานธุรกิจเอกชน 17 5.37 
  รับจ้าง 9 2.84 
  วิสาหกิจชุมชน 156 

6 
5 

49.36 
1.89 
1.58 

  ค้าขาย 
  อ่ืน ๆ 
4 ระดับการศึกษาสูงสุด ประถม 124 38.99 

  มัธยมต้น 87 27.35 

  มัธยมปลายต่อปวช. 49 15.40 
  ปวส.ต่ออนุปริญญา 34 10.69 
  ปริญญาตรี 19 5.97 
  สูงกว่าปริญญาตรี 5 1.57 
  อ่ืน ๆ 0 0.00 
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ตารางท่ี 4.2 ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ (N = 316) (ต่อ) 
 

ลำดับที่ หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอด ฯ 

ร้อยละ 

4 ระดับการศึกษาสูงสุด ประถม 124 38.99   
มัธยมต้น 87 27.35 

  มัธยมปลายต่อปวช. 49 15.40 
  ปวส.ต่ออนุปริญญา 34 10.69 
  ปริญญาตรี 19 5.97 
  สูงกว่าปริญญาตรี 5 1.57 
  อ่ืน ๆ 0 0.00 
5 รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท 0 0.00 
  5,001-10,000 บาท 26 8.23 
  10,001-15,000 บาท 35 11.08 
  15,001-20,000 บาท 53    16.77 
  20,001-25,000 บาท 44 13.92 
  25,001-30,000 บาท 28 8.86 
  30,001-35,000 บาท 34 10.76 
  35,001-40,000 บาท 23 7.28 
  40,001-45,000 บาท 31 9.81 
  45,001-50,000 บาท 24 7.59 
  มากกว่า 50,000 บาท 18 7.70 
6 ท่านทราบข่าวครั้งแรกจาก หนังสือเชิญ 236 74.68 
 แหล่งใด ทางอินเตอร์เน็ต 4 1.26 
  การแนะนำต่อคนรู้จัก 11 3.48 
  ป้ายประกาศโฆษณา 0 0.00 
  สื่อสารมวลชน 0 0.00 
  หน่วยงานในท้องถิ่น 40 12.65 
  อ่ืน ๆ 25 7.91 
7 เคยได้รับการอบรมถ่ายทอด เคย 228 72.15 
 ความรู้หรือไม่ ไม่เคย 88 27.84 
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4.4 เปรียบเทียบหนี้สินครัวเรือนก่อนและหลังการอบรมถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื ้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก

 จากการสำรวจหนี้สินครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้ารับการอบรมโครงการ  การถ่ายทอด

นวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพ่ึงพาตนเอง เชิงบูรณา

การในจังหวัดกลุ่มสนุก พบว่า ระดับหนี้สินครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายสูงลด 70,001 - 80,00 บาท 

จำนวน 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.87 รองลงมา 80,001 - 90,000 บาท จำนวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 

17.72 และ 90,001 - 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.82 จำนวนหนี้สินครัวเรือน มากกว่า 100,001 

บาทขึ้นไป จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.49 และ มากกว่า 200,001 บาท ขึ้นไป จำนวน 20 ราย                   

คิดเป็นร้อยละ 6.33 ดังตารางที ่4.3 

ตารางท่ี 4.3 ตารางการเปรียบเทียบหนี้สินครัวเรือนก่อนเข้ารับการอบรม 
 

 

4.5 การวิเคราะห์ประเมินผลความพึงพอใจและการปรับปรุงกิจกรรมในโครงการ 
 4.5.1 ลักษณะพื้นฐานและความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ประกอบการที่เลี ้ยง โคเนื้อในจังหวัดนครพนมและ                  
จังหวัดมุกดาหาร ที่เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนา               
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ ่มสนุก               

ลำดับที่ จำนวนหนี้สินครัวเรือน จำนวน(ราย) ร้อยละ(%) 
1 ไม่มีหนี้สิน 2 0.63 
2 10,001-20,000 5 1.58 
3 20,001-30,000 7 2.22 
4 30,001-40,000 2 0.63 
5 40,001-50,000 0 0.00 
6 50,001-60,000 3 0.95 
7 60,001-70,000 5 1.58 
8 70,001-80,000 126 39.87 
9 80,001-90,000 56 17.72 
10 90,001-100,000 50 15.82 
11 มากกว่า 100,001 ขึ้นไป 30 9.49 
12 มากกว่า 200,001 ขึ้นไป 20 6.33 
13 มากกว่า 300,001 ขึ้นไป 10 3.16 

รวม 316 100 
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มีจำนวน 316 ราย และมีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 316 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินผล
ความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร จัดทำโดยการแจกแจงความถี่ร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต               
และเรียงลำดับตามความสำคัญตามความถ่ี จากมากไปหาน้อย 
 4.5.2 นำผลการคำนวณมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ของการประเมินและแปรความหมาย
ของค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.61 - 4.20 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.41 - 3.60 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.40 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 4.5.3 ผลการประเมินผลความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 

1) การวัดความพึงพอใจ ดังนี ้ 1) ด้านกระบวนการ ขั ้นตอนการให้บริการ เช่น              
การประกาศรับสมัคร การติดต่อเชิญเข้าอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล การดูแลและการทำงาน
อย่าง มีขั้นตอน ฯลฯ คะแนนเฉลี่ย 4.85 (ร้อยละ 97.03) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 2) เจ้าหน้าที่             
ผู้ให้บริการ เช่น อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการ ฯลฯ คะแนนเฉลี่ย 4.78 (ร้อยละ95.63) 
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด และ 3) สิ่งอำนวยความสะดวก (สถานที่อบรมอาหาร เครื่องโสตฯ เอกสาร
อบรม ฯลฯ) คะแนนเฉลี่ย 4.88 (ร้อยละ 97.78) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ตารางท่ี 4.4) 

2) ข้อมูลวิเคราะห์ความพึงพอใจเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 1) การนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ใช ้ประกอบอาชีพ หร ือใช ้ในช ีว ิตประจำว ัน) คะแนนเฉลี ่ย 4.88 (ร ้อยละ 97.78)                             
ระดับความพึงพอใจมากที ่ส ุด 2) ความเหมาะสมของเนื ้อหาหลักสูตร คะแนนเฉลี ่ย 4.85 คิดเป็น                    
(ร้อยละ97.09) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3) ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ 
เทคนิคการสอน) คะแนนเฉลี่ย 4.57 (ร้อยละ 91.46) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4) ระยะเวลาการ
อบรม (จำนวนวัน) คะแนนเฉลี ่ย 4.70 (ร้อยละ 94.11) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5) ช่วงเวลา                  
การอบรม (วันต่อเดือนต่อฤดูที่อบรม) คะแนนเฉลี่ย 4.72 (ร้อยละ 94.56) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
และ 6) ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย (ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 
คะแนนเฉลี่ย 4.67 (ร้อยละ 93.42) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ตารางท่ี 4.4) 

สรุปการประเมินวัดผลความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตรเฉลี ่ยทั ้งโครงการ                 
คะแนนเฉลี่ย 4.75 (ร้อยละ 95.17) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางท่ี 4.4 ข้อมูลการวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ลำดับที่ รายการ 
ความพึงพอใจ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

5 4 3 2 1 

1 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อ
เชิญ การประสานงานและให้ข้อมูล การ
ดูแลและการทำงานอย่างมีข้ันตอน ฯลฯ 

275 35 6 0 0 4.85 
(97.03 %) 

มากที่สุด 

2 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เช่น อัธยาศัยดี ยิ้ม
แย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการ ฯลฯ 

259 45 12 0 0 4.78 
(95.63 % ) 

มากที่สุด 

3 สิ่งอำนวยความสะดวก (สถานที่อบรม 
อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ) 

286 25 5 0 0 4.88 
(97.78 % ) 

มากที่สุด 

4 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้
ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจำวัน) 

277 32 7 0 0 4.85 
(97.09 %) 

มากที่สุด 

5 ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 257 47 12 0 0 4.77 
(95.51 %) 

มากที่สุด 

6 ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ 
ความสามารถ เทคนิคการสอน) 

209 87 12 8 0 4.57 
(91.46 %) 

มากที่สุด 

7 ระยะเวลาการอบรม (จำนวนวัน) 227 85 4 0 0 4.70 
(94.11 %) 

มากที่สุด 

8 ช่วงเวลาการอบรม (วันต่อเดือนต่อฤดูท่ี
อบรม) 

246 54 16 0 0 4.72 
(94.56 % ) 

มากที่สุด 

9 ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาและ
ค่าใช้จ่าย (ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลา
และค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 

223 82 11 
 

0 4.67 
(93.42 %) 

มากที่สุด 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยท้ังโครงการ 4.75 มากที่สุด 
ร้อยละความพึงพอใจ 95.17 

 

4.6 การทดสอบประมวลความรู้ก่อนและหลังการรับอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4.6.1 การประเมินวัดความรู ้ของผู ้เข ้าร ่วมอบรมก่อนการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี              

เชิงปฏิบัติการ มีแบบทดสอบทั้งหมดจำนวน 25 ข้อ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการอบรม พบว่า                   
ความรู้ผู ้เข้ารับการอบรมที่ทำแบบทดสอบได้มากที่สุดอยู่ในระหว่าง 11  - 15 ข้อ จำนวน 135 ราย             
(ร้อยละ 42.72) รองลงมาอยู่ในช่วง 6 - 10 ข้อ จำนวน 125 ราย (ร้อยละ 39.56) และอยู่ในช่วง 16-20 
ข้อ จำนวน 56 ราย (ร้อยละ 17.72) ตามลำดับ ส่วนเกณฑ์มาตรฐานที่ผ่านแบบทดสอบมากกว่า 13 ข้อ
ขึ้นไป มีจำนวน 123.50 ราย (ร้อยละ 39.08) และความรู้ก่อนการอบรมที่ทำแบบทดสอบได้มากกว่า 20 
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ข้อขึ้นไป หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.00 ของการทดสอบ ยังไม่มีผู้ใดมีความรู้ความสามารถทำข้อสอบผ่าน               
จากผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต้นแบบผลิตโคเนื ้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ ่มสนุก จำนวน 316 ราย 
แบบทดสอบจำนวน 25 ข้อ ผู้เข้ารับการอบรม ทำแบบทดสอบได้เฉลี่ย 12.50 ข้อ โดยมีผู ้ทำข้อสอบ            
ได้สูงสุดจำนวน 19 ข้อ และทำได้ต่ำที่สุดจำนวน 7 ข้อ (ตารางท่ี 4.5) 

4.6.2 การประเมินวัดความรู ้ของผู ้เข ้าร ่วมอบรมหลังการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี                
เชิงปฏิบัติการ ใช้แบบทดสอบจำนวน 25 ข้อ พบว่า ความรู้ผู้เข้ารับการอบรมที่ทำแบบทดสอบได้มาก
ที่สุดอยู่ในช่วง 16 - 20 ข้อ จำนวน 136 ราย (ร้อยละ 43.04) รองลงมาอยู่ในช่วง 21 - 25 ข้อ จำนวน 95 
ราย (ร ้อยละ 30.06) และอยู ่ ในช ่วง 11-15 ข ้อ จำนวน 85 ราย (ร ้อยละ 26.90) ตามลำดับ                         
ส่วนเกณฑ์มาตรฐานที ่ทำแบบทดสอบผ่านมากกว่าครึ ่งหนึ ่ง (มากกว่ า 13 ข้อ ขึ ้นไป) มีจำนวน                  
178.50 ราย (ร้อยละ 56.48) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนการทดสอบ พบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม               
เชิงปฏิบัติการมีความรู้เพ่ิมจากเดิมถึงร้อยละ 5.72 และความรู้หลังการอบรมที่ทำแบบทดสอบได้มากกว่า 
20 ข้อขึ้นไป หรือคิดเป็น ร้อยละ 30.06 ของการทดสอบ มีจำนวน 95 ราย (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.06)     
จากผู้เข้ารับการอบรมการถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อ
ครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก จำนวน 316 ราย แบบทดสอบจำนวน 25 ข้อ 
ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบหลังการอบรมได้เฉลี่ย 19.00 ข้อ โดยมีผู้ทำข้อสอบได้สูงสุดจำนวน        
24 ข้อ และคะแนนต่ำสุดจำนวน 14 ข้อ แสดงว่าความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีมากกว่า 
13 ข้อ ทำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสอบผ่าน 13.29 (ตารางที่ 4.5) 

 

ตารางท่ี 4.5 การวัดประมวลผลความรู้ของผู้เข้าอบรมก่อนและหลังรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

แบบทดสอบความรู้ 
การถ่ายทอด หลังการถ่ายทอด 

จำนวน (ราย) ร้อยละ จำนวน (ราย) ร้อยละ 
1-5 ข้อ 0 0 0 0 
6-10 ข้อ 125 39.56 0 0 
11-15 ข้อ 135 42.72 85 26.90 
16-20 ข้อ 56 17.72 136 43.04 
21-25 ข้อ 0 0 95 30.06 

รวม 316 100.00 316 100.00 
ผ่านเกินครึ่งหนึ่ง 13 ข้อ 123.5 39.08 178.50 56.48 
ผ่านเกิน 20 ข้อ 0.00 0.00 95.00 30.06 

เฉลี่ย (ข้อ) 12.50 19.00 
สูงสุด (ข้อ) 19 24 
ต่ำสุด (ข้อ) 6 14 
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บทที่ 5 
 

การติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้ อครบวงจรแบบ
พึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก หลังจากจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใน 2 - 3 เดือน 
คณะกรรมการได้ลงพื ้นที ่ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการนำความรู ้ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจน             
การเสนอแนะให้ความรู ้เพิ ่มเติมทางวิชาการของผู ้เข้าร่วมรับการอบรมที ่ผ่านมาจำนวน 316 ราย               
การติดตามประเมินผู ้เข้าร่วมรับการอบรมได้จำนวน 310 ราย (ร้อยละ 100) ส่วนที ่เหลือ 6 ราย              
เป็นเจ้าหน้าที ่ของรัฐ หลักการลงไปติดตามพื ้นที ่ พบว่า เจ้าหน้าที่ ของรัฐ หัวหน้ากลุ ่มปศุส ัตว์                    
อำเภอ ไปราชการ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมแบ่งออกเป็น 1) เกษตรกร หรือผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ 
จำนวน 288 ราย ได้ติดตามประเมินหลังการอบรม จำนวน 288 ราย (ร้อยละ 92.90) ของจำนวนผู้เข้ารับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้) และ 2) เจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงาน            
ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร อาสาปศุสัตว์ในแต่ละตำบลของอำเภอกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนิน
โครงการ จำนวน 22 รายได้ติดตามประเมินหลังการอบรม จำนวน 22 ราย ร้อยละ 7.10 ของจำนวน                
ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้) สรุปผลการติดตามประเมินผลหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.1 การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มและประเมินความก้าวหน้าหลังการอบรมถ่ายทอด 
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5.1 ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 หลังจากการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู ้การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนา                
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพ่ึงพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก                   
จากการลงพื ้นที ่ประเมินติดตาม 310 ราย พบว่า ผ ู ้ท ี ่ เข ้าร ่วมการถ่ายทอดความรู ้ได ้นำความรู้                         
ไปใช้ประโยชน์จำนวน 310 ราย (ร้อยละ 100.00) และไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 0 ราย              
(ร้อยละ 0.00) (ตารางที่ 5.1) จากจำนวน 310 ราย แบ่งออกเป็น 1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติ ใช้เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จำนวน 288 ราย (ร้อยละ 92.90) เป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน รับจ้างราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ บางรายที ่ทำอาชีพปศุสัตว์ภายในครัวเรือน และ               
2) การนำความรู ้ไปใช้ประโยชน์  เชิงเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู ้ต ่อเป้าหมาย จำนวน 22 ราย                    
(ร ้อยละ 7.10) เป็นเจ ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที ่ฝ ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปศุส ัตว์                           
จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร อาสาปศุสัตว์ ในแต่ละตำบล ที ่ได้ร ับองค์ความรู ้และเอกสาร              
ไปเผยแพร่แบบบูรณาการ 
 

ตารางท่ี 5.1 ผลการประเมินการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน (ราย) ร้อยละ 
1) ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 310 100.00 

- ทางปฏิบัติใช้เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 288 (ร้อยละ 92.90  ) 
- เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้    22 (ร้อยละ 7.10 ) 

2) ไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 0 0.00 
รวม 310 100.00 
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ภาพที่ 5.2 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านการอบรมการถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริม
พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 
ที่ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม พบว่า เกษตรกรที่นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติหลังจากได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 288 ราย ได้ปฏิบัติ 1 กิจกรรม การปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์          
และหญ้าอาหารสัตว์ จำนวน 12 ราย (ร้อยละ 4.17) การผลิตอาหารแบบหมัก FTMR จำนวน 10 ราย 
(ร ้อยละ 3.47) การใช ้ฮอร ์โมนและการใช ้น ้ำเช ื ้อแบบแยกเพศ จำนวน 6 ราย (ร ้อยละ 2.08)                      
การใช้แอพพลิเคชั ่นโคเนื ้อ การคัดเลือกสายพันธุ ์ และตลาดโคเนื ้อ จำนวน 8 ราย ( ร้อยละ 2.78)                
และการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ และหญ้าอาหารสัตว์ + ผลิตอาหารแบบหมัก FTMR จำนวน 72 ราย 
(ร ้อยละ 25.00) แต่พบว่า เกษตรกรได้ปฏิบัต ิ 2 กิจกรรม เพื ่อใช ้ในการลดต้นทุน เพิ ่มรายได้                  
โดยการผลิตอาหารแบบหมัก FTMR + การใช้ฮอร์โมนและการใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศ จำนวน 32 ราย 
(ร้อยละ 11.11) ผลิตอาหารแบบหมัก FTMR + การใช้แอพพลิเคชั ่นโคเนื ้อ การคัดเลือกสายพันธุ์             
และตลาดโคเนื้อ จำนวน 36 (ร้อยละ 12.50) 3 กิจกรรม การปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ และหญ้าอาหาร
สัตว์ + ผลิตอาหารแบบหมัก FTMR + การใช้ฮอร์โมนและการใช้น้ำเชื ้อแยกเพศจำนวน 38 ราย                  
(ร้อยละ 13.19) การปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ และหญ้าอาหารสัตว์ + ผลิตอาหารแบบหมัก FTMR +                  
การใช้ฮอร์โมนและการใช ้น ้ำเชื้ อแบบแยกเพศ + การใช้แอพพลิเคชั ่น  โคเนื ้อจำนวน 35 ราย                     
(ร้อยละ 12.15) และได้ปฏิบัติครบ 4 กิจกรรมการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ และหญ้าอาหารสัตว์ +                
ผลิตอาหารแบบหมัก FTMR + การใช้ฮอร์โมนและการใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศ + การใช้แอพพลิเคชั่น            
โคเนื้อ + การคัดเลือกสายพันธุ์และการตลาดโคเนื้อ จำนวน 39 ราย (ร้อยละ 13.54) สรุปแสดงดังตาราง
ที่ 5.2 ได้ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5.2 การติดตามปฏิบัติการกิจกรรมของเกษตรกรหลังถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 

กิจกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดนำไปใช้ 
จำนวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. การปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ และหญ้าอาหารสัตว์  12 4.17 
2. การผลิตอาหารแบบหมัก FTMR    10 3.48 
3. การใช้ฮอร์โมนและการใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศ 6 2.08 
4. การใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ การคัดเลือกสายพันธุ์ และตลาดโคเนื้อ 8 2.78 
5. การปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ และหญ้าอาหารสัตว์ + ผลิตอาหารแบบหมัก FTMR 72 25.00 
6. ผลิตอาหารแบบหมัก FTMR + การใช้ฮอร์โมนและการใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศ 32 11.11 
7. ผลิตอาหารแบบหมัก FTMR + การใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ การคัดเลือกสายพันธุ์ และ
ตลาดโคเนื้อ 

36 12.50 

8. การปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ และหญ้าอาหารสัตว์ + ผลิตอาหารแบบหมัก FTMR + 
การใช้ฮอร์โมนและการใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศ   

38 13.19 

9. การปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ และหญ้าอาหารสัตว์ + ผลิตอาหารแบบหมัก FTMR + การ
ใช้ฮอร์โมนและการใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศ + การใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ 

35 12.15 

10. การปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ และหญ้าอาหารสัตว์ + ผลิตอาหารแบบหมัก FTMR + 
การใช้ฮอร์โมนและการใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศ + การใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ การคัดเลือก
สายพันธุ์ และตลาดโคเนื้อ 

39 13.54 

รวม 288 100.00 
 

5.2 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้ 
 5.2.1 ประเภทรายได้ของผู้รับการประเมิน 
 รายได้ของผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านการประเมินหลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 288 ราย 
เป็นการทำอาชีพที ่เป็นรายได้หลักมากที่สุด จำนวน 264 ราย คิดเป็น (ร้อยละ 91.67) รองลงมา                  
เป็นรายได้เสริม จำนวน 24 ราย คิดเป็น (ร้อยละ 8.33) (ตารางท่ี 5.3) 
 
 

ตารางท่ี 5.3 ผลการประเมินการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านส่งเสริมรายได้ 
 

สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน (ราย) ร้อยละ 
รายได้หลัก 264 91.67 
รายได้เสริม 24 8.33 

รวม 288 100.00 
5.2.2 รายได้ในปัจจุบัน 
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 ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่วนใหญ่มีรายได้ที่ระดับ 20 ,001 - 25,000 บาท           
ต่อเดือน จำนวน 57 รายคิดเป็น ร้อยละ 19.79 รองลงมามีรายได้ 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน                        
จำนวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.06 มีรายได้ 35,001 - 40,000 บาทต่อเดือน จำนวน 37 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 12.85 มีรายได้ 25,001 - 30,000 บาทต่อเดือน จำนวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.81 มีรายได้
ต ่อเดือนจำนวน 10,001 - 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.33 มีรายได้                     
30,001 - 35,000บาทต่อเดือนจำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.99 มีรายได้ต่อเดือน จำนวน 40,001 - 
45,000 จำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.29 มีรายได้ 45,001 - 50,000 บาทต่อเดือน จำนวน 19 ราย                            
คิดเป็นร้อยละ 6.60 และมีรายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.78 
ตามลำดับ (ตารางท่ี 5.4) 
 

ตารางท่ี 5.4 ผลการประเมินรายได้ต่อเดือน 
 หน่วย : บาทต่อเดือน 

ระดับรายได้ จำนวน (ราย) ร้อยละ 
1) น้อยกว่า 5,000 บาท 0 0.00 
2) 5,001-10,000 บาท 13 4.51 
3) 10,001-15,000 บาท 24 8.33 
4) 15,001-20,000 บาท 52 18.05 
5) 20,001-25,000 บาท 57 19.79 
6) 25,001-30,000 บาท 34 11.81 
7) 30,001-35,000 บาท 23 7.99 
8) 35,001-40,000 บาท 37 12.85 
9) 40,001-45,000 บาท 21 7.29 
10) 45,001-50,000 บาท 19 6.60 
11) มากกว่า 50,000 บาท 8 2.78 

รวม 288 100.00 
 

         
 

ภาพที่ 5.3 การจำหน่ายมูลโค และมูลโคอัดเม็ด 
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5.3 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ 
 5.3.1 กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ และข้าวโพด
อาหารสัตว์  

เพื ่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี ้ยงโคเนื ้อ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้         
และเทคโนโลยี ได้ติดตามประเมินผลการนำความรู้ที ่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในโครงการถ่ายทอดความรู้             
และเทคโนโลยีการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ และข้าวโพดอาหารสัตว์ เพื ่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหาร                  
เลี้ยงโคเนื้อ พบว่า ความรู้ที่ได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการด้านอาหารเลี้ยงสัตว์ โดยสามารถ               
ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารลงได้มากที่สุดในระดับมากกว่า 10,000 บาทต่อเดือนต่อฟาร์ม จำนวน 51 ราย                  
คิดเป็นร้อยละ 17.71 รองลงมาลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ในระดับมากกว่า 6,001 - 7,000 บาทต่อเดือนต่อ
ฟาร์ม จำนวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.67, ในระดับ 7,001 - 8,000 บาทต่อเดือนต่อฟาร์ม จำนวน 44 
ราย คิดเป็นร้อยละ 15.28 ตามลำดับ (ตารางท่ี 5.5) การผลิตสัตว์ในปัจจุบัน มีต้นทุนด้านอาหารเลี้ยงสัตว์
ที่สูง  
 

ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ และข้าวโพดอาหารสัตว์             
เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารเลี้ยงโคเนื้อ สามารถนำไปลดค่าใช้จ่าย 

 หน่วย : บาทต่อเดือน 
ระดับรายได้ จำนวน (ราย) ร้อยละ 

1) น้อยกว่า 1,000 บาท 0 0.00 
2) 1,000-2,000 บาท 4 1.39 
3) 2,001-3,000 บาท 37 12.85 
4) 3,001-4,000 บาท 15 5.21 
5) 4,001-5,000 บาท 32 11.11 
6) 5,001-6,000 บาท 26 9.03 
7) 6,001-7,000 บาท 48 16.67 
8) 7,001-8,000 บาท 44 15.28 
9) 8,001-9,000 บาท 25 8.68 
10) 9,001-10,000 บาท 6 2.08 
11) มากกว่า 10,000 บาท 51 17.70 

รวม 288 100.00 
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ภาพที่ 5.4 การเก็บเกี่ยวข้าวโพดอาหารสัตว์ และหญ้าอาหารสัตว์เลี้ยงโคเนื้อ 
 

5.3.2 กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมการผลิตอาหารผสมครบส่วนแบบหมัก 
FTMR (Fermentation Total Mixed Ration)  

การจ ัดฝ ึกอบรมเช ิงปฏิบ ัต ิการถ่ายทอดความร ู ้และเทคโนโลยี ได ้ต ิดตามประเมินผล                            
การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในโครงการถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมการผลิตอาหารแบบหมัก 
FTMR พบว่า ความรู้ที่ได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการด้านผลิตอาหารผสมครบส่วนแบบหมัก 
FTMR โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารลงได้ มากที่สุดในระดับ 6,001 - 7,000 บาทต่อเดอืนต่อฟาร์ม 
จำนวน 56 ราย คิดเป็น ร้อยละ 19.44 รองลงมาลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารในระดับ 4,001 - 5,000 บาท         
ต่อเดือนต่อฟาร์ม จำนวน 52 ราย คิดเป็น ร้อยละ 18.06 และในระดับมากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน            
ต่อฟาร์ม จำนวน 46 ราย คิดเป็น ร้อยละ 15.97 ตามลำดับ (ตารางท่ี 5.6) การผลิตสัตว์ ในปัจจุบันฟาร์ม
เกษตรกรมีต้นทุนด้านอาหารที่ใช้เป็นเลี้ยงโคเนื้อ ประมาณ ร้อยละ 50 - 60 และโคขุน ประมาณร้อยละ            
40 - 60 ดังนั้น กลุ ่มเกษตรกรใช้ อาหารแบบหมัก FTMR จะช่วยลดต้นทุนด้านการเลี ้ยงการผลิต              
และการจัดการฟาร์มลงได้ ร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเลี้ยงที่ใช้อาหารโคขุนที่มีราคาแพง             
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เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่ม ผู้เลี ้ยงโคเนื้อ และโคขุน ให้สามารถประยุกต์การใช้วิชาการเข้าไปบริหาร
จัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ 
 

    
 

(ก) การปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ และหญ้าอาหารสัตว์ 

    
 

      
 

(ข) การผลิตอาหารแบบหมัก FTMR           
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ภาพที่ 5.5 การผลิตอาหารแบบหมัก FTMR ใช้เลี้ยงโคเนื้อและโคขุน 
 

ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ผลิตอาหารแบบหมัก FTMR สามารถนำไปลด
ค่าใช้จ่าย 
 หน่วย : บาทต่อเดือน 

ระดับรายได้ จำนวน (ราย) ร้อยละ 
1) น้อยกว่า 1,000 บาท 0 0.00 
2) 1,000-2,000 บาท 4 1.39 
3) 2,001-3,000 บาท 17 5.90 
4) 3,001-4,000 บาท 25 8.68 
5) 4,001-5,000 บาท 52 18.06 
6) 5,001-6,000 บาท 20 6.94 
7) 6,001-7,000 บาท 56 19.44 
8) 7,001-8,000 บาท 38 13.19 
9) 8,001-9,000 บาท 21 7.29 
10) 9,001-10,000 บาท 9 3.13 
11) มากกว่า 10,000 บาท 46 15.98 

รวม 288 100.00 
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5.3.3 กิจกรรมที ่ 3 การใช้ฮอร์โมนในการเหนี ่ยวนำการเป็นสัดร่วมกับการใช้น้ำเชื้อ                  
แบบแยกเพศวางแผนผลิต 

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ได้ติดตามประเมินผลการนำความรู้
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในโครงการถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ การใช้ฮอร์โมน        
ในการเหนี่ยวนำการเป็นสัดร่วมกับการใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศวางแผนผลิต พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ
นำไปใช้แล้วได้ผลดี โดยที่มีการเปลี่ยนแปลง ไปตามปริมาณการใช้ฮอร์โมนได้ มากที่สุดในช่วงอายุ 2 - 3 
เดือนหลังคลอด มากที่สุด จำนวน 267 ตัว คิดเป็น ร้อยละ 72.75 รองลงมาในช่วงอายุ 4 - 5 เดือน 
จำนวน 73 ตัว คิดเป็น ร้อยละ 19.89 และในช่วงอายุ 6 - 7 เดือน หลังคลอด จำนวน 16 ราย               
คิดเป็น ร้อยละ 4.36  ตามลำดับ (ตารางท่ี 5.7)  

 

ตารางท่ี 5.7 ผลการประเมินความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์การใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัดร่วมกับการใช้
น้ำเชื้อแบบแยกเพศวางแผนผลิต เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
 

ลำดับที่ อายุ (เดือน) จำนวน (ตัว) ร้อยละ 
1 2-3 เดือนหลังคลอด 267 72.75 
2 4-5 เดือนหลังคลอด 73 19.89 
3 6-7 เดือนหลังคลอด 16 4.36 
4 8-9 เดือนหลังคลอด 11 3.00 
5 มากกว่า 9 เดือนขึ้นไป - - 

รวม 367 100.00 
 

 จาการสำรวจจำนวนแม่โคที ่ได้ร ับการผสมเทียมในโครงการจำนวนทั ้งสิ ้น 367 ตัว พบว่า               
จำนวนแม่โคที่นิยมผสมเทียมมากที่สุดใช้น้ำเชื้อแบบคละเพศโดยใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ บีพมาสเตอร์มากที่สุด
จำนวน 114 ตัว คิดเป็นร้อยละ 31.06 รองลงมาคือแม่ที่ใช้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ชาโรเล่ห์ จำนวน 89 ตัว            
คิดเป็นร้อยละ 24.25 รองลงมาใช้น้ำเชื้อแยกเพศของพ่อพันธุ์แบรงกัส จำนวน 76 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
20.71, ใช้น้ำเชื้อของพ่อพันธุ์บราห์มัน จำนวน 53 ตัว คิดเป็นร้อยละ 14.44 และการผสมน้ำเชื้อแยกเพศ
พ่อพันธุ์แบรงกัส จำนวน 35 ตัว คิดเป็นร้อยละ 9.54 ตามลำดับ (ตารางที่ 5.8) 
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ตารางท่ี 5.8 จำนวนแม่โคที่ได้รับการผสมเทียม ในโครงการ  
 

ลำดับที่ แม่โคที่ได้รับการผสมเทียม จำนวน (ตัว) ร้อยละ 

1 น้ำเชื้อคละเพศ  - - 
    1.1) น้ำเชื้อพ่อพันธุ์บราห์มัน  53 14.44 
    1.2) น้ำเชื้อพ่อพันธุ์ชาโรเล่ห์ 89 24.25 
    1.3) น้ำเชื้อพ่อพันธุ์บีพมาสเตอร์ 114 31.06 
    1.4) น้ำเชื้อพ่อพันธุ์แบรงกัส 35 9.54 
2 การผสมน้ำเชื้อแยกเพศ - - 
    2.1) น้ำเชื้อพ่อพันธุ์แบรงกัส 76 20.71 

รวม 367 100 
 

   
 

ภาพที่ 5.6 การฉีดฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัดให้กับแม่โคเนื้อ 
 

                 
 

ภาพที่ 5.7 การเตรียมอุปกรณ์และการผสมเทียม 
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ภาพที่ 5.8 การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อตามความต้องการของตลาด 
 

5.3.4 กิจกรรมที่ 4 การใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ การคัดเลือกสายพันธุ์ และตลาดโคเนื้อให้เกิด
ประสิทธิภาพ  

การจ ัดฝ ึกอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการถ ่ายทอดความร ู ้และเทคโนโลย ี  ได ้ต ิดตามประเมิน                         
ผลการนำความรู ้ที ่ได ้ร ับไปใช้ประโยชน์ในโครงการถ่ายทอดความรู้  การใช้แอพพลิเคชั ่นโคเนื้อ             
การคัดเลือกสายพันธุ์และการตลาดโคเนื้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ วางแผนการตลาด และคัดเลือก
สายพันธุ์โคเพื่อการส่งออกได้ ร้อยละ 75 ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่ต้องการ
ของตลาด  
 

    
 

ภาพที่ 5.9 การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ 
 

    
 

ภาพที่ 5.10 การขุนโคเนื้อด้วยอาหารผสมครบส่วน (TMRต่อFTMR) 
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ภาพที่ 5.11 การตลาดโคเนื้อและโคขุนในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร 
 

 
 

 

ภาพที่ 5.12 วิถีเส้นทางการตลาดโคเนื้อในกลุ่มจังหวัดสนุก 

เกษตรกรผู้จำหน่าย 

โรงฆ่า 

 

พ่อค้าต่อผู้รวบรวมในพื้นที่ 

โรงฆ่า 

 

เกษตรกรซ้ือนำไปเลี้ยง 

ตลาดนัดโคกระบือ 

ผู้รวบรวมนอกพ้ืนที่ ตลาดนัดโคกระบือ 

เกษตรกรซ้ือนำไปเลี้ยง 

โรงฆ่า 

 

ตลาดนัดโคกระบือ 

ตลาดนัดโคกระบือ 

เกษตรกรซ้ือนำไปเลี้ยง 

ผู้รวบรวมในพื้นที่ 

พ่อค้า 
ผู้รวบรวมในพื้นที่ 

 โรงฆ่า 

 

ตลาดนัดโคกระบือ 

พ่อค้าต่อผู้รวบรวมในพื้นที่ 

8.63% 

 

2.55% 

 
1.64% 

 

6.20% 

 

8.26% 

 

17.3% 

 
55.42% 
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5.4 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคในกลุ่มจังหวัดสนุก 
 1) จากตารางการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี ้ยงโคพันธุ ์และโคลูกผสม พบว่า            
ต้นทุนการผลิตก่อนการอบรมรวมต้นทุนทั้งหมด จำนวน 234,125.97 บาทต่อราย รวมต้นทุนเฉลี่ย 
36,754.47 บาทต่อตัว ต้นทุนการผลิต 77.87 บาทต่อกิโลกรัม ราคาจำหน่ายเฉลี่ย 45,700.00 บาทต่อตัว 
ราคาจำหน่าย ต่อกิโลกรัม 98.92 บาท รายรับเฉลี่ย 8,945.53 บาทต่อตัว และกำไรสุทธิต่อต้นทุนทั้งหมด 
47,053.49 บาทต่อปี ส่วนต้นทุนหลังการอบรม พบว่า รวมต้นทุนทั้งหมด จำนวน 202,672.49 บาท            
ต่อราย รวมต้นทุนเฉลี่ย 31,816.72 บาทต่อตัว ต้นทุนการผลิต 67.41 บาทต่อกิโลกรัม ราคาจำหน่าย
เฉลี่ย 45,700.00 บาทต่อตัว ราคาจำหน่ายต่อกิโลกรัม 98.92 บาท รายรับเฉลี่ย 13,883.28 บาทต่อตัว 
และกำไรสุทธิต่อต้นทุนทั้งหมด 73,026.07 บาทต่อปี เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนหลังการอบรม 25,972.58 
บาทต่อปต่ีอครัวเรือน (ตารางท่ี 5.9) 
 2) จากตารางการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี ้ยงโคขุน พบว่า ต้นทุนการผลิต            
ก่อนการอบรมรวมต้นทุนทั้งหมด จำนวน 477,775.97 บาทต่อราย รวมต้นทุนเฉลี่ย 64,303.63 บาท          
ต่อตัว ต้นทุนการผลิต 94.15 บาทต่อกิโลกรัม ราคาจำหน่ายเฉลี่ย 71,480.00 บาทต่อตัว ราคาจำหน่าย
ต่อกิโลกรัม. 104.66 บาท รายรับเฉลี่ย 7,176.37 บาทต่อตัว และกำไรสุทธิต่อต้นทุนทั้งหมด 53,320.43 
บาทต่อปี ส่วนต้นทุนหลังการอบรม พบว่า รวมต้นทุนทั ้งหมด จำนวน 450,152.97 บาทต่อราย             
รวมต้นทุนเฉลี่ย 60,585.86 บาทต่อตัว ต้นทุนการผลิต 88.71 บาทต่อกิโลกรัม ราคาจำหน่ายเฉลี่ย 
71,480.00 บาทต่อตัว ราคาจำหน่าย ต่อกิโลกรัม 104.66 บาท รายรับเฉลี่ย 10,894.14 บาทต่อตัว              
และกำไรสุทธิต่อต้นทุนทั้งหมด 80,943.43บาทต่อปี เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังการอบรม 27 ,623 
บาทต่อปต่ีอครัวเรือน (ตารางท่ี 5.9)
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ตารางที่ 5.9 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคพันธุ์และโคลูกผสม (จำนวน = 288 ราย)  
 

รายการ 
ก่อนเข้าอบรม หลังเข้าอบรม 

ต้นทุนการผลิต 
รวม 

ร้อยละ
ต้นทุนรวม 

ต้นทุนการผลิต 
รวม 

ร้อยละ
ต้นทุนรวม เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

1) ต้นทุนค่าพันธุ์ 47,431 52,457 99,888 42.66 36,577 52,457 89,033 43.93 
2) ต้นทุนผันแปร (บาทต่อรายต่อปี) 50,271 66,647 116,918 49.94 36,552 59,767 96,319 47.52 
2.1) ค่าแรงงาน 4,491 43,446 47,937 20.47 4,072 37,346 41,418 20.44 
      2.1.1) ไถแปลงหญ้า 713 2,160 2,873 1.23 713 2,160 2,873 1.42 
      2.1.2) ปลูกหญ้า 1,264 1,800 3,064 1.31 845 1,200 2,045 1.01 
      2.1.3) ดูแลแปลงหญ้า 1,200 1,248 2,448 1.05 1,200 1,248 2,448 1.21 
      2.1.4) ตัดหญ้า 1,314 4,638 5,952 2.54 1,314 4,638 5,952 2.94 
      2.1.5) เลี้ยงโคเนื้อ - 33,600 33,600 14.35 - 28,100 28,100 13.86 
2.2) ค่าวัสดุปัจจัยการผลิต 41,520 9,828 51,348 21.93 28,220 9,048 37,268 18.39 
      2.2.1) เมล็ดพันธุ์ 860 2,420 3,280 1.40 860 1,640 2,500 1.23 
      2.2.2) น้ำมัน 6,540 0 6,540 2.79 5,460 0 5,460 2.69 
      2.2.3) ปุ๋ย 860 3,168 4,028 1.72 860 3,168 4,028 1.99 
      2.2.4) อาหารหยาบ (หญ้าต่อฟาง) 8,430 4,240 12,670 5.41 6,240 4,240 10,480 5.17 
      2.2.5) อาหารข้นต่อรำ 13,700 0 13,700 5.85 8,400 0 8,400 4.14 
      2.2.6) แร่ธาตุต่อวิตามิน 2,360 0 2,360 1.01 1,530 0 1,530 0.75 
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ตารางท่ี 5.9 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคพันธุ์และโคลูกผสม (จำนวน = 288 ราย) (ต่อ) 
 

รายการ 
ก่อนเข้าอบรม หลังเข้าอบรม 

ต้นทุนการผลิต 
รวม 

ร้อยละ
ต้นทุนรวม 

ต้นทุนการผลิต 
รวม 

ร้อยละ
ต้นทุนรวม เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

      2.2.7) ยาต่อฮอร์โมน 2,130 0 2,130 0.91 1,470 0 1,470 0.73 
      2.2.8) ผสมเทียม 6,640 0 6,640 2.84 3,400 0 3,400 1.68 
2.3) อ่ืน ๆ 4,260 13,373 17,633 7.53 4,260 13,373 17,633 8.70 
      2.3.1) ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 4,260 2,173 6,433 2.75 4,260 2,173 6,433 3.17 
     2.3.2) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0 11,200 11,200 4.78 0 11,200 11,200 5.53 
3) ต้นทุนคงท่ี 1,640 15,680 17,320 7.40 1,640 15,680 17,320 8.55 
    3.1) ค่าเช่าต่อใช้ที่ดินเลี้ยงสัตว์ 1,640 3,210 4,850 2.07 1,640 3,210 4,850 2.39 
    3.2) ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 0 12,470 12,470 5.33 0 12,470 12,470 6.15 
(1) รวมต้นทุนทั้งหมด (บาท) 1) + 2) +3)  234,125.97 100.00 1) + 2) +3) 

 
202,672.49 100.00 

ต้นทุนที่เป็นเงินสดทั้งหมด (บาท)   101,962.02  
  

77,388.54 
 

ต้นทุนที่เป็นเงินสดทั้งหมด (บาทต่อตัว)   16,006.60  
  

12,148.91 
 

(2) รวมต้นทุนเฉลี่ย (บาทต่อตัว)   36,754.47  
  

31,816.72 
 

(3) ต้นทุนการผลิต (บาทต่อกก.)   77.87  
  

67.41 
 

(4) ราคาจำหน่ายเฉลี่ย (บาทต่อตัว)   45,700.00  
  

45,700.00 
 

(5) ราคาจำหน่ายต่อกก. (บาท) (4)ต่อ462 กก.ต่อตัว 98.92  (4)ต่อ462 กก.ต่อตัว 98.92  
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ตารางท่ี 5.9 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคพันธุ์และโคลูกผสม (จำนวน = 288 ราย) (ต่อ) 
  

รายการ 
ก่อนเข้าอบรม หลังเข้าอบรม 

ต้นทุนการผลิต 
รวม 

ร้อยละ
ต้นทุนรวม 

ต้นทุนการผลิต 
รวม 

ร้อยละ
ต้นทุนรวม เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

(6) รายรับเฉลี่ย (บาทต่อตัว)         
(7) กำไรสุทธิต่อต้นทุนทั้งหมด  
(บาทต่อปี) 

 (6) x 6.37 47,053.49   (6) x N37 73,026.07  

   29,693.40    33,551.09  
  (7) x 1,694.42 12,516,228.61   (7) x1,694.42 19,424,933.65 

 

ที่มา : จากการคำนวณ 
หมายเหตุ : เลี ้ยงโคพันธุ์และโคลูกผสมเฉลี่ย 6.37 ตัวต่อครัวเรือน จำหน่ายเฉลี่ย 5.26 ตัวต่อครัวเรือนต่อปี น้ำหนักโคเต็มวัยเฉลี่ยประมาณ 462 กิโลกรัมต่อตัว                    
จำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงโคพันธุ์และโคลูกผสม 266 ราย และจำนวนโคเนื้อที่จำหน่ายทั้งหมด 1,694.42 (ตัวต่อปี) 
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      ตารางท่ี 5.10 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคขุน (จำนวน = 288 ราย)  
 

รายการ 
ก่อนเข้าอบรม หลังเข้าอบรม 

ต้นทุนการผลิต 
รวม 

ร้อยละ
ต้นทุนรวม 

ต้นทุนการผลิต 
รวม 

ร้อยละ
ต้นทุนรวม เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

1) ต้นทุนค่าพันธุ์ 196,524 18,278 214,801 44.96 196,524 18,278 214,801 47.72 
2) ต้นทุนผันแปร (บาทต่อรายต่อปี) 140,360 99,969 240,329 50.30 114,355 98,351 212,706 47.25 
2.1) ค่าแรงงาน 2595 68,441 71,036 14.87     2,595  68,441 71,036 15.78 
      2.1.1) ไถแปลงหญ้า 1345 2,471 3,816 0.80     1,345  2,471 3,816 0.85 
      2.1.2) ปลูกหญ้า 1250 3,470 4,720 0.99     1,250  3,470 4,720 1.05 
      2.1.3) ดูแลแปลงหญ้า 0 2,650 2,650 0.55            -    2,650 2,650 0.59 
      2.1.4) ตัดหญ้า 0 12,400 12,400 2.60            -    12,400 12,400 2.75 
1) ต้นทุนค่าพันธุ์ 196,524 18,278 214,801 44.96 196,524 18,278 214,801 47.72 
      2.1.5) เลี้ยงโคเนื้อ 0 47,450 47,450 9.93             -    47,450 47,450 10.54 
2.2) ค่าวัสดุปัจจัยการผลิต 132,525 12,688 145,213 30.39 106,520 11,070 117,590 26.12 
    2.2.1) เมล็ดพันธุ์        520          3,760  4,280 0.90         520            3,760  4,280 0.95 
    2.2.2) น้ำมัน 8,600 0 8,600 1.80 7,400 0 7,400 1.64 
    2.2.3) ปุ๋ย 890 4,670 5,560 1.16 890 4,670 5,560 1.24 
    2.2.4) อาหารหยาบ (หญ้าต่อฟาง) 22,375 4,258 26,633 5.57 16,420 2,640 19,060 4.23 
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ตารางท่ี 5.10 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคขุน (จำนวน = 288 ราย) (ต่อ) 
  

รายการ 
ก่อนเข้าอบรม หลังเข้าอบรม 

ต้นทุนการผลิต 
รวม 

ร้อยละ
ต้นทุนรวม 

ต้นทุนการผลิต 
รวม 

ร้อยละ
ต้นทุนรวม เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

      2.2.5) อาหารข้นต่อรำ 91,450 0 91,450 19.14 72,600 0 72,600 16.13 
      2.2.6) แร่ธาตุต่อวิตามิน 3,260 0 3,260 0.68 3,260 0 3,260 0.72 
      2.2.7) ยาต่อฮอร์โมน     5,430  0 5,430 1.14     5,430  0 5,430 1.21 
      2.2.8) ผสมเทียม 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
2.3) อ่ืน ๆ 5,240 18,840 24,080 5.04 5,240 18,840 24,080 5.35 
     2.3.1) ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 5,240 1,340 6,580 1.38 5,240 1,340 6,580 1.46 
     2.3.2) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 0 17,500 17,500 3.66 0 17,500 17,500 3.89 
3) ต้นทุนคงท่ี 960   21,685.67  22,646 4.74 960   21,685.67  22,646 5.03 
3.1) ค่าเช่าต่อใช้ที่ดินเลี้ยงสัตว์ 960 2,754 3,714 0.78 960 2,754 3,714 0.83 
3.2) ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 0 18,932 18,932 3.96 0 18,932 18,932 4.21 
1) ต้นทุนค่าพันธุ์ 196,524 18,278 214,801 44.96 196,524 18,278 214,801 47.72 
(1) รวมต้นทุนทั้งหมด (บาท) 1)+2)+3)  477,775.97 100.00 1)+2)+3)   450,152.97 100.00 
ต้นทุนที่เป็นเงินสดทั้งหมด (บาท)   342,123.50      316,118.50   
ต ้ นท ุ นท ี ่ เ ป ็ น เ ง ิ น สดท ั ้ ง ห มด          
(บาทต่อตัว) 

  46,046.23      42,546.23   
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ตารางท่ี 5.10 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคขุน (จำนวน = 288 ราย) (ต่อ) 
 

รายการ 
ก่อนเข้าอบรม หลังเข้าอบรม 

ต้นทุนการผลิต 
รวม 

ร้อยละ
ต้นทุนรวม 

ต้นทุนการผลิต 
รวม 

ร้อยละ
ต้นทุนรวม เงินสด ไม่เป็นเงินสด เงินสด ไม่เป็นเงินสด 

(2) รวมต้นทุนเฉลี่ย (บาทต่อตัว)   64,303.63      60,585.86   
(3) ต้นทุนการผลิต (บาทต่อกก.)   94.15    88.71  
(4) ราคาจำหน่ายเฉลี่ย (บาทต่อ
ตัว) 

   71,480.00   71,480.00  

(5) ราคาจำหน่ายต่อกก. (บาท) (4) x 683 กก.ต่อตัว 104.66  (4) x 683 กก.ต่อตัว 104.66  
(6) รายรับเฉลี่ย (บาทต่อตัว)  (4) – (2) 7,176.37   (4) – (2) 10,894.14   
(7) กำไรส ุทธ ิต ่อต ้นท ุนท ั ้งหมด 
(บาทต่อปี) 

 
(6) x 7.43 53,320.43   (6) x 7.43 80,943.43   

   25,433.77      28,933.77   
  (7) x1,573.60 83,905,025.65   (7) x1,573.60  127,372,581.45   

ที่มา : จากการคำนวณ 
หมายเหตุ : เลี้ยงโคพันธุ์และโคลูกผสมเฉลี่ย 7.43 ตัวต่อครัวเรือน จำหน่ายเฉลี่ย 5.26 ตัวต่อครัวเรือนต่อปี น้ำหนักโคเต็มวัยเฉลี่ยประมาณ 683 กิโลกรัมต่อตัว จำนวน
เกษตรกรที่เลี้ยงโคพันธุ์และโคลูกผสม 280 ราย และจำนวนโคเนื้อที่จำหน่ายทั้งหมด 1,573.60 (ตัวต่อปี) 
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5.5 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์เมื่อใด 
 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีให้ความรู ้และวิธีการปฏิบัติ            
พบว่า เกษตรกรผู ้เลี ้ยงสัตว์สามารถนำความรู ้การปลูกหญ้าอาหารสัตว์และข้าวโพดอาหารสัตว์               
ผลิตอาหารแบบหมัก FTMR การใช้ฮอร์โมนในการเหนี่ยวนำการเป็นสัดร่วมกับการใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศ
วางแผนผลิต การใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ การคัดเลือกสายพันธุ์ และตลาดโคเนื้อ  ให้เกิดประสิทธิภาพ 
จำนวน 288 ราย พบว่า เกษตรกรได้นำความรู้ ไปปฏิบัติทันทีหลังผ่านการอบรมมี จำนวน 223 ราย            
(คิดเป็นร้อยละ 74.43) เพราะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 6 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกรจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร มีความพร้อมในการร่วมระดมเงิน                   
ลงหุ ้นที ่มีอยู ่จ ัดซื ้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ และหญ้าอ าหารสัตว์                       
ผล ิตอาหารแบบหมัก FTMR การใช ้ฮอร ์โมนในการเหนี ่ยวนำการเป็นสัดร ่วมกับการใช้น ้ำเชื้อ                       
แบบแยกเพศวางแผนผลิต และการคัดเลือกสายพันธุ ์และการตลาดโคเนื ้อ โดยเครื ่องจักรบางส่วน                
ได้ร ับการสนับสนุนบริจาคให้กลุ ่มจากงบประมาณพัฒนาจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร                 
และงบประมาณจากกลุ ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 ตอนบน การนำความรู ้ไปปฏิบัติ                   
หลังผ่านการอบรมทันที จำนวน 223 ราย (คิดเป็นร้อยละ 77.43) ภายใน 1 เดือน จำนวน 45 ราย                 
(คิดเป็นร้อยละ 15.63) และได้นำความรู้ ไปปฏิบัติหลังผ่านการอบรมภายใน 3 เดือน จำนวน 20 ราย        
(คิดเป็นร้อยละ 6.94) ของผู้ที่ผ่าน การประเมินติดตาม เหตุผล เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรมองเห็นวิธีการ
แก้ไขปัญหาวิกฤตราคาวัตถุดิบ อาหารเลี้ยงโคเนื้อและโคขุน มีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะอาหารเลี้ยงโคขุน       
จ ึงได้นำความร ู ้ท ี ่ ได ้ไปประยุกต์ใช ้เป ็นทางเล ือกใหม่ และช่วยลดต้นทุนด้านอาหารที ่ ใช ้ เล ี ้ยง                 
(ตารางท่ี 5.11) 
 

ตารางท่ี 5.11 ผลการประเมินการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในช่วงเวลา 
 

สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน (ราย) ร้อยละ 
หลังการอบรมทันท ี 223 77.43 
หลังการอบรมภายใน 1 เดือน 45 15.63 
หลังการอบรมภายใน 3 เดือน 20 6.94 
หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 0 0.00 

รวม 288 100.00 
 

5.6 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ที่ไหน 
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ และหญ้าอาหารสัตว์ผลิตอาหาร

แบบหมัก FTMR การใช้ฮอร์โมนในการเหนี่ยวนำการเป็นสัด ร่วมกับการใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศวางแผน
ผลิต การใช ้แอพพลิเคช ั ่นโคเน ื ้อ การคัดเล ือกสายพันธ ุ ์  และตลาดโคเน ื ้อ  จำนวน 288 ราย                          
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พบว่า เกษตรกรได้นำความรู ้ ไปใช ้ภายในครอบครัว จำนวน 269 ราย (คิดเป็นร ้อยละ 93.40)                       
เพราะวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่จะรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน แต่การเลี้ยงสัตว์จะใช้ทุน
งบประมาณเลี ้ยงเองภายในครัวเรือน มีกิจกรรมบางส่วนที ่ร ่วมกันทำ เช่น การหมักอาหารหยาบ                 
ก่อนนำไปผลิตอาหารแบบหมัก FTMR การอัดฟาง และการฉีดยาถ่ายพยาธิ ส่วนความรู ้ที ่นำไปใช้                   
ในชุมชนหรือกลุ่ม จำนวน 11 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3.82) เพราะเป็นประธาน คณะกรรมการไปอธิบาย
เผยแพร่ต่อไปยังผู้ที่ยังไม่ได้มาเข้าร่วมการอบรม และส่วนการนำความรู้ไปใช้ในสถานที่ทำงาน  จำนวน 8 
ราย (คิดเป็นร้อยละ 2.78) จะเป็นเจ้าหน้าที ่ด ้านปศุส ัตว ์ ที ่ เป ็นเจ ้าของพื ้นที ่ หรือเจ ้าหน้าที่                       
ติดต่อประสานงานเชิญกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ (ตารางท่ี 5.12) 
 

ตารางท่ี 5.12 ผลการประเมินการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ท่ีไหน 
 

สามารถนำความรู้ไปใช้ท่ีไหน จำนวน (ราย) ร้อยละ 
ครอบครัว 269 93.40 
ชุมชนต่อกลุ่ม 11 3.82 
ที่ทำงาน 8 2.78 
เมื่อมีโอกาส 0 0.00 

รวม 288 100.00 
 

5.7 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ขยายผลต่อในช่องทางใด 
ช่องทางและวิธ ีการนำความรู ้ที ่ได้จากการอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้                  

และเทคโนโลยี จำนวน 290 ราย พบว่า อันดับ 1 ได้นำความรู ้ไปประยุกต์เป็นองค์ความรู ้ ใหม่                 
จำนวน 258 ราย (ค ิดเป ็น ร ้อยละ 88.97) ว ิทยากรถ ่ายทอดเทคโนโลยีต ่อเผยแพร ่ต ่อ และ                             
ให้บริการต่อคำปรึกษา จำนวน 15 ราย (คิดเป็นร้อยละ 5.21) ตามลำดับ (ตารางท่ี 5.13) 

 

ตารางท่ี 5.13 ผลการประเมินการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ขยายผลต่อในช่องทางใด 
 

สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จำนวน (ราย) ร้อยละ 
ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ 258 89.58 
วิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อเผยแพร่ต่อ 15 5.21 
ให้บริการต่อคำปรึกษา 15 5.21 
อ่ืน ๆ 0 0.00 

รวม 288 100.00 
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5.8 การประเมินผลจากความรู้และการปฏิบัติวัดผลเป็นคะแนน 
 การประเมินติดตามหลังการจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 กิจกรรม จากรายชื่อเกษตรกร 
หรือผู้ประกอบการเข้ารับการถ่ายความรู้ทอดเทคโนโลยี จำนวน 316 ราย และคณะผู้ทำงานได้ลงพื้นที่
ประเมินติดตามการนำความรู ้ที ่ได้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า ได้ลงประเมินเกษตรกร หรือผู ้ประกอบ               
ที ่ผ ่านการอบรมความรู ้ถ ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 288 ราย โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน                  
คือส่วนที ่ 1 คะแนน ร้อยละ 30 เป็นคะแนนที่ทำการทดสอบทางทฤษฎีหลังจากอบรมเสร็จทันที               
เพื่อใช้วัดความรู้ที ่ได้ในขณะอบรมโครงการ และ ส่วนที่ 2 คะแนน ร้อยละ 70 เป็นคะแนนประเมิน        
การนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติใช้ภายในฟาร์มของเกษตรกรในแต่ละราย 
 ผลการวิเคราะห์ประเมินคะแนนความรู้และความสามารถของเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ             
เข้าร ับการถ่ายความรู ้ทอดเทคโนโลยี จำนวน 316 ราย พบว่า มีเกษตรกรหรือผู ้ประกอบการ                   
ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์จริงภายในฟาร์ม จำนวน 258 ราย คิดเป็น (ร้อยละ 88.97) แบ่งออกเป็น          
ผู้ที่ผ่านการประเมินที่ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนนขึ้นไป มีจำนวน 253 ราย คิดเป็น (ร้อยละ 87.85)         
ผู้ที ่ผ่านการประเมินที่ได้คะแนนระหว่าง 76 - 80 คะแนน มีจำนวน 18 ราย คิดเป็น (ร้อยละ 6.25)               
ผู้ที ่ผ่านการประเมินที่ได้คะแนนระหว่าง 71 - 75 คะแนน มีจำนวน 12 ราย คิดเป็น (ร้อยละ 4.17)              
และผู้ที่ผ่านการประเมินที่ได้คะแนนระหว่าง 66 - 70 คะแนน มีจำนวน 5 ราย คิดเป็น (ร้อยละ 1.74) 
ตามลำดับ (ตารางท่ี 5.14) ซึ่งภาพรวมของการนำไปใช้ประโยชน์อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
 

ตารางท่ี 5.14 ผลการประเมินความรู้และความสามรถของผู้เข้ารับการอบรม 
 

เกรดการประเมิน จำนวน (ราย) ร้อยละ 
เกรด A (> 80 %) 253 87.84 
เกรด B+ (76-80 %) 18 6.25 
เกรด B (71-75 %) 12 4.17 
เกรด C+ (66-70 %) 5 1.74 
เกรด C (61-65 %) 0 0.00 
เกรด D+ (56-60 %) 0 0.00 
เกรด D (50-55 %) 0 0.00 
ตก (<50 %) 0 0.00 

รวม 288 100.00 
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5.9 การขยายผลเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5.9.1 คณะทำงานได ้ประสานงานก ับปศ ุ ส ั ตว ์ จ ั งหว ัดสกลนค ร  จ ั งหว ั ดนครพนม                        
และจังหวัด มุกดาหารเพื่อที่จะนำผลงานไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นต่อ และนำชุดองค์ความรู้           
ไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปี 
 5.9.2 ได้ประสานงานกับทางศูนย์พัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร เพ่ือนำองค์ความรู้ทั้ง 4 กิจกรรม
ในโครงการไปขยายผลต่อในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร  
 5.9.3 องค์การบริหารส่วนพื้นที่เป้าหมาย 
         1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ได้สนับสนุน
งบประมาณในการซื้ออุปกรณ ์ในพ้ืนที่ผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคขุน 
         2) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ได้สนับสนุนงบประมาณ
ในการขยายผล ในการอบรมในรุ่นที่ 2-3 ต่อไป  
 

5.10 การเปรียบเทียบจำนวนหนี้สินครัวเรือนหลังการอบรมถ่ายทอดนวัตกรรมการส่งเสริมพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพ่ึงพาตนเองเชิงบรูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 
 จำนวนหนี้สินครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายหลังเข้ารับการอบรมโครงการถ่ายทอดนวัตกรรม               
และส่งเสริมพัฒนากลุ ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบโคเนื ้อครบวงจรแบบพึ ่งพาตนเองเชิงบูรณาการ                  
ในกลุ ่มจังหวัดสนุก พบว่า ระดับหนี้สินครัวเรือนของกลุ ่มเป้าหมายสูงสุ ด 90,001 – 100,000 บาท 
จำนวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.35 รองลงมา 80,001 - 90,000 บาท จำนวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 
11.71 จำนวนหนี ้ส ินครัวเรือนมากกว่า 10,001 บาทขึ ้นไป จำนวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.44             
และ มากกว่า 200,001 บาท ขึ้นไป จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.49 ดังตารางที่ 5.15 
 จากการสำรวจ พบว่า ค่าเฉลี ่ยหนี ้สินครัวเรือนของกลุ ่มเป้าหมาย ก่อนเข้าร่วมการอบรม 
102,911.39 บาทต่อราย และหลังเข้าร่วมการอบรม 93,306.96 บาทต่อราย และหลังการอบรมสามารถ         
นำองค์ความรู้ไปพัฒนาเป็นอาชีพ ลดหนี้สินครัวเรือนได้ถึง 9,604.43 บาทต่อราย คิดเป็น ร้อยละ 9.33  
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ตารางที่ 5.15 เปรียบเทียบหนี้สินครัวเรือนหลังการเข้ารับการอบรมของเกษตรกรที่ได้นำองค์ความรู้           
ไปใช้พัฒนาทักษะสร้างอาชีพ 

 

 

5.11 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
       5.11.1 ศูนย์การเรียนรู้ผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดนครพนม 
              1) ศูนย์การเรียนรู้คำแม่นาง – สามแยก ตำบลหนองซน อำเภอนาทม 
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านคำแม่นาง - สามแยก ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม           
เก ิดจากการรวมตัวของกลุ ่มเกษตรกรในพื ้นที ่ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จ ังหว ัดนครพนม                       
ที่ต้องการพัฒนาอาชีพการทำนาให้มีต้นทุนต่ำ จึงรวมตัวกันผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยหมัก และเลี้ยงโคเนื้อ
เพ ื ่อนำม ูลโคผล ิตเป ็นป ุ ๋ยอ ินทร ีย ์มาอย ่างต ่อเน ื ่อง ก ่อนจะขยาย การลงท ุนก ิจการเล ี ้ยงโค                          
จนประสบความสำเร็จกลายเป็นแหล่งผลิตโคเนื้อเกรดเอระดับแนวหน้าของประเทศ ได้อย่างเข้มแข็ง                  
และยั่งยืน ทำให้คว้ารางวัล สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ประจำปี 2563                   
ได้ในที่สุด  

ลำดับที่ จำนวนหนี้สินครัวเรือน 
ก่อนเข้าร่วมอบรม หลังเข้าร่วมอบรม 

จำนวน 
(ราย) 

ร้อยละ
(%) 

จำนวน 
(ราย) 

ร้อยละ
(%) 

1 ไม่มีหนี้สิน 2 0.63 5 1.58 
2 10,001-20,000 5 1.58 15 4.76 
3 20,001-30,000 7 2.23 22 6.96 
4 30,001-40,000 2 0.63 25 7.91 
5 40,001-50,000 0 0.00 18 5.70 
6 50,001-60,000 3 0.95 22 6.96 
7 60,001-70,000 5 1.58 20 6.33 
8 70,001-80,000 126 39.87 26 8.23 
9 80,001-90,000 56 17.72 37 11.71 
10 90,001-100,000 50 15.82 58 18.35 
11 มากกว่า 100,001 ขึ้นไป 30 9.49 33 10.44 
12 มากกว่า 200,001 ขึ้นไป 20 6.33 30 9.49 
13 มากกว่า 300,001 ขึ้นไป 10 3.17 5 1.58 

รวม 316 100 316 100 
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ภาพที่ 5.13 ศูนย์การเรียนรู้คำแม่นาง – สามแยก อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
 

    
 

    
 

 
 

       ภาพที่ 5.14 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มสามแยก-คำแม่นาง 
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 5.11.2 ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองฮี ตำบลปลาปาก จังหวัดนครพนม   
 

      
 

    
 

ภาพที่ 5.15 ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองฮี ตำบลปลาปาก จังหวัดนครพนม 
 

 หลังจากทำการจัดอบรมโครงการการถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพ่ึงพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุกพบว่า ในแต่ละกลุ่มวิสากิจ
ชุมชน สามารถมีวิทยากรตัวคูณหรือนวัตกร ที่สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับกลุ่มอ่ืนๆได้ดังตาราง
ที่ 5.16 
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ตารางท่ี 5.16 วิทยากรตัวคูณหรือนวัตกรที่เกิดขึ้นจากโครงการในแต่ละกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 

ชื่อกลุ่มวิสาหกิจ 
ด้านการผลิต
อาหารหยาบ 

ด้านการผลิต
อาหารผสมครบ
ส่วน (FTMR) 

ด้านการใช้ฮอร์โมน
การเหนี่ยวนำการ

เป็นสัด 
ด้านแอพพลิเคชั่น 

1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยง
โคเนื้อ ตำบลหนองซน อำเภอ
นาทม จังหวัดนครพนม 

3 3 

ปศุสัตว์ของแต่ละ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

3 

2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยง
โคเนื้อ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม 

2 3 2 

3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยง
โคเนื ้อ ตำบลหนองฮี อำเภอ
ปลาปาก จังหวัดนครพนม 

3 3 2 

4) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยง
โคเนื้อ ตำบลโคกสี อำเภอวัง
ยาง จังหวัดนครพนม 

2 2 3 

5) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยง
โค เน ื ้ อ  ตำบลหว ้ าน ใหญ่  
อำเภอหว ้านใหญ ่  จ ั งหวัด
มุกดาหาร 

3 2 2 

6) กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนอง
สูง จังหวัดมุกดาหาร 

2 2 3 

รวม 15 15  15 
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ตารางท่ี 5.17 การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตารางท่ี 5.17 การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

Strengths Weaknesses 
1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีประสบการณ์ในการเลี้ยง
โค มีสายเลือดที่เหมาะสมแก่การขุนโค 
2. ภูมิศาสตร์เอ้ืออำนวยต่อการค้าโคเนื้อ ในด้านการ
นำเข้า และส่งออก 
3. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีความตื่นตัว มีทรัพยากร
ที่ใช้เป็นอาหาร เพ่ือสนับสนุกในการเลี้ยงเป็นอย่างดี 
4. มีการสนับสนุนด้านการผสมเทียม เพื่อปรับปรุง
พันธุ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
5. เกษตรกร และสมาช ิกสหกรณ์ม ีความร ู ้และ
ประสบการณ์ในการเลี้ยงโคขุน ผสมเทียม การเลือก
พันธุ์โคท่ีเป็นความต้องการของตลาด 

1. จำนวนประชากรลดลง โดยเฉพาะแม่พันธุ์โค
เนื้อสำหรับการขยายพันธุ์ขาดแคลน 
2. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่ขาดความพร้อม
จะเป็นผู้นำในการทำธุรกิจโคเนื้อเชิงรุก ขาดระบบ
การจ ัดการตลาดและการเพ ิ ่ มม ูลค ่ าส ินค้า 
โดยเฉพาะการตลาดระหว่างประเทศ 
3. สหกรณ์หลายแห ่งย ังไม ่ม ีข ้อตกลงท ี ่ เป็น
ร ูปธรรม ในด ้านการวางแผนการผล ิตและ
การตลาดแบบรูปธรรม ในขณะที ่ส ่วนเหลื ่อม
ทางการตลาดส่วนมากจะอยู ่กับพ่อค้าเป็นส่วน
ใหญ ่
4. เกษตรกรผู ้เล ี ้ยงโคเนื้อยังไม่มีการวางแผน
เป้าหมายการผลิตและการตลาดระยะยาวและ
ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยขาดเงินทุน
หมุนเวียน 

Opportunities Threats 
1. ภาครัฐให้การสนับสนุนการลงทุนในอุสาหกรรม
โคเนื้อในด้านเงินลงทุน และทรัพยากรต่างๆ 
2. การสนับสนุนของรัฐบาลในเรื ่องของโรงฆ่าโค
มาตรฐาน และห้องเย็นสำหรับขนส่งเนื้อ 
3. การส่งเสริมจากภาครัฐให้มีการเลี้ยงโคเนื้อเพ่ิม
มากขึ้น 
4. ความต้องการโคเนื้อมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

1. ขาดแคลนวัตถุดิบและไม่มีโรงงานผลิตอาหาร
ข้นในบางพื้นที่ ทำให้ต้นทุนการขนส่งอาหารเพ่ิม
สูงขึ้น 
2. พื้นที ่การเกษตรถูกเปลี ่ยนไปเป็นพื ้นที ่ภาค
อุสาหกรรมมากขึ้น ทำให้ขาดแคลนพื้นที่ในการ
ทำปศุสัตว์ 
3. ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง 
ส่งผลกระทบต่อหญ้าธรรมชาติในการเลี ้ยงโค 
สภาพดินในบางพื้นที่เป็นดินดานและด้ำเป็นน้ำ
กระด้าง 
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5.12 ผลการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ 
 ผลการประเมินวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าจากการจัดโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลการวิจัยสู่ชุมชนและสังคม ตามแนวพระราชดำริ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี ้ยงโคเนื้อ         
ในจั งหว ัดกล ุ ่มสน ุก จำนวน 6 แห ่ง ค ิดเป ็น 40.84 เท ่า ของจำนวนงบประมาณโครงการ                         
ที ่ใช ้ในการดำเน ินการตลอดโครงการ ซึ ่งความรู ้ท ี ่ ได ้สามารถนำไปปฏิบัต ิได ้จร ิง แก้ไขปัญหา                             
การพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้               
ลดรายจ่ายของการผลิตอาหารเลี้ยงโคเนื้อหรือโคขุน ที่มีคุณภาพและราคาถูก ต้นทุนต่ำ ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย การพัฒนาโคเนื้อให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
การบูรณาการหน่วยงานในท้องถิ ่นมาช่วยพัฒนาให้เกิดประโยชน์ และสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม                  
ของคร ัวเร ือน และผล ิตภ ัณฑ์มวลรวมของจ ังหว ัดนครพนม และจ ังหว ัดม ุกดาหารให ้เพ ิ ่มขึ้น                   
(ดังตารางที่ 5.18) 
 

ตารางท่ี 5.18 การประเมินวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ต่อผลตอบแทนคุ้มค่าจากการจัดโครงการถ่ายทอด 
 

ลำดับที่ รายการ ค่าเฉลี่ย (บาทต่อเดือน) จำนวน(ราย) รายได้(บาทต่อเดือน) 
1 น้อยกว่า 1,000 บาท 500 0 0 
2 1,000-2,000 บาท 1,500 4 6,000 
3 2,001-3,000 บาท 2,500 6 15,000 
4 3,001-4,000 บาท 3,500 14 49,000 
5 4,001-5,000 บาท 4,500 25 112,500 
6 5,001-6,000 บาท 5,500 111 610,500 
7 6,001-7,000 บาท 6,500 32 208,000 
8 7,001-8,000 บาท 7,500 45 337,500 
9 8,001-9,000 บาท 8,500 15 127,500 
10 9,001-10,000 บาท 9,500 21 199,500 
11 มากกว่า 10,000 บาท 23,400 15 351,000 

รวม 288 2,016,500 
รายได้เฉลี่ยจากตัวแทนที่ถูกประเมิน (บาทต่อรายต่อเดือน)  7,001.74 

รายได้เฉลี่ยจากตัวแทนที่ถูกประเมิน (บาทต่อรายต่อปี) 84,020.88 
รายได้จากผู้เข้ารับอบรมถ่ายทอด (บาทต่อรายต่อเดือน)  

(7,001.74 บาท x 316 ราย) 
2,212,549.84 

งบประมาณโครงการ (บาท) 650,000 
ต้นทุนโครงการต่อราย 2,056.96 

สัดส่วนผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ 40.84 
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หมายเหตุ  การคิดคำนวณจากสูตร 
ต้นทุนโครงการต่อราย = เงินงบประมาณจัดทำโครงการ  
  จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด 

(ราย) 
 

 = 650,000  
  316  
 = 2,056.96 บาทต่อราย  
    
ผลตอบแทนโครงการ (เท่า) = รวมรายได้แต่ละรายหารด้วยจำนวนราย (ทั้งโครงการ) x 

12 
  ต้นทุนโครงการต่อราย (บาท) 
 
 = (2,212548.61/316) x 12  
  2,056.96  
    
 = 84,020.83  
  2,056.96  
 =  40.84  

 

5.13 ผลการประเมินสรุปตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 ผลการดำเนินการถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อ
ครบวงจรแบบพ่ึงพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก พบว่า บรรลุเป้าหมายของผลผลิตต่อผลลัพธ์
ของโครงการที่กำหนดไว้ตามตัวชี้วัด 5 ข้อ ดังนี้  

1) จำนวนผู ้ร ับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั ้งหมด 316 ราย (มากกว่าค่าเป้าหมาย 76 ราย                  
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.05)  

2) จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ มีจำนวน 4 หน่วยงาน คือ 1) สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด
นครพนมและจังหวัดมุกดาหาร 2) สำนักงานกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนครพนม                  
(กฟก. นพ.) 3) ธนาคารเพ ื ่อการเกษตรและสหกรณ์จ ังหว ัดนครพนม และจ ังหว ัดม ุกดาหาร                       
และ 4) ศูนย์พัฒนาพืชอาหารสัตว์จังหวัดนครพนม 

3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดฯ 92.03 ค่าคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.60
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  



 

145 
 

การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

4) ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดฯ มีการนำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 92.68 ในลักษณะใช้ในการพัฒนา
ยกระดับฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ให้เกิดความเข้มแข็ง               
ตลอดจนทั้ง 6 กลุ่ม ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้พัฒนาโคเนื้อ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อมีศักยภาพ
สูงในการแข่งขันระดับภาค ผลประกาศ พบว่า 1) กลุ ่มวิสาหกิจผู ้ เล ี ้ยงโคเนื ้อ ตำบลบ้านเสี ้ยว                  
อำเภอนาหว ้า  จ ั งหว ัดนครพนม ได ้ รางว ัลรองชนะเล ิศอ ันด ับ 1 ประเภทกล ุ ่มขนาดเล็ก                              
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2) กลุ ่มวิสาหกิจผู ้เลี ้ยงโคเนื ้อ ตำบลหนองซน อำเภอนาทม                 
จังหวัดนครพนม ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ ประเภทกลุ่มขนาดกลาง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ              
และระดับประเทศ 

5) ได้ศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่างการผลิตโคเนื้อครบวงจรในท้องถิ่น อย่างน้อย 3 แห่ง หลังจาก            
การจัดทำโครงการ พบว่า จำนวนสถานประกอบการที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้ศูนย์การเรียนรู้
ต ัวอย่างการผลิตโคเนื ้อครบวงจร จำนวน 7 แห่ง (เกินเป้าหมายมา จำนวน 4 แห่ง) ตามพื ้นที่                      
จัดทำโครงการตามเป้าหมาย ดังนี้ 

 5.1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
5.2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
5.3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

  5.4) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
  5.5) กล ุ ่มว ิสาหก ิจช ุมชนผ ู ้ เล ี ้ ยงโคเน ื ้อ ตำบลหว ้านใหญ่ อำเภอหว ้านใหญ่                            
จังหวัดมุกดาหาร 

5.6)  กล ุ ่มว ิสาหก ิจช ุมชนผ ู ้ เล ี ้ ยงโคเนื้ อ ตำบลหนองส ูงใต ้  อำเภอหนองสู ง                           
จังหวัดมุกดาหาร  

5.7) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 
6) จำนวนสถานประกอบการที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวน 6 แห่ง (ตามรายการในข้อ           

ที่ 5 จากข้อย่อย 5.1 - 5.6)  
7) เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสร้างทักษะ              

ในการเลี้ยงโคเนื้อ 
8) ส ัดส ่วนผลล ัพธ ์ทางเศรษฐก ิจและส ังคมที ่ เก ิดจากการดำเน ินงานถ ่ายเทคโนโลยี                             

โครงการเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ เท่ากับ 40.84 เท่าของงบประมาณท่ีใช้จ่ายในการดำเนินการ            
จัดกิจกรรม 

การจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลการประเมินบรรลุเป้าหมายของผลผลิตต่อผลลัพธ์ของ
โครงการที่กำหนดไว้ตามตัวชี้วัดทั้ง 5 ข้อ (ดังตาราง 5.17) 
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 ตารางท่ี 5.19 ผลผลิตต่อผลลัพธ์ของโครงการต่อตัวชี้วัดหลังการดำเนินงาน 
 

รายการ ค่าเป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1. จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (แห่ง) 6 6 
2. จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ (แห่ง) 3 4 
3. จำนวนผู้ร่วมโครงการ (ราย) 240 316 
4. ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ (ร้อยละ) >80 92.03 
5. ผู้เข้ารับการอบรมโครงการที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์จริง (ร้อยละ) 70 92.68 
6. จำนวนสถานประกอบการที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (แห่ง) 6 6 
7. ระยะเวลาในการดำเนินงานหลังการอบรมถ่ายทอดโครงการ (ร้อยละ) 2 2 
8. จัดตั้งศูนย์การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี (แห่ง) 3 4 
9. ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายลดลง (ร้อยละ) 25 42.89 
10. รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 15 25.63 
11. สัดส่วนผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที ่เกิดจากการดำเนินงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับ (เท่ากับหรือ
มากกว่า 1) 

เท่ากับหรือ
มากกว่า 1  

40.84 

 

5.14 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยง 

 1) หากเกิดกรณีที ่ไม ่สามารถจัดอบรมหรือถ ่ายทอดองค์ความรู ้ให ้แก่กลุ ่มเกษตรกรได้                   
ทางผู ้ให้ความรู้จะจัดทำสื ่อทางออนไลน์ ผ่านทาง Youtube เพจเฟสบุ๊ค หรือ Zoom เพื ่อเผยแพร่             
องค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่จะเข้ารับการอบรมได้ศึกษาเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆที่ทางผู้ถ่ายทอด        
องค์ความรู้ได้จัดทำขึ้น เป็นต้น 
 2) จัดทำข้อมูลผ่าน VTR และศึกษาข้อมูลผ่าน Youtube 
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บทที่ 6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื ้อครบวงจร                     

แบบพ่ึงพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก พบว่า มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 316 ราย 
ตลอดการดำเนินการของโครงการถ่ายทอดและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชนและสังคม 
ตามพระราชดำริ เพื่อช่วยยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรสู่ Smart Famer แก้ไขการบริหาร
จัดการคนให้มีประสิทธิภาพ และการผลิตอาหารเลี้ยงโคเนื้อร่วมกับการบริหารจัดการฟาร์มโคเนื้อ                
ให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ ้มค่า การพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อให้มีมูลค่าเพิ่ม ถ่ายทอดองค์ความรู้                    
ที ่ใช้ประโยชน์จริง ปฏิบัติ ได้ง ่าย เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยที ่ม ีงบประมาณการลงทุนน้อย                       
และยกระดับการผลิตสัตว์ให้สามารถลดต้นทุนด้านอาหารให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ดังนี้ 1) ต้นน้ำ คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านวิชาการ 2) กลางน้ำ คือ การติดตาม
และ การประเมินการนำความรู ้ไปใช้ประโยชน์หลังการฝึกอบรมทั ้งรายครัวเรือน กลุ ่มเกษตรกร                    
และกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเนื้อและให้คามรู้เพิ่มเติมรายฟาร์ม และ 3) ปลายน้ำ คือ เกษตรกรหรือกลุ่ม                  
สามารถวางแผนพัฒนาสายพันธุ ์โคเนื ้อ โดยวิธีการใช้เทคนิคการผสมเทียม  การใช้ฮอร์โมนกระตุ้น                   
ความเป็นสัดของแม่โค การวางแผนผลิตหญ้า ข้าวโพดในแต่ละพื ้นที ่ให้เพียงพอกับความต้องการ                  
การผลิตอาหาร FTMR ที่เหมาะสม ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการผลิตโคเนื้อครบวงจรที่เกิดการ
พัฒนาตัวเกษตรกรและผู้นำให้มีความเข้มแข็ง การบริหารจัดการ 3 ส่วน ให้เชื่อมโยงและพึ่งพาอาศัยกัน
และกัน คือ 1) การผลิตอาหารโคเนื้อ-โคขุนให้มีคุณภาพดีและต้นทุนต่ำ 2) การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์            
ยกระด ับสายเล ือดโคเน ื ้ อท างการค ้ า  (Commercial Breed)  ตามความต ้องการของตลาด                                  
3) การบริหารจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อลดรอบการเสียเวลา สิ้นเปลืองแรงงาน          
และค่าใช้จ่าย ให้มีความคุ้มค่าและผลตอบแทนกำไร ให้มีประสิทธิภาพ  

ทำให้ผลการสรุปการดำเนินงานตลอดโครงการบรรลุเป้าหมายของการผลิตและผลลัพธ์               
ของโครงการที่กำหนดไว้ตามตัวชี้วัด 5 ข้อ ดังนี้  

1) จำนวนผู ้ร ับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั ้งหมด 316 ราย (มากกว่าค่าเป้าหมาย 76 ราย                   
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.05)  

2) ร ้อยละความพึงพอใจของผู ้ร ับการถ่ายทอดฯ 92.03 ค่าคะแนนระดับความพึงพอใจ             
เฉลี่ย 95.17 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  

3) ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดฯ มีการนำไปใช้ประโยชน์ 92.90  
4) จำนวนสถานประกอบประกอบการที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 7 แห่ง                                               
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5) สัดส่วนผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการ
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ เท่ากับ 40.84 เท่า ของงบประมาณที่ใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มูลค่าเม็ดเงินจากการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ปริมาณการผลิตโคเนื้อของวิสาหกิจชุ มชน 6 กลุ่ม 
ผลิตโคเนื ้อ 2,530 ตัวต่อปี และผลิตโคขุน 720 ตัวต่อปี จะช่วยลดต้นทุนด้านอาหารเลี ้ยงโคเนื้อ                  
ได้ประมาณ 3,780 บาทต่อตัวต่อปี และเลี้ยงโคเนื้อ ได้ประมาณ 9,150 บาทต่อตัวต่อปี การใช้องค์ความรู้
จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมใช้ฮอร์โมนกระตุ้นเหี่ยวนำการตกไข่ร่วมกับการผสมเทียมแบบใช้น้ำเชื้อ                 
แยกเพศ สามารถทำให้ลูกเกิดเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 38 ของปริมาณแม่โคเนื ้อที ่สามารถผลิตลูกได้ต ่อปี                    
ให้มีค่าเฉลี่ยการผลิตลูกโคได้ตามไม่น้อยกว่าน้อยละ 86 ต่อปี กลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกรผู้ผลิตโคเนื้อ                 
ได้กำไรเพิ่มเท่ากับ 5,200 – 24,000 บาทต่อตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและศักยภาพด้านการผลิตโคเนื้อ             
ที่มีคุณภาพ แต่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ เป็นแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนได้                
ในกิจกรรมหนึ่งของอาชีพการผลิตโคเนื้อ-โคขุนของพ้ืนที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร 
6.2 ข้อเสนอแนะ 
 6.2.1 การเชิญชวนลูกหลานของเกษตรกรรักในอาชีพและสานต่อกิจกรรมการเลี ้ยงโคเนื้อ             
หรือคนรุ ่นใหม่ทดแทนคนรุ ่นเก่า (Young Smart Farmer : YSF) เนื ่องจากคนรุ ่นใหม่จะสื ่อสาร                 
และใช้เทคโนโลยี ตลอดจนสามารถเรียนรู้ได้ดีและถนัดกว่าเกษตรกรรุ่นเก่า ในการยกระดับและพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้และสามารถแก้ไข ลดหนี้สินครัวเรือนได้              
 6.2.2 การทำทะเบ ียนประว ัต ิและหน ่วยงานต ่าง ๆ ท ี ่ สามารถต ิดต ่อประสานงาน                     
จากชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ ต่าง ๆ มอบให้กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเนื้อทุกกลุ่ม                       
เพื่อช่วยในการติดต่อประสานงานและขอคำปรึกษาในด้านต่าง ๆ กับผู้เชี ่ยวชาญในหน่วยงานนั้น ๆ              
ให้มีความสะดวกและคล่องตวั 
 6.2.3 ควรมีหน่วยงานด้านวิชาการและหน่วยงานที ่ร ับผิดชอบหรือสถานที ่ให้คำปรึกษา                  
ในการแนะนำหรือสอบวิธีการเขียนโครงการและแผนธุรกิจ ใช้ประกอบการส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วม
โครงการ ตลอดจนการสร้างแพลตฟอร์มรายละเอียดและตัวอย่างข้ึนมา และการยื่นเอกสารในการขอกู้เงิน                
จากหน่วยงานที่สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ กลุ่มเกษตรกร 
 6.2.4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดควรมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนครพนมในการสร้าง
แพลตฟอร์มข้อมูลและสร้างฐานข้อมูลในการรวบรวม วิเคราะห์ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา         
และขยายการเก็บข้อมูลไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีความพร้อม 
 6.2.5 การสร้างระบบตลาดโคเนื้อโดยสร้างเวทีและชี้แจงทิศทางการจำหน่ายและการรับซื้อ            
โคเนื้อในแต่ละประเภทให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเช่นราคาโคขุนเพศผู้ใช้การซื้อขายราคาตามน้ำหนัก                
และจัดกลุ่ม ประเภทและราคาโคเนื้อต่าง ๆ 
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 6.2.6 กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนผู ้เลี ้ยงโคเนื ้อที ่เข้าร่วมโครงการ ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง                   
โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดควรมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนครพนมในการเสนอโครงการพัฒนา
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดหาร และโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน                   
2 ในการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ครุภ ัณฑ์และสิ ่งปลูกสร้างในการพัฒนากลุ ่มให้เกิด                      
ความเข้มแข็งภายในระยะ 3 - 5 ปี ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได ้
 6.2.7 การสร้างโครงการและความร่วมมือระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานเกษตร
จังหวัดร่วมกันจัดทำโครงการลดพ้ืนที่การทำนาข้าวปรับเปลี่ยนเป็นการทำนายหญ้าเป็นอาหารเลี้ยงโคเนื้อ
หร ือการปลูกข ้าวโพดหลังการทำนาข้าวเพื ่อสร ้างอาช ีพและเพิ ่มก ิจกรรมในการสร ้างรายได้                               
เป็นทางเลือกใหม ่
 6.2.8 โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อ          
ครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงและจังหวัดใกล้เคียง ควรมีการขยายผลและจัดทำโครงการเป็นปีที่ 2                
ไปสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อในกลุ่มจังหวัดสนุกที่มีจำนวนกลุ่ม ซ่ึงในปีนี้ได้ทำการถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีได้เพียง 6 กลุ่มยังมีความต้องการอีก 25 กลุ่ม 
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กรอบแนวคิดในการกระบวนการทำงาน  

(Conception framework) 
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พื้นที่ถ่ายทอด 
1) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค
เนื้อ 
   1.1) คำแม่นาง-สามแยก 
   1.2) ตำบลนาเดื่อ อำเภอ
ศ รี ส ง ค ร า ม  จ ั ง ห วั ด
นครพนม 
   1 . 3 ) ต ำ บ ล ห น อ ง ฮี  
อำเภอ ปลาปาก จังหวัด
นครพน 
   1.4) ตำบลโคกสี อำเภอ
วังยาง จังหวัดนครพนม 
   1.5) ตำบลหนองสูงใต้ 
อำเภอหนองสูง จ ังหวัด
มุกดาหาร 
   1.6) ตำบลหว ้านใหญ่  
อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัด
มุกดาหาร 
 2) กลุ่มเกษตรกร 
 3) เจ้าหน้าปศุสัตว์ 

เขตพื้นที่เป้าหมาย ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

กิจกรรม 

1) การผล ิตอาหารหยาบ 
(หญ้าเนเปียร์ค ุณภาพดีต่อ
ข ้าวโพด) ใช ้ เป ็นว ัตถ ุดิบ
อาหารเลี้ยงโคเนื้อ 
2) การถ่ายทอดความรู้และ
นวัตกรรมการผลิตอาหารโค
เน ื ้อผสมครบส่วน (FTMR)  
แบบหมัก  
3) การใช ้ฮอร ์ โมนในการ
เหน ี ่ ย วนำการ เป ็นส ั ตว์
ร ่วมกับการใช้น ้ำเชื ้อแบบ
แยกเพศวางแผนผลิต 

4) การใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ 
การคัดเลือกสายพันธุ ์ และ
ต ล า ด โ ค เ น ื ้ อ ใ ห ้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ 
 

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโค

เนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

การชี้แจงโครงการและจดัอบรมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมเพื่อพัฒนาร่วมกัน 

คณะผู้ดำเนินการ 

การ
ถ่ายทอด 

KM 

วิธีการถ่ายทอด 

1) การนำเสนอขอ้มูล 
   - การผลิตอาหารหยาบ 
   - การผลิตอาหารโคเนื้อ

ผสมครบส่วน (FTMR) แบบ

หมัก 

   -ก า ร ใ ช ้ ฮ อ ร ์ โ มนกา ร

เหนี่ยวนำการเป็นสัด 

   - การใช้แอพพลิเคชั ่นโค

เนื ้อ การคัดเลือกสายพันธุ์ 

และตลาดโคเน ื ้อ ให ้ เกิด

ประสิทธิภาพ 

2) การฝึกปฏิบัติจริง 

การแปรผล 

1) ความพึงพอใจ 
2) ประเมิน
ความรู้ก่อน-
หลังการอบรม 

3) ร้อยละการ
นำไปใช้
ประโยชน ์
4) ผลลัพธ์ทาง

กระบวนทัศน์ 

การขยายผล 

1) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมีการเลี้ยงสตัว์ มีส่วนร่วม
ในการถ่ายทอดและขยายผลสู่เครือข่าย  
3) การพัฒนาอาหารสัตว์ให้ได้คุณภาพดแีละปริมาณ
เพียงพอ  

ผลงานที่นำไปใชป้ระโยชน์ 
 

Output 
 

1) เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมอบรม 310 ราย  
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดฯ 95.17  
3) ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดฯ มีการนำไปใช้ประโยชน์ 92.90 
4) สัดส่วนผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เท่ากับ 40.80 

Outcome 
1) คู่มือองค์ความรู้ของโครงการ เพื่อใช้เผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2) ผู้เล้ียงสัตว์ผลิตอาหารหยาบ ผลิตอาหาร (FTMR) ช่วยลดต้นทุน 
และเพิ่มประสิทธภิาพ 
3) จังหวัดนครพนมจัดทำแผนการพัฒนาปศุสัตว์ในปี 2562 
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เอกสารแบบความร่วมมือระหว่างหัวหน้าโครงการกับหน่วยงานในพื้นที่

หรือหน่วยงานที่นำผลงานไปใช้ประโยชน์ 
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กำหนดการจัดกิจกรรม 
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1. ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน 
 โครงการจัดการองค์ความรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย                   
ที่พัฒนามาจากปัญหา ความต้องการจากและผลกระทบในพื้นที่ เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์            
การผลิต และเลี ้ยงโคเนื ้อที ่มีต้นทุนการผลิตสูงแต่สมรรถนะการเจริญเติบโตที่มีศักยภาพไม่สูงมาก            
กลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนแบกรับปัญหาการผลิตในด้านปัจจัยต่าง ๆ เช่น ด้านพันธุ์ที่มีต้นทุน         
การซื้อสูงด้านอาหารข้นที่ใช้เลี้ยงผลิตเองไม่เป็น ด้านอาหารหยาบ เช่น การจัดการแปลงหญ้า ถั่ว หรือ
การคัดเลือกพันธุ์หญ้า ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก เพราะขาดองค์ความรู้ ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ                
เชิงลบมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงในการทำอาชีพการผลิตโคเนื้อในปัจจุบันและอนาคต การแบกรับภาระ
หนี ้ส ินที ่ก ู ้จากแหล่งเง ินอื ่น ๆ มาใช้ประกอบอาชีพ รวมถึงเกษตรกรขาดการวางแผนการผลิต                                
และการตลาด ทำให้เกษตรรายย่อยขาดทุน เลิกกิจการในการเลี้ยงโคเนื้อ โคพันธุ์ และโคขุนไปมาก                 
เพราะแบกรับภาระต้นทุนอาหารสัตว์ไม่ไหว ดังนั้น การพัฒนางานวิจัยจากโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่                  
มาพัฒนารูปแบบและวิธีการในการหาวัตถุดิบอาหารทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกร จากความร่วมมือ                 
ของกลุ ่มเกษตรกร  หรือหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง เช ่น ปศุส ัตว ์จ ังหว ัด ศ ูนย ์พ ัฒนาอาหารส ัตว์                                    
และศูนย์วิจัยทดสอบพันธุ ์สัตว์จังหวัดนครพนม ได้สร้างความร่วมมือในการพัฒนาแบบบูรณ าการ                     
จากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ในพื้นที่ สามารถแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมที่ใช้ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ ดังนี้             

1.1 การผลิตอาหารหยาบ (หญ้าเนเปียร์คุณภาพดีต่อข้าวโพด) ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารเลี้ยงโคเนื้อ  
1.2 การถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมการผลิตอาหารโคเนื้อผสม ครบส่วน (FTMR) แบบหมัก 
1.3 การใช้ฮอร์โมนในการเหนี่ยวนำการเป็นสัดร่วมกับการใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศวางแผนผลิต 
1.4การใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ การคัดเลือกสายพันธุ์ และตลาดโคเนื้อ ให้เกดิประสิทธิภาพ 

 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ
ผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุกให้แก่เกษตรกร  หรือกลุ่มเกษตร 
หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในแต่ละกลุ่มเป็นระยะเวลา 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วันต่อกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครพนม 4 กลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดมุกดาหาร 2 
กลุ่ม ที่อยู่ภายใต้โครงการของฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนมและจังหวัด
มุกดาหาร รวมทั้งหมด 6 กลุ่ม ดังนี้ 

1) ว ิสาหก ิจช ุมชนผ ู ้ เล ี ้ยงโคเน ื ้อคำแม ่นาง - สามแยก ตำบลหนองซน อำเภอนาทม                                
จังหวัดนครพนม 
 2) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 3) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
 4) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
 5) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 
 6) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
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การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

2. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 
1.1 จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ปศุสัตว์อำเภอนาทม , ศรีสงคราม, ปลา
ปาก, วังยาง, หว้านใหญ่, หนองสูง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกษตรกรผู ้เลี ้ยงสัตว์ในพื้นที่เป้าหมาย                            
ประธานกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มเกษตร ผู้เลี้ยงสัตว์ ทั้ง 6 กลุ่ม และองค์กรปกครองท้องถิ่น  

1.2 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อในการใช้จัดฝึกอบรม 
1.3 การผลิตคู่มือ แผ่นพับ การผลิตสื่อด้วยวีดีโอ และการเผยแพร่ในเว็ปไซด์ 
1.4 ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ใช้จัดฝึกอบรมในแต่ละพ้ืนที่ 
1.5 กิจกรรมที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้  
กิจกรรมการถ่ายทอดที ่ 1 การผลิตอาหารหยาบ (หญ้าเนเป ียร ์ค ุณภาพดี ต ่อข ้าวโพด)                           

ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารเลี้ยงโคเนื้อ 
กิจกรรมการถ ่ายทอดที ่  2 การถ ่ายทอดความร ู ้และนว ัตกรรมการผล ิตอาหารโคเนื้อ                          

ผสมครบส่วน (FTMR)  แบบหมัก  
ก ิจกรรมการถ ่ ายทอดท ี ่  3  การใช ้ ฮอร ์ โมนในการ เหน ี ่ ยวนำการ เป ็นสั ดร ่ วมกับ                                   

การใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศวางแผนผลิต 
กิจกรรมการถ่ายทอดที่ 4 การใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ การคัดเลือกสายพันธุ์ และตลาดโคเนื้อ              

ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

3. วิทยากร  
 3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพัฒน์  สุระนรากุล สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 3.2 นายปรีชา  ศิริสม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 
 3 .3 นายช ินาพ ัฒน ์  สก ุลราศ ีสวย สาขาว ิชาเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่ อสาร                                    
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 3.4 นายสัตวแพทย์ประหยัด ศรีโคตร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
 

4 การดำเนินการหรือการถ่ายทอดตามหลักสูตรรายวิชาตามกิจกรรม ดังนี้ 
 การกำหนดตารางการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การถ่ายทอดการ
ใช้ประโยชน์กากมันหมักยีสต์และการผลิตปลายข้าวเทียมเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต
แบบพึ่งพาตนเอง” การประชุมและติดต่อประสานการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มเกษตรกร
หรือผู้ประกอบการที่มีกิจกรรมการเลี ้ยงสัตว์จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 6 กลุ่ม                      
ตามตารางกำหนดวันและเวลาดังกล่าว ตลอดจนการจัดเรียงกลุ ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม                           
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
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การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

ตารางท่ี 1 ตารางกำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 จำนวน 3 วัน  

หมายเหตุ : อาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า  10.00 - 10.15 น. 
       ช่วงบ่าย 14.45 - 15.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา 
ว/ด/ป 

08.00-12.00 น. 
 

 
13.00-16.30 น. 

วันที่ 1 1) ลงทะเบียน 
2) พิธ ีเป ิด โครงการฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยี “การถ่ายทอดนวัตกรรมและ
ส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ
ผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิง
บูรณาการในกลุ่มจังหวัดสนุก” 
3)“การวิเคราะห์สถานการณ์โคเนื ้อและ
ทิศทางธุรกิจโคเนื้อของไทย” 
4) “เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการ
ฟาร์มโคเนื้อสมัยใหม่ สำหรับเกษตรกร”  

1) “ทิศการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น 
Smart Farmer โคเนื้อ” 
2) “ตัวอย่างการบริหารจัดการกลุ่ม
ว ิ สาหก ิจช ุมชนผ ู ้ เ ล ี ้ ย ง โค เนื้ อ          
ที่ประสบความสำเร็จ”   

วันที่ 2 1) “การวางแผนจัดการแปลงหญ้าอาหาร
สัตว์”  
2) “สาธิตภาคปฏิบัติการทำอาหาร FTMR 
แบบหมัก”  

 1)  “สาธ ิตภาคปฏ ิบ ัต ิการปลูก
หญ้าเนเปียร์”และปลูกข้าวโพด 

วันที่ 3 1) “การผลิตอาหาร FTMR แบบหมัก          
ใช้เป็นอาหารโคเนื้อที่ยั่งยืน”  
2) “สาธิตภาคปฏิบัติการทำอาหาร FTMR 
แบบหมัก”  

 1 )  “ก า รตอบป ัญหา  แล ะข้ อ
ซักถาม” 
2) พิธีปิด  
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การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

ตารางท่ี 2 ตารางกำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 จำนวน 2 วัน  

หมายเหตุ : อาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า  10.00 - 10.15 น. 
       ช่วงบ่าย 14.45 - 15.00 น. 
การกำหนดวันและสถานที ่ในการอบรมถ่ายทอดโครงการจัดการความรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยี               
จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม “การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิต
โคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก” 
 

ครั้งที่ 1 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคำแม่นาง - สามแยก ตำบลหนองซน อำเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2564 
  ครั้งที่ 2 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
ในระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 
  ครั้งที่ 3 วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม                       
ในระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2564 
  ครั ้งที ่ 4 วิสาหกิจชุมชนผู ้เลี ้ยงโคเนื ้อ ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม             
ในระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2564 
  คร ั ้ งท ี ่  5 ว ิสาหก ิจช ุมชนผ ู ้ เล ี ้ยงโคเน ื ้อ ตำบลหว ้านใหญ ่ อำเภอหว ้านใหญ่                        
จังหวัดมุกดาหาร ในระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2564 
  คร ั ้ งท ี ่  6 ว ิสาหก ิจช ุมชนผ ู ้ เล ี ้ ยงโคเน ื ้ อ ตำบลหนองส ูง ใต ้  อำเภอหนองสู ง                     
จังหวัดมุกดาหาร ในระหว่างวันที่ 1– 5 กรกฎาคม 2564 

เวลา 
ว/ด/ป 08.00-12.00 น. 

 
 13.00-16.30 น. 

วันที่ 1 1) ลงทะเบียน 
2)  พ ิ ธ ี เป ิ ด  โครงการฝ ึกอบรมถ ่ ายทอด
เทคโนโลย ี “การถ ่ายทอดนว ัตกรรมและ
ส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิต
อาหารโคเนื ้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิง
บูรณาการในจังหวัดนครพนม” 
3) “การใช้ฮอร์โมนในการเหนี ่ยวนำการเป็น
สัด’ 
4) “การใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศวางแผนผลิต” 

1) “สาธิตภาคปฏิบัติการการใช้
ฮอร์โมนในการเหนี่ยวนำการเป็น
สัดร่วมกับ การใช้น้ำเชื้อแบบแยก
เพศวางแผนผลิต”  

วันที่ 2 1) “การใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ” 
2) “สาธิตภาคปฏิบัติการใช้แอพพลิเคชั ่นโค
เนื้อ” 

 1) “การคัดเลือกสายพันธุ ์ และ
ตลาดโคเนื้อให้เกิดประสิทธิภาพ” 
2) “การตอบปัญหา และข้อ
ซักถาม” 
3) พิธีปิด 
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การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ตัวอย่างใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ  

และแบบติดตามประเมินผล 
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การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

    ตัวอย่างใบสมัครเข้าร่วมโครงการและแบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ 
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การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 
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การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 
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ภาคผนวก จ 
แผนการนำเทคโนโลยีไปขยายผลต่อผู้รับประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการนำเทคโนโลยีไปขยายผลต่อผู้รับประโยชน์ 
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วิธีการถ่ายทอด 

1. การเป็นวิทยากรบรรยายในที่ประชุมของกลุ่มต่างๆ 

2. การเข้าร่วมเป็นวิทยากรที่หน่วยงานภาครัฐจัดอบรมในพ้ืนที่ต่างๆ 

3. การเผยแพร่โดยวิธีการใช้คู่มือเป็นแนวทางในการเรียนรู้และปฏิบัติ  

4. การเผยแพร่ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ 

การขยายผลโครงการต่อเป้าหมายอ่ืนๆ แบ่งออกเป็น 3 ทิศทาง ดังนี้ 

1. การถ่ายทอดการผลิตอาหารหยาบ (หญ้าเนเปียร์คุณภาพดีต่อข้าวโพด) ใช้เป็นวัตถุดิบอาหาร                   

เลี้ยงโคเนื้อ 

 

 

  

กรมปศุสัตว์ 

ปศุสัตว์ เขต 4  

เครือข่ายชมรมผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 13 จังหวัด 

1) ปศุสัตว์จังหวัดทั้ง 13 จังหวัดจัดฝึกอบรม (การจักการแปลงหญ้า การ
ผลิตอาหารหยาบ การผลิตอาหารผสมครบส่วน FTMR การใช้ฮอร์โมน
เหนี่ยวนำการเป็นสัด การใช้แอพพลิเคชั่นผลิตโคเนื้อ) 

2) เครือข่ายชมรมผู ้เล ี ้ยงสัตว์ในแต่ละจัดหวัดประชุมแลกเปลี ่ยน
ความรู้(การใช้เอกสารประกอบการเชิญวิทยากรไปให้ความรู้) 

การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
1. ประธานและกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงสัตว์ภายในจังหวัดต่างๆ 
2. สมาชิกเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดต่างๆ 
3. เกษตรกร ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจการเลี้ยงสัตว์ 

 

1. มหาสารคาม 
2. หนองคาย 
3. นครพนม 
4. กาฬสินธุ์ 
5. สกลนคร 
6. มุกดาหาร 
7. เลย 
8. ขอนแก่น 
9. บึงกาฬ 
10. อุดรธานี 
11. ร้อยเอ็ด 
12. หนองบัวลำพูน 
13. นครราชสีมา 
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2. การถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมการผลิตอาหารโคเนื้อผสมครบส่วน (FTMR)  แบบหมัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การผลิตอาหารผสมครบส่วน (FTMR) แบบหมัก 

ภายในจังหวัดกลุ่มสนุก ต่างจังหวัดนครพนม 

1. โครุ่น 

2. โคหนุ่ม/โคสาว 

3. โคแม่พันธุ์ 

โคขนุ 

กระบือ 

1. สกลนคร 

2. นครพนม 

3. มุกดาหาร 

โคเนื้อ 

แพะ 
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3. การใช้ฮอร์โมนในการเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์ร่วมกับการใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศวางแผนผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัด 

ภายในกลุ่มจังหวัดสนุก ต่างจังหวัดนครพนม 

1. โครุ่น 

2. โคหนุ่ม/โคสาว 

3. โคแม่พันธุ์ 

1. สกลนคร 

2. นครพนม 

3. มุกดาหาร โคเนื้อ 

โคขนุ 

กระบือ 

แพะ 
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4. การใช้แอพพลิเคชั่นโคเนื้อ การคัดเลือกสายพันธุ์ และตลาดโคเนื้อให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การใช้แอพพลิเคชั่น 

เข้าใช้งาน (หน้า

แอพพลิเคชั่น) 

แอพพลิเคชั่น (Zyan 

Beef) 

เข้า GooGle เพื่อค้นหา 

กรอกรายละเอียด เพื่อเข้าใช้

งาน 

จำนวนสัตว์ในฟาร์ม 

 

 

รายละเอียดประวัติสัตว์ในฟาร์ม 

ข้อมูลการบริหารจัดการฟาร์ม 

วันต่อเวลาต่อประวัติการตั้งท้อง
สตัวใ์นฟารม์ 
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ภาคผนวก ฉ 
เอกสารประกอบการบรรยาย 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของโครงการ 
เรื่อง “การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อ 

ครบวงจรแบบพ่ึงพาตนเอง เชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 
จาก (ร่าง) รายงานผลการทำกิจกรรม 

หัวหน้าโครงการ : นายปรีชา ศิริสม  
มหาวิทยาลัยนครพนม  

ตารางแก้ไขข้อเสนอแนะ (ร่าง) รายงานผลการทำกิจกรรม และ(ร่าง) คู่มือองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 
ข้อเสนอแนะ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

1) เพ่ือความชัดเจนและเข้าใจแผนการดำเนินการ              
ควรแสดงด้วย Gantt Chart ด้วย 

มีการแสดง Gantt Chart ในบทที่ 3  
ข้อที่ 3.5 วิธีการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสู่กลุ่มเป้าหมาย ภาพที่ 3.1 
หน้าที่ 78 
            กิจกรรมที่ 1 ภาพที่ 3.7 หน้าที่ 82 
            กิจกรรมที่ 2 ภาพที่ 3.15 หน้าที่ 86 
            กิจกรรมที่ 3 ภาพที่ 3.19 หน้าที่ 88 
            กิจกรรมที่ 4 ภาพที่ 3.25 หน้าที่ 94 

2) ชื่อโครงการควรมีภาษาอังกฤษด้วย ในเอกสารมีการระบุชื่อโครงการภาษาอังกฤษ  
ในปกหน้า ปกรอง และหน้าแรกของบทคัดย่อ 

3) ควรมีการตรวจสอบความผิดและมีความประณีตใน
การเขียนการพิมพ์ควรมีการตรวจสอบด้วย 

มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

4) จากรายงานพบว่ามีหน่วยงานด้านการเกษตรเข้า
มาร่วมกิจกรรมตลอด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเป็น
แนวทาง การสร้างความยั่งยืนของโครงการฯ จึงขอให้
รักษาแนวทาง และพัฒนาให้เป็นแผนประจำปีของ
หน่วยงาน และอบต ให้ได้ 

มีการบรรจุแผนพัฒนาเป็นประจำทุกปี เพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องในการพัฒนา  

5) ขนาดตัวอักษรค่อนข้างเล็กเกินไป ขนาดตัวอักษรค่อนข้างเล็ก เช่น ตาราง หรือ หมาย
เหตุ เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการจัดหน้าเอกสารตาม
ความเหมาะสม  

6) การเขียนควรใช้ภาษาเขียนที่มีการเว้นวรรคให้
ถูกต้อง การอ่านจะได้ไม่สับสน 

มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

7) คำย่อควรมีคำเต็มกำกับและควรมีนิยามศัพท์ด้วย  
8) หน้าปกรายงานฉบับสมบูรณ์ควรเป็นปกสีขาว
และโลโก้ของ วช. ควรเป็นปัจจุบัน 

แก้ไขโลโก ้(วช.) จากเดิมเป็นโลโก้ของ วช. ปัจจุบัน
แล้ว 

9) คู่มือองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 
และโลโก้ของ วช. ควรเป็นปัจจุบัน 

แก้ไขโลโก้ (วช.) จากเดิมเป็นโลโก้ของ วช. ปัจจุบัน
แล้ว 
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ประวัติผู้ร่วมโครงการ 
 

1. หัวหน้าโครงการ 
1. ชื่อ  (ไทย) นายปรีชา  ศิริสม 
   (อังกฤษ) Mr. Preecha  Sirisom 
2. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  :  3-4403-00456-50-7 
3. ตำแหน่งบริหาร   :  - 
    ตำแหน่งปัจจุบัน   :  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3) 
4. หน่วยงานที่สังกัด :  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  :  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 
103 หมู่ 3 บ้านหนองเซา ถ. ชยางกูร ต. ขามเฒ่า อ. เมือง จ. นครพนม 
48000 

    โทรศัพท์   :  0-4253-2471 
    โทรสาร   :  0-4253-2472 
    โทรศัพท์มือถือ  :  08-1662-4716 
    E-mail  :  chakalo49@hotmail.com 
5. ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ 
ระดับ

ปริญญา 
อักษรย่อ
ปริญญา 

คณะวิชา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา 

2551 
2529 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

วท.ม. 
ทษ.บ. 

เกษตรศาสตร์ 
ผลิตกรรม
การเกษตร 

สัตวศาสตร์ 
โคนม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ้  จ. เชียงใหม่ 

 

6. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1. พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า 
 2. การจัดการระบบฟาร์ม (Farming System Management) 
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7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 7.1 โครงการจัดการความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/เรื่อง 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
(บาท) 

แหล่ง
ทุน 

ปีงบ 
ประมาณ 

สถานะ 

1* โครงการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์กากมันหมัก
ยีสต์และการผลิตปลายข้าวเทียมเป็นอาหารเลี้ยง
สัตว์เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตแบบพ่ึงพาตนเอง 

790,000 วช. 2560 ผู้ร่วมโครงการ 

2* การพัฒนาศักยภาพการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์ไก่งวง
นครพนมปลอดภัยจากห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมต่อการ
สร้างอาชีพและความยั่งยืนเพื่อรองรับ AEC 

1,000,000 จังหวัด
นครพนม 

2560 ผู้ร่วมโครงการ 

3* โครงการเพิ่มมูลค่าและสร้างช่องทางการตลาดไก่
งวง ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

14,030,000 กลุ่ม
จังหวัด
สนุก 

2560 ผู้ร่วมโครงการ 

4* การพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้เป็น Smart 
farmer ต้นแบบ จังหวัดนครพนม 

500,000 ปศุสัตว์
จังหวัด

นครพนม 

2561 ผู้ร่วมโครงการ 

5* การพัฒนาศักยภาพการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์ไก่งวง
นครพนมปลอดภัยจากห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมต่อการ
สร้างอาชีพและความยั่งยืนเพื่อรองรับ AEC 

893,000 จังหวัด
นครพนม 

2561 ผู้ร่วมโครงการ 

6* ปรับปรุงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่งวงให้เป็น
โปรดักส์แชมป์เปี้ยนของจังหวัด 

794,000 จังหวัด
นครพนม 

2561 ผู้ร่วมโครงการ 

7* หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตโค
เนื้อและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดี บ้านคำแม่นาง – 
สามแยก ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัด
นครพนม 

1,500,000 จังหวัด
นครพนม 

2562 ผู้ร่วมโครงการ 

8* พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือให้เป็น Smart 
farmer 

800,000 จังหวัด
นครพนม 

2562 ผู้ร่วมโครงการ 

9* ผลิตสื่อเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ไก่งวงและ
แปรรูปไก่งวง 

400,000 จังหวัด
นครพนม 

2562 ผู้ร่วมโครงการ 
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10* ถ่ายทอดองค์ความรู้สมาร์ทฟาร์มเมอร์และพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานการผลิตไก่งวงแบบปลอดภัย
ในพ้ืนที่จังหวัดกลุ่มสนุก 

1,240,000 วช. 2562 ผู้ร่วมโครงการ 

11* การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตอาหารโคเนื้อครบ
วงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัด
นครพนม 

1,230,000 วช. 2562 หัวหน้า
โครงการ 

12** โครงการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์กากมันหมัก
ยีสต์และการผลิตปลายข้าวเทียมเป็นอาหารเลี้ยง
สัตว์เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตแบบพ่ึงพาตนเอง 

670,000 วช. 2563 ผู้ร่วมโครงการ 

13** โครงการบูรณาการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สู่การสร้างอาชีพ
อย่างยั่งยืนในท้องถิ่น ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม 

3,543,200 สป.อว. 2564 ผู้ร่วมโครงการ 

14** หมู่บ้านห่วงโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อและปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูงเชิงพานิชย์ บ้านคำแม่นาง – 
สามแยก ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัด
นครพนม 

250,000 วทน 2564 ผู้ร่วมโครงการ 

15*** ถ่ายทอดการใช้ประโยชน์กากมันหมักยีสต์การ
ผลิตปลายข้าวเทียมเป็นการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์
ต้นทุนต่ำแบบพ่ึงพาตนเอง (ปีที่ 2) 

998,000 วช. 2564 ผู้ร่วมโครงการ 

16*** การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบ
พ่ึงพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

999,000 วช. 2564 หัวหน้า
โครงการ 

17*** การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผู้ประกอบการ
ผลิตโคเนื้อ-โคขุนคุณภาพสูงของกลุ่มจังหวัดสนุก
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับการแข่งขัน 

4,560,000 อว. 2565 ผู้ร่วมโครงการ 

18*** บูรณาการยกระดับผลิตกบและลูกอ๊อดของ
วิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
แก้ปัญหาความยากจนเชิงพานิชย์ 

1,604,600 อว. 2565 ผู้ร่วมโครงการ 
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19*** สร้างมูลค่าเพ่ิมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัด
นครพนม 

3,611,000 จังหวัด
นครพนม 

2565 ผู้ร่วมโครงการ 

20*** เพ่ิมมูลค่าห่วงโซ่การผลิตจิ้งหรีดแปลงใหญ่
ปลอดภัยเชิงพานิชย์ของจังหวัดนครพนม 

1,860,000 จังหวัด
นครพนม 

2565 ผู้ร่วมโครงการ 

21*** การส่งเสริมและพัฒนาและผลิตภัณฑ์กบเพ่ิม
มูลค่าเชิงสร้างสรรค์แบบยั่งยืนสู่เชิงพานิชย์ 

2,774,000 จังหวัด
นครพนม 

2565 ผู้ร่วมโครงการ 

หมายเหตุ :   * ได้ดำเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
  ** กำลังดำเนินโครงการ 
  *** ผ่านการพิจารณาโครงการรอเซ็นสัญญา 
 

 7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทุนวิจัย 

1. อิทธิพลของอายุการตัดต่อ ผลผลิต  และคุณภาพอาหาร
สัตว์ ของข้าวฟ่างอาหารสัตว์ต้นแม่และต้นตอพันธุ์ IS 23585  
ที่ปลูกในดินชุดโคราช  (Oxic  Paleustults) 

2550-2551 งบสนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีนครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าอ้อยหนู ริมฝั่ง
แม่น้ำโขงหลัง น้ำลด กรณีศึกษา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม 

2552-2553 งบสนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย วิทยาลัย
เกษตร ฯ นครพนม มหาวิทยาลัย
นครพนม 

3. การพัฒนาพันธุกรรมกระบือปลักในเขตลุ่มน้ำสงครามของ
จังหวัดนครพนมเพ่ือรองรับการแข่งขัน AEC ด้วยวิธีการใช้
ฮอร์โมนกระตุ้นการเป็นสัดช่วยในการวางแผนผสมเทียม 

2560 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยนครพนม 

 

 7.3 โครงการวิจัยในฐานะท่ีตนเองเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทุนวิจัย 

1. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อความสัมฤทธิ์ผลในการ
คัดเลือกพันธุ์กระบือปลักของเกษตรกรในเขตลุ่มน้ำสงคราม จังหวัด
นครพนม 

2558 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิตไก่งวงด้วยการผสมเทียมกับวิถี
ชุมชนของจังหวัดนครพนม 

2558 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

3. การพัฒนารูปแบบและเพ่ิมขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนผู้
เลี้ยงไก่งวงนครพนมสู่การสร้างอาชีพเพ่ือรองรับ AEC 

2559 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 
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4. การศึกษาประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ของการผลิตไก่งวงใน 1 
รอบปี 

2559 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

5. ห่วงโซ่การผลิตและวิถีตลาดโคเนื้อไทยที่ส่งออกผ่านเส้นทาง R9 
และ R12 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง AEC 

2560 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

6. การใช้ประโยชน์วัตถุดิบผลพลอยได้โรงงานมันสำปะหลังผ่าน
กระบวนการหมักเพ่ิมมูลค่าโภชนะเป็นอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ พึ่งพา
ตนเอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2560 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

   

7.4 งานวิจัยท่ีกำลังทำ 
ชื่อโครงการวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทุนวิจัย ทำวิจัยเสร็จ 

1. โครงการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์กากมันหมักยีสต์และการผลิต
ปลายข้าวเทียมเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตแบบ
พ่ึงพาตนเอง 

670,000 วช. 60% 

2. โครงการบูรณาการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วง
โซ่อุปทาน สู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น ตำบลบ้านผึ้ง 
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

3,543,200 สป.อว. 10% 

3. หมู่บ้านห่วงโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเชิง
พานิชย์ บ้านคำแม่นาง – สามแยก ตำบลหนองซน อำเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม 

250,000 วทน 15% 

  

7.5 งานวิจัยท่ีเผยแพร่การตีพิมพ์ 
ปรีชา ศิริสม. 2551. อิทธิพลของอายุการตัดต่อ ผลผลิต และคุณภาพอาหารสัตว์ ของข้าวฟ่างอาหารสัตว์
ต้นแม่และต้นตอพันธุ์ IS 23585 ที่ปลูกในดินชุดโคราช (Oxic Paleustults). สาขาวิชาสตัวศาสตร์  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม. 
วรินทร์ วงศ์สามารถ และ ปรีชา  ศิริสม . 2552. การศึกษาผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของหญ้า
ลูกผสม Brachiaria spp ที่ปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์และต้นตอ. ในรายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาที่
ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม, นครพนม. 
 

2. ผู้ร่วมโครงการ ลำดับที่ 1 
1. ชื่อ  (ไทย) ผศ.ธนพัฒน์  สุระนรากุล 

  (อังกฤษ) Assist. Tanapat  Suranarakul 
2. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  :  3-3499-00736-50-0 
3. ตำแหน่งบริหาร   :  - 
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   ตำแหน่งวิชาการ :  อาจารย์  
4. หน่วยงานที่สังกัด :  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 
    ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  :  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 

103 หมู่ 3 บ้านหนองเซา ถ. ชยางกูร ต. ขามเฒ่า อ. เมือง จ. นครพนม 
48000 

     โทรศัพท์   :  0-4253-2471 
     โทรสาร   :  0-4253-2472 
     โทรศัพท์มือถือ  :  08-7775-5663 
     E-mail   :  Tanapatsuranarakul@gmail.com  
5. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ ระดับปริญญา อักษรย่อ
ปริญญา 

คณะวิชา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา 

2549 
2544 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

วท.ม. 
วท.บ. 

เกียรตินิยม
อันดับ 1 

เกษตรศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

สัตวศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตพิษณุโลก 

 

6. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
1.  โภชนศาสตร์สัตว์ (Animal Nutrition) 
2.  การจัดการระบบฟาร์ม (Farming System Management) 
3.  การพัฒนาพื้นที่ด้านการเกษตรในจังหวัดนครพนมและกลุ่มจังหวัด 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 7.1 โครงการจัดการความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/เร่ือง 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
(บาท) 

แหล่งทุน 
ปีงบ 

ประมาณ 
สถานะ 

1* หมู่บ้านถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อความ
ปลอดภัยทางอาหารบ้านกลาง อำเภอเมือง ปีท่ี 1 

220,000 วทน. 2557 ผู้ร่วมโครงการ 

2* โครงการถ่ายทอดการใช้กากมันหมักยีสต์ผลิตอาหาร
สัตว์และการผสมเทียมในไก่งวงใช้เองต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพฟาร์มและลดต้นทุน แบบพ่ึงพาตนเอง 

600,000 วช. 2558 หัวหน้าโครงการ 

3* หมู่บ้านถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อความ
ปลอดภัยทางอาหารบ้านกลาง อำเภอเมือง ปีท่ี 2 

250,000 วทน.  2559 หัวหน้าโครงการ 

mailto:Tanapatsuranarakul@gmail.com
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4* หมู่บ้านถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อความ
ปลอดภัยทางอาหารบ้านกลาง อำเภอเมือง ปีท่ี 3 

250,000 วทน.  2560 หัวหน้าโครงการ 

5* โครงการถ่ายทอดการใช้ประโยชนก์ากมันหมักยสีต์
และการผลิตปลายข้าวเทียมเป็นอาหารเลี้ยงสตัว์เพื่อ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตแบบพึ่งพาตนเอง 

790,000 วช. 2560 หัวหน้าโครงการ 

6* เกษตรเชิงบูรณาการจากมลูกระบอืสร้างยุ้งฉางเก็บ
ข้าวและผลิตปุย๋ชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบพ่ึงพาตนเอง 

745,000 วช. 2560 ผู้ร่วมโครงการ 

7* โครงการเพิม่มลูค่าและสร้างช่องทางการตลาดไก่งวง 
ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

14,030,000 กลุ่มจังหวัด
สนุก 

2560 หัวหน้าโครงการ 

8* การพัฒนาเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคเนื้อให้เป็น Smart 
farmer ต้นแบบ จังหวัดนครพนม 

500,000 ปศุสัตว์
จังหวัด

นครพนม 

2561 หัวหน้าโครงการ 

9* การพัฒนาศักยภาพการผลิตสู่ผลติภัณฑ์ไก่งวง
นครพนมปลอดภัยจากห่วงโซ่มลูคา่เพิ่มต่อการสร้าง
อาชีพและความยั่งยืนเพื่อรองรับ AEC 

893,000 จังหวัด
นครพนม 

2561 หัวหน้าโครงการ 

10* ปรับปรุงโรงงานแปรรูปผลติภณัฑไ์ก่งวงให้เป็นโปร
ดักส์แชมป์เปีย้นของจังหวัด 

794,000 จังหวัด
นครพนม 

2561 หัวหน้าโครงการ 

11* หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ
และปุ๋ยอินทรยี์คุณภาพดี บ้านคำแม่นาง – สามแยก 
ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

1,500,000 จังหวัด
นครพนม 

2562 หัวหน้าโครงการ 

12* พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบอืให้เป็น Smart 
farmer 

800,000 จังหวัด
นครพนม 

2562 หัวหน้าโครงการ 

13* ผลิตสื่อเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ไก่งวงและแปรรูป
ไก่งวง 

400,000 จังหวัด
นครพนม 

2562 หัวหน้าโครงการ 

14* ถ่ายทอดองค์ความรูส้มาร์ทฟาร์มเมอร์และพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานการผลติไก่งวงแบบปลอดภยัใน
พื้นที่จังหวัดกลุ่มสนุก 

1,240,000 วช. 2562 หัวหน้าโครงการ 

15* การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสรมิพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลติอาหารโคเนื้อครบวงจร
แบบพ่ึงพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดนครพนม 

1,230,000 วช. 2562 ผู้ร่วมโครงการ 

16** โครงการถ่ายทอดการใช้ประโยชนก์ากมันหมักยสีต์
และการผลิตปลายข้าวเทียมเป็นอาหารเลี้ยงสตัว์เพื่อ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตแบบพึ่งพาตนเอง 

670,000 วช. 2563 หัวหน้าโครงการ 

17** โครงการบรูณาการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สู่การสร้างอาชีพอย่าง

3,543,200 สป.อว. 2564 หัวหน้าโครงการ 
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ยั่งยืนในท้องถิ่น ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 

18** หมู่บ้านห่วงโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อและปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงเชิงพานิชย์ บ้านคำแมน่าง – สามแยก 
ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

250,000 วทน 2564 หัวหน้าโครงการ 

19*** ถ่ายทอดการใช้ประโยชน์กากมันหมักยีสต์การผลติ
ปลายข้าวเทียมเป็นการผลิตอาหารเลีย้งสัตว์ต้นทุนต่ำ
แบบพ่ึงพาตนเอง (ปีท่ี 2) 

998,000 วช. 2564 หัวหน้าโครงการ 

20*** การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสรมิพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลติโคเนื้อครบวงจรแบบพ่ึงพา
ตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุม่สนุก 

999,000 วช. 2564 ผู้ร่วมโครงการ 

21*** การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผู้ประกอบการผลติโค
เนื้อ-โคขุนคุณภาพสูงของกลุ่มจังหวัดสนุกด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับการแข่งขัน 

4,560,000 อว. 2565 หัวหน้าโครงการ 

22*** บูรณาการยกระดับผลติกบและลูกอ๊อดของวิสาหกิจ
ชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก้ปัญหาความ
ยากจนเชิงพานิชย์ 

1,604,600 อว. 2565 หัวหน้าโครงการ 

23*** สร้างมลูค่าเพิ่มการผลิตปุ๋ยอินทรียค์ุณภาพสูงของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวดันครพนม 

3,611,000 จังหวัด
นครพนม 

2565 หัวหน้าโครงการ 

24*** เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่การผลิตจิ้งหรดีแปลงใหญ่ปลอดภัย
เชิงพานิชย์ของจังหวัดนครพนม 

1,860,000 จังหวัด
นครพนม 

2565 หัวหน้าโครงการ 

25*** การส่งเสริมและพัฒนาและผลติภณัฑ์กบเพิ่มมูลคา่เชิง
สร้างสรรค์แบบยั่งยืนสูเ่ชิงพานิชย์ 

2,774,000 จังหวัด
นครพนม 

2565 หัวหน้าโครงการ 

หมายเหตุ :   * ได้ดำเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
  ** กำลงัดำเนนิโครงการ 
  *** ผ่านการพิจารณาโครงการรอเซ็นสัญญา 
 

     7.2 แผนงานวิจัยในฐานะผู้อำนวยการแผนการวิจัย 
ชื่อแผนงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทุนวิจัย 

1. เกษตรอินทรีย์เชิงบูรณาการพัฒนาท้องถิ่นจากมูลกระบือแบบ
วิถีไทยอย่างพอเพียงและยั่งยืนในอำเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม 

2552 สำนักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2. การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างการผลิตและการตลาดโคเนื้อ
ไทยต่อการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง AEC 

2558 คอบช. 
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 7.3 โครงการวิจัยในฐานะท่ีตนเองเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทุนวิจัย 

1. รูปแบบการเลี้ยงและการจัดการฝูงกระบือที่ยั่งยืนของ
เกษตรกรในอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

2552 สำนักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2. เปรียบเทียบการใช้อาหาร 4 ชนิดที่มีผลต่อสมรรถนะการผลิต 
และคุณภาพซากในเป็ดเนื้อ 

2552 ทุนอุดหนุนการทำวิจัย 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นครพนม  
ม.นครพนม 

3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ไข่สหกรณ์บ้านกลาง 
จังหวัดนครพนม 

2552 ทุนอุดหนุนการทำวิจัย 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นครพนม  
ม.นครพนม 

4. ศึกษาการเสริมถัวกัวร์มิลล์เป็นแหล่งโปรตีนในอาหาร ต่อ
สมรรถนะการเจริญเติบโต  และคุณภาพซากของเป็ดเนื้อ 

2553 ทุนอุดหนุนการทำวิจัย 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นครพนม  
ม.นครพนม 

5. ศึกษาการเสริมถัวกัวร์มิลล์ (50%CP) เป็นแหล่งโปรตีนใน
อาหาร ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต  และคุณภาพซากของไก่
เนื้อ 

2553 บริษัท แลบอินเตอร์ จำกัด 

6. การเสริมสารสี Lali  Red  ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต
ของไก่ไข่และคุณภาพไข่ 

2553 บริษัท แลบอินเตอร์ จำกัด 

7. การสร้างรูปแบบบูรณาการการผลิตข้าวหอมมะลิและสัตว
เศรษฐกิจของท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2553 สำนักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

8. A value chain and risk analysis study for a layer 
chicken cooperative 

2554 FAO 

9. Effect of dietary supplementation lecithin 
production growth performance 
 and carcass quality of broilers 

2554 บริษัท แลบอินเตอร์ จำกัด 

10. การวิจัยและพัฒนาฟาร์มไก่ไข่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการ
สร้างอาชีพควบคู่วิถีชีวิตชุมชนของจังหวัดนครพนมอย่างยั่งยืน 

2555 สำนักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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11. Effect of Fiber Concentrate (ARBOCEL) 
Supplementation in Dietary of on Growth Performance 
and Charter Fecal of broilers 

2556 บริษัท แลบอินเตอร์ จำกัด 

12. การปรับตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านกลางแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2556 สกว. 

13. การถอดบทเรียนตำรับสมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ใช้เลี้ยงและรักษาโรคกระบือปลักในเขตลุ่มน้ำสงครามของ
จังหวัดนครพนม 

2557 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

14. การจัดแบ่งเขตพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
พัฒนาศักยภาพกระบือปลักในเขตลุ่มน้ำสงครามและลุ่มน้ำก่ำ
ของจังหวัดนครพนม 

2558 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

15. การพัฒนาพันธุกรรมกระบือปลักในเขตลุ่มน้ำก่ำของจังหวัด
นครพนมเพ่ือรองรับการแข่งขัน AEC ด้วยวิธีการใช้ฮอร์โมน
กระตุ้นการเป็นสัดช่วยในการวางแผนผสมเทียม 

2559 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

16. การวิจัยและพัฒนาเปลือกล้างมันสำปะหลังผ่านกระบวนการ
หมักเพ่ือเพ่ิมมูลค่าโภชนะใช้เป็นวัตถุดิบอาหารเลี้ยงไก่งวงต่อ
สมรรถนะการผลิตและต้นทุนต่ำ 

2559 สวทช. 

17. การใช้ประโยชน์วัตถุดิบผลพลอยได้โรงงานมันสำปะหลังผ่าน
กระบวนการหมักเพ่ิมมูลค่าโภชนะเป็นอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ 
พ่ึงพาตนเอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2560 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

 

 7.4 โครงการวิจัยในฐานะท่ีตนเองเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทุนวิจัย 

1. การสร้างรูปแบบบูรณาการการผลิตข้าวหอมมะลิและสัตว
เศรษฐกิจของท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2553 สำนักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2. การศึกษาพฤติกรรมและมูลค่าทางโภชนะของการใช้เศษ
ซากพืชที่เหลือจากการเกษตรเลี้ยงโค-กระบือที่เลี้ยงตามแนว
ลำน้ำโขง จังหวัดนครพนม 

2554 สำนักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

3. การปรับปรุงสายพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองลูกผสม 4 สายเลือดของ
มหาวิทยาลัยนครพนม (NPU) 

2555 คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
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4.  ศ ึกษาสภาพการผล ิตของ เกษตรกรรายย ่อยและ
คุณลักษณะของกระบือในเขตลุ ่มแม่น้ำสงคราม จังหวัด
นครพนม 

2555 กรมปศุสัตว์ 

5. การศึกษาคุณลักษณะและเอกลักษณ์เฉพาะของกระบือ
ปลักในลุ่มน้ำสงครามและลุ่มน้ำก่ำในเขตจังหวัดนครพนม 

2556 กรมปศุสัตว์ 

6. ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักของเกษตรกร
ตามริมแม่น้ำโขง ในจังหวัดนครพนม 

2556 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

7. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อความสัมฤทธิ์ผลใน
การคัดเลือกพันธุ ์กระบือปลักของเกษตรกรในเขตลุ ่มน้ำ
สงคราม จังหวัดนครพนม 

2558 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

8. การเพิ ่มประสิทธิภาพทางการผลิตไก่งวงด้วยการผสม
เทียมกับวิถีชุมชนของจังหวัดนครพนม 

2558 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

9. การจัดแบ่งเขตพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน
การพัฒนาศักยภาพโคเนื้อของกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร 
นครพนม มุกดาหาร) 

2558 คอบช. 

10. สถานะภาพและศักยภาพในการผลิตโคเนื ้อของกลุ่ม
จังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 

2558 คอบช. 

11. การปร ับต ัวเพื ่อรองร ับการเปลี ่ยนแปลงของกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี ้ยงไก่ไข่บ้านกลางต่อการสร้างความมั ่นคง
ทางด้านอาหารแบบวิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน 

2559 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

12. การพัฒนารูปแบบและเพ่ิมขีดความสามารถของวิสาหกิจ
ชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงนครพนมสู่การสร้างอาชีพเพ่ือรองรับ AEC 

2559 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

13. การศึกษาประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ของการผลิตไก่
งวงใน 1 รอบปี 

2559 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

14. การพัฒนาพันธุกรรมกระบือปลักในเขตลุ่มน้ำสงคราม
ของจังหวัดนครพนมเพ่ือรองรับการแข่งขัน AEC ด้วย
วิธีการใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการเป็นสัดช่วยในการวางแผนผสม
เทียม 

2560 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

15. ห่วงโซ่การผลิตและวิถีตลาดโคเนื้อไทยที่ส่งออกผ่าน
เส้นทาง R9 และ R12 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง AEC 

2560 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 
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16. การใช้ประโยชน์วัตถุดิบผลพลอยได้โรงงานมันสำปะหลัง
ผ่านกระบวนการหมักเพ่ิมมูลค่าโภชนะเป็นอาหารสัตว์ต้นทุน
ต่ำ พึ่งพาตนเอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2560 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

16. การส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรผ่านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ เพ่ือรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม 

2560 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

17. การวิจัยและพัฒนารูปแบบฟาร์มไก่ไข่อัฉจริยะในจังหวัด
นครพนม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล 

2560 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

18. การศึกษาสภาพการเลี้ยงและระบบตลาดไก่พ้ืนเมืองไทย
ของเกษตรกรในจังหวัดนครพนม 

2560 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

 

7.5 งานวิจัยท่ีกำลังทำ 
ชื่อโครงการวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทุนวิจัย ทำวิจัยเสร็จ 

1. โครงการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์กากมันหมัก
ยีสต์และการผลิตปลายข้าวเทียมเป็นอาหารเลี้ยง
สัตว์เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตแบบพ่ึงพาตนเอง 

670,000 วช. 60% 

2. โครงการบูรณาการยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สู่การสร้าง
อาชีพอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม 

3,543,200 สป.อว. 10% 

3. หมู่บ้านห่วงโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อและปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูงเชิงพานิชย์ บ้านคำแม่นาง – 
สามแยก ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัด
นครพนม 

250,000 วทน 15% 

 

7.6 งานวิจัยท่ีเผยแพร่การตีพิมพ์ 
ธนพัฒน์ สุระนรากุล,  เทอดศักดิ์ คำเหม็ง,  สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์  และ ฉลอง วชิราภากร.  2549.  

ผลการใช้เนื้อหอยเชอรี่บดแห้งแทนปลาป่นในอาหารเป็ดเนื้อต่อสมรรถนะการผลิตและการย่อย
ได้ในเป็ดเนื้อเชอรี่ วอลเล่ย์, ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ.์ 

Khampata, K., T. Khammeng, T. Suranarakul, P. Pakdee, S. Uriyapongson and U. Soipeth.  
2005. Effect of Dry Cassava Leaf in Hybred Duck Rations on Digestibility, Growth 
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Performance and Carcass Quality. AHAT/BSAS International Conference Integrating 
Livestock-Crop System to meet the Challenges of Globalization, Sofitel Raja 
Orchid Khon Kaen, Khon Kaen, Thailand. 

Suranarakul, T., T. Khammeng, S. Uriyapongson and C. Wachirapakhon.  2005.  Effect of 
Substitution of Golden Apple Snail (Pomaeca canaliculata) Meat for Fish Meal in 
Duck Ration on the Performance of Cherry Valley Duck. AHAT/BSAS International 
Conference Integrating Livestock-Crop System to meet the Challenges of 
Globalization, Sofitel Raja Orchid Khon Kaen, Khon Kaen, Thailand. 

Suranarakul, T., T. Khammeng, S. Uriyapongson and C. Wachirapakhon.  2005.  Effect of 
Substitution of Golden Apple Snail (Pomaeca canaliculata) Meat for Fish Meal in 
Duck Ration on the Digestibility of Cherry Valley Duck. AHAT/BSAS International 
Conference Integrating Livestock-Crop System to meet the Challenges of 
Globalization, Sofitel Raja Orchid Khon Kaen, Khon Kaen, Thailand. 

ธนพัฒน์  สุระนรากุล,  จิตติยา  เสรีวัฒน์, นวลจันทร์ เพชรนุ้ย, นวรัตย์ ผอบงา และ วรินทร์ วงศ์
สามารถ.  2552.  การศึกษาระบบการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรือนพื้นยกสูงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ฟาร์มสหกรณ์บ้านกลาง จังหวัดนครพนม. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้ง 7.  คณะ
เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ธนพัฒน์  สุระนรากุล.  2553.  การเสริมสารสี Lali  Red  ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของไก่ไข่และ
คุณภาพไข่.  2553.  ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553.  คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

ธนพัฒน์  สุระนรากุล นวลจันทร์ เพชรนุ้ย และ ราชันทร์ บัวบาน.  2554. ผลการเสริมกัวร์มิลล์เป็นแหล่ง
โปรตีนในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากเป็ดเนื้อ. วารสารแก่นเกษตร 39 
(ฉบับพิเศษ) : 1-4. 

ธนพัฒน์  สุระนรากุล และ ราชันทร์ บัวบาน.  2555.  ผลการเสริมกัวร์มิลล์ (50% โปรตีน) เป็นแหล่ง
โปรตีนในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากไก่เนื้อ. วารสารแก่นเกษตร 40 
(ฉบับพิเศษที่ 2) : 257-261. 

จิตติยา สุระนรากุล, ธนพัฒน์ สุระนรากุล และเสาวคนธ์ เหมวงษ์.  2555. การเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทนของเกษตรกรที่ปลูกผักระหว่างการใช้ปุ๋ยมูลกระบือและปุ๋ยเคมี. วารสารแก่นเกษตร 
ปีที่ 40(2) : 135-144. 

SURANARAKUL, T. , S. KONGSOOK and  M. SARAKUL.  2013.  A Model of Sustainable Herd 
Buffalo Farming in Songkhram Wet Land, Nakhon Phanom.  The 10Th World Buffalo 
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Congress “green production against global warning” Hilton Phuket Arcadia resort 
and Spa. Phuket,  Thailand. 1230-1232 pp. 

ธนพัฒน์ สุระนรากุล.  2555.  การเลี้ยงไก่ไข่ของกลุ่มเกษตรกรบ้านกลาง จังหวัดนครพนม โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน. วารสารแก่นเกษตร 40(3) : 291-298. 

Suranarakul J., S. Tanapat and S. Prayat. 2559. Study on the Marketing Channels for Ban 
Klang’s Layer Chicken Feeding Cooperative in Nakhon Phanom Province. Nakhon 
Phanom University Journal. 6 (1) (January - April). 7-15. 

 

7.7  บทความวิชาการ 

ธนพัฒน์ สุระนรากุล. 2555. การเลี้ยงไก่ไข่ของกลุ่มเกษตรกรบ้านกลาง จังหวัดนครพนม โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน. วารสารแก่นเกษตร 40(3) : 291-298. 

 

3. ผู้ร่วมโครงการลำดับที่ 2 
1. ชื่อ  (ไทย) นายประหยัด ศรีโคตร 

   (อังกฤษ) Mr.Prayad Srikot 
2. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  :  3-4007-00852-14-1 
3. ตำแหน่งบริหาร   :  - 
    ตำแหน่งวิชาการ :  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
4. หน่วยงานที่สังกัด :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
    โทรศัพท์/โทรสาร :  0-4251-1029 
    โทรศัพท์มือถือ  :  08-0402-1446 
    E-mail   :  savervm@hotmail.com  
 5. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ ระดับปริญญา อักษรย่อ
ปริญญา 

คณะวิชา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา 

2549 ปริญญาตรี สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

6. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
1.  ระบบฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน (Animal Farm Standard System) 
2.  งานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Epidemiology) 
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7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
7.1 โครงการจัดการความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/เรื่อง 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
(บาท) 

แหล่ง
ทุน 

ปีงบ 
ประมาณ 

สถานะ 

1* โครงการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์กากมัน
หมักยีสต์และการผลิตปลายข้าวเทียมเป็น
อาหารเลี้ยงสัตว์เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิต
แบบพ่ึงพาตนเอง 

790,000 วช. 2560 ผู้ร่วมโครงการ 

2*  การพัฒนาศักยภาพการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์ไก่
งวงนครพนมปลอดภัยจากห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม
ต่อการสร้างอาชีพและความยั่งยืนเพ่ือรองรับ 
AEC 

1,000,000 จังหวัด
นครพนม 

2560 ผู้ร่วมโครงการ 

3* โครงการเพิ่มมูลค่าและสร้างช่องทาง
การตลาดไก่งวง ด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

14,030,000 กลุ่ม
จังหวัด
สนุก 

2560 ผู้ร่วมโครงการ 

4* การพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้เป็น 
Smart farmer ต้นแบบ จังหวัดนครพนม 

500,000 ปศุสัตว์
จังหวัด

นครพนม 

2561 ผู้ร่วมโครงการ 

5* การพัฒนาศักยภาพการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์ไก่
งวงนครพนมปลอดภัยจากห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม
ต่อการสร้างอาชีพและความยั่งยืนเพ่ือรองรับ 
AEC 

893,000 จังหวัด
นครพนม 

2561 ผู้ร่วมโครงการ 

6* ปรับปรุงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่งวงให้
เป็นโปรดักส์แชมป์เปี้ยนของจังหวัด 

794,000 จังหวัด
นครพนม 

2561 ผู้ร่วมโครงการ 

7* หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต
โคเนื้อและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดี บ้านคำแม่
นาง – สามแยก ตำบลหนองซน อำเภอนา
ทม จังหวัดนครพนม 

1,500,000 จังหวัด
นครพนม 

2562 ผู้ร่วมโครงการ 

8* พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือให้เป็น 
Smart farmer 

800,000 จังหวัด
นครพนม 

2562 ผู้ร่วมโครงการ 
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9* ผลิตสื่อเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ไก่งวง
และแปรรูปไก่งวง 

400,000 จังหวัด
นครพนม 

2562 ผู้ร่วมโครงการ 

10* ถ่ายทอดองค์ความรู้สมาร์ทฟาร์มเมอร์และ
พัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตไก่งวงแบบ
ปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดกลุ่มสนุก 

1,240,000 วช. 2562 ผู้ร่วมโครงการ 

11* การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตอาหารโค
เนื้อครบวงจรแบบพ่ึงพาตนเองเชิงบูรณาการ
ในจังหวัดนครพนม 

1,230,000 วช. 2562 ผู้ร่วมโครงการ 

12** โครงการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์กากมัน
หมักยีสต์และการผลิตปลายข้าวเทียมเป็น
อาหารเลี้ยงสัตว์เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิต
แบบพ่ึงพาตนเอง 

670,000 วช. 2563 ผู้ร่วมโครงการ 

13** โครงการบูรณาการยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สู่การ
สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น ตำบลบ้าน
ผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

3,543,200 สป.อว. 2564 ผู้ร่วมโครงการ 

14** หมู่บ้านห่วงโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อและปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูงเชิงพานิชย์ บ้านคำแม่นาง 
– สามแยก ตำบลหนองซน อำเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม 

250,000 วทน 2564 ผู้ร่วมโครงการ 

15*** ถ่ายทอดการใช้ประโยชน์กากมันหมักยีสต์
การผลิตปลายข้าวเทียมเป็นการผลิตอาหาร
เลี้ยงสัตว์ต้นทุนต่ำแบบพึ่งพาตนเอง (ปีที่ 2) 

998,000 วช. 2564 ผู้ร่วมโครงการ 

16*** การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบ
วงจรแบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการใน
จังหวัดกลุ่มสนุก 

999,000 วช. 2564 ผู้ร่วมโครงการ 

17*** การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ผู้ประกอบการผลิตโคเนื้อ-โคขุนคุณภาพสูง
ของกลุ่มจังหวัดสนุกด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรองรับการแข่งขัน 

4,560,000 อว. 2565 ผู้ร่วมโครงการ 
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18*** บูรณาการยกระดับผลิตกบและลูกอ๊อดของ
วิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
แก้ปัญหาความยากจนเชิงพานิชย์ 

1,604,600 อว. 2565 ผู้ร่วมโครงการ 

19*** สร้างมูลค่าเพ่ิมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโค
เนื้อจังหวัดนครพนม 

3,611,000 จังหวัด
นครพนม 

2565 ผู้ร่วมโครงการ 

20*** เพ่ิมมูลค่าห่วงโซ่การผลิตจิ้งหรีดแปลงใหญ่
ปลอดภัยเชิงพานิชย์ของจังหวัดนครพนม 

1,860,000 จังหวัด
นครพนม 

2565 ผู้ร่วมโครงการ 

21*** การส่งเสริมและพัฒนาและผลิตภัณฑ์กบเพ่ิม
มูลค่าเชิงสร้างสรรค์แบบยั่งยืนสู่เชิงพานิชย์ 

2,774,000 จังหวัด
นครพนม 

2565 ผู้ร่วมโครงการ 

หมายเหตุ :   * ได้ดำเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
  ** กำลงัดำเนนิโครงการ 
  *** ผ่านการพิจารณาโครงการรอเซ็นสัญญา 
 

    7.1 แผนงานวิจัยในฐานะผู้อำนวยการแผนการวิจัย 
ชื่อแผนงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทุนวิจัย 

- - - 
 

 7.2 โครงการวิจัยในฐานะท่ีตนเองเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทุนวิจัย 

1. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ 
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ภายหลังการ
ระบาดของโรคไข้หวัดนก 
(Knowledge, Attitude and Practice of Avian 
Influenza in Medium-scale Layer Farms in Banklang 
Subdistrict, Muang District, Nakhonphanom 
Province) 

2553 ส่วนพัฒนาระบบงานระบาด
วิทยาทางสัตวแพทย์  
สำนักควบคุม ป้องกัน และ
บำบัดโรคสัตว์  
กรมปศุสัตว์ 

 

 7.3 โครงการวิจัยในฐานะท่ีตนเองเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย 
ช่ือโครงการวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทุนวิจัย 

1. A value chain and risk analysis study for a layer 
chicken cooperative 

2554 FAO 
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2. การปรับตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านกลางแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2556 สกว. 

3. การถอดบทเรียนตำรับสมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ใช้เลี้ยงและรักษาโรคกระบือปลักในเขตลุ่มน้ำสงครามของ
จังหวัดนครพนม 

2557 สำนักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

4. การพัฒนาพันธุกรรมกระบือปลักในเขตลุ่มน้ำก่ำของ
จังหวัดนครพนมเพ่ือรองรับการแข่งขัน AEC ด้วยวิธีการใช้
ฮอร์โมนกระตุ้นการเป็นสัดช่วยในการวางแผนผสมเทียม 

2559 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

5. การพัฒนารูปแบบและเพ่ิมขีดความสามารถของวิสาหกิจ
ชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงนครพนมสู่การสร้างอาชีพเพ่ือรองรับ AEC 

2559 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

6. การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านกลางต่อการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
แบบวิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน 

2559 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

7. ห่วงโซ่การผลิตและวิถีตลาดโคเนื้อไทยที่ส่งออกผ่าน
เส้นทาง R9 และ R12 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง AEC 

2560 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

8. การใช้ประโยชน์วัตถุดิบผลพลอยได้โรงงานมันสำปะหลัง
ผ่านกระบวนการหมักเพ่ิมมูลค่าโภชนะเป็นอาหารสัตว์ต้นทุน
ต่ำ พึ่งพาตนเอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2560 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

9. การพัฒนาพันธุกรรมกระบือปลักในเขตลุ่มน้ำสงครามของ
จังหวัดนครพนมเพ่ือรองรับการแข่งขัน AEC ด้วยวิธีการใช้
ฮอร์โมนกระตุ้นการเป็นสัดช่วยในการวางแผนผสมเทียม 

2560 ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย
นครพนม 

 

7.4 งานวิจัยท่ีทำเสร็จแล้ว 
1. โครงการวิจัย : 
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของกลุ่มผู้เลี ้ยงไก่ไข่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัด

นครพนม ภายหลังการระบาดของโรคไข้หวัดนก  (Knowledge, Attitude and Practice of Avian 
Influenza in Medium-scale Layer Farms in Banklang Subdistrict, Muang District, 
Nakhonphanom Province)       

สถานภาพ  :  หัวหน้า 
แหล่งทุน  :  ส่วนพัฒนาระบบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ สำนักควบคุม ป้องกัน และ

บำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
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    7.5 งานวิจัยท่ีกำลังทำ 
ชื่อโครงการวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทุนวิจัย ทำวิจัยเสร็จ 

1. โครงการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์กากมันหมัก
ยีสต์และการผลิตปลายข้าวเทียมเป็นอาหารเลี้ยง
สัตว์เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตแบบพ่ึงพาตนเอง 

670,000 วช. 60% 

 

4. ผู้ร่วมโครงการลำดับที่ 3 
1. ชื่อ (ไทย)      นางนวลจันทร์   เพชรนุ้ย  

   (อังกฤษ)    Mrs. Nualchan  Petnui 
2. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  : 3-9004-00012-05-3 
3. ตำแหน่ง            :  ครูชำนาญการ 
   ตำแหน่งบริหาร :  - 
4. หน่วยงานที่สังกัด  :  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม  
   ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 

103 หมู่ 3 บ้านหนองเซา ถ. ชยางกูร ต. ขามเฒ่า อ. เมือง จ. นครพนม 
48000 

    โทรศัพท์           :  0-4253-247 
    โทรสาร           :  0-4253-2472  
    โทรศัพท์มือถือ   :  08-0319-4555 
    E-mail             :  nuanjan54@hotmail.com 

    nuanjan64gm@gmail.com 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ปีทีจบ ระดับ
ปริญญา 

อักษรย่อปริญญา คณะวิชา สาขาวิชา/
วิชาเอก 

ชื่อสถาบันการศึกษา 

2539 
 
2533 

ปริญญา
โท 
 
ปริญญา
ตรี 

วท.ม.
เกษตรศาสตร์
(ส่งเสริม
การเกษตร) 
วท.บ.สัตวศาสตร ์
(สัตว์ปีก) 

เกษตร 
 

เกษตรศาสตร์ 

ส่งเสริม
การเกษตร 
สัตวศาสตร์
(สัตว์ปีก) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตเกษตรบางพระ 

   
 

mailto:nuanjan54@hotmail.com
mailto:nuanjan64gm@gmail.com
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6. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ    
 1. การผลิตและการจัดการฟาร์มไก่ไข่ 
          2. การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก 
          3. การส่งเสริมปศุสัตว์ 
          4. การแปรรูปผลผลติสัตว์ 
   

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
     7.1 โครงการจัดการความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

ลำดั
บท่ี 

ชื่อโครงการ/เรื่อง 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
(บาท) 

แหล่ง
ทุน 

ปีงบ 
ประมาณ 

สถานะ 

1* การพัฒนาศักยภาพการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์ไก่งวง
นครพนมปลอดภัยจากห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมต่อการ
สร้างอาชีพและความยั่งยืนเพื่อรองรับ AEC 

893,000 จังหวัด
นครพน

ม 

2561 ผู้ร่วมโครงการ 

2* ผลิตสื่อเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ไก่งวงและ
แปรรูปไก่งวง 

400,000 จังหวัด
นครพน

ม 

2562 ผู้ร่วมโครงการ 

3* ถ่ายทอดองค์ความรู้สมาร์ทฟาร์มเมอร์และ
พัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตไก่งวงแบบ
ปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดกลุ่มสนุก 

1,240,000 วช. 2562 ผู้ร่วมโครงการ 

4** โครงการบูรณาการยกระดับกรผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่การสร้าง
อาชีพอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น ตำบลบ้านผึ้ง 
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

3,543,200 สป.อว. 2564 ผู้ร่วมโครงการ 

5** ถ่ายทอดการใช้ประโยชน์กากมันหมักยีสต์การ
ผลิตปลายข้าวเทียมเป็นการผลิตอาหารเลี้ยง
สัตว์ต้นทุนต่ำแบบพึ่งพาตนเอง (ปีที่ 2) 

700,000 วช. 2564 ผู้ร่วมโครงการ 

6** การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจร
แบบพ่ึงพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่ม
สนุก 

650,000 วช. 2564 ผู้ร่วมโครงการ 
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7*** การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผู้ประกอบการ
ผลิตโคเนื้อ-โคขุนคุณภาพสูงของกลุ่มจังหวัด
สนุกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับการ
แข่งขัน 

4,560,000 อว. 2565 ผู้ร่วมโครงการ 

8*** บูรณาการยกระดับผลิตกบและลูกอ๊อดของ
วิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
แก้ปัญหาความยากจนเชิงพานิชย์ 

1,604,600 อว. 2565 ผู้ร่วมโครงการ 

9*** สร้างมูลค่าเพ่ิมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัด
นครพนม 

3,611,000 จังหวัด
นครพน

ม 

2565 ผู้ร่วมโครงการ 

10**
* 

เพ่ิมมูลค่าห่วงโซ่การผลิตจิ้งหรีดแปลงใหญ่
ปลอดภัยเชิงพานิชย์ของจังหวัดนครพนม 

1,860,000 จังหวัด
นครพน

ม 

2565 ผู้ร่วมโครงการ 

11**
* 

การส่งเสริมและพัฒนาและผลิตภัณฑ์กบเพ่ิม
มูลค่าเชิงสร้างสรรค์แบบยั่งยืนสู่เชิงพานิชย์ 

2,774,000 จังหวัด
นครพน

ม 

2565 ผู้ร่วมโครงการ 

หมายเหตุ :   * ได้ดำเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
  ** กำลงัดำเนนิโครงการ 
  *** ผ่านการพิจารณาโครงการรอเซ็นสัญญา 
 

       7.2 โครงการวิจัยในฐานะท่ีตนเองเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทุนวิจัย 

1. สิ่งประดิษฐ์  เตาไก่หมุนถอดประกอบได้ 
 

2556 ทุนอุดหนุนการทำวิจัย 
คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

ม.นครพนม 
2. การศึกษาการอบแห้งเนื้อไก่ท้ังตัวด้วยรังสีอินฟราเรด 2558 ทุนอุดหนุนการทำวิจัย 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
ม.นครพนม 
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       7.3 โครงการวิจัยในฐานะท่ีตนเองเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทุนวิจัย 

1. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ไข่สหกรณ์บ้าน
กลาง จังหวัดนครพนม 

2552 ทุนอุดหนุนการทำวิจัย 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนครพนม  

ม.นครพนม 
2. ศึกษาการเสริมถัวกัวร์มิลล์เป็นแหล่งโปรตีนในอาหาร ต่อ
สมรรถนะการเจริญเติบโต  และคุณภาพซากของเป็ดเนื้อ 

2553 ทุนอุดหนุนการทำวิจัย 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนครพนม  

ม.นครพนม 
3. ศึกษาการเสริมถัวกัวร์มิลล์ (50%CP) เป็นแหล่งโปรตีนใน
อาหาร ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต  และคุณภาพซากของ
ไก่เนื้อ 

2553 บริษัท แลบอินเตอร์ จำกัด 

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวมวลจุลินทรีย์ควบคุม
ศัตรูพืชเพ่ือทดแทนการใช้สารเคมี 

2555 สกอ. 

5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อเป็นพลังงานทดแทนของชุมชน 

2555 สกอ. 

6. ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของแมลงกิน
ได้ในพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม  

2555 สำนักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

7. ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของเห็ดป่าใน
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม  

2555 สำนักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

8. ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของแมลงใน
พ้ืนที่ป่าชุมชน ดงกระแสน จังหวัดนครพนม 

2556 สำนักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

9. การใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรนร่วมกับพรอสตาแกรนดิน
ในการเหนี่ยวนำการเป็นสัดในโคเนื้อลูกผสมพ้ืนเมือง 
กรณีศึกษา ตำบลขามเฒ่า อำเมืองนครพนม 

2556 ทุนอุดหนุนการทำวิจัย 
คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

ม.นครพนม 
10. การเพ่ิมมูลค่าของเมล็ดยางพาราเพ่ือเป็นแหล่งของ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกในเป็ดเนื้อ 

2561 สำนักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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7.3 งานวิจัยท่ีกำลังทำ 
ชื่อโครงการวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทุนวิจัย ทำวิจัยเสร็จ 

    
 

7.4 งานวิจัยท่ีเผยแพร่การตีพิมพ์ 
ธนพัฒน์  สุระนรากุล,  จิตติยา  เสรีวัฒน์, นวลจันทร์ เพชรนุ้ย, นวรัตย์ ผอบงา และ วรินทร์ วงศ์

สามารถ.  2552.  การศึกษาระบบการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรือนพื้นยกสูงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ฟาร์มสหกรณ์บ้านกลาง จังหวัดนครพนม. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้ง 7.  คณะ
เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ธนพัฒน์  สุระนรากุล นวลจันทร์ เพชรนุ้ย และ ราชันทร์ บัวบาน.  2554. ผลการเสริมกัวร์มิลล์เป็น
แหล่งโปรตีนในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากเป็ดเนื้อ. วารสารแก่น
เกษตร 39 (ฉบับพิเศษ) : 1-4. 

 

5. ผู้ร่วมโครงการลำดับที่ 4 
1. ชื่อ  (ไทย) นางสาวลดาวรรณ  สุระนรากุล 
   (อังกฤษ) Miss Ladawan  Suranarakul 
2. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  :  1-3499-00456-20-9 
3. ตำแหน่งวิชาการ :  อาจารย์  
4. หน่วยงานที่สังกัด :  สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
     ที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้  :  สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 457  
                                หมู่ 3 ถ. พนมพนารักษ ์ต. ธาตุพนม อ. ธาตุพนม จ. นครพนม 48110 
     โทรศัพท์มือถือ  :  08-9949-7714 
     E-mail   :  Ladawan.su31@gmail.com  
5. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ ระดับปริญญา อักษรย่อ
ปริญญา 

คณะวิชา สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา 

2560 
2557 

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

บช.ม. 
บช.บ. 

บริหารธุรกิจและการบัญชี 
บริหารศาสตร์ 

การบัญชี
การบัญชี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

6. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ 
 1. บัญชีประยุกต์จัดการฟาร์ม (Farm Management Applied Accounting) 
 2. การจัดการระบบฟาร์มเชิงธุรกิจ (Business Farming System Management) 
 3. การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 
 

mailto:Tanapatsuranarakul@gmail.com
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7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 7.1 โครงการจัดการความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ/เรื่อง 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
(บาท) 

แหล่งทุน 
ปีงบ 

ประมาณ 
สถานะ 

1* โครงการเพิ่มมูลค่าและสร้างช่องทางการตลาดไก่
งวง ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

14,030,000 กลุ่ม
จังหวัด
สนุก 

2560 ผู้ร่วมโครงการ 

2* ผลิตสื่อเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ไก่งวงและ
แปรรูปไก่งวง 

400,000 จังหวัด
นครพนม 

2562 ผู้ร่วมโครงการ 

3* ถ่ายทอดองค์ความรู้สมาร์ทฟาร์มเมอร์และพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานการผลิตไก่งวงแบบปลอดภัย
ในพ้ืนที่จังหวัดกลุ่มสนุก 

1,240,000 วช. 2562 ผู้ร่วมโครงการ 

4** โครงการบูรณาการยกระดับกรผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่การสร้างอาชีพ
อย่างยั่งยืนในท้องถิ่น ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม 

3,543,200 สป.อว. 2564 ผู้ร่วมโครงการ 

5** หมู่บ้านห่วงโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อและปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูงเชิงพานิชย์ บ้านคำแม่นาง – 
สามแยก ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัด
นครพนม 

220,000 วทน 2564 ผู้ร่วมโครงการ 

6** ถ่ายทอดการใช้ประโยชน์กากมันหมักยีสต์การ
ผลิตปลายข้าวเทียมเป็นการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์
ต้นทุนต่ำแบบพ่ึงพาตนเอง (ปีที่ 2) 

700,000 วช. 2564 ผู้ร่วมโครงการ 

7** การถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจรแบบ
พ่ึงพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดกลุ่มสนุก 

650,000 วช. 2564 ผู้ร่วมโครงการ 

8*** การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผู้ประกอบการ
ผลิตโคเนื้อ-โคขุนคุณภาพสูงของกลุ่มจังหวัดสนุก
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับการแข่งขัน 

4,560,000 อว. 2565 ผู้ร่วมโครงการ 
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9*** บูรณาการยกระดับผลิตกบและลูกอ๊อดของ
วิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
แก้ปัญหาความยากจนเชิงพานิชย์ 

1,604,600 อว. 2565 ผู้ร่วมโครงการ 

10*** สร้างมูลค่าเพ่ิมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัด
นครพนม 

3,611,000 จังหวัด
นครพนม 

2565 ผู้ร่วมโครงการ 

11*** เพ่ิมมูลค่าห่วงโซ่การผลิตจิ้งหรีดแปลงใหญ่
ปลอดภัยเชิงพานิชย์ของจังหวัดนครพนม 

1,860,000 จังหวัด
นครพนม 

2565 ผู้ร่วมโครงการ 

12*** การส่งเสริมและพัฒนาและผลิตภัณฑ์กบเพ่ิม
มูลค่าเชิงสร้างสรรค์แบบยั่งยืนสู่เชิงพานิชย์ 

2,774,000 จังหวัด
นครพนม 

2565 ผู้ร่วมโครงการ 

หมายเหตุ :   * ได้ดำเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
  ** กำลังดำเนินโครงการ 
  *** ผ่านการพิจารณาโครงการรอเซ็นสัญญา 
 

 7.2 แผนงานวิจัยในฐานะผู้อำนวยการแผนการวิจัย 
ชื่อแผนงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทุนวิจัย 

- - - 
 

 7.3 โครงการวิจัยในฐานะท่ีตนเองเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทุนวิจัย 

- - - 
 

 7.4 โครงการวิจัยในฐานะท่ีตนเองเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทุนวิจัย 

- - - 
 

 7.5 งานวิจัยท่ีกำลังทำ 
ชื่อโครงการวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทุนวิจัย ทำวิจัยเสร็จ 

1. โครงการบูรณาการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
ตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น 
ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

3,543,200 สป.อว. 10% 

2. หมู่บ้านห่วงโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อและปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงเชิงพานิชย์ บ้านคำแม่นาง – สามแยก ตำบล
หนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

220,000 วทน 15% 
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