
- สนับสนุนอุปกรณก์ารตลาด  

(งบประมาณ 4 ลา้นบาท) 

กรม

สง่เสริม

สหกรณ์ 

- ติดตามผลการดาํเนินงานโครงการฯ 

แนะนํา ส่งเสริมดา้นการผลิตและ

การตลาด  

(งบประมาณ - บาท) 

สาํนักงาน

สหกรณ์

จงัหวดั

อุทยัธานี 

- แนะนําส่งเสริมการดาํเนินธุรกจิ วาง

แผนการผลิตและการตลาด  

(งบประมาณ - ลา้นบาท) 

นิคม

สหกรณ์

ทับเสลา 

- แนะนําส่งเสริมดา้นการปลูกพชื

อาหารสตัว ์และแนวทางการปรบัปรุงดิน  

(งบประมาณ - ลา้นบาท) 

สถานี

พฒันา

ท่ีดิน

อุทัยธานี 

- จดัอบรมการจดัทาํบญัชีตน้ทุน  

(งบประมาณ 10,000 บาท) 

สาํนักงา

นตรวจ

บัญชี

สหกรณ์ 

- แนะนํา ส่งเสริมการ ปลูกหญา้เนเปีย  

(งบประมาณ - บาท) 

ศูนยวิ์จยั

พืช

อาหาร

สตัว์

ชัยนาท 

- วางระบบป้องกนัและตรวจฟารม์ 

- สรา้งเครือข่ายโคขุนตน้น้ํา  

(งบประมาณ - บาท) 

สาํนักงา

นปศุสตัว์

จงัหวดั

อุทัยธานี 

- จดัหาอาหารสตัว ์และผลิตอาหารสตัว ์ 

(งบประมาณ 1.8 ลา้นบาท) 

ศูนยวิ์จยั

และ

พฒันาก

ารปศุ

สตัวท่ี์ 6 

- ถ่ายทอดความรูด้า้นอาหารสตัว ์และ

การผลิตอาหารสตัว ์ 

(งบประมาณ - บาท) 

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสต

ร ์ วิทยาเขต 

 กาํแพงแสน 

- สนับสนุนอุปกรณก์ารตลาด  

(งบประมาณ 4 ลา้นบาท) 

กระทรวง

เกษตรฯ 

ภาครฐั 

 รบัซื้ อโคปลายน้ํา โคกลางน้ํา 360 ตวั/

ปี 

บริษัท

สยามบีพ 

จาํกัด 

 รบัซื้ อโคปลายน้ํา โคปลายน้ํา 240 

ตวั/ปี 

สหกรณ์

โคเน้ือ

กาํแพงแ

สน 

จาํกัด 

ภาคเอกชน 

ประชารฐั ศกัยภาพผูจ้ดัการแปลง ชุมชนเขม้แข็ง การตลาดนาํการผลิต 

การเล้ียงโคขุนแบบรวมกลุ่มของสมาชิกสหกรณนิ์คมลานสกั จาํกดั 

ตามแนวทางระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จงัหวดัอุทยัธานี 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จงัหวดัอทุยัธานี 

 โครงการวจิยัอาหารโค BIOTEC 

 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 

ภาคประชาชน 

ลดตน้ทุนการผลิต 

ทาํอะไร 

- การเล้ียงโคแบบ

รวมกลุ่ม 

- กูเ้งินจากกองทุน

สงเคราะหเ์กษตรกร 

- การใชอุ้ปกรณ์ อาคาร

ร่วมกนั 

- ผสมอาหารขน้เอง 

 

ไดอ้ะไร 

- ลดค่าแรงงาน 300 

บาท/คน/วนั 

- ลดดอกเบ้ีย รอ้ยละ 6 

ต่อ ปี 

- ลดตน้ทุนได ้11,250 

บาท/คน 

- ลดค่าอาหารขน้ได ้2 

บาท/กก. 

การเพ่ิมผลผลิต 

ทาํอะไร 

1. โคเน้ือ 

- การจดัการดา้น

อาหารขน้และอาหาร

หยาบ 

2. หญา้เนเปีย 

- การวางแผนดา้นการ

ผลิตอาหารโคท่ี

เพียงพอและการจดัการ

แปลงหญา้ 

ไดอ้ะไร 

 

- อตัราการเติบโต 

0.8-1 กก./วนั 

 

 

- ผลผลิตแปลงหญา้ 

8-10 ตนั/ไร่ 6 ครั้ง

ต่อปี (ตนัละ 800 

บาท) 

การบริหารจดัการท่ีดี 

ทาํอะไร 

- เล้ียงแบบรวมกลุ่ม 5 คน/โค 50 

ตวั 

- จดัการฟารม์ ทาํทะเบียนประวติั 

บญัชีตน้ทุน การป้องกันโรค 

- ทีมท่ีปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญ เช่น 

สวทช. เรื่องอาหารสตัว ์และการ

จดัการฟารม์   

 

 

ไดอ้ะไร 

- ลดความเส่ียงจากการขาดทุนของ

เกษตรกร 

- ลดความเส่ียงจากการเกิดโรค

ระบาด 

- ความพอเพียงของอาหารสตัว ์

- คุณภาพของโค 

การตลาดมีประสิทธิภาพ 

ทาํอะไร 

- ทาํสญัญาซื้ อขายล่วงหนา้ 

    

   1) บริษัทสยามบีพ จาํกดั 

   2) สหกรณ์โคเน้ือกาํแพงแสน 

จาํกดั 

- เช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์ผูเ้ล้ียง

โคตลอดห่วงโซ่ 

(โคตน้น้ํา โคกลางน้ํา โคปลายน้ํา) 

 

ไดอ้ะไร 

- มีตลาดแน่นอน ราคา จาํหน่ายโค

ขุน 105 บาท/กก. (ราคาประกนั) 

    1) โคกลางน้ํา 360 ตวั/ปี 

    2) โคปลายน้ํา 240 ตวั/ปี 

 

- สามารถวางแผนการผลิตโคตาม

ความตอ้งการของตลาด ลดความ

เส่ียงดา้นการผลิตเกินความตอ้งการ

ของตลาด 

เพ่ิมคุณภาพผลผลิต 

ทาํอะไร 

- ศึกษาดูงาน

กระบวนการเล้ียงโคระดบั

ฟารม์และการแปรรูป 

- อบรมถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตสินคา้

เกษตร การเล้ียงและดูแล

โคขุน 

- อบรมการจดัการแปลง

หญา้และหญา้หมกั

คุณภาพ 

ไดอ้ะไร 

- คุณภาพของโคไดต้าม

เกณฑม์าตรฐานรบัซื้ อ 

 

- การจดัการฟารม์ท่ีดี 

นําไปสู่การขอรบัรอง 

GAP 

 

- การสรา้งไขมนัแทรกใน

เน้ือโค 

ทีมผูจ้ดัการแปลง 

- ผูอ้าํนวยการนิคมสหกรณ์ทบั
เสลา นายนรสีห ์สุดวิลยั  

- ผูจ้ดัการสหกรณ์นิคมลานสัก 
จาํกดั นายจิตติ เจียมเจือจนัทร ์

- คณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

คน 

- เกษตรกรเล้ียงโคขุน 
40 คน  

- เกษตรกรปลูก

หญา้เนเปีย 49 คน 

สินคา้ 

- โคขุนกลางน้ํา 
น้ําหนัก 400-450 

กก. 

- โคปลายน้ํา น้ําหนัก 
700- 800 กก. 

- มูลโค 

พื้ นท่ี 

- โคเน้ือ 400 ตวั 

- แปลงหญา้ 300 ไร ่
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