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หมู่บ้านแห่งฟารม์ลุงสิน 

บา้นน ้าทองน้อย หมู่ที ่9 ต าบลบา้นดง  

อ าเภอชาตติระการ  จงัหวดัพษิณุโลก 

ค าขวญัประจ าหมูบ่้านน ้าทองน้อย 
ธนูทองสงูเสียดฟ้า         ทอผา้น ้าทองน้อย 
อ่อนช้อยเซ้ิงบัง้ไฟ         โคใหญ่สายพนัธุดี์ 

ประเพณีบญุข้าวเปลือก 
วิสยัทศัน์หมู่บ้าน  

 “ผลผลติไดร้าคา  หนี้สนิลดลง  ขนส่งรวดเรว็  แหล่งน ้าพอเพยีง  บา้นเรอืนน่าอยู ่การศกึษา
ถว้นทัว่  สุขภาพแขง็แรง  ยนืหยดัดว้ยเศรษฐกจิพอเพยีง” 

ประวติัความเป็นมาของหมู่บ้านบ้านน ้าทองน้อย   หมู่ 9 ต าบลบ้านดง อ าเภอชาตติระการ  จงัหวดั
พษิณุโลก 

เมื่อ พ.ศ.2497 ราษฎรจากอ าเภอนาแห้ว จงัหวดัเลย ได้อพยพมาตัง้ถิน่ฐานบรเิวณรมิน ้าทอง
น้อย  น าโดยนายค าผอง   จนัทะคุณ  โดยมีทัง้หมด  3  ครวัเรือนอยู่ตรงนัน้  2  ปี  ต่อมา
พ.ศ.  2499  ไดย้า้ยจากบรเิวณดงักล่าวไปตัง้หมู่บ้านใหม่ที่นาด่านและมรีาษฎรจากต าบลป่าแดง  และ
ต าบลสวนเมี่ยง   ย้ายเข้ามาสมทบอีกรวมทัง้หมด   15  ครัวเรือน   อยู่ตรงบ้าน
ด่าน  9  ปี  จนถงึ  พ.ศ.  2508  มโีจรผูร้า้ยชกุชมุ  ไดเ้ขา้มาปลน้ทรพัย์สนิ และปล้นควายของชาวบ้าน 
ท าใหบ้า้นด่านต้องแตกสลาย ชาวบ้านบางส่วนต้องจากถิน่ฐานเดมิ   คงเหลอื  4  หลงัคาเรอืน น าโดย
นายค าผอง  จนัทะคุณ  นายหา   จนัทะคุณ  นายบุญจนั   จนัทะคุณ  และคงอยู่ที่เดมิและต่อมาได้มี
ชาวบ้านย้ายมาสมทบอกี  3  ครวัเรอืน  และอยู่มาจนถงึ  พ.ศ.  2513  ได้มโีจรผูร้้ายเขา้มาจี้ปล้น
ชาวบ้านด่านอีก   ท าให้บ้านด่านต้องแตกสลายอีกครัง้   ชาวบ้านบางส่วนย้ายกลับถิ่นฐาน
เดมิ  คงเหลอื    นายหา   จนัทะคุณ     นายบุญจนั   จนัทะคุณ    และนางบุญยนื   จนัทะคุณ   ส่วน
นายค าผอง   จนัทะคุณ  พี่ชายคนโตได้เสยีชวีติด้วยโรคชรา  โดยทิ้งลูก  2  คนให้น้องๆ เลี้ยงดู  และ
ทัง้  3  ครอบครวัได้ย้ายจากบ้านด่านมาตัง้บ้านอยู่บรเิวณบ้านน ้าทองน้อยอยู่   2  ปี  โจรผูร้้ายยงัชุก
ชมุ  3  ครอบครวั    จงึได้ย้ายหนีไปอยู่บ้านดง  และต่อมา  พ.ศ.  2515  ในปีเดยีวกนัได้มรีาษฎรจาก
ต าบลชาตติระการ  ต าบลป่าแดง  เขา้มาท าไร่น าโดยนายค าจนัทร์  จนัทะคุณ  นายจนั   เนตรแสง
ส ี  และนายสนิ   จนัทะคุณ  พรอ้มดว้ยลูกหลาน  และกลุ่มนายหา  จนัทะคุณ  นายบุญจนัทร์ได้กลบัมา
จากบ้านดงมาสมทบอีกครัง้  และได้จดัตัง้เป็นหมู่บ้านน ้าทองน้อย  พ.ศ.  2516  ผู้ใหญ่บ้านคน
แรก  คอื  นายสนิ   จนัทะคุณ  คนที่  2  คอื  นายพชิติ  ขดัส ี สาเหตุที่ชื่อหมู่บ้านน ้าทองน้อย เพราะ
หมู่บา้นตัง้อยู่บรเิวณล าน ้าทองน้อย 



2 
 

 
ท่ีตัง้ 

 

                         

 บา้นน ้าทองน้อย  หมู่ที ่9  ตัง้อยู่ในต าบลบา้นดง   อ าเภอชาตติระการ  จงัหวดัพษิณุโลก   ตาม
เสน้ทางสายชาตติระการ- วดัโบสถ ์ห่างจากอ าเภอชาตติระการ ระยะทาง 16   กโิลเมตร  ใชร้ะยะเวลา
เดนิทางประมาณ 20 นาท ี    และมอีาณาเขตตดิต่อกบัหมู่บา้นต่างๆ ดงันี้ 
  ทศิเหนือ       ตดิต่อกบั  หมู่ที ่1 บา้นดง  ต าบลบา้นดง 
  ทศิใต ้             ตดิต่อกบั  หมู่ที ่11  บา้นหว้ยท่าเนื้อ  ต าบลบ้านปา่แดง 
  ทศิตะวนัออก      ตดิต่อกบั  ภูเขาธนูทอง ต าบลบา้นดง 
  ทศิตะวนัตก       ตดิต่อกบั  เขตอ าเภอทองแสนขนัธ ์จงัหวดัอุดรดติถ์ 

ลกัษณะภมิูประเทศ 
 บา้นน ้าทองน้อย  หมู่ที ่9  ตัง้อยู่ในต าบลบา้นมสีภาพพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบเชงิเขา   พืน้ดนิลกูรงั  มทีี่
ราบใชส้ าหรบัท าการเกษตรมเีนินเขาบา้งเลก็น้อย  ภูเขาลอ้มรอบ  สภาพอากาศค่อนขา้งเยน็ในชว่งฤดู
หนาว   ส่วนฤดูรอ้นอากาศจะคอ่นขา้งรอ้น 

สภาพทางสงัคม 
 ชาวบา้นส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาพุทธ วดัประจ าวดัประจ าหมู่บา้น คอืวดัน ้าทอง
น้อย  ขนบธรรมเนียมประเพณทีีส่ าคญั ไดแ้ก่ ประเพณวีนัสงกรานต ์ ประเพณลีอยกระทง และประเพณี
ท าบุญขา้วเปลอืก ในเดอืนมนีาคม – เมษายนของทกุปี 

ลกัษณะการปกครอง 
 มพีืน้ทีอ่ยู่ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นดง  มกี านนั ชือ่นายไฉน  เนตรแสงส ี และไดจ้ดั
โครงสรา้งการบรหิาร จ านวน  7  คุม้ 

การปกครอง/การบริการในชมุชน   
 บา้นน ้าทองน้อย หมู่ที ่9 ต าบลบา้นดง อ าเภอชาตติระการ ม ี167 ครวัเรอืน มปีระชากร 610 
คน  มคีณะกรรมการหมู่บา้น จ านวน  15   คน แบ่งการปกครองออกเป็นคุม้ จ านวน 7 คุม้ เพือ่ความ
สะดวกในการปกครองและการดูแลประชาชนในหมู่บา้นไดอ้ย่างทัว่ถงึทุกครวัเรอืน โดยใหห้วัหน้าคุม้เป็น
ผูดู้แล หมู่บา้นจะมกีารประชมุประจ าเดอืนทุกเดอืน 
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อาชีพหลกั  ท านา  ท าไร ่ ไดแ้ก่ ขา้วโพด  มนัส าปะหลงั  ท าสวนมะม่วง มะขาม ปลูกผกัสวนครวั  และ
เลีย้งสตัว ์

อาชีพรอง  รบัจา้ง อตัราการจา้งแรงงานในหมูบ่า้น  200 – 300บาท/วนั 

ข้อมูลรายได้  จากการส ารวจขอ้มูล จปฐ.พบวา่คนในหมู่บา้นมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อคนตอ่ปี  39,000 บาท 

กลุ่มองคก์ร / ทุนในชมุชน ผูน้ าชมุชน   กลุ่มองคก์ร / ทุนในชมุชน 

1. กลุ่มอาชพีเลีย้งโค 
2. กองทุนหมู่บา้นและชมุชนเมอืง 
3. กลุ่มออมทรพัยเ์พือ่การผลติ 
4. โครงการแกไ้ขปญัหาความยากจน (กข.คจ.) 
5. กองทุนสงเคราะหร์าษฎรประจ าหมู่บา้น 
6.   คณะกรรมการพฒันาสตรหีมู่บา้น  15  คน,  อาสาพฒันาชมุชน  4  คน 
7.  อาสาสมคัรสาธารณสขุมูลฐานชมุชน  17  คน 

 

วฒันธรรม/ประเพณี/เทศกาลประจ าปีของหมู่บ้าน ประเพณวีนัสงกรานต ์ ประเพณลีอย
กระทง   ประเพณงีานบัง้ไฟ  และประเพณที าบุญขา้วเปลอืก 
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ประวติัส่วนตวั  

 

         

 

ชือ่ – สกุล  นายสนิ  จนัทะคุณ 

 วนั เดอืน ปี เกดิ 5  พฤษภาคม 2490 ปจัจุบนัอายุ 71 ปี 

 สถานภาพ  สมรสกบันางแต๋ว  จนัทะคุณ มธีดิา  1  คน 

 การศกึษา  จบประถมศกึษาปีที ่4 

 อาชพีหลกั  ท าไร่ ท านา เลีย้งโค 

นายสนิ  จนัทะคุณ อดตีผูใ้หญ่บา้นผูย้ิง่ใหญ่ แห่งหมู่บา้นน ้าทองน้อย สมยัยงัเดก็ เมื่อเรยีนจบ

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 แลว้ ไมม่โีอกาสไปศกึษาต่อ จงึไดช้ว่ยบดิา มารดา ท าไร่ ท านา เลีย้งโคกระบอื

ตลอดมา วา่กนัวา่อาชพีการเกษตรดงักล่าว เกดิมาจ าความไดก้เ็หน็แลว้ เมือ่เตบิใหญ่ขึน้มากม็คีรอบครวั

จงึไดแ้ยกครอบครวัจากบดิา มารดา แต่กย็งัยดึอาชพีท าไร่ ท านา เลีย้งสตัวเ์พื่อเลีย้งชพี ลุงสนิหรอืนาย

สนิ จนัทะคุณ เคยกลา่ววา่การด าเนินชวีติตอ้งอาศยัความขยนั และอดทน สมยัหนุ่ม ๆเรายงัมแีรง
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ท างานเราท าใหเ้ตม็ที ่โดยยดึหลกัพูดจรงิ ท าจรงิ ไม่ยอ่ทอ้ตอ่อุปสรรคใด ๆ จงึท าใหลุ้งสนิมฐีานะทีม่ ัน่คง 

และยงัสามารถสบืทอดไปจนถงึรุ่นลกู รุ่นหลานต่อไปจนทกุวนันี้ 

 

 

 1.มีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์เล้ียงสตัว์ 

 โคทีน่ ามาเลีย้งสมยัแรก ๆ เป็นโคพืน้เมอืง ปล่อยไปหาหญ้า หาใบไมก้นิตามปา่ตามเขา ไม่มกีาร

ดูแลมากนัก เพราะฤดูฝนจะปล่อยโคขึ้นเขา ตามไปดูบ้างเป็นครัง้คราว (สัปดาห์ละ 1 ครัง้) มีการ

ปรับปรุงพันธุ์โดยจะหาพ่อลูกผสมบราห์มันที่มีลักษณะดีเข้าผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ ลูกเกิดตัวผู้      

จ าหน่ายไป ตวัเมยีกจ็ าหน่ายบางส่วน ตวัทีม่ลีกัษณะดกีค็ดัไวท้ าพนัธุ์ ลุงสนิบอกว่าแม่โคที่ให้ลูกถี่ เช่น

ให้ลูกปีละ 1 ตวั ลูกหลานของมนักม็กัจะให้ลูกปีละตวัเช่นกนั โคเหล่านี้ต้องคดัไวท้ าพนัธุ์ พ่อพนัธุ์จะ

เปลีย่นทุก ๆ 2-3 ปี เพราะป้องกนัพ่อผสมพนัธุก์บัลูก ลุงสนิยงับอกอกีว่าการที่สามารถเลี้ยงโคได้จนถงึ

ทุกวนันี้อกีอย่างหนึ่งคอืไม่เลีย้งโคตามกระแส เชน่โคสวยงาม ลุงสนิไม่เลี้ยงโคสวยงามเช่นพนัธุ์บราซิล 

ถงึแมว้า่จะได้รบัความนิยมในประเทศไทยระยะหนึ่ง เพราะลุงสนิเหน็ว่าประเทศไทยเลี้ยงโคไวเ้พื่อกนิ

เนื้อ ความสวยงามกนิไม่ได้ ไม่หวัน่ไหวกบัคนรอบข้างที่มกัจะมาแนะน าให้เลี้ยงโคสวยงาม บางช่วง

ตลาดโคตกต ่าเนื่องจากโคสวยงาม ลุงสนิจงึไม่ไดร้บัผลกระทบใด ๆ ลุงสนิเป็นคนทีห่วักา้วหน้า มองการ

เลีย้งโคเนื้ออย่างมเีหตุมผีล เมื่อปี 2549 ลุงสนิได้ซื้อพ่อโคพนัธุ์ตากเขา้คุมฝูงแม่โค โดยมเีป้าหมายจะ

ปรบัปรุงพนัธุโ์คใหเ้ป็นโคเนื้อทีม่ลีกัษณะดขีึน้ ระยะทีผ่า่นมาโคพนัธุย์ุโรปในภาคกลาง และภาคเหนือยงั

ไม่ได้รบัความนิยมมากนัก มีคนกล่าวว่าลุงสินบ้าตามเด็ก ๆ (เด็กๆหมายถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของ    

กรมปศุสตัวท์ี่ไปแนะน าให้ใช้โคพ่อพนัธุ์ชาร์โรเล่ย์) แต่ลุงสนิกไ็ม่เคยสนใจค าพูดต่างๆเหล่านัน้ ลุงสิน   

ไม่เลอืกใชว้ธิผีสมเทยีม เพราะล าบากหลายอย่างเชน่ เจา้หน้าทีบ่รกิารไม่ทัว่ถงึ ไม่ไดด้ ัง่ใจและตวัเองยงั

ตอ้งท างานการเกษตรอยา่งอื่นอกี ไม่สะดวก จงึเลอืกใชโ้คพนัธุต์ากเขา้คุมฝงู หลงัจากนัน้มาโคยุโรปเช่น

โคพนัธุช์ารโ์รเล่ยไ์ดร้บัความนิยมอย่างมาก มรีาคาแพงมากลุงสนิจงึมรีายไดด้มีากกวา่ฟารม์โคเนื้ออื่น ๆ

เพราะมีโคที่ตลาดต้องการจ าหน่ายก่อน โคที่จ าหน่ายจึงได้ราคา ปจัจุบนัลุงสินจึงรบัทรพัย์จากการ

จ าหน่ายโคปีละไม่ต ่ากวา่ 400,000-500,000 บาท (หา้แสนบาท) 

จะเหน็ได้ว่าลุงสนิมกีารปรบัปรุงพนัธุ์สตัวอ์ย่างต่อเนื่อง ไม่เลี้ยงโคตามกระแส เช่นโคสวยงาม 

ท าใหอ้าชพีเลีย้งโคมคีวามยัง่ยนื และไดร้บัการพฒันาอย่างมรีะบบอย่างต่อเนื่อง มกีารคดัเลอืกพนัธุ์โดย

ความพร้อมของเจ้าของฟารม์เครือข่าย 
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ดสูมรรถภาพการเจรญิเตบิโตจากขนาด ดูสมรรถภาพการสบืพนัธุ์จากการให้ลูกถี่ โดยคดัโคที่มขีนาด

ใหญ่และใหลู้กถีไ่วท้ าพนัธุ ์เปลีย่นโคพ่อพนัธุเ์พื่อหลกีเลีย่งพ่อผสมพนัธุก์บัลูก ป้องกนัปญัหาเลอืดชดิ  

                              ตวัอยา่งการวางแผนการผสมพนัธุโ์คลุงสนิฟารม์ 

 ระยะแรกใชพ้่อโคพนัธุล์ูกผสมบราหม์นัทีม่ลีกัษณะด ีเขา้คุมฝงู ฝงูแม่โคพืน้เมอืงเพศเมยี ลูกโค

ทีไ่ด ้จะมสีายเลอืดทีม่สีดัส่วนของโคพนัธุบ์ราหม์นั สูงขึน้เรื่อย ๆ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

แมโ่คพนัธุ์พืน้เมือง พอ่โคลกูผสมบราห์มนั 

โดยใช้พ่อโคลูกผสมบราห์มันเลือดสูงที่มีลักษณะที่ดี เข้าฝูงโค อย่างต่อเนื่อง และ

คดัเลอืกลูกโคที่มลีกัษณะที่ด ีเช่นตวัใหญ่ มนี ้าหนักมาก มกีารเจรญิเตบิโตดไีวแ้ทนพนัธุ์ต่อไป  

ส าหรบัแม่โคที่มีสมรรถภาพทางการสืบพนัธุ์ดีลุงสินบอกว่าจะต้องพิจารณาลูกโคเป็นพิเศษ 

เพราะวา่แม่โคทีใ่หลู้กถี ่ลูกออกมากจ็ะใหลู้กถีเ่หมอืนแม่ จนไดแ้ม่โคลูกผสมบราหม์นัทีม่ลีกัษณะ

ด ีและมสีมรรถภาพทางการสบืพนัธุส์ูงไวท้ าพนัธุอ์ย่างต่อเนื่อง 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaicattle.org/images/co8.jpg&imgrefurl=http://www.thaicattle.org/managefarm/cowdetail.php&h=263&w=350&tbnid=ICz-MBlW3DgacM:&zoom=1&docid=7W3AhdedZYKe9M&ei=fh-BVPP6LIbIuATY4YDoCA&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0&iact=rc&uact=3&dur=10385&page=2&start=12&ndsp=16
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bodyguardfila.com/images/1184503543/DSC02705.jpg&imgrefurl=http://www.bodyguardfila.com/_m/article/content/content.php?aid=418845&h=300&w=400&tbnid=g391ZHnDNJq6QM:&zoom=1&docid=-1blcJcEOSexBM&ei=nSCBVMaSH8eVuASf2YLABA&tbm=isch&ved=0CAgQMygAMAA4ZA&iact=rc&uact=3&dur=4932&page=7&start=93&ndsp=15
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaicattle.org/images/co8.jpg&imgrefurl=http://www.thaicattle.org/managefarm/cowdetail.php&h=263&w=350&tbnid=ICz-MBlW3DgacM:&zoom=1&docid=7W3AhdedZYKe9M&ei=fh-BVPP6LIbIuATY4YDoCA&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0&iact=rc&uact=3&dur=10385&page=2&start=12&ndsp=16
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bodyguardfila.com/images/1184503543/DSC02705.jpg&imgrefurl=http://www.bodyguardfila.com/_m/article/content/content.php?aid=418845&h=300&w=400&tbnid=g391ZHnDNJq6QM:&zoom=1&docid=-1blcJcEOSexBM&ei=nSCBVMaSH8eVuASf2YLABA&tbm=isch&ved=0CAgQMygAMAA4ZA&iact=rc&uact=3&dur=4932&page=7&start=93&ndsp=15
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaicattle.org/images/co8.jpg&imgrefurl=http://www.thaicattle.org/managefarm/cowdetail.php&h=263&w=350&tbnid=ICz-MBlW3DgacM:&zoom=1&docid=7W3AhdedZYKe9M&ei=fh-BVPP6LIbIuATY4YDoCA&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0&iact=rc&uact=3&dur=10385&page=2&start=12&ndsp=16
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bodyguardfila.com/images/1184503543/DSC02705.jpg&imgrefurl=http://www.bodyguardfila.com/_m/article/content/content.php?aid=418845&h=300&w=400&tbnid=g391ZHnDNJq6QM:&zoom=1&docid=-1blcJcEOSexBM&ei=nSCBVMaSH8eVuASf2YLABA&tbm=isch&ved=0CAgQMygAMAA4ZA&iact=rc&uact=3&dur=4932&page=7&start=93&ndsp=15
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaicattle.org/images/co8.jpg&imgrefurl=http://www.thaicattle.org/managefarm/cowdetail.php&h=263&w=350&tbnid=ICz-MBlW3DgacM:&zoom=1&docid=7W3AhdedZYKe9M&ei=fh-BVPP6LIbIuATY4YDoCA&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0&iact=rc&uact=3&dur=10385&page=2&start=12&ndsp=16
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bodyguardfila.com/images/1184503543/DSC02705.jpg&imgrefurl=http://www.bodyguardfila.com/_m/article/content/content.php?aid=418845&h=300&w=400&tbnid=g391ZHnDNJq6QM:&zoom=1&docid=-1blcJcEOSexBM&ei=nSCBVMaSH8eVuASf2YLABA&tbm=isch&ved=0CAgQMygAMAA4ZA&iact=rc&uact=3&dur=4932&page=7&start=93&ndsp=15
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaicattle.org/images/co8.jpg&imgrefurl=http://www.thaicattle.org/managefarm/cowdetail.php&h=263&w=350&tbnid=ICz-MBlW3DgacM:&zoom=1&docid=7W3AhdedZYKe9M&ei=fh-BVPP6LIbIuATY4YDoCA&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0&iact=rc&uact=3&dur=10385&page=2&start=12&ndsp=16
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bodyguardfila.com/images/1184503543/DSC02705.jpg&imgrefurl=http://www.bodyguardfila.com/_m/article/content/content.php?aid=418845&h=300&w=400&tbnid=g391ZHnDNJq6QM:&zoom=1&docid=-1blcJcEOSexBM&ei=nSCBVMaSH8eVuASf2YLABA&tbm=isch&ved=0CAgQMygAMAA4ZA&iact=rc&uact=3&dur=4932&page=7&start=93&ndsp=15
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaicattle.org/images/co8.jpg&imgrefurl=http://www.thaicattle.org/managefarm/cowdetail.php&h=263&w=350&tbnid=ICz-MBlW3DgacM:&zoom=1&docid=7W3AhdedZYKe9M&ei=fh-BVPP6LIbIuATY4YDoCA&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0&iact=rc&uact=3&dur=10385&page=2&start=12&ndsp=16
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bodyguardfila.com/images/1184503543/DSC02705.jpg&imgrefurl=http://www.bodyguardfila.com/_m/article/content/content.php?aid=418845&h=300&w=400&tbnid=g391ZHnDNJq6QM:&zoom=1&docid=-1blcJcEOSexBM&ei=nSCBVMaSH8eVuASf2YLABA&tbm=isch&ved=0CAgQMygAMAA4ZA&iact=rc&uact=3&dur=4932&page=7&start=93&ndsp=15
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaicattle.org/images/co8.jpg&imgrefurl=http://www.thaicattle.org/managefarm/cowdetail.php&h=263&w=350&tbnid=ICz-MBlW3DgacM:&zoom=1&docid=7W3AhdedZYKe9M&ei=fh-BVPP6LIbIuATY4YDoCA&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0&iact=rc&uact=3&dur=10385&page=2&start=12&ndsp=16
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bodyguardfila.com/images/1184503543/DSC02705.jpg&imgrefurl=http://www.bodyguardfila.com/_m/article/content/content.php?aid=418845&h=300&w=400&tbnid=g391ZHnDNJq6QM:&zoom=1&docid=-1blcJcEOSexBM&ei=nSCBVMaSH8eVuASf2YLABA&tbm=isch&ved=0CAgQMygAMAA4ZA&iact=rc&uact=3&dur=4932&page=7&start=93&ndsp=15
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaicattle.org/images/co8.jpg&imgrefurl=http://www.thaicattle.org/managefarm/cowdetail.php&h=263&w=350&tbnid=ICz-MBlW3DgacM:&zoom=1&docid=7W3AhdedZYKe9M&ei=fh-BVPP6LIbIuATY4YDoCA&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0&iact=rc&uact=3&dur=10385&page=2&start=12&ndsp=16
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bodyguardfila.com/images/1184503543/DSC02705.jpg&imgrefurl=http://www.bodyguardfila.com/_m/article/content/content.php?aid=418845&h=300&w=400&tbnid=g391ZHnDNJq6QM:&zoom=1&docid=-1blcJcEOSexBM&ei=nSCBVMaSH8eVuASf2YLABA&tbm=isch&ved=0CAgQMygAMAA4ZA&iact=rc&uact=3&dur=4932&page=7&start=93&ndsp=15
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 ปี พ.ศ. 2549 ไดน้ าโคพนัธุต์ากเขา้คมุฝงู โดยซื้อมาจากสถานีวจิยัทดสอบพนัธุส์ตัวน์ครสวรรค ์

มา 1 ตวัตัง้ชือ่วา่ฉลาม ใหผ้ลผลติลูก 3 รุ่น เมือ่ลูกของมนัผสมพนัธุ์ไดจ้งึเปลีย่นพ่อพนัธุ ์เพื่อป้องกนัพอ่

ผสมพนัธุก์บัลูก 

                                                             

                                           

 

 

                                          

 

เมื่อปี 2549 ใชพ้อ่โคพนัธุตากเขา้คุมฝงู ลุงสนิสวนกระแสจากโคสวยงาม โดยน าโคพ่อพนัธุพ์นัธุ์

ตากเขา้คุมฝงูโค โดยขณะนัน้กระแสโคสวยงามก าลงัมาแรง จนมผีูเ้ลีย้งโคใกลเ้คยีงกลา่ววา่ลุงสนิเชือ่เดก็ 

ๆทีเ่ขา้ไปแนะน า ไดลู้กโคลูกผสมโคพนัธุต์ากทีม่สีายเลอืดโคพนัธุช์ารโ์ลเลย ์31.5 เปอรเ์ซน็ต ์หลงัจาก

นัน้จงึเกบ็โคเพศเมยีทีม่ลีกัษณะทีด่ไีวท้ าพนัธุต์อ่ไป 

 

X 
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 หลงัจากไดลู้กโคทีม่สีายเลอืดชารโ์ลเล่ย ์31.5 เปอรเ์ซน็ต ์เมือ่มอีายุ 2-3 ปี ผสมพนัธุไ์ด ้ลุงสนิ

ไดเ้ปลีย่นพ่อพนัธุเ์ป็นโคพนัธุต์าก อกีตวัหนึ่ง เพื่อป้องการเลอืดชดิ 

 

            

 

 

 

                                            

         รุ่นตอ่มาไดโ้คลกูผสมชารโ์รเล่ยเ์พิม่ขึน้ 46.88 เปอรเ์ซน็ต ์คดัลกูโคเพศเมยีทีม่ลีกัษณะทีด่ ีเชน่

การเจรญิเตบิโต มลีกัษณะภายนอกทีป่กต ิสมบูรณ์ แขง็แรงไวเ้ป็นแม่พนัธุต์่อไป เมือ่โครุ่นนี้ถงึเวลาผสม

พนัธุ ์จงึไดเ้ปลีย่นพ่อพนัธุ ์โดยใชโ้คพนัธุต์ากอกีตวัหนึ่งเขา้ผสมพนัธุ์ 

 หลงัจากไดลู้กโคทีม่สีายเลอืดชารโ์ลเล่ย ์46.88 เปอรเ์ซน็ต ์เมื่อมอีายุ 2-3 ปี ผสมพนัธุไ์ด ้ลุงสนิ

ไดเ้ปลีย่นพ่อพนัธุเ์ป็นโคพนัธุต์าก อกีตวัหนึ่ง เพื่อป้องการเลอืดชดิ 

 

x 

โคลูกผสมชาร์โรเลย์ 31.25 เปอร์เซ็นต์ 

 

พอ่โคพนัธุ์ตาก 62.5 ชาร์โลเลย์่ 
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 รุ่นต่อมาไดโ้คลกูผสมชารโ์รเล่ยเ์พิม่ขึน้ 54.69 เปอรเ์ซน็ต์ คดัลูกโคเพศเมยีทีม่ลีกัษณะทีด่ ีเชน่

การเจรญิเตบิโต มลีกัษณะภายนอกทีป่กต ิสมบูรณ์ แขง็แรงไวเ้ป็นแม่พนัธุต์่อไป เมือ่โครุ่นนี้ถงึเวลาผสม

พนัธุ ์จงึไดเ้ปลีย่นพ่อพนัธุ ์โดยใชโ้คพนัธุต์ากอกีตวัหนึ่งเขา้ผสมพนัธุ์ และจะท าเชน่นี้ตอ่ไปเรือ่ย ๆและ

บอกต่อรุ่นลกู รุ่นหลานต่อไป 

 นอกจากมคีวามรูเ้รือ่งการปรบัปรุงพนัธุแ์ลว้ ลุงสนิยงัออกแสวงหาความรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ

โดยเฉพาะการอบรมใหค้วามรูข้องเจา้หน้าทีป่ศสุตัว ์ลุงสนิจะไปร่วมเขา้รบัการรบรมทกุครัง้ และไดก้ล่าว

วา่การอบรมแต่ละครัง้นัน้ไดค้วามรูไ้ม่เหมอืนกนั ไมซ่ ้ากนั มคีวามรูใ้หม่ ๆใหเ้ราน ามาปรบัปรุงฟารม์อยู่

เสมอ เชน่อบรมหลกัสูตร เทคนิคการใชม้นัส าปะหลงัเลีย้งโค ดูงานปฏบิตัภิายในฟารม์เชน่ตเีบอร ์สูญ

เขาทีศ่นูยว์จิยัและบ ารุงพนัธุส์ตัวน์ครสวรรค ์การใชอ้าหาร TMR เป็นตน้ 

 

x 

โคลูกผสมชาร์โรเลย์ 46.88 เปอร์เซ็นต ์

 

พอ่โคพนัธุ์ตาก 



10 
 

2. มีวิสยัทศัน์  หรือแนวคิดในอาชีพการเล้ียงสตัว ์

 ลุงสนิกล่าววา่ การเลีย้งโคจะใหไ้ดผ้ลดนีัน้ไม่ยาก มหีลกัอยู่ 2-3 ประการเท่านัน้ เชน่ ใหโ้คไดก้นิ

อิม่ ใหโ้คไดน้อนอยา่งสบายในเวลากลางคนื และคอยดคูวามผดิปกตขิองโคอย่างสม ่าเสมอเทา่นี้ก็

สามารถด าเนินการเลีย้งโคไดแ้ลว้ นอกจากนี้ลงุสนิยงัเลง็เหน็วา่อาชพีการเลีย้งโคเนื้อเป็นอาชพีทีส่รา้ง

รายไดเ้ป็นอย่างด ีและในอนาคตเนื้อจะขาดแคลน ท าใหเ้นื้อมรีาคาสูงขึน้อกี จงึมแีนวคดิทีจ่ะพฒันาพนัธุ์

โคเนื้อใหม้คีุณภาพใหท้นัต่อความตอ้งการของตลาด พฒันาใหลู้กหลานสบืทอดอาชพีการเลีย้งโคเนื้อต่อ 

ๆไป “โคเนื้อสรา้งอาชพี สรา้งรายได ้ไม่มกีารขาดทุน” บา้นทีอ่าศยัอยู่ รถยนตท์ีม่ขีบัอยู่ทกุวนันี้กไ็ดจ้าก

โคเนื้อทัง้นัน้แหละครบั 

3. มีการพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง (ใฝ่รู้) 

ลุงสนิ มกีารพฒันาใฝรู่อ้ยา่งต่อเนื่อง เขา้อบรมฝึกปฏบิตังิานเลีย้งสตัวเ์ป็นประจ า 

 

เมื่อมกีารอบรมทีไ่หนเกีย่วกบัการเลีย้งสตัว ์ลุงสนิจะไปทกุครัง้ไม่วา่ใกลห้รอืไกลอบรมการเพิม่

ประสทิธภิาพการเลีย้งโคเนื้อ 
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อบรมการเขา้ร่วมโครงการฟารม์เครอืขา่ยโคเนื้อ  

4. มีความสามารถในการส่ือความหมายเพ่ือถ่ายทอด 

ลุงสินมีความสามารถในการสื่อความหมายในการถ่ายทอด สามารถอธิบายขัน้ตอนในการ

ปฏบิตังิานในงานกจิการเลีย้งโคได้ฟาร์มลุงสนิ ได้เป็นแหล่งเรยีนรู้ เป็นที่ศกึษาดูงานฟาร์มการเลี้ยงโค

เนื้อของชาวจงัหวดัพษิณุโลก และใกล้เคยีงเช่น ส านักงานปศุสตัว์จงัหวดัแพร่พาอาสาพฒันาปศุสตัว์

ประจ าหมู่บา้นมาศกึษาดูงาน นกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงครามน านกัศกึษามาศกึษาดูงาน

ฟารม์ของการเลีย้งโคทีป่ระสบผลส าเรจ็ของลุงสนิ 

 

เจา้หน้าทีก่รมปศสุตัว ์และอาสาพฒันาปศสุตัวด์ูงานแปลงหญ้า และการท างานของเครื่องตดัหญ้า 
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คุณภาพของลูกโคทีป่รากฏ 

5.มีความพร้อมในการดแูลสตัวอ์ย่างพอเพียง 

ลุงสนิ ไดป้รบัปรุงและพฒันาฟาร์มของตนเองให้เตบิโตอย่างต่อเนื่อง ในการเลี้ยงโคลุงสนิจะมี

แผนปฏบิตังิาน โดยวางแผนไวล้่วงหน้าตลอดเวลา เช่นฤดูแลง้จะปล่อยโคไปกนิหญ้าแหล่งใดจงึจะเพยีง

พ่อ มีการหาหญ้าแห้ง ฟางข้าว หรืออาหารข้นเมื่อมีความจ าเป็น มีการก าหนดไว้เป็นการล่วงหน้า

ตลอดเวลา ฤดูฝนจะปล่อยโคไปแทะเลม็แปลงหญ้าแปลงไหน จะปลูกหญ้าแปลงไหนบ้างเท่าไร สิง่ต่าง 

ๆเหล่านี้จะถูกก าหนดไวล้่วงหน้าเป็นระยะ ๆ   ภายใตเ้งื่อนไขโคทุกตวัตอ้งกนิอิม่ตลอดทัง้ปี นอนดตีลอด

ทัง้ปีเมื่อโคกนิด ีนอนดแีลว้ปญัหาอื่น ๆมน้ีอยมาก 
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            มพีืน้ทีเ่ลีย้งสตัวอ์ยา่งพอเพยีง 
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                                 มกีารปลูกพชือาหารสตัวเ์พื่อเพิม่ประสทิธภิาพผลผลติ 
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                                          มกีารส ารองอาหารหยาบไวใ้นฤดูแลง้ 

      

 

1. มีกิจกรรมเด่นเป็นตวัอย่าง และเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 

กจิกรรมการปรบัปรุงพนัธุ ์ กจิกรรมการส ารองอาหารใหโ้คไดก้นิอิม่ตลอดทัง้ปี เพราะฉะนัน้โค

ของลุงสนิจะมสีภาพร่างกายทีส่มบูรณ์ตลอดทัง้ปี ไม่วา่ฤดูฝน หรอืฤดูแลง้ 

         

                                                                          พอ่โคพนัธุต์าก 

 

โคลูกผสมชาร์โรเลย์ 31.25 เปอร์เซ็นต์ 

 

x 

ความพร้อมของกิจกรรม (การด าเนินงาน) 
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          ปจัจุบนัไดโ้คลูกผสมชารโ์รเล่ย ์54.69 เปอรเ์ซน็ตช์ ัว่ต่อไปจะใชพ้อ่โคพนัธุต์ากเขา้ผสมในชัว่

ต่อไปต่อเนื่อง 

2. มีผู้มาศึกษาดงูาน เรียนรู้ หรือขอค าปรึกษา 

มผีูม้าศกึษาดูงาน หรอืเรยีนรูห้รอืขอค าปรกึษา  มกีลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคเนื้อจากจงัหวดั

พษิณุโลก จงัหวดัแพร ่มาขอดงูานฟารม์ 

3. มีการสขุาภิบาลท่ีดีสามารถเป็นตวัอย่างได้ 

 - ใหว้คัซนีตามโปรแกรมทีก่รมปศสุตัวก์ าหนด 

 - ถ่ายพยาธโิคทุกตวัปีละอย่างน้อย 2 ครัง้ 

 - คดัโคทีม่ลีกัษณะไมด่อีอกทกุปี  

                    
  

 

 

 

 

 

โคทุกตวัมสีขุภาพทีแ่ขง็แรงมสีมรรถภาพการผลติทีส่มบูรณ์ 
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4. มีเครือข่ายท่ีใช้พนัธกุรรมหรือเป็นลกูข่าย 

- ฟารม์โคขนุของนายบุญยก จนัทะคุณ อ าเภอชาตติระการ จงัหวดัพษิณุโลก 

 - ฟารม์นายรู ้จนัทะคุณ อ าเภอชาตติระการ จงัหวดัพษิณุโลก 

 - ฟารม์นางโนวาลยิน่ นวลอยู่ อ าเภอชาตติระการ จงัหวดัพษิณุโลก 

 

    

 1.มีผลผลิตท่ีเกิดจากพนัธกุรรมสตัวพ์นัธุดี์หรือเทคโนโลยีของกรมปศสุตัวอ์ย่าง

ต่อเน่ือง 

มผีลผลติทางดา้นโคพนัธุท์ีเ่ป็นพนัธุแ์ทใ้กลเ้คยีงมาตรฐาน มกีารยกระดบัสายเลอืดโคยุโรปอยา่ง

ต่อเนื่องและเหมาะสม เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ขณะนี้โครุ่นมสีายเลอืดโคพนัธุช์ารโ์รเล่ยถ์งึ 58.59 

เปอรเ์ซน็ต ์

2. มีผลผลิตท่ีได้รบัการยอมรบัจากสมาชิกหรือเครือข่าย 

มผีลผลติทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากสมาชกิหรอืเครอืขา่ย โคเพศเมยีสามารถจ าหน่ายเป็นโคแม่พนัธุ์

ได ้โคเพศผูส้ามารถจ าหน่ายเป็นพอ่พนัธุ ์และโคทีน่ าไปเลีย้งขนุได ้ขณะนี้ไม่เพยีงพอกบัการจ าหน่าย 

3. มีผลตอบแทนท่ีสม า่เสมอ สร้างรายได้มัน่คง 

มผีลตอบแทนทีส่ม ่าเสมอ สรา้งรายไดม้ัน่คง ปจัจุบนัอาชพีทีใ่หผ้ลตอบแทนมากทีสุ่ดคอืการ

เลีย้งโคเนื้อ สามารถท ารายไดถ้งึปีละ 400,000-500,000 บาท 

4. มีการปรบัปรงุและพฒันากิจการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 มกีารปรบัปรุงพฒันากจิกรรมเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ  เชน่ปรบัปรุงพนัธุอ์ย่างต่อเนื่อง มกีารเพิม่

ประสทิธภิาพอาหารหยาบโดยการสรา้งแปลงหญ้า มกีารคดัเลอืกพนัธุเ์ชน่สมรรถภาพการสบืพนัธุจ์าก

การใหลู้กถีท่ ัง้พ่อและแม่โค 

 

ความส าเรจ็ท่ีปรากฏ 
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5. มีหลกัฐานท่ีแสดงว่าได้รบัการยอมรบัจากชุมชน หรือท้องถ่ิน หรือองคก์รอ่ืนๆ  

หลกัฐานทีแ่สดงวา่ไดร้บัการยกย่องจากชมุชน หรอืทอ้งถิน่ หรอืองคก์รณีอื่น ๆ 

 

ภาพกจิกรรม 

 

 

 
นกัวชิาการสตัวบาลตรวจเยีย่มฟารม์  อดตีหวัหน้าสถานีฯตรวจเยีย่มฟารม์ 
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ร่วมอบรมหาความรูใ้หม่ ๆเพิม่เตมิ  นกัวชิาการสตัวบาลตรวจเยีย่มฟารม์ 

 

 

 
อดตีผูอ้ านวยการกองฯตรวจเยีย่มฟารม์  อดตีปศสุตัวเ์ขต 6 ตรวจเยีย่มฟารม์ 

 

 

 
   

 

 

 
คุณภาพแม่โคในปจัจุบนั 

   
   

 


