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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบท ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  และ
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตามเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา 
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
การบันทึกภาคสนาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมมนากลุ่ม   กิจกรรมสร้างการเรียนรู ้ร่วมกัน 
กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านสันป่าป๋วย จำนวน 63 คน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาเกษตร
จังหวัดตากและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก จำนวน 8 คน รวมทั้งหมดจำนวน 71 คนวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่าบ้านสันป่าป๋วย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและแม่น้ำ การคมนาคมใช้เรือเป็นพาหนะในการ
เดินทางเพียงทางเดียว ส่วนใหญ่เลี้ยงโคเป็นพันธุ์พื้นเมือง การเลี้ยงจะเป็นลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง ปัญหา
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ราคาโคพันธุ์พื้นเมืองตกต่ำและต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากในฤดูแล้งขาดแคลนแหล่งอาหาร 
ทำให้ผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคได้น้อยมากและบางครั้งขาดทุน จึงมีความต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงให้
เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ของชุมชน 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ดำเนินการได้สองแนวทางหลัก ได้แก่ (1) 
การปรับทัศนคติวิถีชีวิต สรุปบทเรียนชีวิตและกระบวนการวิเคราะห์เหตุปัญหา เกษตรกรควรสร้างทัศนคติที่
สามารถช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเลี้ยงโคเนื้อโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมวางแผนและปฏิบัติตามแผนเพื่อนำไปสู่
เป้าหมายของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อและการทำเกษตรกรรม ทั้งนี้เพื่อให้พ้น
ภัยแล้งซ้ำซากและทำให้การเลี้ยงโคต้นน้ำเป็นไปอย่างมีคุณภาพ (2) การเรียนรู้วิถีชีวิตด้วยการประยุกต์ใช้หลัก
แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ในการเน้นการพึ่งพาตนเอง รวมพลังกันร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินการจัดการน้ำด้วยการ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องตะบันน้ำเพื่อจัดสรรน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชนในฤดูแล้ง ทำให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ที่เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องทั้งชีวิต ดังนี้ 
(1) การเรียนรู้ต้องอาศัยประสบการณ์ (2) การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์โดยลงมือกระทำจรงิ รับผิดชอบร่วมกัน มีความ
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สามัคคีในกลุ่มเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา เป็นการพัฒนาทักษะความคิดทำให้เกิดพลังการเรียนรู้ร่วมกัน (3) เสริมสร้าง
การเรียนรู้และทำกิจกรรมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างรายได้เพิ่มด้วยการลดต้นทุนการผลิตอาหารโค การ
ทำอาหารหมักจากใบไม้แห้งเป็นสิ่งใหม่ที่เกษตรกรบ้านสันป่าป๋วยยังไม่รู้วิธีการทำถือเป็นนวัตกรรม การศึกษาดูงาน
พัฒนาต่อยอดและการทำโป่งเทียม สร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุด 
คำสำคัญ : วัฒนธรรมนวัตกรรม, เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ, เกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

Abstract 
Objectives of this research are to study the context, problems and the needs of beef cattle 

farmers, and to promote innovation culture for beef cattle farmer according to the New Theory 
Agriculture in Ban San Pa Puay, Ban Na Sub-District, Sam Ngao District, Tak Province. This 
participatory action research utilized research instrument such as field record, observation forms, 
in-depth interview, group seminar, joint learning activities, etc. Target group for the study consisted 
of 63 beef cattle farmers in Ban San Pa Puay, 8 persons from community leader, village head, the 
president of Tak province farmers council, and officers from Tak province farmers council, in total 
of 71 participants. Qualitative data analysis was conducted using Content Analysis technique. 
 It was found that, most areas of Ban San Pa Puay village are mountainous area and river. 
Boats are the single mode of transportation. Most farmers raise local breed cattle as free ranging. 
Common problems of beef cattle farmers consist of low selling price of local cattle breed, and 
high cost of farming due to the lack of natural food source during draught season. They get very 
little profit and sometimes making loss. Therefore, they need to change the farming method to fit 
with local geography. 
  The promotion of innovative culture consists of ( 1 )  Change of life attitude – summary of 
life lesson and root cause analysis process. Farmers should build attitude that incentivize their beef 
cattle farming that will involve all functions to plan and work according to plan, in order to solve 
problems on water source scarcity for their beef cattle farming and agriculture. This will help them 
survive repetitive drought situation and raise quality cattle upstream. (2) Learning way of life with 
the application of the New Theory Agriculture. The concept focus on self-dependency. Farmers 
need to co-operate and manage water source by using solar energy and hydraulic ram pump to 
allocate sufficient water for the community during draught season. This experiential learning 
process, together with group work process will enable the farmers for life-long learning 
continuously, which can be described as (1) Learning require experience   (2) Interactive learning 
by actual practice, joint responsibility and group unity to solve common problems. Development 
of thinking skill together will empower joint learning. ( 3 )  Reinforcement of learning continuous 
learning activities such as additional income from cattle feed cost reduction by produce cattle 
food by themselves. Fermented food from dry leaves is a new technique that the farmers in Ban 
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San Pa Pauy village never learned before. This innovation came from the development from 
external visit as well as innovation on how to make mineral lick. These activities create learning 
process for the community and minimize external dependency. 
Keywords : Promotion, Innovative Culture, Beef Cattle Farmer, New Theory Agriculture 
 
 



1. บทนำ 
 

 การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ในประเทศ โดยมีโคเนื้อประมาณ 4.87 ล้านตัว             
เงินหมุนเวียนกว่า 60,000-70,000 ล้านบาทต่อปี ปัจจุบันการผลิตโคเนื้อก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด
ภายในประเทศที่มีความต้องการบริโภคสูงถึง 1.2 ล้านตัวต่อปี แต่ผลิตได้เฉลี่ยปีละ 1 ล้านตัว ทำให้มีการนำเข้าโค
เนื้อจากต่างประเทศ ค่อนข้างสูงมาก ส่วนการส่งออกมีประมาณ 150,000 ตัว/ปี ตลาดหลักคือจีนและเวียดนาม 
โดยผ่านพ่อค้าคนกลางใน สปป.ลาว (สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) จึงทำให้มีการคาดการณ์ว่าเนื้อโค เป็น
อาชีพทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรไทยที่สามารถสร้างรายได้อย่างมาก  เกษตรกรผู้เลี ้ยงโคควรเรียนรู ้การเป็น
เกษตรกรสมัยใหม่ ที่เข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ร่วมกัน (Collective Learning)  
และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ ( Interaction Learning through Action) ด้วยวัฒนธรรมของชุมชนที่
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นประโยชน์ต่อการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ โดยการสร้างบรรยากาศให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ มีการคิดนอกกรอบ เปิดใจรับฟังความคิดเห็น กล้าแสดง
ความคิดเห็น กล้ารับความเสี่ยงในการทดลองสิ่งใหม่ๆ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (สมหวัง 
วิทยาปัญญานนท์, 2548) การพัฒนาการเกษตร มีความยากและซับซ้อน ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องใช้ความพยายามอย่าง
มาก จึงจะทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที ่วางไว้ การทำให้เกษตรกรมีความรู้ ด้วยวิธีการเรียนรู ้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลร่วมกันอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม และนำไปปฏิบัติ เพื่อการปรับปรุง
แล้วจึงย้อนกลับมาสู่การ สร้างแรงบันดาลใจที่จะทำให้ดีขึ้นต่อไป (เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล, 2561) ถือได้ว่าเป็นการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเน้นการสร้างมูลค่า และความคิดสร้างสรรค์ มีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
โดยใช้ประโยชน์จากความรู้ของตัวเองให้เกิดศักยภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่นให้มากข้ึน
แล้วนำไปใช้ทำมาหากินและอยู่ได้ จึงต้องเริ่มด้วยการสร้างคนแล้วจึงไปสู่การเป็นเกษตรกรสมัยใหม่ (สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560)  
 บ้านสันป่าป๋วย เป็นตำบลที่มีตำนานเก่าแก่มาแต่โบราณเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าลั๊วะ   ส่วนหนึ่งของ
อาณาเขตเมืองสร้อย  ในอดีตกาลกว่า 800 ปี อยู่ทางตอนเหนือของเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ในปี 
พ.ศ. 2494 รัฐบาลมีโครงการสร้างเขื่อนภูมิพล  เพื่อกักเก็บน้ำไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่บริเวณเขาแก้ว ทางตอนใต้ของ
ตำบลบ้านนา  ชาวบ้านบ้านสันป่าป๋วยไม่ยอมย้ายออกไป อพยพหนีน้ำท่วมขึ้นไปอยู่ที่สูงให้พ้นจากน้ำท่วม พื้นที่
เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและแม่น้ำ การคมนาคมใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเพียงทาง
เดียว อาชีพหลักคือการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองที่เป็นโคขนาดเล็ก ทนทานต่อสภาพแวดล้อมของประเทศไทย แต่
การเจริญเติบโตช้า การเลี้ยงจะเป็นลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง จะปล่อยโค ให้ออกหากินเศษใบไม้ หญ้าในป่า
ภูเขา ตามธรรมชาติ เมื่อถึงเวลากินน้ำ โค จะพากันลงมากินน้ำเองบริเวณเขื่อน  (โสภาพรรณ กาสมสัน, 2561) 
 อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านสันป่าป๋วย พบปัญหาว่าราคาโคเนื้อมีชีวิตราคา
ต่ำ ปัจจัยต้นทุนค่าอาหารโคเนื้อมีราคาแพง ภัยแล้ง  ขาดแคลนแหล่งน้ำที่ใช้เลี้ยงโค  ขาดแคลนแหล่งอาหารในฤดู
แล้ง และไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับเพาะปลูก ขาดความรู้ในการจัดการและการเลี้ยงโคเชิงพาณิชย์ เกษตรกรจึงมี
ความต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี ้ยงให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ของชุมชน จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึง
ตระหนักว่าควรที่เสริมสร้างให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้มีความรู้เรื่องการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ได้ลงมือปฏิบัตจิริง
ในการแก้ปัญหาของชุมชนการจัดสรรน้ำให้เพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการของคนในชุมชน ก่อใหเ้กิดทักษะที่มี



 

 

PO
ST

ER
  1

01
5 

คุณภาพ เป็นการเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่องที่ต้องประสบกับปัญหาภาวะภัยแล้งซ้ำซาก และเสริมสร้างวัฒนธรรม
นวัตกรรมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การวาง
แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน มีเป้าหมายเป็นของตนเองที่เป็นแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาและ
ใช้เป็นแนวทาง เพิ่มความรู้และประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ เป็นอาชีพที่มั่นคง สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจฐานรากและลดปัญหาด้านสังคม จากการเคลื่อนย้ายแรงงานจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาบริบท ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  
2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมของเกษตรกรผู้เลีย้งโคเนื้อตามเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านสันป่าป๋วย 

ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก  
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนื ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม ่

  การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยโมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลที่จะ
พาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ และกับดักความไม่สมดุล ด้วยการ
สร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่กับการเชื ่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นการสร้างมูลค่า ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ ต้องร่วมกันสร้างคนไทย 4.0 ให้คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เรียนแล้วนำไปใช้ทำมาหา
กินและอยู่ได้ ไม่ใช่เพียงรู้แล้วผลิตเองได้ แต่ต้องแลกเปลี่ยนความรู้กับคนอ่ืนด้วย รวมถึงการมีสวัสดิการทางสังคมที่
เหมาะสมตลอดช่วงชีวิต โดยใช้ประโยชน์จากความรู้ของตัวเองให้เกิดศักยภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กับผู้อื่นให้มากขึ้น จึงต้องเริ ่มด้วยการสร้างคนแล้วจึงไปสู่การทำมาหากิน ทำอย่างไรจึงจะเป็น
เกษตรกรสมัยใหม่และเป็นผู้ประกอบการด้วย คนรุ่นใหม่ที่จะเป็นสตาร์ทอัพจึงต้องแปลงความคิดเป็นมูลค่าทาง
ธุรกิจได้ สร้างคน วิสาหกิจ โดยใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560)  การสร้าง
การพัฒนาท่ียั่งยืนข้ึนด้วยตนเอง เกษตรกร ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการรายย่อยต้องเป็นผู้ริเริ่มสรา้งการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของตนขึ้นเอง ทั้งในเชิงนวัตกรรม การสร้างและขยายพื้นที่ต้นแบบ และการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งในการสร้างทางเลือกและการต่อรองกับรัฐและกลุ่มทุน (มูลนิธิชีววิถี, 2560) 
  สำหรับเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ ทฤษฎีแห่งการใช้น้ำและการบริหารงานพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ ท่ี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชดำริขึ ้นและพระราชทานไว้แก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไขปัญหา
เกษตรกรรรม ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตรโดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่อาศยั
น้ำฝนเป็นหลัก จะมีความ เสี่ยงสูงมากในการขาดแคลนน้ำ (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), 2561)  การ
แก้ไขปัญหาในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในงานวิจัยนี้ยังก่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ  
 3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเสรมิสรา้งวัฒนธรรมนวัตกรรม 
 การเสริมสร้าง (Reinforce) หมายถึง สิ่งใดที่เห็นว่าดี เป็นประโยชน์แก่สังคม เราก็ควรจะปฏิบัติ เพื่อ
เสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น นอกจากน้ียังหมายถึงการเข้าไปเอื้ออำนวย ส่งเสริม เสริมพลัง (Empower) ไม่ใช่เข้าไปสอน
หรือถ่ายทอดความรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2558) องค์ประกอบของความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ นี้ การเรียนรู้ที่ดี
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ที่สุดคือการเรียนรู ้ร่วมกัน เป็น Collective Learning และเป็นการเรียนรู ้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ ( Interaction 
Learning through Action)  
 วัฒนธรรมนวัตกรรม หมายถึง วัฒนธรรมที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นประโยชน์ โดยการสร้าง
บรรยากาศให้พนักงานทุกระดับ มีการคิดนอกกรอบ เปิดใจรับฟังความคิดเห็น กล้าแสดงความคิดเห็น กล้ารับความ
เสี่ยงในการทดลองสิ่งใหม่ๆ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งจัดให้มีการยกย่อง และการให้
รางวัลแก่พนักงานท่ีมีส่วนในการพัฒนานวัตกรรม (สมหวัง วิทยาปัญญานนท์, 2548) 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการทำงาน 
รูปแบบธุรกิจที่สามารถใช้ประโยชน์ ซึ่งสิ่งใหม่อาจยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน หรือเป็นสิ่งใหม่ที่มีการทำแล้ว แต่องค์กร
ยังไม่เคยทำ โดยใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและการจัดการ มาผนวกกับการส่งเสริมวัฒนธรรม
นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสัมฤทธ์ิผลและเป็นประโยชน์ (สมหวัง วิทยาปัญญานนท,์ 2548) 
 การจะมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ต้องทำให้เกิดกระบวนการนวัตกรรม หรือวัฒนธรรม
นวัตกรรมในองค์การโดยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้เกิดความคิดสรา้งสรรค์ของเกษตรกร ซึ่งเป็นแนวคิดในการ
รวบรวมความรู้ ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับชุมชน 

3.3 แนวคิดพื้นฐานสำหรับการเรยีนรู้ 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมี 7 ประการ ดังนี้ (1) การมีส่วนร่วมแต่ละบุคคลมีสำคัญเท่ากัน (2) ทุกคนเป็น

ผู้สอน ผู้เรียน แต่ละคนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน การมาเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ต่อกัน 
ทำให้มีทัศนคติที่กว้างขึ้น (3) การมีส่วนร่วมและการเป็นหุ้นสว่นในกระบวนการเรยีนรู้ และมีบทบาทในกระบวนการ
เรียนรู้ต่างๆ ร่วมกัน (4) การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับชุมชนทุกระดับ ทำให้มองเห็น
ภาพรวมของปัญหามากขึ้น เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา (5) การเรียนรู้โดย
การปฏิบัติ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือการนำกิจกรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ (6) พลังการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากผู้อื่นเป็นการสรา้งความเข้าใจในปัญหาตามสถานการณ์จริงท่ีเกดิขึน้ 
โดยมีเป้าหมายเดียวกัน ร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา   ทำให้เกิดพลังของการเรียนรู้ มีความสามัคคีใน
กลุ่มเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และ (7) การพัฒนาความจริงเชิงวิพากษ์ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนอกจากจะทำให้
เกิดพลังในการเรียนรู้แล้ว (พรทิพย์ อุดมสิน, 2555) 

การเรียนรู้ของชุมชนต้องเป็นแบบมีปฏิสัมพันธ์จากการกระทำร่วมกัน หรือการเรียนรู้โดยลงมือกระทำจริง 
การเรียนรู้ลักษณะนี้จะก่อให้เกิดปัญญาที่มีคุณภาพเพียงพอสำหรับการเอาชนะความยากจนในการพัฒนาสังคมได้ 
(พรชัย กิตติชญาน์ธร, 2555) สำหรับการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มที่เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องทั้งชีวิต ซึ่งมีลักษณะ
สำคัญ 5 ประการ คือ (1) การเรียนรู้ต้องอาศัยประสบการณ์ตรงของแต่ละบุคคล ทำให้เกิดการกลั่นกรองความคิด
จากสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีต (2) การเรียนรู้เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (3) การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ของทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม (4) การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันทำให้องค์ความรู้เกิดการขยายตัวอย่างกว้างขวาง และ (5) การ
เรียนรู้อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น การพูด การอ่าน การฟัง ทำให้เกิดการวิเคราะห์และสังเคราะห์การเรียนรู้ 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการวิจ ัยครั ้งนี ้ใช้ว ิธีการวิจัยเชิงปฏิบัต ิการแบบมีส่วนร่วม ( Participatory Action Research : PAR) 

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นศึกษาบริบท 2) ขั้นกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา ในขั้นตอนนี้ได้ใช้วิธีการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์  (Appreciation Influence Control : AIC) ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาและหาแนวทางในการแก้ปัญหา 3) ขั ้นดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม และ4) ขั ้นติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านสนัป่าป๋วย จำนวน 63 คน ผู้นำชุมชน 
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาเกษตรจังหวัดตากและเจ้าหน้าท่ีสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  จำนวน จำนวน 8 คน 
รวมทั้งหมดจำนวน 71 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาครั้งนี้ คือการบันทึกภาคสนาม แบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสัมมนากลุ่ม  กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน 

 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 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูสรุปไดด้ังนี ้
1.บริบท ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  

  การศึกษาบริบทเป็นข้ันแรก มีรายละเอียดดังนี ้
 1.1 ประวัติความเป็นมาของหมู่บา้น 
 บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนาตั้งอยู่บนฝั่งขวาของลำน้ำปิง อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ห่างจากอำเภอสาม
เงาไปทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นตำบลที่มีตำนานเก่าแก่มาแต่โบราณเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่า
ลั๊วะ  ส่วนหนึ่งของอาณาเขตเมืองสร้อย  ในอดีตกาลกว่า 800 ปี อยู่ทางตอนเหนือของเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ตามลำน้ำปิง ประมาณ 70 กิโลเมตร หรือกึ ่งทางระหว่างเขื่อนภูมิพล กับอำเภอดอยเต่า จังหวัด
เชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2494 รัฐบาลมีโครงการสร้างเขื่อนภูมิพล  เพื่อกักเก็บน้ำไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่บริเวณเขาแก้ว 
ทางตอนใต้ของตำบลบ้านนา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก พอถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2503 ราษฎรตำบลบ้านนาก็พา
กันอพยพไปใต้เขื่อนไปอยู่ในที่ๆ ทางกรมชลประทานจัดสรรให้ พระพุทธรูปและพระภิกษุสามเณร ก็อพยพไปอยู่ที่
นั้นด้วย การอพยพในครั้งนี้ทำให้ราษฎรตำบลบ้านนาแยกออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ (1) กลุ่มที่หน่ึงอพยพไปอยู่ใต้เขื่อนที่
ทางกรมชลประทานจัดสรรไว้ให้  (บริเวณบ้านจัดสรร ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก) ประมาณ 500 
ครัวเรือน (2) กลุ่มที่สองไม่ยอมย้ายออกไป อพยพหนีน้ำท่วมขึ้นไปอยู่ที่สูงให้พ้นจากน้ำท่วม มี บ้านหินลาด  บ้าน
นาไฮ บ้านอูมวาบ บ้านผาลาด บ้านวังคำ บ้านสันป่าป๋วยและบ้านห้วยริน มีประมาณ 500 ครัวเรือน (3) กลุ่มที่สาม
อพยพไปอยู่จังหวัดเชียงราย บ้านต้นง้ิว ประมาณ 40 ครัวเรือน (4) กลุ่มทีส่ี่อพยพไปอยู่จังหวัดกำแพงเพชร บ้านโป่ง
น้ำร้อน  ประมาณ 50 ครัวเรือน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและแม่น้ำ (อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล) การคมนาคมใช้เรือเป็น
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พาหนะในการเดินทางเพียงทางเดียว ประชากรทั้งสิ ้น 654 คน ผู้ชาย 338  คนและผู้หญิง 316  คน จำนวน
ครัวเรือน 278 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพประมง การเลี้ยงสัตว์ และการเกษตร (เล็กน้อย) 

พื้นที่ตำบลบ้านนาทั้งหมดอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่นและเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง  ซึ่งสภาพของ
ป่าเป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์นอกจากป่าไม้แล้วยังมีสัตว์ป่าอีกมากมายจึงเหมาะสมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
นอกจากป่าไม้แล้วพื้นที่ส่วนหนึ่งของตำบลยังเป็นอ่างเก็บน้ำของเขื่อนภูมิพลซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  และเป็นแหล่งประมงสัตว์น้ำจืดที่สำคัญของตำบลอีกด้วย 

1.2 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรผู้เลีย้งโคเนื้อ  
การเลี้ยงโคของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก เป็นพันธุ์

พื้นเมืองร้อยละ 99.00 บาร์หมัน ร้อยละ 1.00 โคพันธุ์พื้นเมืองเป็นโคที่มีขนาดเล็ก ทนทานต่อสภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทย แต่การเจริญเติบโตช้า การเลี้ยงจะเป็นลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง จะปล่อยโค ให้ออกหากินเศษ
ใบไม้ หญ้าในป่าภูเขา ตามธรรมชาติ เมื่อถึงเวลากินน้ำ โค จะพากันลงมากินน้ำเองบริเวณเขื่อน ทำให้มีต้นทุนต่ำ ซึ่ง
ปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อคือ ราคาโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองตกต่ำและต้นทุนการผลิตเช่น อาหารหยาบ และยารักษา
โคสูงเนื่องจากในฤดูแล้งขาดแคลนแหล่งอาหาร ทำให้ผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคได้น้อยมากและบางครั้งขาดทุน  

การคำนวณต้นทุนการเลี้ยงโคและเก็บเกี่ยวผลผลิตการเลี้ยงโค ประมาณการต้นทุน – กำไร การเลี้ยงแม่
พันธุ์เพื่อผลิตลูก ระยะเวลาเลี้ยง ประมาณ 12 เดือน ราคาโคพันธุ์พ้ืนเมือง ที่พร้อมผลิตลูกโค ราคา  25,000 บาท/
ตัว ประกอบด้วย (1) ค่าผสมพันธุ์ (ไม่มี) บาท/ตัว/ครั้ง (ผสมพ่อพันธุ์ในฝูง) (2) ค่าฟางข้าว (เสริมฤดูแล้ง)  3,000 
บาท/ตัว/ปี (4) ค่ายาถ่ายพยาธิและยาอื่นๆ 1,500 บาท/ตัว รวมเป็นเงิน 29,500 บาท  ซึ่งราคาโคที่ขายเกิดจากการ
ประเมินราคาของผู้ขายและผู้รับซื้อตกลงกันอยู่ระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท/ตัว  ดังนั้นถ้านำรายได้จากการขาย
โค – ต้นทุนการเลี้ยง จะเท่ากับ 30,000 –  29,500 บาท  500 บาท/ตัว/ปี  กล่าวได้ว่าได้กำไรทั้งหมด  500 บาท/
ตัว/ปี   

นอกจากนี้ยังพบปัญหาอื่น เช่น เกษตรกรผู้เลี้ยงไม่สามารถควบคุมโรค และกักบริเวณของสัตว์ได้ จึงมี
ความเสี่ยงท่ีโคเนื้อจะกระจายเชื้อโรคไปสู่ฝูงอื่นได้ ทั้งนี้พันธุ์โคเนื้อ จะเป็นโคเนื้อท่ีมีลักษณะเป็นโคเนื้อพันธุ์พื้นบ้าน 
ไม่มีการผสมโคพันธุ์ดีในพื้นที่ เนื่องจากไม่มีหน่วยงานเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุน     

การจัดเวทีเสวนากลุ่มกับกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาเกษตรจังหวัด
ตากและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากได้พิจารณา  ประเด็นปัญหา จัดลำดับความสำคัญของปญัหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาและความต้องการของชุมชนที่พึงปรารถนา  ด้วยวิธีการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์  (Appreciation Influence Control : AIC)   ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพิจารณา กำหนดแนวทางการ
ทำแผนปฏิบัติการด้วย 

 

 
ภาพที ่1 การประชุมแบบมสี่วนรว่มอย่างสร้างสรรค์ พิจารณาปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อบ้านสันป่าป๋วย 
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ผลการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำมาวางแผนแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการวางแผนให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ความต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยง
ให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ของชุมชน เน้นการพึ่งพาตนเองในพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

2. เสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตามเกษตรทฤษฎีใหม่ 
การส่งเสริมด้วยการฝึกปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานดังน้ี 
2.1 การปรับทัศนคติวิถีชีวิต สรุปบทเรียนชีวิตและกระบวนการวิเคราะห์เหตุปญัหา 

การปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ด้วยการสร้างแรงจูงใจในการเลี้ยงโคเนื้อ ให้เปลี่ยนวิธีคิดเชิงลบที่ เกษตรกรผู้
เลี้ยงโคมีข้อตำหนิติเตียนในงานที่ทำ ด้วยทัศนคติที่ไม่สร้างแรงจูงใจในทำการเกษตรเนื่องจากโคต้นน้ำลดลง ขาด
แคลนแหล่งน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงโค ราคาโคตกต่ำ ทำไปก็ไม่รวยสักที ให้ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรกรเลี้ยงตัวเองได้ มี
รายได้และน้ำไว้ใช้ตลอดปี เป็นการเลี้ยงโคเนื้อที่ยั่งยืน เริ่มจากกระบวนการค้นหาปัญหาก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนของตนเองนั้น เกิดจากปัญหา ราคาโคเนื้อมีชีวิตราคาต่ำ ปัจจัยต้นทุนค่าอาหารโคเนื้อมีราคาแพง ภัยแล้ง  
ขาดแคลนแหล่งน้ำที่ใช้เลี้ยงโค ขาดแคลนแหล่งอาหารในฤดูแล้ง และไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับเพาะปลูก 
(ขยายพันธ์ุหญ้าฮามาต้า/ใช้การหมักหญ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง) 
 แล้วนำปัญหามาวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน ที่เน้น
การเรียนรู้ของคนในชุมชน  ปรับวิธีคิดให้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกชุมชนอย่างต่อเนื่อง ให้มีเป้าหมาย
เจตคติที่ดีในการดำเนินชีวิตแบบพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน วางแผนการดำเนินร่วมกันของคนในชุมชน สนับสนุนการ
จัดทำแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  โดยต้องใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญา ศักยภาพและทุนของชุมชน เหล่านี้เป็น
การวิเคราะห์ทางออก ทางเลือกและทางรอดของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่มีเป้าหมายแก้ไขการขาดแคลนแหล่งน้ำที่
ใช้ในการเลี้ยงโคและการเกษตร เพื่อให้พ้นภัยแล้งซ้ำซากและการเลี้ยงโคต้นน้ำอย่างมีคุณภาพ  

การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ เพื ่อให้การเลี ้ยงโคเนื้อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่
เกษตรกร โดยปรับเปลี่ยนจากการเพาะปลูกพืช เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าว ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งในส่วนของ
ปัญหาภัยพิบัติ (ภัยแล้งและอุทกภัย) และราคาขายผลผลิตที่มีแนวโน้มราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการ
สนับสนุนให้เกิดการเช่ือมโยงกลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธ์ุผลิตลูกจำหน่าย กลุ่มเลี้ยงโคลูกหลังอย่านม (สร้างโครง) กลุ่มเลี้ยง
โคขุน และผู้ประกอบการ/ผู้รับซื้อปลายทาง เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านปริมาณและราคาให้กับผู้เลี้ยงโคเนื้อ
ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

 

 
ภาพที่ 2 การสัมมนาเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด เน้นการเรียนรู้ของคนในชุมชน   
 

2.2 การเรียนรู้วิถีชีวิตด้วยการประยุกต์ใช้ตามหลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่   
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  การเลี้ยงโคที่มีปัญหาในเรื่องน้ำ ที่เน้นการพึ่งพาตนเองด้วยการจัดสรรแหล่งน้ำใช้ในหน้าแล้ง ถือเป็น
เกษตรทฤษฎีใหม่ที ่เน้นไปที่การพึ่งพาตนเองในด้านการจัดสรรน้ำ  มีหญ้าและน้ำให้โคกินตลอดปี เป็ นการทำ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน โดยใช้หลักการคือ    

ขั้นที่ 1  การจัดการน้ำเพื่อจัดสรรน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน 
ผลจากการสัมมนาร่วมกัน  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคมีอุปสรรคด้านแหล่งอาหารสัตว์ช่วงฤดูแล้ง จึงได้ร่วมกันหา         

แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง โดยเห็นว่าหากมีแหล่งน้ำในการเพาะปลูกหญ้า ให้โคในช่วงฤดูแล้ง
จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอาหารโคได้เป็นอย่างมาก  จึงได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

(1) การนำน้ำจากเขื่อนภูมิพลมาใช้ภายในหมู่บ้าน แต่ในพื้นที่บ้านสันป่าป๋วย เป็นพื้นที่ของป่าสงวน ห้าม
ติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องสูบน้ำท่ีเป็นโครงการถาวร  

(2)  มีอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำที่ใช้ไม่ได้ และบ่อเก็บน้ำในหมู่บ้านที่หลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน แต่
ปัจจุบันใช้ไม่ได้  

จึงมีมติร่วมกันว่าให้สร้างแหล่งน้ำเพื่อทำแหล่งอาหารโคด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้มี
ระบบน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกพืชอาหารโคให้แก่ชุมชน บริเวณ หมู่ 5 บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก  โดยนำพลังงานโซล่าเซลล์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำมาใช้ช่วยในการ
ผันน้ำจากเขื่อนภูมิพล เพื่อให้สามารถสูบน้ำไปใช้ในหมู่บ้าน 

 
ภาพที ่3 การติดตั้งระบบสูบน้ำแผงโซลาเซลล ์
 

ประโยชน์ ชาวบ้านที่ได้รับการติดตั้งระบบสูบน้ำแผงโซลาเซล์และการให้ชาวบ้านสันป่าป๋วยมีน้ำใช้และ
สร้างแหล่งอาหารให้วัวได้มีหญ้ากิน  เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับโคเพื่อส่งน้ำเข้าพ้ืนท่ีทำให้โคได้กินน้ำ   

 
ภาพที ่4 การสูบน้ำด้วยแผงโซลาเซลล์มาไว้ท่ีถังเก็บน้ำของชุมชน 
 

ขั้นที่ 2 การรวมพลังกันร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินการ 
 เกิดภาวะวิกฤตขึ้นภายในหมู่บ้านในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ระบบน้ำประปาภูเขาเหนือเขื่อน ที่ใช้
อุปโภคและบริโภคภายในหมู่บ้านก็ลดน้อยลงและน้ำแห้ง ไม่เพียงพอกับการใช้ของคนในชุมชนแล้ ว ยิ่งไม่เพียง
พอที่จะให้กับโคกินอีกด้วย ทำให้โคตาย ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  และหัวหน้า
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สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และทีมวิจัย ได้หารือร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในการทำเครื่องตะบันน้ำเพื่อนำ
น้ำจากถังเก็บน้ำไปใช้ในครัวเรือนได้ 
 วิกฤตที่เกิดขึ้นทำให้คนในชุมชนเกิดรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเกิดขึ้นที่จิตใจ ทำให้เกิดการเรยีนรู้
ในสิ่งที่ตนเองอยากจะให้รู้ มีหลักการที่สำคัญ คือ การเรียนเชิงประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ของ 3 มิติ ได้แก่ ด้านความคิด ด้านแรงจูงใจ และด้านบริบททางสังคม ทั้ง 3 มิติส่งผลต่อการเรียนรู ้ภายใต้
พฤติกรรมด้านการสนับสนุนและส่งเสริม ที่ต้องสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีหลักสำคัญ 3 ข้อ ได้แก่ 
(1) จะต้องให้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (2)  ต้องเป็นกระบวนการ คือ มีขั้นตอนหรือองค์ประกอบชัดเจน และ (3) ต้อง
สามารถโยงเข้ากับชีวิตประจำวันได้ 
 กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ที่เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องทั้ง
ชีวิต  ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคดังนี ้

(1) การเรียนรู้ต้องอาศัยประสบการณ์ อาชีพหลักของเกษตรกรบ้านสันป่าป๋วยคือเลี้ยงโคเนื้อพันธุพ์ื้นเมือง 
เนื่องจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับการทำปลูกสวน ทำไร่  และในฤดูแล้งจะแห้งแล้งมาก ไม่มีหญ้าให้โคกินต้องซื้อ
จากแหล่งภายนอก ต้นพุทราที่มีผลเล็กเป็นจำนวนมาก การเลี้ยงโคเป็นมรดกสืบทอดที่เลี้ยงต่อกันมา เมื่อเกิดการ
ขาดน้ำในหน้าแล้งจึงต้องหาหนทางในการนำน้ำไปไว้ใช้อุปโภค บริโภครวมถึงให้โคกินด้วยนำรถกระบะมาขนน้ำเพื่อ
นำไปใช้ในการเลี้ยงโค 

 

 
 

ภาพที ่5 คนในชุมชนนำรถกระบะมาขนน้ำเพื่อนำไปใช้ในการเลี้ยงโค 
 

(2) การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์โดยลงมือกระทำจริง  
  การให้ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น เนื่องจากแต่ละคนมีประสบการณ์ ความรู้เฉพาะตน 
การเรียนรู้ร่วมกันทำให้มีแนวคิดที่ขยายกว้างออกไป และช่วยกันแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านด้วยความเต็มใจของทุกคน 
จากที่ต้องนำรถกระบะไปขนน้ำ จึงมีแนวคิดร่วมกันว่าจะช่วยกันวางท่อน้ำเข้าสู่ครัวเรือน เกษตรกรได้เรียนรู้จาก
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ได้เชื่อมโยงกับชีวิต ทำให้มองเห็นภาพรวมของปัญหามากขึ้น ที่ว่าการวางท่อน้ำยาว
เกินไป ทำให้น้ำไหลน้อยจึงได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 

 
 

ภาพที ่6 ทุกคนในหมู่บ้านมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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 การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การแก้ปัญหาที่ทำได้จริงควรเริ่มต้นเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
ประสบปัญหาและต้องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต โดยติดตามหาคนที่ตั้งใจแก้ปัญหามาเป็นแนวร่วม จำนวน  32 ราย  
ที่ถือว่าทุกคนมีบทบาทและความสำคัญเท่าเทียมกันในการพัฒนาหมู่บ้าน แต่ละคนมีศักยภาพที่แตกต่างกันทั้งใน
เรื่องความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม นำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม แสดงความคิดเห็น โดยอาศัย
พื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดี มีการสื่อสารที่แท้จริง มีความเคารพซึ่งกันและกัน ยอมรับผู้อื่นและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นของเกษตรกรภายในหมู่บ้าน จึงมีแนวคิดร่วมกันเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดทำระบบน้ำด้วย การทำ
ตะบันน้ำ จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์เท่านั้น  ที่
จะนำน้ำไปใช้ในหมู่บ้านสันป่าป๋วย  หัวใจหลักที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จคือ การรวมเป็นหนึ่งเดียวของการเอามื้อ
สามัคคี  

 

 
 

ภาพที ่7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการทำตะบันน้ำ  
 

 การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันทำให้องค์ความรู้เกิดการขยายตัวอย่างกว้างขวาง และมีต้องสื่อสารที่ทำให้เกิดการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์การเรียนรู้ตอ้งเป็นแบบมีปฏิสมัพันธ์จากการเรยีนรู้โดยลงมือกระทำจริง ก่อให้เกิดปัญญาที่มี
คุณภาพเพียงพอ เป็นการสร้างความเข้าใจในปัญหาของชุมชน การแก้ไขการขาดแคลนน้ำด้วยการทำตะบันน้ำเพื่อ
สูบน้ำไปใช้ในครัวเรือน จึงร่วมกันทำและรับผิดชอบร่วมกัน มีความสามัคคีในกลุ่มเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา  ยังเป็น
การสร้างเสริมลักษณะนิสยัการวิเคราะหส์ถานการณต์่างๆ ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เป็นการพัฒนาทักษะความคิด
ทำให้เกิดพลังการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ประโยชน์ที ่เกิดขึ ้นภายในหมู่บ้านที่นายคธาเทพ เหลืองอรุณ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก รวม
ชาวบ้านและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านสนัป่าป๋วย ลงแรงช่วยกันจัดทำเครื่องตะบันน้ำ ท่ีสามารถนำน้ำจากบ่อเก็บน้ำไป
ในครัวเรือนให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำในภาวะวิกฤตถือว่าเกิดประโยชน์สูงสุด และได้นำอุปกรณ์ท่อน้ำเดิมบางส่วนกลับมา
ใช้ได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจในการจัดทำและขุดวางระบบท่อจากชาวบ้านในหมู่บ้าน เกิดการสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งและรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่ม และพลังกลุ่ม ที่ทุกคนร่วมเป็นผู้นำ รับฟังซึ่งกัน
และกัน 

(3) เสริมสร้างการเรียนรู้และทำกิจกรรมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 การพัฒนาการเลี้ยงโคของบ้านสันป่าป๋วยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ และความเหมาะสมกับภูมิศาสตร์  
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านสันป่าป๋วยในช่วงฤดูแล้ง ยังต้องซื้อฟางมาจากแหล่งอื่นรวมค่าขนส่งไม่ต่ำกว่า ก้อนละ 65 
บาท ทำให้ต้นทุนการเลี้ยงโคสูงขึ้น  จึงมีการเสริมสร้างการเรียนรู้ดังนี้ 

(3.1) การสร้างรายได้เพิ่มด้วยการลดต้นทุนการผลิตอาหารโค ด้วยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการลด
ต้นทุนการผลิตอาหารโคโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ใบไผ่ ใบเต็งลัง หมัก เพื่อผลิตอาหารโคในช่วงฤดูแล้ง เป็นการ
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ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเลี้ยงโค โดยมี นายสมเพชร สุริยวงษ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นในช่วงฤดูแล้ง 

สูตรอาหาร (ใบไม้หมัก) ประกอบด้วย ใบไผ่ ใบไม้ (เต็ง รัง ฯลฯ) อัตรา 5 กิโลกรมั น้ำอัตรา 12 ลติร รำ
ละเอียดอัตรา 7 กิโลกรัม ยสีต์อตัรา 3 ช้อนโต๊ะ (หากไมม่ี สามารถใช้สาเหลา้แทนได้ จำนวน 5 แว่น) 

วิธีทำ นำใบไม้ ใบไผ่ มากองรวมกัน เก็บเศษกิ่งไม้ เศษวัสดุที่ย่อยสลายยาก ออกทิ้งให้หมด  โรยรำ และ
พรมน้ำ คลุกเคล้าให้เข้ากัน แค่พอชื้นๆ ไม่ต้องแฉะ ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน บรรจุลงถังปิดฝาถังหมักให้สนิท ตั้งถัง
ในที่ร่ม โดยหมักท้ิงไว้เป็นเวลา 15 วัน จากนั้นก็สามารถนำไปใช้ได้ 

 

 
ภาพที ่8  สาธิตการทำอาหารโคด้วยสูตรใบไม้หมัก 
 

ประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้รับ คือ การทำอาหารหมักจากใบไม้แห้งเป็นสิ่งใหม่ที่เกษตรกรบ้านสันป่าป๋วยยงัไม่
รู้วิธีการทำถือเป็นนวัตกรรม ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคสามารถผลิตอาหารโคโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง เกิด
กระบวนการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้ในระยะยาว  

(3.2) การศึกษาดูงานพัฒนาต่อยอด 
การนำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านสันป่าป๋วย  ศึกษาดูงานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงโคเนื้อและ

การผลิตลูกโคเนื้อ 
 

 
ภาพที่ 9 การศึกษาดูงานพัฒนาต่อยอดการเลี้ยงโคเนื้อ 
 

การศึกษาดูงานเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ด้านอาชีพ  ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพการเลี้ยงโค การ
พัฒนาสายพันธุ์ การรักษาหรือเพิ่มพ่อและแม่พันธุ์โคมีการจัดตั้งสมาคมหรือเครือข่ายโคต้นน้ำ โคกลางน้ำและโค
ปลายน้ำ รวมถึงการเพิ่มและขยายแปลงปลูกหญ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ มีความรู้ในการเลี้ยงโคเพิ่มมากขึ้น เป็นการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในเพื่อสร้างองค์ความรู้ของตนเอง สร้างแรงจูงใจให้มีลู่ทางความสำเร็จ
ในการสร้างรายไดจ้ากการเลี้ยงโค   

(3.3) การทำโป่งเทียม 
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 การทำโป่งเทียมสำหรับโค เกษตรกรต้องทำบริเวณที่ปล่อยโค กรณีเลี้ยงแบบปล่อยไล่ทุ่ง วัสดุที่ใช้
ประกอบด้วย (1) ฟรีมิก  (2) กากน้ำตาลโมลาส (3) ปูนชีเมนต์ (4) ปูนขาว (5) ปุ๋ยยูเรีย 15-15-15 (6) แร่ธาตุสีขาว 
(7) รำละเอียด (8) เกลือ และ (9) ถังพลาสติกใส่ปูน 

 ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคมีการเรียนรู้ การทำโป่งเทียมช่วยเพิ่มสารอาหารแร่ธาตุที่
จำเป็นสำหรับโคด้วยวัสดุจากธรรมชาติ โคได้รับสารอาหารที่จำเป็นเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ลดต้นทุนในการซื้อแร่
ธาตุ และได้ตระหนักถึงถึงความสำคัญในช่วยกันอนุรักษ์และสร้างธรรมชาติ ด้วยการทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งเสริม
อาหารให้กับโค เป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้คงอยู่ต่อไป 

3. ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน 
  การติดตามผลด้วยการสัมมนาเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมวัตกรรมของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตามเกษตรทฤษฎีใหม่ นำส่วนที่มีความสัมพันธ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติลงมือกระทำ
จริงเกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ขึ้นและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ของบ้านสันป่าป๋วยอย่างไม่มี
ทีสิ้นสุด ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมและการถ่ายทอดวัฒนธรรมไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการ
แก้ปัญหาของชุมชน เพื่อทำให้เกิดการปรับตัวสำหรับการอยู่รอดภายในบ้านสันป่าป๋วย   ผลการเปลี่ยนแปลที่เกิด
จากการเรียนรู้วัฒนธรรมนวัตกรรม ดังนี ้

(1) ชาวบ้านมีน้ำใช้สำหรับบริโภคและอุปโภค และนำไปให้โคกินได้อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง  ซึ่ง
เกษตรกรจะต้องประสบปัญหานี้ในทุกปี เป็นการแก้ปัญหาได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

(2) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีรายได้ที่ดีขึ้น มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น  
สามารถลดต้นทุนอาหารเลี้ยงโค ประมาณ 700 – 2,000 บาท/ตัว/รุ่น (ระยะเวลาคำนวณการเลี้ยง 4 เดือน) เมื่อ
เทียบกับการซื้ออาหารโคจากท้องตลาด  ถ้าเกษตรกรผู้เลี้ยงโค มีปริมาณโคเฉลี่ย 5 ตัว/คน เมื่อนำผลไปปรับใช้ใน
การประกอบอาชีพสามารถเพิ่มรายได้จากการลดต้นทุนการผลิตอาหารโคแก่เกษตรกรได้ ปีละ 10,500 – 30,000 
บาท/คน  

(3) เกิดการรวมพลังในการดำเนินงาน สร้างความสามัคคีในชุมชน เรียนรู้สิ่งใหม่นำกลับมาพัฒนา
ชุมชนของตนเองสร้างกระบวนการเรียนรู้สร้างเป็นองค์กรของตนเองลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุด 

(4) เกิดการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอในหน้าแล้งของผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เนื้อ ในการจัดทำระเบียบ กฎกติกาของชุมชนเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไข
ปัญหาการจัดสรรน้ำให้เพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการของคนในชุมชน โดยอาศัยพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดี  
มีความเคารพซึ่งกันและกัน ยอมรับผู้อื่นและรับฟังความคิดเห็น  
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาสามารถนำมาอภิปรายผลไดด้ังนี้ 
(1) การเลี้ยงโคของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านสันป่าป๋วย เป็นโคพันธุ์พ้ืนเมือง เลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง จะปล่อยโค 

ให้ออกหากินตามธรรมชาติ ทำให้มีต้นทุนต่ำ สำหรับปัญหาคือ ราคาโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองตกต่ำและต้นทุนการผลิต
เช่น อาหารหยาบ และยารักษาโคสูงในฤดูแล้งขาดแคลนแหล่งอาหาร ทำให้ผลตอบแทนจากการเลี้ยงโคได้น้อยมาก
และบางครั้งขาดทุน สอดคล้องกับนภาพร เวชกามาและคณะ (2560) พบว่าการเลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยฝูงมีต้นทุน
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การผลิตที่ต่ำเพราะส่วนมากเป็นต้นทุนการผลิตที่ไม่เป็นเงินสด ปัญหาโคเนื้อแบบปล่อยฝูงคือแหล่งหญ้าธรรมชาติมี
จำกัด เกษตรกรขาดแคลนพ้ืนท่ีเลี้ยงโค และขาดแคลนแหล่งน้ำในฤดูแล้ง 

(2) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคมีอุปสรรคด้านแหล่งอาหารสัตว์ช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง 
เกษตรกรจึงได้มีการจัดการน้ำเพื่อจัดสรรน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน โดยการนำน้ำจากเขื่อนภูมิพลมา
ใช้ภายในหมู่บ้านด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ชาวบ้านสันปา่ป๋วยมีน้ำใช้และสร้างแหล่งอาหารให้วัวได้
มีหญ้ากิน  สอดคล้องกับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) (2561) ที ่ว่าทฤษฎีแห่งการใช้น้ำและการ
บริหารงานพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชดำริขึ้นและพระราชทานไว้แก่
พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรรรม ไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตรโดยเฉพาะการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลักถือเป็นส่วนหน่ึงของการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่  

(3) เกษตรกรผู้เลี ้ยงโคมีปัญหาขาดความรู้ในการจัดการและการเลี ้ยงโคเชิงพาณิชย์ ความต้องการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงเป็นพัฒนาอาชีพการเลี ้ยงโคเนื้อ จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เสริมสร้างการเรียนรู้และทำกิจกรรมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การลดต้นทุนการผลิตอาหารโค การทำอาหารหมัก
จากใบไม้แห้ง การศึกษาดูงานพัฒนาต่อยอดและการทำโป่งเทียม สร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและลดการ
พึ่งพาปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุด สอดคล้องกับศรีวิทย์ วุธราและคณะ(2555) พบว่า ปัญหาการขาดแคลนความรู้
ด้านวิชาการ จึงจัดกิจกรรมที่ควรดำเนินการอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้าน
องค์ประกอบในการเลี ้ยงโคเนื้อ ศึกษาดูงานฟาร์มโคเนื้อตัวอย่าง และการสร้างเครือข่ายหรือศูนย์เรียนรู ้เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
  (4) กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่
มีการเรียนรู้ต้องอาศัยประสบการณ์และการเรียนรู้แบบปฎิสัมพันธ์โดยลงมือกระทำจริง  การให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
เนื่องจากแต่ละคนมีประสบการณ์ ความรู้เฉพาะตน ร่วมกันช่วยไขปัญหาของหมู่บ้านด้วยความเต็มใจ โดยอาศัย
พื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดี  มีความเคารพซึ่งกันและกัน ยอมรับผู้อื่นและรับฟังความคิดเห็น หัวใจหลักที่เป็น
ตัวช้ีวัดความสำเร็จคือ การรวมเป็นหนึ่งเดียวของการเอามื้อสามัคคี สอดคล้องกับพรชัย กิตติชญาน์ธร (2555) ที่ว่า
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มที่เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องทั้งชีวิต เป็นการเรียนรู้ต้องอาศัยประสบการณ์ตรงของแต่
ละบุคคล และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของทุกคนท่ีอยู่ในกลุ่ม ทำให้องค์ความรู้เกิดการขยายไปอย่างกว้างขวาง 
 

7.ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะและการนำผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 

 (1)  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคควรมีเป้าหมายการเลี้ยงเชิงพาณิชย์นำไปสู่การสร้างความมั่นคงในอาชีพ จึงควรมี
การเรียนรู้การเลี้ยงโคให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและควรศึกษาตลาดรับซื้อโคมีชีวิต   
 (2) กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงโคในหมู่บ้าน ควรเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่น สนับสนุนและส่งเสริม
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการในการเลี้ยงโคกับผู้ประกอบการหรือผู้รับซื้อปลายทาง ให้เกิดความสมดุลและเป็น
ธรรม 

(3) สถาบันการศึกษาและกรมปศุสัตว์ ควรให้ความรู้และความเข้าใจในการเลี้ยงโค ทำให้เกษตรกรให้ความ
สนใจหันกลับมาประกอบอาชีพการเลี้ยงโคมากขึ้น เป็นการปรับลดพื้นที่ทำนาและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เพื่อลด
ความเสี่ยงจากภาวะฝนท้ิงช่วง ราคาผลผลิตข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง  
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 (4) กรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริม รักษาจำนวนโคแม่พันธุ์ไว้ขยายพันธุ์และพัฒนาพันธุ์
โคให้เป็นสายพันธ์ุที่ให้ดีขึ้น  

ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป  
  ควรจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ ดังต่อไปนี ้
  (1) ศึกษาและขยายผลวัฒนธรรมการเรยีนรู้การเลีย้งโคไปสู่ชุมชนอื่น 

(2) ศึกษาการเลี้ยงโคเนื้อแบบปลอ่ยไล่ทุ่ง ท่ีมีการนำพ่อพันธุ์ท่ีมีคณุภาพดีไวผ้สมพันธ์ุในพื้นที่ เพื่อ
ปรับปรุงพันธุ์โคให้เหมาะสมกับพืน้ท่ี    
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