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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ปัญหาและความต้องการ

สร้างอาชีพด้วยการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดตาก และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์
เป็นสารเสริมในอาหารโคเนื้อในจังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มี 4 ขั้นตอน คือขั้นการ
สำรวจข้อมูล ขั้นวางแผนดำเนินงาน ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรม และขั้นติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เครื่องมือท่ี
ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย การบันทึกภาคสนาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมมนากลุ่ม  กิจกรรม
สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรผู้เลี้ยงโค จำนวน 86 คน ปราชญ์ชุมชน เจ้าหน้าท่ีสภาเกษตรกร
และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ จำนวน 10 คน รวมทั้งหมดจำนวน 96 คนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า จังหวัดตากมีโคเนื้อพันธุ์พ้ืนเมืองมากที่สุด รองลงมาคือโคเนื้อพันธุ์ลูกผสม และ โคเนื้อ/
ขุนตามลำดับ อำเภอที่มีการเลี้ยงโคเนื้อมากท่ีสุดได้แก่อำเภอเมืองตาก รองลงมาเป็นอำเภอบ้านตาก และอำเภอสาม
เงา เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา รองลงมาคือ 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และไม่ได้รับการศึกษา สายพันธุ์ของโคเนื้อที่เลี้ยงส่วนใหญ่ คือ พื้นเมือง และ
พื้นเมืองผสมบราห์มัน สำหรับปัญหาส่วนใหญ่คือขาดความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อให้มีความสมบูรณ์
และสุขภาพแข็งแรง จึงมีความต้องการได้รับความรู้และทักษะใหม่ในการเลี้ยงโคเนื้อรวมถึงการดูแลรักษาและ
ป้องกันโรคโคเนื้อด้วย 
 แนวทางการพัฒนา มีดังนี้ (1) การปรับเปลี่ยนทัศนคติและเปิดใจยอมรับความรู้ใหม่ในการใช้ประโยชน์
ของจุลินทรีย์ที่มีต่อโคเนื้อ ที่ช่วยกระตุ้นจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยเยื่อใยของอาหาร สามารถทำและนำกลับไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างแท้จริง (2) การทำจุลินทรีย์มีขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การค้นหาแหล่ง  การเก็บจุลินทรีย์  การขยายหัว
เชื้อจุลินทรีย์และเก็บรักษา และการผสมจุลินทรีย์และเก็บรักษาเป็นหัวเช้ือจุลินทรีย์พร้อมใช้  (3) การนำผลิตภัณฑ์
จากจลุินทรีย์เป็นสารเสริมในอาหารโคเนื้อไปใช้ โดยการหมักอาหารโคเนื้อ ทำให้โคเนื้อมีสภาพแข็งแรง อ้วน ผิวหนัง
และขนเป็นมัน ร่าเริง ไม่เป็นโรค  มูลโคไม่มีกลิ่นเหม็น และนำหัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมน้ำให้โคกินเป็นประจำทุกวัน 
หรือนำไปราดบริเวณคอกโค สามารถป้องกันและรักษาโรคปากเท้าเปื่อยในโคเนื้อได้ 
คำสำคัญ : จุลินทรีย์  ผลติภณัฑ์จากจุลินทรีย์  สารเสรมิ  อาหารโคเนื้อ 
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Abstract 
Objectives of this research are to study baseline characteristic of beef cattle farmers, 

problems and need for beef cattle farming as an occupation in Tak Province, and to search for the 
development of microorganism and products from microorganism for beef cattle food supplement 
in Tak Province. This participatory action research consists of 4 stages i.e. data survey stage, planning 
stage, activity implementation stage, and evaluation stage. Research instrument included field 
record, observation form, in-depth interview, group seminar, and joint learning activity. Target group 
consisted of 86 cattle farmers, 10 community gurus, officers from Farmers Council and the 
Department of Livestock Development, in total of 96 participants. Qualitative data analysis was 
conducted using Content Analysis technique. 
It was found that, the most beef cattle in Tak province is local Tak beef cattle, follow by mixed 
beef cattle and the beef cattle breed, respectively. Mueang district is the the district with most 
number of beef cattle, followed by Ban Tak District, Sam Ngao District. Most farmers are male, with 
education level at elementary school, followed by senior high school or equivalent, and no 
education as the least. The most farming breed are local Tak cattle, and local mixed with Brahman. 
Most common problems are the lack of knowledge and experience in beef cattle farming on how 
to raise healthy beef cattle. Therefore, they need to learn new knowledge and skill on beef cattle 
farming as well as beef cattle disease prevention and cure. 

Development guidelines include (1) Change of attitude to accept new knowledge on the 
benefit of microorganism toward beef cattle. Microorganism help to digest fiber in cattle feed. They 
need to learn how to make their own and use it at their farm effectively. (2) Microorganism 
preparation require several processes from sourcing, harvesting microorganism, cultivation of 
microorganism culture and storage, mixing process for ready-mix culture and storage.  (3) Usage of 
microorganism product as beef cattle feed supplement by fermentation the feed will make the 
beef cattle to be healthy, well-feed, shiny and smooth hair, happy and immune to sickness. Cattle 
dung will be odorless. Moreover, daily use of microorganism culture with water or pour the mixed 
solution around the stable can prevent and cure foot and mouth disease in beef cattle. 
Keywords: Microorganism, Products from Microorganism, Food Supplement, Beef Cattle Feed 
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1. บทนำ 
จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงโคเนื้อจำนวนมาก เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่อำนวยในการปลูกพืช หนึ่ง

ในอาชีพที่มีการสนับสนุนและส่งเสริมคือการเลี้ยงโคเนื้อ จากการเกิดสถานการณ์โคเนื้อมีชีวิตราคาตกต่ำตั้งแต่ปี 
2550 – 2552 ทำให้เกษตรกรขายโคเนื้อทิ้ง เลิกเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการเลี้ยงโคเนื้อ ทำให้โคเนื้อ
ลดลงอย่างรวดเร็ว แต่จากความต้องการของประชากรในประเทศ และความต้องการของตลาดต่างประเทศ ทำให้มี
การนำเข้าเนื้อโคเนื้อจำนวนมาก หน่วยงานของรัฐได้มีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและปรับโครงสร้างระบบการ
ผลิต โดยหวังว่าจะให้การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพท่ีทำรายได้ให้เกษตรกร แต่ในการดำเนินงานท่ีจะประสบความสำเร็จ
ได้จะต้องใช้เทคนิคให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในทุกภาคส่วน (ถวิลวดี บุรี
กุล, 2560) ประชาชนจะเข้ามาร่วมตั้งแต่ขั้น ตอนการริเริ่ม การให้ข้อมูล วางแผน ปรึกษาหารือ ร่วมปฏิบัติและ
ประเมินผล ตลอดจนรับผลประโยชน์ และรับผิดชอบร่วมกัน เป็นการสร้างพลังในการดำเนินการ สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง แรงบันดาลใจนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม และนำไปปฏิบัติเพื่อการปรับปรุง ทั้งหมดนี้จะ
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือการมีความเต็มใจมีจิตสำนึกสาธารณะที่จะทำร่วมกัน 
  การเลี้ยงโคเนื้อให้ได้รับผลตอบแทนหรือกำไรสูงสุด ถือเป็นการประสบความสำเร็จของเกษตรกรผู้ลี้ยงโค
เนื้อ ที่ต้องการให้โคเนื้อมีน้ำหนักดีเป็นที่สนใจของตลาดรับซื้อโคเนื้อ จะต้อ งมาจากการให้อาหารโคเนื้อที่ส่งผล
โดยตรงต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ ความรู้สึก ความสามารถทางกายภาพ การมีความรู้สึกไวต่อโรค และการฟื้นตัวจาก
โรค รวมถึงโอกาสและอันตรายของโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางเมแทบอลิซึม (Metabolic disorders) ในสัตว์
ประเภทโคเนื้อต้องกินอาหารหลักทั้งอาหารหยาบและอาหารข้น นอกจากนี้ยังต้องได้รับอาหารเสริมโปรตีนและ
อาหารเสริมแร่ธาตุลงไปในอาหารหลักเพื่อให้มีโภชนะครบสมบูรณ์ตามความต้องการของโคเนื้อ โดยเติมในสูตร
อาหาร ซึ่งการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีต้องการลดรายจ่าย  การเพิ่มรายได้  การขยายโอกาสการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาภาคการเกษตร  โดยนำความรู้ ทักษะ และ
ปัจจัยการผลิตที่จำเป็นไปสู่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ที่จำเป็นสำหรับการ
เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกรโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปสู่เกษตรกร เร่งขยายผล
แนวคิดการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการภาคเกษตร 
(เรืองสุรีย์ วงษ์ทองสาลี, 2560)  

จากการลงพื้นที่ พบปัญหาว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อต้องการส่งเสริมสุขภาพโคเนื้อให้มีสุขภาพดี และมีภูมิ
ต้านทานโรคได้ แต่ขาดความรู้ในการจัดการอาหารเสริม ที่เป็นสารเติมลงไปในอาหารเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพ
อาหาร ทำให้โคเนื้อใช้ประโยชน์จากอาหารเสริมได้มากขึ้น และได้วิเคราะห์ร่วมกันว่าต้องมีกระบวนการช่วยในการ
พัฒนาจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์เป็นสารเสริมในอาหารโคเนื้อในจังหวัดตาก ผ่านเครื่องมืองานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ ่น เพื ่อนำไปสู่การวางแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน มีเป้าหมายเป็นของตนเองที่เป็น
แนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาความรู้ โดยอาศัยการประสานความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อให้เป็นอาชีพท่ีมั่นคง ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และลดปัญหาด้าน
สังคม จากการเคลื่อนย้ายแรงงานจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ช่วยลดปัญหาการเผาฟางข้าว ลดปัญหาด้านมลพิษ
และรักษาสิ่งแวดล้อม 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาข้อมลูพื้นฐานของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ปญัหาและความต้องการสร้างอาชีพด้วยการเลี้ยงโค

เนื้อในจังหวัดตาก 
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาจุลินทรีย์และผลิตภณัฑ์จากจุลินทรยี์เป็นสารเสรมิในอาหารโคเนื้อในจังหวัด

ตาก 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายใต้Thailand 4.0 ด้วยการพัฒนาการเกษตร การขับเคลื่อน

ประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยโมเดลประเทศไทย 4.0 ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่
กับการเชื ่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการสร้างมูลค่า ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ให้คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่นให้มากขึ้น ทำอย่างไรจึงจะเป็นเกษตรกรสมัยใหม่และเป็นผู้ประกอบการด้วย การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ภาคเกษตรเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรที่
สำคัญของประเทศ เร่งขยายผลแนวคิดการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
การบริหารจัดการภาคเกษตร (จริยา สุทธิไชยา, 2559) ด้วยนโยบายลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้า
เกษตร  

การเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย เป็นอาชีพทางการเกษตรที่สำคัญอาชีพหนึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรกรไม่น้อย
กว่า 1.3 ล้านครอบครัว จากการเกิดสถานการณ์โคเนื้อมีชีวิตราคาตกต่ำตัง้แต่ปี 2550 – 2552 เนื่องจากกระแสการ
ปั่นราคา โคเนื้อทำให้เกษตรกรขายโคเนื้อทิ้งเลิกเลี้ยงโคเนื้อ และเกษตรกรหันไปประกอบอาชีพการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจท่ีรัฐบาลประกันรายได้หรือปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีผลผลิตมีราคาสูง ทำให้ขาดพื้นท่ีเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรขาด
แรงจูงใจในการเลี้ยงโคเนื้อ จึงเลิกเลี้ยงและขายโคเนื้อท้ิง  ทำให้จำนวนโคเนื้อภายในประเทศไทยลดลง แต่จากการ
ทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)  ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสส่งออก
โคเนื้อไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ต่อมาจึงได้มีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและเป็นโครงการหนึ่งในแผนปรับ
โครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร โดยหวังว่าจะให้การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพท่ีทำรายได้ให้เกษตรกรอย่างสมํา่เสมอ 
(โสภาพรรณ กาสมสัน, 2561) 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับอาหารและความต้องการสารเสรมิอาหารของโคเนื้อ 
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้รับผลตอบแทนหรือกำไรสูงสุด การให้อาหารในโคเนื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก การ

จำแนกวัตถุดิบอาหารโคเนื้อ ได้จำแนกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ (ภัทราพร ทัศพงศ์, 2560) ได้แก่  อาหารหยาบ อาหารข้น 
และอาหารเสริม ที่เป็นวัตถุดิบที่เสริมลงไปในอาหารหลกัในการประกอบสูตรอาหารสัตว์เพื่อให้มีโภชนะครบสมบรูณ์
ตามความต้องการของสัตว์ แบ่งย่อยออกเป็นอาหารเสริมโปรตีน  อาหารเสริมแร่ธาตุ ซึ่งในงานวิจัยนี้ เป็นการนำ
จุลินทรีย์มาใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับโคเนื้อ วัตถุดิบที่มีความเข้มข้นของแร่ธาตุสูง เสริมลงไปในอาหารหลักเพื่อให้มี
แร่ธาตุครบสมบูรณ์ตามความต้องการของสัตว์ เช่น (1) วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของแคลเซียมและฟอสฟอรัส เช่น 
กระดูกป่น ไดแคลเซียมฟอสเฟต (2) วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของโซเดียมและคลอรีน เช่น เกลือทะเล (3) วัตถุดิบที่เป็น
แหล่งของโปตัสเซียม เช่น กากน้ำตาล เป็นต้น สำหรับอาหารเสริมวิตามิน เช่น (1) วิตามินเอ เช่น พืชสีเขียวที่มีแค
โรทีน (2) วิตามินบีรวม เช่น ธัญพืช พืชสีเขียว เป็นต้นประโยชน์ของสารเสริมอาหาร หรือวัตถุเติมในสูตรอาหารโค
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เนื้อเป็นสารที่เติมลงไปในอาหารเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพอาหาร ทำให้โคเนื้อใช้ประโยชน์จากอาหารได้มากขึ้น 
ได้แก่ (1) ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ตัวไม่ดี   (2) ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เช่น ฮอร์โมนสังเคราะห์หรือสาร
คล้ายฮอร์โมน (3) ถ่ายพยาธิ  (4) ป้องกันโรคบิด (5) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระเพาะรูเมน (6) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมสุขภาพ เช่น การเสริมยีสต์ สารเสริมชีวนะ เป็นต้น 

3.3 หลักการของการส่งเสริมอาชีพ 
  ตามหลักการแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีความรู้ ข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีการดำเนิน
ชีวิตที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตความขยัน ความอดทน มุ่งมั่นเพื่อให้ประสบความสำเร็จ มีรายได้ อาชีพ 
พึ่งตนเองได้และมีกำลังที่สนับสนุนแบ่งปัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของประชาชน ทั้งในระดับ
บุคคล ระดับครอบครัวและชุมชน สังคม (วสันต์ วรรณวโรทรและคณะ, 2561) อย่างมีความสุข ความสมดุล ทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีแนวทางและวิธีการดำเนินงาน คือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
(1) การลดรายจ่าย (2) การเพิ่มรายได้ และ (3) การขยายโอกาส เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการดำเนินงาน 
วิเคราะห์ปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในท้องถิ่น   
 การส่งเสริมการเกษตรเป็นกลไกในการนำความรู้ ทักษะ และปัจจัยการผลิตที่จำเป็นไปสู่เกษตรกร เพื่อ
ประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตรที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกรโดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที ่ทันสมัยไปสู่เกษตรกร ซึ ่งกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที ่ได้นำทฤษฎีระบบ ( System 
Theory) มาปรับใช้ในการพัฒนาถ่ายทอดความรู้เชิงระบบที่ การให้ความสนใจในทุกองค์ประกอบ ทั้งในด้านของ
ปัจจัยนำเข้า  (input) กระบวนการเปลี่ยนแปลง (process) ผลผลิต/ผลลัพธ์ (output/outcome) ข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) และสภาพแวดล้อม (environment) เน้นประเด็นสำคัญที ่ว่า ถ้าต้องการผลลัพธ์ที ่มีคุณภาพ ก็
จำเป็นต้องใส่สิ่งที่นำเข้าที่สมบูรณ์และมีคุณภาพเข้าไปในระบบ พร้อมดูแลให้ไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลง (พรรณี 
ศุภนิมิตกุลและคณะ, 2556) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการสำรวจข้อมูล เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ปัญหา
และความต้องการสร้างอาชีพด้วยการเลี้ยงโคเนื้อ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 2) ขั้นวางแผนดำเนินงาน ในขั้นตอนนี้
คณะผู้วิจัยได้จัดเวทีสัมมนากลุ่มกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ปราชญ์ชุมชน เจ้าหน้าท่ีสภาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่กรม

ผลผลติ (Output) 

ผลสัมฤทธ์ิ (Result= 

Output + Outcome) 

การทำจุลินทรยี์และ
ผลิตภณัฑ์จุลินทรียส์าร

เสรมิสำหรับโคเนื้อ 
(Input) 

กระบวนการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

จุลินทรีย์และสารเสริม

จุลินทรีย์  (Process) 
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ปศุส ัตว์ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม  ด้วยวิธ ีการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์  
(Appreciation Influence Control : AIC) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพิจารณา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 
ในการวางแผนการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมร่วมกันดำเนินงาน ควบคุมและประเมินผลการดำเนินงาน  3) ขั้น
ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม เป็นการกำหนดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการทำ
จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง  ดำเนินการฝึกปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้กับ
ชุมชน และ 4) ขั้นติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ได้จัดสัมมนากลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ  เกษตรกรผู้เลี้ยงโค จำนวน 86 คน ปราชญ์ชุมชน เจ้าหน้าที่สภา
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ จำนวน 10 คน รวมทั้งหมดจำนวน 96 คน คัดเลือกประชากรที่ศึกษาจากความ
สมัครใจของผู้เข้าร่วมดำเนินโครงการ  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาครั้งนี้ คือการบันทึกภาคสนาม แบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสัมมนากลุม่  กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ได้ดำเนินการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ
โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านจลุินทรีย์ คอื นายมโนชญ์ เทศอินทร์ นางกันยา ถูกจิตต์ และนายสมเพชร สุริยวงษ์ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้  การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและมีการสนทนากลุ่ม 
เพื่อระดมความคิด เก็บข้อมูลทุกขั้นตอนท่ีดำเนินการใช้วิธีการสัมภาษณ์ กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ กระบวนการกลุ่ม
ย่อย  สังเกต  และการทำเวทีเสวนา โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จัดระบบข้อมูลและสังเคราะห์
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ที่ได้ใช้ระยะเวลาที่ศึกษา ช่วง 1 มิถุนายน 2561 – 30 พฤษภาคม 2562 รวมใช้ระยะเวลา 
12 เดือน 
 

5.สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูสรุปไดด้ังนี้ 

 ในขั้นตอนแรกเป็นการสำรวจข้อมลูจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  ปัญหาและความต้องการสร้างอาชีพดว้ย
การเลีย้งโคเนื้อเนื้อในจังหวัดตาก ดังนี้ 

5.1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคเนื้อ 
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อท่ีใช้ในการสำรวจของทั้ง 9 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอท่าสองยาง อำเภอบ้านตาก 

อำเภอพบพระ อำเภอเมืองตาก อำเภอแม่ระมาด อำเภอวังเจ้า อำเภอสามเงา และอำเภออุ้มผาง ของจังหวัดตาก 
พบว่า จังหวัดตากมีการเลี้ยงโคเนื้อจำนวน 147,335 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100  ประเภทของโคเนื้อที่เลี้ยงมากท่ีสุดคือ 
โคเนื้อพันธุ์พ้ืนเมืองจำนวน 115,784 ตัว คิดเป็นร้อยละ 78.59   รองลงมาคือโคเนื้อ ลูกผสมจำนวน 28,878 ตัว คิด
เป็นร้อยละ 19.60  และ โคเนื้อเนื้อ /ขุน จำนวน 1,657 ตัว คิดเป็นร้อยละ 1.12 สำหรับโคเนื้อที่เลี้ยงน้อยที่สุดคือ 
โคเนื้อเนื้อ พันธุ์แท้จำนวน 1,016 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.69  

อำเภอที่มีการเลี้ยงโคเนื้อมากท่ีสุดได้แก่อำเภอเมืองตากมีโคเนื้อจำนวน 59,425 ตัว คิดเป็นร้อยละ 40.33 
รองลงมาเป็นอำเภอบ้านตาก 29,950 ตัว คิดเป็นร้อยละ  20.33  และอำเภอสามเงา จำนวน 21,187 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ  14.38 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเนื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุโดยเฉลี่ยของเกษตรกรอยู่ที่ 
47 ปี โดยมีอายุต่ำสุดที่ 20 และสูงสุดที่ 63 ปี มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า และไม่ได้รับการศึกษา 
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 รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรมีที่ดินของตนเองในการเลี้ยง ลักษณะการเลี้ยงโคเนื้อจะแตกต่างกันไป
ตามสภาพพื้นที่และสังคมของผู้เลี้ยง (1) เลี้ยงแบบขังคอกตลอดเวลา (2) เลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง สายพันธุ์ของโคเนื้อท่ี
เลี้ยงส่วนใหญ่ คือ พื้นเมือง และพื้นเมืองผสมบราห์มัน ส่วนลูกผสมพันธุ์ลูกผสมชาร์โรเล่ส ์มีจำนวนน้อย ด้านการ
จัดการอาหารหยาบ พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจะให้แทะเล็มหญ้าตามธรรมชาติ ด้านสุขภาพโคเนื้อ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่โคเนื้อที่ตนเองเลี้ยง โดยวัคซีนที่ฉีด 3 ลำดับแรกได้แก่ โรคปาก
เท้าเปื่อย โรคเรยิกเซพติกซีเมีย (คอบวม) และอื่นๆ อาทิเช่น วัคซีนโรคไข้ขา รวมถึงมีการถ่ายพยาธิและการให้แร่
ธาตุเสริม 
 5.2 ปัญหาและความต้องการสร้างอาชีพด้วยการเลีย้งโคเนื้อ 

เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม เกษตรกรส่วน
ใหญ่ในจังหวัดตากจึงได้รับการสนับสนุนให้เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ตากที่ปรับปรุงพันธุ์ได้เป็นโคเนื้อที่โตเร็ว เลี้ยงง่าย 
ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนของประเทศไทย และให้เนื้อคุณภาพดี สนองความต้องการของตลาดได้  เกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการขุนโคเนื้อ รวมทั้งมีความเข้าใจผิดในการจัดการให้อาหาร 
เป็นผลให้โคเนื้อเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควรและถ้าเป็นการเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์ทำให้ขาดทุนในที่สุด 
  จากการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์  (Appreciation Influence Control : AIC) ให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพิจารณา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน พบปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรคือ เงินทุน เมื่อ
ราคาโคเนื้อมีชีวิตปรับตัวสูงขึ้น เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีความต้องการรวมกลุ่ม เพิ่มความรู้ด้านการจัดการดูแลและ
ปรับปรุงระบบการเลี้ยงรวมถึงพันธุ์โคเนื้อที่ใช้เลี้ยงมา และสามารถสร้างอำนาจต่อรองทางการค้า แต่เกษตรผู้เลี้ยง
โคเนื้อขาดความรู้ในการเลี้ยงให้โคเนื้อมีความสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่มีความรู้ในการดูแลป้องกันโรคโคเนื้อ
ได้ดีพอ จึงได้ข้อสรุปของปัญหาได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น ที่อยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริงโดยอาศัยประสบการณ์
ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น ว่าให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่ทำให้เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะใหม่ การนำ
จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์มาเป็นอาหารเสริมสำหรับโคเนื้อ โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้
วิทยากรผู้เชีย่วชาญคือ นายมโนชญ์ เทศอินทร์ วิทยากรจากจังหวัดพะเยาด้วยวิธีการอบรมและสาธิต  
  

 
ภาพที่ 2  การประชุมแบบมีส่วนรว่มของเกษตรกรผู้เลีย้งโคเนื้อ 
 5.3 จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีรายละเอียด ดังนี ้

5.3.1 การปรับเปลีย่นทัศนคติ  
  การให้ความรู้เกี่ยวกับโคเนื้อพันธุ์ตากที่เป็นโคเนื้อลูกผสมสองสายเลือด ซึ่งเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์
เพื่อให้ได้โคเนื้อที่มีสายเลือดโคเนื้อพันธุ์ชาร์โรเล่ส์และโคเนื้อพันธุ์ บราห์มัน โคเนื้อที่มีรูปร่างดี ให้ผลผลิตสูง มี
น้ำหนักหย่านมสูง การเจริญเติบโตดี ใช้เวลาขุนสั้น แต่ให้เนื้อคุณภาพดี ทนทานต่อโรคและแมลง สามารถเลี้ยงได้ดี
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ในประเทศไทย และที่สำคัญคือเป็นที่ต้องการของตลาด แหล่งภายนอกประเทศได้แก่ ประเทศจีน เวียดนาม และ
มาเลเซีย ตลาดโคเนื้อภายในประเทศได้แก่ ตลาดผู้บริโภคภายในพ้ืนท่ีและภูมิภาค 
 จากการสัมมนากลุ่มพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ มีมุมมองและรูปแบบความคิด ทัศนะคติ ในการเลี้ยงโค
เนื้อได้เปลี่ยนไปจากในอดีต โดยเกษตรกรหันมามุ่งเน้นการเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์เป็นหลัก เนื่องจากโคเนื้อมีชีวิตปรับ
ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้านการจำหน่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อยังสามารถเป็นผู้เจรจาต่อรองราคาได้ด้วย
ตัวเอง ถ้าโคเนื้อมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพที่ดี การปรับทัศนคติ เป็นการทำให้เกษตรกรที่ผู้เลี้ยงโคเนื้อได้มีส่วน
ร่วมหรือสร้างความคุ้นเคย เพื่อให้เกษตรกรได้เปิดใจ เพื่อรับความรู้ใหม่ๆ ว่าความรู้ในการเลี้ยงโคเนื้อที่ดีควรสาย
พันธุ์ที่ดี โครงสร้างใหญ่ ซึ่งแสดงว่ากระเพาะใหญ่กินอาหารได้มาก ให้อาหารข้นสำเร็จรูปมีโปรตีนไม่ต่ำกว่า 14% 
ร่วมกับหญ้าสดหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยให้โคเนื้อกินเต็มที่ มีน้ำสะอาดให้โคเนื้อมีกินตลอดเวลา ควรรีบ
ตักมูลโคเนื้อและทำคอกให้สะอาดอยู่เสมอ เน้นการใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่มีต่อโคเนื้อ โดยให้สังเกตว่าโคเนื้อกิน
อาหารได้ตามปกติหรือไม่ โคเนื้อที่ไม่กินอาหารควรฉีดวิตามิน บี. 12 เพื่อช่วยกระตุ้นจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยเยื่อใยของ
อาหาร ให้แร่ธาตุที่มีโคบอลต์เพื่อเสริมการออกฤทธิ์ของวิตามิน บี. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้เรียนรู้จากการบรรยาย
ของวิทยากรและได้ชมภาพวีดีทัศน์ ทำให้มีความเข้าใจและยอมรับในกระบวนการทำจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จาก
จุลินทรีย์เป็นสารเสริม  จึงได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
 

 
ภาพที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรผู้เลีย้งโคเนื้อ 
 

5.3.2 การทำจุลินทรีย์และผลิตภณัฑ์จลุินทรีย ์
 การทำจุลินทรยี์และผลิตภัณฑจ์ุลนิทรีย์ควรให้ความสำคญัและใส่ใจทุกขั้นตอน มีขั้นตอนการผลิตดังนี้ 
 

  ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาแหล่งจุลินทรีย์  การค้นหาแหล่งจุลินทรีย์ท้องถิ่นในพื้นที่และจุลินทรีย์ที่นำเข้ามาจาก
พื้นที่อื่นๆ จำนวนมากที่สุดที่จะค้นหาได้ จากการการสังเกตพบว่า (1) คนที่กินแป้งหมัก จะมีร่างกายที่ใหญ่โต 
แข็งแรง และขณะเดียวกัน โคมีกระเพาะหมักแบบธรรมชาติที่ทำให้ตัวใหญ่เช่นกัน (2) พื้นที่ที่มีเชื้อรา สีขาวติดอยู่
กับต้นไม้ใบไม้แห้ง บริเวณจอมปลวกขนาดใหญ่  (3) การหมักผลไม้ เลียนแบบธรรมชาติ เป็นการสังเกตจากการทับ
ถมของผลไม้ป่าที่มีรสหวาน จะมีกลิ่นหอมหวานเหมือนไวน์ และมีเชื้อรา สีขาว ติดอยู่บางส่วน จึงได้มีการนำผลไม้
รสหวานมาหมักกับน้ำตาลทรายแดงเป็นการเลียนแบบ ธรรมชาติ 
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ภาพที่ 4  การสาธิตการจดัทำจุลนิทรีย ์
 

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บจุลินทรยี์  จะทำการเก็บจลุินทรีย์ท้องถิ่นแตล่ะชนิดเพื่อนำมาขยายและเก็บเป็นหัว
เชื้อจุลินทรีย์             ในการเก็บหัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบจะมีวิธีการดังนี้ 
                 (1) การเก็บด้วยวิธีการดองพืชผักมีสตูรดังนี้ เช่น การดองผักกาดเขียวพ้ืนเมืองเข้มประกอบด้วย 
ผักกาดเขียวเข้มสด 3 กิโลกรมั เกลือทะเล 2 ขีด ข้าวจ้าวหุงสุก 1 ขดี น้ำเปล่าพอประมาณใสภ่าชนะไหดินเผา
เคลือบปากแคบ  1 ลูก                                             

วิธีทำ  นำผักกาดเขียวพื้นเมืองจำนวน 3 กิโลกรัม ผึ ่งแดดอ่อนๆ ประมาณ 3 ชั ่วโมง จากนั้นนำมา
คลุกเคล้ากับเกลือและข้าวจ้าวหุงสุก นำบรรจุไหดินเผาเคลือบ เติมน้ำเปล่า อัดให้แน่นปิดปากไหให้เรียบร้อยจึง
นำไปตากแดดไว้ 7 วัน จะได้หัวเชื้อจุลินทรีย์จากการดองผัก นำไปเป็นส่วนผสมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ต่อไป 
                 (2) การเก็บด้วยการนำแป้งจากข้าวจ้าว เก็บด้วยวิธีการดังนี ้ จุลินทรีย์แป้งข้าวจ้าวประกอบด้วย                                                
แป้งข้าวจ้าว  1 กิโลกรัม  พริกขี้หนูบดแห้ง  1 ขีด ข่าแก่บดแห้ง 1 ขีด  เถาสะค่าน บดแห้ง 1 ขีด รากเจ็ดตะมูล
เพลิงแดง         1 ขีด และกระเทียมสดบดละเอียด 1 ขีด 

วิธีทำนำแป้งข้าวจ้าวผสมกับส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นนำน้ำสะอาดมาเติมและนวดแป้ง
ผสมให้เปียกน้ำ ปั้นส่วนผสมให้เป็นก้อนขนาดเหรียญ 10 บาท นำไปวางเรียงบนใบตองกล้วยในพื้นท่ีป่าหรือใกล้กับ
กอไผ่ ปกคลุมด้วยใบตองกล้วยทับอีกชั้น ดูแลอย่าให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปทำลาย ทิ้งไว้ประมาณ 3 วันจะเห็นมีเชื้อรา สี
ขาว ข้ึนท่ีแป้งให้เก็บไปผึ่งในร่มให้แห้งสนิท เก็บไว้เป็นหัวเชื้อแห้งเพื่อขยายหัวเช้ือสำหรับขยายต่อไป    
               (3) การเก็บจากแหลง่ที่มาจากการหมักผลไม้ เลียนแบบธรรมชาติ เก็บด้วยวิธีการดังนี้ เช่น  

(3.1) การเก็บหัวเชื้อจากการหมักผลไมสุ้กในท้องถิ่นประกอบด้วย ผลไมสุ้ก 3  กิโลกรมั น้ำตาล
ทรายแดง  

1 กิโลกรัม และ ไหดินเผาเคลือบ 1 ลูก  
            วิธีทำ  นำผลไมสุ้กมาหัน่หรือสับหยาบๆ ไม่ต้องล้างน้ำ เคล้าด้วยน้ำตาลทรายแดงใส่ลงในไหปิดปากไห
ด้วยกระดาษและมัดด้วยเชือกเก็บหรือตั้งไหไว้ในท่ีร่มและมีอากาศเย็น ควรหมักแยกตามชนิดของผลไม้สุก หมักไว้
ไม่น้อยกว่า 15 วัน นำไปเป็นส่วนผสมการผลิตหัวเช้ือจุลินทรยี์ต่อไป 
  (3.2) การเก็บหัวเชื้อจากการหมักซากสัตวส์ดประกอบด้วย ซากสัตว์ท่ียังไม่เน่า 3 กิโลกรัม 
น้ำตาลทรายแดง  3 กิโลกรมั หมกัข้าวเหนียว 1 ลิตร และ ไหดินเผาเคลือบ 1 ลูก                                                
            วิธีทำ นำซากสัตว์สด เช่น เนื้อโค หรือ สุกร ใส่ลงในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท เติมน้ำตาลทรายแดง  หมักทิ้ง
ไว้จนกระทั่งเกิดการดูดซึมของเหลวออกจากเนื้อสัตว์จะสังเกตเห็นว่ามีไขมันลอยออกมาให้ใส่น้ำหมักเหล้าสาโทลง
ไป จะช่วยย่อยสลายไขมัน  เมื่อการหมักสมบูรณ์จะมีกลิ่นเปรี้ยว  ไม่มีกลิ่นเหม็นปะปน จึงสามารถนำไปใช้ผสมได้ 
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ขั้นตอนที่ 3 การขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์และเก็บรักษา โดยจะทำการขยายหัวเชื้อด้วยอาหารของจุลินทรีย์
จากนั้นจะนำเก็บรักษาตามสภาพอากาศในพื้นที่ โดยภาชนะที่ใช้อาจเล็กใหญ่ พลาสติกหรือโอ่งเคลือบตามสภาพ
ของความเหมาะสมของจุลินทรีย ์

การขยายหัวเชื ้อจุลินทรีย์ที ่สำคัญมีหนึ่งหัวเชื ้อที่ จำเป็นต้องขยายก่อนนำไปใช้เป็นส่วนผสมหรือใช้
ประโยชน์โดยตรงการขยายหัวเชื้อจุลินทรียจ์ากส่วนผสมแป้งข้าวจ้าวมีวิธีการดังนี้ ข้าวเหนียวนึ่งสุก 2.5 กิโลกรัม หัว
เชื้อแป้งผสม                  20 กรัม น้ำเปล่า 1.5 ลิตร น้ำปูนใส 100 กรัม และ ไหดินเผาเคลือบ 1 ลูก 

วิธีทำ  นำข้าวเหนียวนึ่งสุกปล่อยทิ้งให้มีความเย็นมาคลุกเคล้ากับน้ำปูนใสให้ข้าวเหนียวร่วน ไม่เกาะกัน  
นำหัวเชื้อแป้งผสมมาเคล้าให้เข้ากัน นำใส่ไหดินเผาเคลือบ ปิดด้วยผ้าหรือกระดาษหมักทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน เป็น
หัวเช้ือจุลินทรีย์ที่ขยายแล้วสามารถท่ีจะนำไปใช้ผสมกับจุลินทรีย์อื่นๆ ได้ 
 

 
ภาพที่ 5  การขยายหัวเชื้อและเกบ็ในลักษณะต่างๆ 
 

 ขั้นตอนที่ 4 การผสมจุลินทรีย์และเก็บรักษาเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์พร้อมใช้   เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการ
แยกประเภทของการนำไปใช้ โดยจะทำการผสมจุลินทรีย์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของการใช้ที่นำไปผสมอาหาร
สัตว์  เมื่อผ่านกระบวนการขั้นตอนการผสมเสร็จสิ้นแล้ว  จากนั้นจะนำไปเก็บรักษาในภาชนะที่พร้อมนำออกใช้  
            ในการผสมจุลินทรีย์เพื่อเก็บไว้เป็นจุลินทรีย์พร้อมใช้มีส่วนผสมและวิธีการเก็บดังนี้  รำอ่อน 15 กิโลกรัม 
น้ำตาลทรายแดง 10 กิโลกรัม หัวเชื้อจุลินทรีย์จากการหมักข้าวเหนียว 10 ลิตร หัวเชื้อจากการดองผัก 1 ลิตร หัว
เชื้อจากการหมักผลไม้ 1 ลิตร หัวเชื้อจากการหมักเนื้อสัตว์ 1 ลิตร และน้ำเปล่า 150 ลิตร 
 วิธีทำ นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ถังกวนให้เข้ากัน  ปิดปากถังด้วยกระดาษหรือผ้า เพื่อให้อากาศถ่ายเทไดโ้ดย
หมักไว้ประมาณ 72  ช่ัวโมงขึ้นไป นำไปใช้กับการเลีย้งโคได ้

ขั้นตอนที่ 5 การนำผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ไปใช้  โดยการนำออกใช้มี 2 ลักษณะคือสามารถนำออกใช้ผสม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้ทันที ซึ่งเป็นการนำหัวเชื้อออกใช้โดยตรง และ นำออกขยายก่อนนำไปใช้ ใช้ดังนี้ 

(1) นำไปผสมในการหมักอาหารโคเนื้อโดยมีส่วนผสม ดังนี้ เศษเมล็ดข้าวโพดติดแกนหรือแกนข้าวโพดบด
หยาบ 100 กิโลกรัม (หรือ มันสำปะหลังเส้น ข้าวโพดบด) น้ำเปล่า 20 ลิตร หัวเช้ือจุลินทรีย์ผสม 2 ลิตร ถังพลาสติก
ขนาดความจุน้ำ 200 ลิตร 1 ลูก 

วิธีทำ นำเศษเมล็ดข้าวโพดหรือแกนข้าวโพดบดหยาบมาผสมกับน้ำเปล่าและหัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมเคล้าให้
เข้ากันให้มีความชื้นประมาณ 25 - 35 % นำส่วนผสมทั้งหมดหมักลงถังพลาสติก อัดให้แน่นปิดให้สนิทหมักไว้
ประมาณ 15 วันข้ึนไป จึงนำออกให้โคกิน สลับกับหญ้าสดสีเขียวทุกวัน 
     ผลที่ได้รับ โคจะมีสภาพแข็งแรง อ้วน ผิวหนังและขนเป็นมัน ร่าเริง ไม่เป็นโรค  มูลโคไม่มีกลิ่นเหม็น 
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 (2) การนำหัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเดีย่วผสมน้ำให้โค ราดบรเิวณคอกเลีย้งโคมีส่วนผสมดังนี้ น้ำเปล่าสำหรับ
โคกิน 50 ลิตร หัวเชื้อจุลินทรีย์หมกัข้าวเหนียว 1 ลิตร 
      วิธีทำ  นำน้ำเปล่าสำหรับให้โคกินมาผสมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่หมักจากข้าวเหนียวใส่ถังน้ำให้กินเป็น
ประจำทุกวัน หรือนำไปราดบริเวณคอกโค และสำหรับกรณีเกิดโรคปากเท้าเปื่อยระบาด สามารถนำหัวเชื้อจุลินทรีย์
หมักข้าวเหนียวเช็ดปากและเท้าท่ีเปื่อยได้ทันท่ี  
 ผลที่ได้รับ  สามารถป้องกันและรักษาโรคปากเท้าเปื่อยในโคได้การทำน้ำหมักเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อผสมใน
อาหารหมัก ผสมน้ำให้โคเนื้อกิน ฉีดพ่นในคอก ช่วยระบบขับถ่ายและป้องกันโรค ลดกลิ่นจากมูลโคเนื้อ ทำให้โคเนื้อ
มีน้ำหนกัเพิ่มขึ้น ในส่วนน้ีทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Process) จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่มีการพัฒนา
นำจุลินทรีย์ท้องถิ่นไปใช้กับโค ตั้งแต่การหมักอาหารโค การรักษาโรคในโค รวมถึงนำไปกำจัดกลิ่นเหม็นในคอกเลี้ยง
โค  ในทุกสภาพและช่วงอายุของโค 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 การนำจุลินทรีย์ไปใช้ 
 

5.4 การติดตามผลการดำเนินงาน 
 ผลลัพธ์ทำให้เกษตรกรได้ผลติภัณฑ์จุลนิทรีย์ ผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย์จากธรรมชาติ เป็นสารเสริมชีวนะท่ีมี
ชีวิตและมีประโยชน์ ซึ่งเมื่อโคเนื้อได้รับแล้ว ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารและดูดซึมอาหาร ปรับสมดุลจุลินทรีย์ใน
ทางเดินอาหารในกระเพาะโคเนื้อให้เหมาะสม เช่น ยับยั ้งการเจริญเติบโตของเชื ้อก่อโรคในลำไส้สัตว์ เพิ่ม
ความสามารถในการย่อย และดูดซึมสารอาหาร โดยเอนไซม์ต่างๆ ที่เช้ือดีผลิตขึ้น และช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกัน
การติดเช้ือต่างๆ ทำให้เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้โคเนื้อมีสุขภาพดี เจริญเติบโตดี น้ำหนักดี ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ 

จากการทดลองได้ทำกับโคลูกผสมอเมริกันบราห์มนั  และโคลูกผสมชาร์โรเร่ส ์ จำนวน 15 ตัวอายุระหว่าง 
12-18 เดือน  น้ำหนักเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 280 - 450 กิโลกรัม มีลักษณะโครงใหญ่  สภาพภายนอกของโคจะผอม 
ผิวหนังมีลักษณะเป็นขุย ขนพอง มีน้ำตา ขี้ตา ถ่ายเหลวมีกลิ่นเหม็นมาก  หลังการถ่ายมูลประมาณ 24 ชั่วโมงจะมี
หนอนแมลงวันตัวเล็กในกองมูลโค  มีแมลงวันตัวเล็กและเหลือบ สร้างความรำคาญรวมถึงการแพร่เช้ือได้โดยง่าย   

การนำอาหารหมักที่ผสมจุลินทรีย์และรวมถึงการใช้จุลินทรีย์ผสมน้ำราด ทำความสะอาดตัวโค บริเวณ
คอกโคพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญพอสรุปได้ ดังนี้ วันแรกกลิ่นตัวโค ลดลง ระยะ 15 วัน โคไม่มีน้ำตา-ขี้ตา มูล
โคไม่เหม็นถ่ายเป็นก้อน ไม่มีหนอนในมูลโค ผิวหนังของโคไม่เป็นขุย ขนเริ่มมีความมัน ระยะเวลา 1 เดือน โคเริ่ม
อ้วนน้ำหนักเพิ่มขึ้นตัวละประมาณ 35 กิโลกรัม นอนมีเสียงโกรน โคอารมดี ไม่มีแมลงวันและเหลืบ ระยะเวลา 2 
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เดือน โคอ้วนข้ึนน้ำหนักเพิ่มขึ้นรวมตัวละประมาณ  80-100 กิโลกรัม  ผิวหนังและขนเป็นมัน ไม่มีโรค ระยะเวลา 3 
เดือน โคอ้วนขึ้นมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นรวมประมาณตัวละประมาณ 120-200 กิโลกรัม  

 ผลสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน จากการติดตามผลตามดำเนินงานด้วยการบันทึกภาคสนาม และ
จัดสัมมนากลุ่มที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้ผลกระทบภายในระยะเวลา 1 ปี ดังนี ้

 (1) ได้นำผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่เป็นอาหารเสริมไปใช้ ทำให้การเพิ่มภูมิคุ้มกันทำให้โคเนื้อสุขภาพดี ลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อยาปฏิชีวนะ 

(2) ได้เรียนรู้ จากสิ่งท่ียังไม่รู้ในการทำจุลินทรีย์แล้วนำไปใช้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเลีย้งโคเนื้อให้
มีสุขภาพดี เจริญเติบโตดี น้ำหนักดี และมูลโคเนื้อไม่มีกลิ่นเหม็น 

(3) ลดรายจ่ายเรื่องค่าใช้จ่ายการซื้อยาปฏิชีวนะ แล้วยังส่งผลทำให้โคเนื้อมีภูมิคุ้มกันที่ดีที่ไม่ค่อยเป็น
โรคติดต่อ เช่นโรคไข้ขา เป็นต้น ทำให้เกษตรกรลดการขาดทุนในการเลี้ยงวัว เนื่องจากถ้าวัวเป็นโรคไข้ขา และไม่ได้
รับการฉดีวัคซีนจะล้มภายในไม่กี่วัน  

(4) ลดมลพิษทางกลิ่นมูลโคเนื้อได้ การใช้จุลินทรีย์ช่วยทำให้คอกโคเนื้อไม่มีกลิ่น และผลิตภัณฑ์สารเสริม
จุลินทรีย์ผสมในน้ำและอาหารให้โคเนื้อกินทำให้มูลโคเนื้อไม่มีกลิ่นเหม็น ส่งกลิ่นรบกวนกับเกษตรกรผู้เลี้ยงเองหรือ
บุคคลรอบข้าง 

(5) เพิ่มรายได้ ด้วยการจำหน่ายโคเนื้อท่ีมีสุขภาพดี ทำน้ำหนักตัวและเจริญเติบโตดี และมูลค่าโคเนื้อเป็น
การสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว เป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้ โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงจะ
ดูแลเลี้ยงโคประมาณ 3 เดือนจึงนำออกขายซึ่งจะได้ราคากิโลกรัมละประมาณ 90 -100 บาทขึ้นอยู่กับราคาของแต่
ละพื้นท่ี จะทำให้เกษตรมีกำไรตัวละประมาณ 8,000 - 10,000 บาท 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาสามารถนำมาอภิปรายผลไดด้ังนี้ 
(1) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้มีการปรับทัศนคติในการนำจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เป็นอาหารเสริม

ในการเลี้ยงโคเนื้อ ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่มีต่อโคเนื้อที่ช่วยกระตุ้นจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยเยื่อใย
ของอาหารเกิดการยอมรับ และปฏิบัติการทำร่วมกันเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับพรรณี 
ศุภนิมิตกุลและคณะ (2556) ที่ว่ากระบวนการยอมรับ เป็นกระบวนการทางจิตใจของบุคคลซึ่งเริ่มด้วยการเริ่มรู้หรือ
ได้ยินเกี่ยวกับแนวความคิดใหม่ แล้วไปสิ้นสุดลงด้วยการตัดสินใจยอมรับไปปฏิบัติด้วยตัวของเกษตรกรเอง 
 (2) ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่เป็นอาหารเสริม ผลิตจากวัตถุดิบอินทรีย์จากธรรมชาติ นำไปให้โคเนื้อกินช่วยใน
กระบวนการย่อยอาหารและดูดซึมอาหารของโคเนื้อ ปรับสมดุลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารในกระเพาะของโคเนื้อ 
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคในลำไส้สัตว์ และดูดซึมสารอาหาร โดยเอนไซม์ต่างๆ ที่เชื้อดีผลิตขึ้น และช่วย
กระตุ ้นภูมิคุ ้มกันป้องกันการติดเชื ้อต่างๆ สอดคล้องกับสิทธิศักดิ ์ ศรีวิเศษ (2557) พบว่าอาหารผสมเสร็จ
ประกอบด้วยอาหารหยาบและอาหารข้นในสัดส่วนที่เหมาะสม มีระดับพลังงานและโปรตีนครบตามความต้องการ
ของโคเนื้อ มีความสำคัญต่อกระบวนการย่อยอาหาร ความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนมีสภาพเหมาะสมต่อ
สภาวะนิเวศน์ของการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ทำให้โคเนื้อได้รับประโยชน์จากจุลินทรีย์อย่างเต็มที่และยังสามารถ
ลดการเกิดโรคที่มีกรดในกระเพาะอาหารของโคเนื้อได้อีกด้วย และสอดคล้องกับโชค โสรัจกุล และคณะ (2562) 
พบว่าในกระบวนการหมัก (Fermentation processes) จุลินทรีย์จะผลิตเอนไซม์ย่อยเยื่อใยและแป้งเป็นน้าตาล 
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เพื ่อให้พลังงานสำหรับการเจริญเติบโตและเพิ่มจานวนมากขึ้น จากนั้นยีสต์ Saccharomyces cerevisiae จะ
เปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ การใช้น้ำตาลเพื่อเจริญและเกิดกระบวนการหมักเป็นกรดอินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อไป 
ซึ่งผลดังกล่าวจะส่งผลให้เยื่อใยของวัตถุดิบอ่อนนุ่มลง และมีคาร์โบไฮเดรตบางส่วนละลายออกมาได้   
   

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
 (1) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ควรรวมกันสร้างกลุ่มเป็นสหกรณเ์พื่อไดแ้ลกเปลีย่นความรูใ้นการเลี้ยงโคเนื้อให้

มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงสามารถสร้างอำนาจต่อรองทางการค้า 
 (2) สถาบันการศึกษาและกรมส่งเสริมการเกษตร ควรส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้มกีารนำความรู้ดา้น

อาหารเสริมสำหรับโคเนื้อ การดูแลรักษาความสะอาดคอก และการลดมลภาวะทางกลิ่นของมูลโคอย่างต่อเนื่อง 
 (3) กรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมและให้ความรู้ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรือ่งอาหาร

และการดูแลรักษาโคเนื้อจากโรคติดต่อ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานด้วย 
ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป  

  ควรจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ ดังต่อไปนี ้
  (1) ศึกษากระบวนและวิธีการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อให้มีคุณภาพ สามารถทำให้โค
เนื้อมีน้ำหนักตัวดี จำหน่ายได้ในราคาสูง ทำให้เกษตรกรมผีลตอบแทนท่ีดีคุ้มค่าในการลงทุน 
   (2) ศึกษาเรื่องตลาดโคเนื้อท้ังแหลง่ภายนอกประเทศ และภายในประเทศ เพื่อนำมาส่งเสริมการเลีย้งโค
เนื้อให้ตรงตามความต้องการของตลาด 
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