
นายไฉไล  แซอึง้ 
(สมพรฟารม) 

105 หมู 18 บานเทพโพธิท์อง  ตาํบลวะตะแบก 

อาํเภอเทพสถติ จงัหวดัชัยภมูิ
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ประวตัสิวนตวั 

นายไฉไล  แซอึง้ ปจจบุันอายุ 63 ป 

สมรสกับ นางสมพร  แซอ้ึง  มีบตุร-ธิดา  รวม 2 คน (ชาย – คน หญิง 2 คน) 

อยูบานเลขท่ี 105 หมูท่ี 18 บานเทพโพธิ์ทอง ตาํบลวะตะแบก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

โทรศัพท 080-7303173 , 080-1738359 , 044-855233 

การศกึษาสงูสดุ ประถมศึกษาปท่ี 4 

อาชพีหลกั เล้ียงโคนม 

โคนมทีเ่ลีย้ง จาํนวน 97 ตัว  แยกเปน 

แมโครีดนม 40 ตัว 

แมโคดราย 18 ตวั 

โคสาว 16 ตัว 

ลูกโคเพศเมีย 22 ตัว 

โคพอพันธุ 1 ตัว 

(ขอมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2554) 

1. ความคดิรเิริม่และความพยายามฟนฝาอปุสรรค 

นายไฉไล  แซอ้ึง  เดิมมีอาชีพคาขายของชํา และบริการสงสินคาใหกับลูกคาตามหมูบานตางๆในอําเภอ 

เทพสถิต และอําเภอใกลเคียง ป 2536 เลิกอาชีพคาขาย หันมาเล้ียงไกเนื้อ โดยเปนลูกเลาของบริษัทสหฟารม 

พรอมไดกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 300,000 บาท เพื่อมาเปนทุน 

ในการสรางโรงเรือนเล้ียงไกเนื้อ 1 หลัง และเล้ียงไกเนื้อของบริษัทสหฟารม จํานวน 3,500 ตัว บนท่ีดิน 

ของนองสาวซึ่งตั้งอยูหมูท่ี 1 ตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถิต เนื้อท่ีประมาณ 70 ไร 

ป 2539 ไดยายสถานท่ีเล้ียงไกเนื้อมาเล้ียงท่ีใหม ซึ่งเปนท่ีดินมรดกจํานวน 100 ไร เลขท่ี 105 หมูท่ี 18 

ตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเปนท่ีตั้งของฟารมในปจจุบัน และไดขยายโรงเรือนสําหรับเล้ียง 

ไกเนื้อเปน 2 หลัง จุไดหลังละ 4,000 ตัว รวมเล้ียงไกเนื้อท้ังสิ้น 8,000 ตัว 

ตอมาในป 2542 กิจการเริ่มดีข้ึน จึงไดสรางโรงเรือนเพิ่มอีก เปน 4 หลัง จุหลังละ 4,000 ตัว รวมเปน 

16,000 ตัว/รุน และเล้ียงปละ 5 รุน ตอมาไดเกิดภาวะวิกฤตโรคไขหวัดนก บริษัทสหฟารมซึ่งเปนบริษัทรับซื้อ 

ไกเนื้อท่ีเล้ียง แจงวาใหฟารมลูกเลาท่ีเล้ียงไกเนื้อทุกฟารมของบริษัทฯ จะตองมีระบบการเล้ียงไกเนื้อเปนระบบ 

ฟารมปด หรือ EVAP เพื่อปองกันการระบาดของโรคไขหวัดนก แตเนื่องจากการทําโรงเรือนระบบปด หรือ 

EVAP จําเปนตองใชตนทุนสูง ฉะนั้น จึงตัดสินใจเลิกเล้ียงไกเนื้อ ตั้งแตตนป 2546
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หลังจากเลิกเล้ียงไกเนื้อแลวก็ไมมีงานทํา ในปลายป 2546 จึงไดตัดสินใจเขารับการฝกอบรม 

“การเลี้ยงโคนม” ซึ่งจัดโดยองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด 

สระบุรี ระยะเวลา 16 วัน หลังจากผานการฝกอบรมแลว ไดซื้อโคนมมาเล้ียง จํานวน 10 ตัว มูลคา 360,000 

บาท โดยใชโรงเรือนท่ีใชเล้ียงไกเนื้อแตเดิมเปนคอกเล้ียงโคนม พรอมท้ังไดสมัครเปนสมาชิกสหกรณโคนมเทพสถิต 

จํากัด และตั้งฟารมโคนมภายใตชื่อ “สมพรฟารม” ตั้งแตนั้นเปนตนมา 

การเล้ียงโคนมระยะแรกๆ ก็พบปญหาบาง เชน โรคเตานมอักเสบ โรคพยาธิ แตก็สามารถแกไขปญหา 

ดังกลาวได โดยการศึกษาหาความรูและขอคําแนะนําปรึกษาจากเจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวอําเภอเทพสถิต 

ครั้งแรกมีแมโคนมท่ีสามารถรีดนมไดจํานวน 3 ตัว ไดน้ํานมดิบเฉล่ียวันละ 60 ก.ก. ทําใหมีเงินออม 

จนกระท่ังป 2548 ไดซื้อโคนมเพิ่มอีกจํานวน 12 ตัว มูลคา 460,000 บาท และมีแมโคสามารถรีดนมได 

เพิ่มอีก 10 ตัว สามารถผลิตน้ํานมดิบไดปริมาณเฉล่ียวันละ 130-140 ก.ก.



-3- 

ปจจุบัน สมพรฟารมมีโคนมจํานวนท้ังสิ้น 97 ตัว (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2554) โดยแยกเปน 

โคพอพันธุ 1 ตัว แมโครีดนม 40 ตัว แมโคดราย 18 ตัว โคสาว 16 ตัว ลูกโคเพศเมีย 22 ตัว ผลิตน้ํานมดิบ 

ไดเฉล่ียวันละ 620 ก.ก. หรือ 15.5 ก.ก./ตัว/วัน 

2. ผลงานและความสําเรจ็ 

การเล้ียงโคนมของนายไฉไล ไดมีการพัฒนาการเล้ียงตามหลักวิชาการตอเนื่องมาโดยตลอด ทําใหเปน 

ท่ียอมรับในดานการจัดการการเล้ียงโคนม ดังนี้ 

2.1 พันธุโคนม มีการปรับปรุงพันธุโคนม โดยใชน้ําเชื้อโคพันธุโฮลสไตนฟรีเชี่ยนของกรมปศุสัตว 

ในการผสมเทียม ซึ่งเจาหนาท่ีของสํานักงานปศุสัตวอําเภอเทพสถิตเปนผูผสมเทียมให ทําใหปจจุบันโคนม 

ในฟารมมีสายเลือดโคพันธุโฮลสไตนฟรีเชี่ยน ไมต่ํากวา 75% นอกจากนี้ ยังมีการคัดเลือกโคนมท่ีมี 

ลักษณะดี ไวเปนแมพันธุทดแทนแมโคนมท่ีคัดท้ิง โดยเนนรูปรางภายนอก เชน โคนมท่ีมีลักษณะ 

โครงสรางใหญ รูปทรงเปนสามเหล่ียม เสนเลือดท่ีเตานมใหญ เตานมกวาง คอเล็ก ผิวหนังบาง กีบสวย 

ซึ่งเปนลักษณะของโคนมท่ีแข็งแรงและใหน้ํานมดี
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2.2 อาหาร การเล้ียงโคนมของสมพรฟารม ใชท้ังอาหารหยาบและอาหารขน ไดแก หญาหมัก 

ขาวโพดหมัก ใบมันสําปะหลังหมัก ใบกระถินตากแหง กากมันสําปะหลัง อาหารสําเร็จรูปชนิดผง 

ของบริษัท SK (บริษัท สินเกษตรอาหารสัตว จํากัด) และอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ด ของบริษัทมิตรภาพ 

อาหารสัตว จํากัด และบริษัท C.P. สวนฟางแหงจะใชเล้ียงในฤดูแลง อีกท้ังยังไดจัดทําแปลงหญารูซี่ 

จํานวน 3 แปลงๆละ 5-10 ไร ไวสําหรับปลอยโคนมเขาแทะเล็ม เปนการเพิ่มอาหารหยาบอีกดวย 

นอกจากนี้ สมพรฟารมยังเนนการจัดการใหแมโครีดนมไดกินอาหารอยางเต็มท่ีตามตองการกอนรีดนม 

15 นาที โดยใหตัวละประมาณ 10 ก.ก./ครั้ง วันละ 2 ครั้ง 

อาหารขนสําเร็จรูปท่ีใชเล้ียงโคนมในฟารม



-5- 

2.3 การปองกันโรค 

- ทําการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยใหแกโคนม ปละ 3 ครั้ง และฉีดยาปฏิชีวนะ 

ปองกันเตานมอักเสบหลังคลอด 

- เจาะเลือดเพื่อตรวจหาโรคบรูเซลโลซีส วัณโรค และพาราทูเบอรคูโลซีส ปละครั้ง ถายพยาธิ 

1 เดือน/ครั้ง ฉีดยาบํารุงรางกายใหแกแมโคหลังคลอดทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมีการควบคุมปองกันโรค 

เตานมอักเสบ โดยเนนความสะอาดในคอกรีดและอุปกรณรีดนมท้ังกอนและหลังรีดนม และใหแมโคพัก 

ใน คอกรีดนม ประมาณ 10-15 นาที กอนปลอยแมโคลงแปลงหญา เพื่อใหรูเตานมปดสนิท เปนการ 

ปองกันเชื้อโรค 

โรงเก็บสํารองอาหารหยาบ (ฟางข าว ) 

สําหรับใชเล้ียงโคในฤดูแลง 

แปลงหญารูซี่
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2.4 การจัดการฟารม สมพรฟารมไดรับการรับรองใหเปนฟารมมาตรฐานจากสํานักสุขศาสตรสัตวและ 

สุขอนามัยท่ี 3 นครราชสีมา มีการจัดทําบอน้ํายาฆาเชื้อโรคกอนเขาฟารม คอกหรือโรงเรือน แยกเปน 

คอกพักโค คอกรีดนม คอกแมโคอุมทอง คอกโครุน-โคสาว คอกลูกโคอนุบาล หองเก็บอาหารขน 

หองผสมอาหาร หองเก็บหญาแหง/ฟางแหง หองเก็บวัสดุอุปกรณรีดนม
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องคความรูที่ใชในการจัดการฟารม 

1. สมพรฟารมยังมีเทคนิคการเล้ียงโคนมใหไดน้ํานมสูง ซึ่งเรียกวา การกระตุกอาหาร โดยการเพิ่ม 

อาหารขนของบริษัท C.P. สูตรท่ีมีโปรตีนไมนอยกวา 21% เล้ียงแมโคกอนและหลังคลอด 

2 เดือน 

สวนผสมของอาหารท่ีใชเล้ียงแมโครีดนม ไดแก 

1.1 กากแปง 20 ก.ก. 

1.2 ออยหมักหรือขาวโพดหมัก 20 ก.ก. 

1.3 กระถิน 10 ก.ก. 

1.4 มันหมัก 10 ก.ก. 

1.5 กากเบียร 20 ก.ก. 

1.6 อาหารเม็ดมิตรภาพ 10 ก.ก. 

1.7 อาหารผง S.K. 10 ก.ก. 

1.8 แรธาตุ 0.10 ก.ก. 

** เพิ่มอาหารเม็ด CP 21% (อาหารสําเร็จรูปท่ีมีปริมาณโปรตีนไมนอยกวา 21%) 1 ก.ก. 

สวนผสมของอาหารท่ีใชเล้ียงแมโคทองกอนคลอด ไดแก 

1.1 อาหารเม็ด CP 21% 20 ก.ก. 

1.2 อาหารเม็กมิตรภาพ 21% 20 ก.ก. 

1.3 อาหารผง S.K. 21% 20 ก.ก. 

1.4 ออยหมักหรือขาวโพดหมัก 20 ก.ก. 

1.5 มันหมัก 20 ก.ก. 

1.6 แมกนีเซียม 0.10 ก.ก. 

1.7 แรธาตุ 0.10 ก.ก.
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2. การเพิ่มแมกนีเซียมในอาหารใหแมโคใกลคลอด เพื่อใหรกออกงาย 

3. ใสผงฟู ใหแมโคหลังคลอดเพื่อไดน้ํานมดีและเร็วข้ึน เพราะผงฟูจะชวยลางยาท่ีฉีดใหแมโค 

4. ใชพอพันธุคุมฝูงเพื่อการจับสัดท่ีแมนยํา 

2.5 การตลาด สมพรฟารมไดเปนสมาชิกของสหกรณโคนมเทพสถิต จํากัด มาตั้งแตป พ.ศ. 2546 

และสงน้ํานมดิบใหกับสหกรณฯ วันละ 2 ครั้ง (เชา-บาย) ปจจุบันมีปริมาณน้ํานมดิบท่ีสงสหกรณเฉล่ีย 

วันละ 620 ก.ก. หรือเฉล่ีย 15.5 ก.ก./ตัว/วัน (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2554) 

นอกจากนี้ สมพรฟารมยังไดจัดทําบัญชีตางๆ เพื่อเปนขอมูลของฟารม เชน การจัดทําบัญชี 

รายรับ-รายจายในฟารม , บันทึกการจัดการลูกโคคลอดถึงหยานม , บันทึกสถิติการใหน้ํานมดิบ บันทึก 

หมายเลขประจําตัวสัตว , บันทึกการผสมพันธุ , บันทึกการดูแลรักษาและการดูแลสุขภาพโคนม เปนตน 

รายไดจากการประกอบอาชีพการเล้ียงโคนมของสมพรฟารม มีดังนี้ 

- ป 2552 มีมูลคา 1,015,672 บาท 

- ป 2553 มีมูลคา 2,109,986 บาท 

- ป 2554 มีมูลคา 3,444,862.27 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2554) 

บันทึกสถิติการใหน้าํนมของแมโค
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บันทึกการผสมพันธุและการตั้งทอง 

บัญชีรายรับ-จายประจาํฟารม
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บันทึกการฉดีวัคซีนและการถายพยาธิ
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3. ความเปนผูนําและการเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมในดานตางๆ 

3.1 เปนรองประธานสหกรณโคนมเทพสถิต จํากัด 

3.2 ใหคําแนะนําการเล้ียงโคนม และเปนสถานท่ีศึกษาดูงานใหแกนักศึกษาจากวิทยาเกษตรและ 

เทคโนโลยีชัยภูมิ และเกษตรกรผูท่ีสนใจ 

3.3 ใหคําแนะนําในการคัดเลือกซื้อโคนมแกสมาชิกสหกรณฯ 

3.4 ใหคําแนะนําการปองกันโรคและรักษาโรคโคนมเบื้องตน 

3.5 แบงปนมูลโคนมใหแกเกษตรกรใกลเคียง นําไปเปนปุยใสพืชผักฟรี 

3.6 ใหการสนับสนุนน้ํานมดิบแกสหกรณฯ เพื่อนําไปแจกจายใหเด็กในวันสําคัญตางๆ เชน วันเด็ก 

แหงชาติ , วันพอแหงชาติ เปนตน 

3.7 ใหความรวมมือกับหนวยงานราชการตางๆ 

4. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.1 นํามูลโคท่ีไดไปทําปุยเพื่อใสแปลงหญาและตนไม เปนการประหยัดคาปุยเคมี
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4.2 มีการจัดทํารองน้ําท้ิงจากการลางเตานมกอนรีด และการทําความสะอาดคอกรีด ใหไหลลง 

แปลงหญา เปนการรดน้ําแปลงหญาไปในตัว



“แผนผงัฟารม” 

ท่ีอยูอาศัย 

ท่ีอยูอาศัย คอกโครุน 

คอกอนุบาล 

คอกแมโค 

ตั้งทอง 

คอกพักโค 

คอกรีดนม โรงเก็บ 

อาหาร 

คอกพักโค 

ท่ีพัก 

คนงาน 

โรงเก็บ 

อาหารหยาบ 

--แปลงหญา-- 

--แปลงหญา-- 

--แปลงหญา-- 

ทางเขาฟารม 

จุดฆาเชื้อ 

บอพักนํ้าสําหรับ 

ใชในฟารม 

คอกโคพอพันธุ


