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1. ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน
เมื่อปี พ.ศ.2538 ลุงคำเฝือ เชียงขวำง เป็นผู้บุกเบิก
ในกำรจั ดตั้งกลุ่มทำนำขึ้น ปี พ.ศ. 2544 ตั้งเป็นกลุ่ มผลิ ต
เมล็ดพันธุ์ข้ำวตำบลหนองโซน ปี พ.ศ. 2549 ตั้งเป็นกลุ่ม
ทำปุ๋ยหมัก โดย ธกส. อำเภอบ้ำนแพง ร่วมกับหมอดินอำสำ
ลุงคำพันธ์ได้ไปอบรมเรื่องกำรทำปุ๋ยหมักมีสมำชิก 25 รำย
ปี พ.ศ. 2552 – 2554 ส ำนั กงำนปศุ สั ตว์อำเภอนำทม
ได้เข้ำมำประชุมชี้แจง จัดตั้งกลุ่มธนำคำรโค – กระบือเพื่อเกษตรกร
ตำมพระรำชดำริ แต่กลุ่มยังไม่เข้ำร่วมโครงกำรฯ
ปี พ.ศ. 2555 เกิดแนวคิดใหม่ที่จะตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อขึ้น เพรำะเกิดปัญหำในกำรซื้อมูลสัตว์
โค – กระบือ มำทำปุ๋ยหำยำก และกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีของกลุ่มนำไปใช้ได้ผลดีมำกๆ และเกษตรกรผู้เลี้ยง
โค – กระบือในหมู่บ้ำนมีไม่ถึง 10 รำย มีโค – กระบือทั้งหมู่บ้ำนไม่ถึง 20 ตัว
วันที่ 4 มกรำคม 2555 กลุ่มได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และเข้ำร่วมโครงกำรธนำคำร
โค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตำมพระรำชดำริ โดยมีนำยคำเฝือ เชียงขวำง เป็นประธำน และในวันที่ 18 พฤษภำคม
2555 ได้รับโคเพศเมียจำกโครงกำรธนำคำรโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตำมพระรำชดำริ จำนวน 50 ตัว
วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2556 ได้เข้ำร่วมโครงกำรนครพนมแหล่งโคเนื้อลุ่มน้ำโขง งบพัฒนำจังหวัด โดยมี
นำยทวี สีชมพู เป็นประธำนกลุ่มจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบัน มีสมำชิก จำนวน 165 คน มีแม่พันธุ์ 409 ตัว เงินกองทุน 1,854,422 บำท

2. ความสามารถในการบริหารจัดการสถาบัน
กลุ่ม เกษตรกรผู้เ ลี้ย งโคเนื้อ บ้ำ นคำแม่น ำง – สำมแยก มีค วำมสำมำรถในกำรบริห ำรจัด กำรกลุ่ม
ให้เข้มแข็ง และยั่งยืน โดยมีกำรดำเนินงำน ดังนี้
2.1 มีระเบีย บข้อบังคับ โดยใช้มติที่ประชุมของสมำชิกซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญที่ใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรกลุ่ม และทำให้กลุ่มมีควำมเข้มแข็งยั่งยืน และมีข้อบังคับของกลุ่มตำมโครงกำรธนำคำรโค – กระบือเพื่อ
เกษตรกรตำมพระรำชดำริ
2.2 มีคณะกรรมกำรบริหำร จำนวน 15 คน โดยแต่ละฝ่ำยมีกำรแบ่งควำมรับผิดชอบตำมควำมถนัดของแต่
ละบุคคล มีคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ จำนวน 6 คน และมีหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุน จำนวน 12 หน่วยงำน
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2.3 มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งกลุ่ม เพื่อเลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกโคจำหน่ำย โดยกำรปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี
ผสมเทียม แม่โคได้รับกำรพัฒนำพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีกำรผสมเทียม โดยในปี พ.ศ.2562 ผสมเทียมแม่
พันธุ์ 400 ตัว ได้ครบทุกตัว (คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์) แบ่งออกเป็น 3 เกรด A, B และ C ได้แก่
เกรด A (โคพันธุ์ดีมำก) หมำยถึง โคลูกผสมพันธุ์บรำมันห์ สำยเลือด 50% ขึ้นไป มีโครงร่ำงใหญ่
เหมำะสำหรับกำรผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อชำร์โลเร่ย์
เกรด B (โคพันธุ์ดี) หมำยถึง โคพันธุ์ลูกผสมบรำมันห์ สำยเลือด 50% ขึ้นไป มีโครงร่ำงปำนกลำง ควรที่
ผสมปรับปรุงด้วยพันธุ์บรำมันห์
เกรด C (โคพันธุ์) หมำยถึง โคพันธุ์ลูกผสมบรำมันห์หรือพื้นเมืองที่มีขนำด และโครงร่ำงเล็ก

การพัฒนาแม่พันธุ์ (ตัว)
พ.ศ.2560 แม่พันธุ์ A จำนวน 105 ตัว แม่พันธุ์ B จำนวน 144 ตัว แม่พันธุ์ C จำนวน 112 ตัว รวม
361 ตัว
พ.ศ.2561 แม่พันธุ์ A จำนวน 120 ตัว แม่พันธุ์ B จำนวน 163 ตัว แม่พันธุ์ C จำนวน 105 ตัว รวม
388 ตัว
พ.ศ.2562 แม่พันธุ์ A จำนวน 134 ตัว แม่พันธุ์ B จำนวน 185 ตัว แม่พันธุ์ C จำนวน 90 ตัว รวม
409 ตัว
การจาหน่ายลูกโค
พ.ศ.2560 เพศผู้ จำนวน 17 ตัว รำคำ 300,000 บำท เพศเมีย 2 ตัว รำคำ 36,500 บำท รวม 336, 500
บำท
พ.ศ.2561 เพศผู้ จำนวน 22 ตัว รำคำ 770,000 บำท เพศเมีย 34 ตัว รำคำ 541,200 บำท รวม
1,311,200 บำท
พ.ศ.2562 เพศผู้ จำนวน 22 ตัว รำคำ 1,257,000 บำท เพศเมีย 27 ตัว รำคำ 505,560 บำท รวม
1,762,500 บำท
การเลี้ยงโคขุนเพื่อจาหน่ายของกลุ่ม (คอกกลาง)
รุ่นที่ 1 (พ.ศ.2559/2560) โคขุน จำนวน 7 ตัว ขำย จำนวน 7 ตัว รำคำ 483,072 บำท
รุ่นที่ 2 (พ.ศ.2561-2562) โคขุน จำนวน 17 ตัว ขำย จำนวน 17 ตัว รำคำ 1,173,175 บำท
รุ่นที่ 3 (พ.ศ.2562/2563) แผนกำรเลี้ยงโคขุน จำนวน 18 ตัว
การแบ่งปันผลกาไรจากการเลี้ยงโคขุน
กลุ่มมีกำรบริหำรจัดกำรในกำรเลี้ยงโคเนื้ออย่ำงเป็นระบบ จัดสรรผลกำไรจำกกำรเลี้ยงโคเนื้อโดยกลุ่มมี
มติในกำรจัดสรรดังนี้ สมำชิกผู้เลี้ยงโค ร้อยละ 60 สมำชิกผู้ถือหุ้น ร้อยละ 30 และจัดสรรเข้ำกลุ่ม ร้อยละ 10
การจัดการด้านการตลาด
1) กลุ่มมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด ดังนี้ ตลำดโคเนื้อคุณภำพสูง ตลำดโคเนื้อ ต่ำงประเทศ
และตลำดทั่วไป
2) ผลิตอำหำรสัตว์ใช้เองและจำหน่ำย สร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกลุ่มกำรผลิตและกำรตลำด
ส่งเสริมให้ส มำชิกปลู กพืช อำหำรสั ตว์ กำรผลิตอำหำรครบส่ วน (TMR) กำรสำรองฟำงอัดฟ่อน ใช้เองและ
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จำหน่ำยให้กับสมำชิก สมำชิกปลูกหญ้ำ จำนวน 165 คน ปลูกหญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง 1 เพื่อใช้เลี้ยงโคเนื้อ และ
ได้รับกำรสนับสนุนเครื่องผสมอำหำรครบส่วน (TMR) จำกงบพัฒนำกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2560
3) สร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพกำรเลี้ยงโคให้กับเกษตรกร โดยกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกของสหกรณ์ ผู้
เลี้ยงโคขุน กลุ่มได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โดยกลุ่มเป็นผู้กำหนดและวำงแผนในกำรขุนเนื้อโค ไม่มีข้อผูกมัด
กับบริษัท
4) แผนกำรดำเนินงำนปี พ.ศ.2563 โดยกำรส่งเสริมให้สมำชิกดำเนินกำร ดังนี้
o ผลิตแม่พันธุ์โคพันธุดี เกรด A เพิ่มมำกขึ้น โดยใช้วิธีกำรผสมเทียมใช้น้ำเชื้อสำยพันธุ์บรำมันห์
o ปลูกพืชอำหำรสัตว์ให้ครบทุกรำยๆ ละอย่ำงน้อย 1 ไร่
o ผลิตอำหำร TMR เพื่อใช้เองและจำหน่ำยให้สมำชิกและเกษตรกรทั่วไป จำนวน 20 ตัน
o ผลิตฟำงอัดฟ่อนเพื่อใช้เลี้ยงโคขุนของกลุ่มและจำหน่ำยให้สมำชิก จำนวน 11,000 ฟ่อน
o ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจำหน่ำยให้สมำชิกและกลุ่มเกษตรกร จำนวน 15,000 กิโลกรัม
o เลี้ยงโคขุนคอกกลองเพื่อเพิ่มรำยได้ให้กลุ่ม จำนวน 18 ตัว

3. บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน
สมำชิกจะเข้ำร่วมประชุมเป็นประจำทุกเดือนและมีกำรประชุมตำมที่ประธำนกลุ่มมีเรื่องด่วนที่จะแจ้ง
เข้ำร่ วมประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อให้ ส มำชิกได้พิจำรณำผลและแผนกำรปฏิบัติงำน ตรวจสอบ กำกับดูแล
เอกสำรหลักฐำนกำรบัญชี ร่วมพิจำรณำปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับให้เกิดควำมเหมำะสมต่อสภำวะกำร
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยใช้มติที่ประชุม 2 ใน 3 ของสมำชิกทั้งหมด ให้เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
ตลอดจนรับทรำบประกำศต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้ำงควำมร่วมมือของสมำชิกทำให้มีควำมเอื้ออำทรคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในกำรทำกิจกรรม ในกำรเลี้ยงโคเนื้อ กำรปรับปรุงพันธุ์ กำรตลำด และกำรจำหน่ำย
ของสมำชิกกลุ่ม ซึ่งมีกิจกรรมที่กลุ่มและสมำชิกมีบทบำทและกำรมีส่วนร่วม จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กำรตลำดโคเนื้อ ให้ควำมช่วยเหลือสมำชิกในกำรให้ควำมรู้ กำรซื้อ กำรขำยโค ติดต่อประสำน
งำนกับตลำดท้องถิ่น รวมทั้งจัดตั้งคอกกลำงของกลุ่มในกำรเลี้ยงโคจำหน่ำยให้ตลำดที่มีกำรทำข้อตกลงกำรซื้อขำย
ล่วงหน้ำ
กิจกรรมที่ 2 กำรเลี้ยงโคขุน มีกำรบริหำรจัดกำรเลี้ยงโคขุน (คอกกลำง) โดยใช้เงินหุ้นและกู้ยืมจำก
ธกส. นำไปซื้อโคให้สมำชิกร่วมกันเลี้ยง
กิจกรรมที่ 3 กำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ ส่งเสริมให้สมำชิกปลูกพืชอำหำรสัตว์ใช้สำหรับเลี้ยงโคเนื้อ
กิจกรรมที่ 4 ฟำงอัดฟ่อน เพื่อเก็บรวบรวมฟำงไว้เลี้ยงโคเนื้อของตนเองตำมศักยภำพที่เก็บได้และขอรับ
บริกำรเครื่องอัดฟำงจำกกลุ่มในกำรอัดฟำง โดยกำรอัดฟำงจำหน่ำยให้สมำชิกก้อนละ 15 บำท และบุคคล
ทั่วไป รำคำก้อนละ18 บำท (กองทุน 17,666 บำท)
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กิจกรรมที่ 5 มันหมักยีสต์ ถ่ำยทอดควำมรู้กำรหมักยีสต์ให้สมำชิก ได้ใช้อำหำรวัตถุดิบในกำรเลี้ยงสัตว์
ต้นทุนต่ำ (กองทุน 3,000 บำท)
กิจกรรมที่ 6 กำรผลิตอำหำรครบส่วน (TMR) ให้สมำชิกเรียนรู้กำรทำอำหำร TMR เพื่อใช้เลี้ยงโคของ
ตนเอง (กองทุน 32,027 บำท)
กิจกรรมที่ 7 กำรตั้งกองทุนยำสัตว์ เพื่อพัฒนำสุขภำพสัตว์ของสมำชิกเบื้องต้น (กองทุน 2,200 บำท)
กิจกรรมที่ 8 โครงกำรธนำคำรโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตำมพระรำชดำริ สมำชิกที่รับสัตว์ ธคก.
ยึดถือและต้องปฏิบัติตำมระเบียบ ธคก. อย่ำงเคร่งครัด
กิจกรรมที่ 9 กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ส่งเสริมให้สมำชิกใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนกำรใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนกำร
ผลิตและรักษำสุขภำพของสมำชิก (กองทุน 1,154,456 บำท)
นอกจำกนี้ กลุ่มฯ มีกิจกรรมกำรพัฒนำสมำชิกโดยกำรส่งไปเข้ำรับกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนในที่
ต่ำงๆ เช่น กำรศึกษำดูงำนกำรปลูกหญ้ำเนเปียร์ กำรเลี้ยงโคขุน กำรตลำด เป็นต้น

การตลาดโคเนื้อ
คอกกลาง
พืชอาหารสัตว์
กองทุนยาสัตว์
มันหมักยีสต์

ปุ๋ยอินทรีย์
ธคก.
TMR
ฟางอัดฟ่อน

4. ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน
กลุ่ มผู้ เ ลี้ ย งโคเนื้ อ บ้ ำ นค ำแม่ น ำง-สำมแยก ได้ ด ำเนิน กำรอย่ ำ งต่ อ เนื่ อง โดยยึ ด ถือ และปฏิ บั ติต ำม
กฎระเบียบของกลุ่มอย่ำงเคร่งครัด โดยกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร ที่มีควำมโปร่งใส เป็นที่ยอมรับ
ของสมำชิก ทำให้กลุ่มมีควำมมั่นคง จำนวนปศุสัตว์เพิ่มขึ้นเงินหุ้น เงินกองทุ น ตลอดจนทรัพย์สินของกลุ่ม
เพิ่มมำกขึ้น ปัจจุบันกลุ่มมีสมำชิกทั้งหมด จำนวน 165 คน มีโคทั้งหมด 503 ตัว แยกเป็นแม่โค 409 ตัว ลูก
โคเพศเมีย 60 ตัว ลูกเพศผู้ 34 ตัว
กองทุนของกลุ่ม (1,854,422 บำท) ประกอบด้วย เงินกู้ยืม ธกส. (500,000 บำท) กำไรจำกกำรขำยโค
เนื้อ (145,073 บำท) กองทุนปุ๋ยอินทรีย์ (1,154,456 บำท) กองทุนปุ๋ยอัดฟ่อน (17,666 บำท) กองทุนยำสัตว์
(2,200 บำท) กองทุนมันหมักยีสต์ (3,000 บำท) และ กองทุนอำหำร TMR (32,027 บำท)
ทรัพย์สินของกลุ่ม (3,026,900 บำท) ประกอบด้วย อำคำรที่ทำกำรกลุ่ม (100,000 บำท) คอกโคขุน
(200,000 บำท) โคขุน (295,000 บำท) โคแม่พันธุ์ (103,000 บำท) โกดังเก็บสำรอง-อำหำร (790,000 บำท)
โรงผลิตปุ๋ย (500,000 บำท) เครื่องจักรผลิตปุ๋ย (163,000 บำท) ยุ้งข้ำว (50,000 บำท) เครื่องอัดฟำงขนำดเล็ก
(175,000 บำท) เครื่องอัดฟำงขนำดใหญ่ (450,000 บำท) เครื่องหั่นพืชสด (155,000 บำท) บ่อมันหมักยีสต์
(15,000 บำท) บ่อน้ำบำดำล (15,000 บำท) และถังใส่น้ำเชื้อ-แช่แข็ง (15,000 บำท)
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สรุปกลุ่มมีทรัพย์สินรวมคิดเป็นมูลค่ำ 4,966,022 บำท ประกอบด้วย เงินหุ้น จำนวน 84,700 บำท
เงินกองทุนกลุ่ม 1,854,422 ทรัพย์สินของกลุ่ม จำนวน 3,026,900 บำท

5. กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ร่วมกับหน่วยงำนเกษตรจังหวัดนครพนม อบต. และชุมชน จัดงำนประเพณีร่วมกันลงแขกดำนำทุกปี
5.2 สมำชิกร่วมกันพัฒนำหมู่บ้ำน ชุมชนของตนเองในเทศกำลวันสำคัญทุกปี
5.3 ร่วมกับหน่วยงำนเกษตรจังหวัดนครพนม ในกำรใช้สำรปรับปรุงดินทำให้ผลผลิตทำงกำรเกษตร
มีควำมปลอดภัยต่อชุมชนท้องถิ่น
5.4 ร่วมกับ อบต. หนองซน ในกำรใช้เครื่องอัดฟำง เก็บฟำงอัดฟ่อน ไม่ให้เกษตรกรเผำฟำงในไร่นำ ซึ่ง
ก่อให้เกิดภำวะโลกร้อน
5.5 ส่งเสริมควำมสำมัคคีและกำรเสียสละร่วมกัน ในกำรก่อสร้ำงคอกโคขุนของกลุ่ม
5.6 ลดกำรใช้สำรเคมีในแปลงเกษตรโดยใช้ปุ๋ยคอก

ผู้ประสานงาน/ชื่อผู้ให้ข้อมูล
นำงสำวประเทืองทิพย์ เสือเอก
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กองส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
เบอร์โทรศัพท์/โทรสำร 0 2653 4444 ต่อ 2271 โทรศัพท์มือถือ 089 016 9568
E-mail :- ext_farmer@dld.go.th
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