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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อไดแก (1) การศึกษาสภาพการประกอบการเลี้ยงโคเนื้อของกลุม
ผูเ ลี้ยงโคเนื้อขุนบานสี่เ หลี่ยมเจริญ (2) การศึกษาองคความรูภูมิปญ ญาพื้นบานดานการคัดเลือกโค
อาหาร การจัดการเลี้ยงดู และการปองกันรัก ษาโรคของผูรูภูมิปญญาทองถิ่น (3) ศึกษาคุณคาของ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อขุนของเกษตรกร และสรางบทเรียนภูมิปญญาดานการเลี้ยงดูโค
เนื้อขุนสําหรับเกษตรกร กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูรูภูมิปญญาทองถิ่นดานการเลี้ยง
โค-กระบือ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 34 คน หมอสมุนไพรและปราชญภูมิปญญาเชี่ยวชาญ จํานวน
5 คน และเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ จํานวน 12 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกอยาง
เจาะจง การดําเนินการวิจัย ไดแก 1) การศึกษาสภาพการประกอบการเลี้ยงโคเนื้อ 2) การศึกษาองค
ความรูภูมิปญญาพื้นบานในการเลี้ยงโคเนื้อ และ 3) ศึกษาคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาการเลี้ยง
โคเนื้อ ขุนของเกษตรกร โดยการตรวจสอบขอ มูล ภูมิ ปญ ญาพื้นบา นโดยหมอสมุนไพรและปราชญ
ภูมิปญญาเชี่ยวชาญ และใชหลักการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอธิบายคุณคาพืชสมุนไพรตํารับยา
เครื่องมือที่ใชไดแกแบบสัมภาษณและเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเจาะลึกและการ
อภิปรายกลุม วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติ ความถี่ รอยละคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหาพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อขุนมีอาชีพทํานา และเลี้ยงโคขุน
เปนอาชีพรอง มีโคขุนเปนลูกผสมชาโรเลสการเลี้ยงโคจะอาศัยภูมิปญญาที่สืบทอดกัน เพิ่มจํานวนโคโดย
การผสมเทียม ใชอาหารธรรมชาติและเสริมอาหารขนนานๆ ครั้ง และปองกันโรคดวยวัคซีน การจําหนาย
ผานพอคาคนกลาง โดยการประมาณน้ําหนัก และรูปรางโคดวยสายตา และมีการใชสมุนไพรในการรักษา
โรค การสืบคนภูมิปญญาดานสมุนไพรและผานการตรวจสอบจากหมอสมุนไพรและปราชญภูมิปญญา
เชี่ ยวชาญและหลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร ไดตํ ารั บ ยาสมุน ไพรถ ายพยาธิ ในลูก โคและกํ าจั ดเห็บ โค
ขอคนพบไดรูปแบบการเลี้ยงโคโดยอาศัยภูมิปญญาไทย และสามารถนํามาสรางบทเรียน ภูมิปญญาดาน
การเลี้ยงดูโคเนื้อขุนสําหรับเกษตรกรตอไป
คําสําคัญ: โคเนื้อขุน ภูมิปญญาทองถิ่น อาชีพการเลี้ยงโคขุน
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ABSTRACT

The objectives of this research were: 1) to develop beef cattle raising career of
the farmers in Ban Siliamjaroen, Salangpan Sub-district, Lamplaimat District, Buriram
Province. 2) to study beef cattle raising method integrating by local wisdom that can
improve products and decrease production cost in terms of beef selection, feeding,
management, and disease prevention of local wisdom experts, and 3) to study local
wisdom value which develop beef cattle raising of farmers and construct cattle raising
lessons for farmers. Target groups were selected by purposive sampling that were
consisted of 34 local experts in beef cattle raising in Buriram, 5 herbalists / local wisdom
experts in herbal plants, and 12 beef cattle raising farmers. Research instruments were
semi-structured interview and collected the data by in-depth interviewing and focus
group. Quantitative data was analyzed by using frequency, mean, average, and standard
deviation. Qualitative data was concluded through content analysis. The results
revealed that beef cattle raising farmer’s principle career was rice cultivation and beef
cattle raising was a second career. They raised crossbred Native-Charolais cattle by using
local wisdom transmission and increased their cattle by artificial insemination. Feeding
cattle by natural grazing and seldom supplemented with concentrates and did
vaccination. They sold the fattening cattle via middle person by visual evaluation the
body weight and conformation. They also used herbal plants for curing the disease.
Herbal recipes have been proven as valuable by herbalists, local wisdom experts and
scientific principles using for deworming in calves and eradicating ticks in cattle. The
findings were valuable knowledge in beef cattle raising that can be constructed the
local wisdom lessons in beef cattle raising for farmers.
Keywords: Fattening beef cattle, local wisdom, beef cattle raising career

คํานํา
การพัฒนาการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนผสมผสานการใชภูมิปญญาทองถิ่น กรณีศึกษา กลุม
ผูเลี้ยงโคขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เปนงานวิจัยศึกษา
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณตลอดทั้งเปนการสนับสนุนการเรียนการสอนเชิงวิจัยสําหรับนักศึกษาสาขา
สัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดยมีจุดประสงคของการศึกษาวิจัย
1) เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อขุนของเกษตรกร กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อขุนบานสี่เหลี่ยม
เจริญ ตําบลลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 2) เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงโคเนื้อขุนโดยผสมผสานภูมิปญญา
ทองถิ่น ที่สามารถเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต และ 3) เพื่อศึกษาคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นที่
พัฒ นาการเลี้ยงโคเนื้อขุนของเกษตรกร และสรา งบทเรีย นภูมิปญ ญาดา นการเลี้ย งดูโ คเนื้อขุนสํา หรับ
เกษตรกร ในการพัฒนาการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของกลุมสมาชิกผูเลี้ยงโคเนื้อบานสี่เหลี่ยม
เจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เพื่อรวมกันแกปญหาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
ขอขอบคุณ ในการสนับสนุนทุนวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขอขอบคุณบุคลากรของสํานักงานปศุสัตวจัง หวัดบุรีรัมย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอขอบคุณ
ปศุสัตวจังหวัดบุรีรัมย นายธานินทร จุฑาทิพยชาติกุล ขอขอบคุณ คุณบุญนาค อยูทองหลาง หัวหนา
กลุม พัฒ นาสัง คมและสง เสริม พัฒ นาสัง คม ศูนยพัฒ นาสัง คม หนวยที่ 26 อําเภอบานกรวด
ขอขอบคุณ อาจารยป รัชญา สรรพานิ ช อาจารยป ระจํา แผนกสัตวศาสตร วิท ยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีบุรีรัมย ที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ขอขอบคุณหมอสมุนไพร นายเหรียญ เจียมทอง
อาจารยประกาศิต อําไพพิศ ขอขอบคุณ ปราชญเชี่ยวชาญ พอผาย สรอยสระกลาง ครูไพรัตน ชื่นศรี
และนายสมบัติ เสริญไธสง ที่กรุณาตรวจสอบตํารับสมุนไพร และขอขอบคุณผูรูดานภูมิปญญาการ
เลี้ ยงโคเนื้ อทุ ก ท าน ตลอดทั้ ง นั ก ศึ ก ษาสาขาสั ตวศาสตร ชั้น ปที่ 4 คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ที่มีสวนทําใหการวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงโดยสมบูรณ
คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่ง วา งานวิจัยฉบับนี้นอกจากจะมีสวนผลักดันในการพัฒนาการ
ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรแลว ยังจะเปนประโยชนทําใหเกษตรกรเขาใจเทคนิคการ
สืบคนขอมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาองคกร และพัฒนาสังคมอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน
คณะผูวิจัย
มีนาคม 2556
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(10)

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเลี้ยงโคในประเทศไทย ในอดีตมีจุดประสงคหลักเพื่อใชแรงงานในการไถนา ลากเกวียน และ
นวดขาว สวนจุดประสงครองคือขายเปนโคเนื้อเมื่อปลดจากการใชงานแลว หรือเมื่อมีจํานวนมากเกินความ
จําเปนในการใช แรงงาน ในสมัยนั้นราคาเนื้อโค จึงถูกกวาเนื้อสุกรและเนื้อไก เพราะเกษตรกรไมไดคิดถึง
ตนทุน จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2525 การใชแรงงานโคเริ่มลดนอยลง และหันมาใชเครื่องจักรกลทดแทน
เกษตรกรเหลานั้นจึงขายโคออกไป ทําใหจํานวนโคเริ่มลดลง แตการบริโภคเนื้อโคไมไดลดลง ทําใหราคาเนื้อ
โคคอย ๆ ขยับสูงขึ้นเปนแรงจูงใจใหมีเกษตรกรสวนหนึ่งหันมาเลี้ยงโคเพื่อขายเนื้อเปนจุดประสงคหลัก
จากการศึกษาขอมูลสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร พบวา เกษตรกรมีอาชีพรอง คือ การเลี้ยงโค
มีรายไดเฉลี่ยจากการเลี้ยงโคเนื้อ 7,942 บาท/ป มีพื้นที่ประกอบการเกษตรโดยเฉลี่ย 22 ไร พื้นที่ปลูกพืช
อาหารสัตวเฉลี่ย 1.5 ไร โดยปลูกหญากินนี และหญารูซี มีโคตอครอบครัวเฉลี่ย 6 ตัว มีประสบการณในการ
เลี้ยงโคเฉลี่ย 8 ป การใหอาหาร เกษตรกรปลอยโคใหแทะเล็มหญาธรรมชาติตามหัวไรปลายนา+ฟางขาว+
หญาสด ใหฟางขาวที่เก็บไว และหญาสดที่ปลูกเอง เกษตรกรใหอาหารขนแกโคเนื้อกินนานๆ ครั้งหรือไมเคย
ให แหลงน้ําของโคไดจากแหลงน้ําธรรมชาติ สวนปริมาณการใหอาหาร เกษตรกรใหอาหารหญาสด ฟางขาว
และอาหารขน รอยละ 10, 3 และ 1 ของน้ําหนักตัวโค ตามลําดับ เวลาใหอาหารเชา อาหารบาย และอาหาร
เย็น แกโค คือ 07.00, 13.00 และ 18.00 น. ตามลําดับ เกษตรกรใหวัคซีนปองกันโรคโรคปากและเทาเปอย
เปนประจําทุกป จากการบริการของเจาหนาที่ปศุสัตวโดยไมคิดคาใชจาย โรคที่เกษตรกรประสบกับโคของตน
บอยๆ ที่สุดคือ โรคปากและเทาเปอย รองลงมาไดแกโรคคอบวม การถายพยาธิภายในของเกษตรกรประจํา
ทุกป ยาถายพยาธิภายใน ไดแก ไอโวเมก, ปเปอราซีน และเกษตรกรใชสมุนไพรแกโคอีกดวย ดานการตลาด
มีความแตกตางกัน การจําหนายใหกับนายหนาที่มาติดตอรับซื้อถึงที่บาน สวนการตีราคาโคเนื้อของเกษตรกร
ใชวิธีประเมินราคาตอตัวดวยสายตา ราคาโคเนื้อเพศผูสูงกวาเพศเมีย ราคาโคพื้นเมืองเฉลี่ยกิโลกรัมละ 33
บาท ราคาโคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมืองเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40 บาท และราคาโคลูกผสมชาโรเลสเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 45 บาท (จรัส สวางทัพ, 2552)
การเลี้ยงโคอยูควบคูกับการดํารงชีวิตของเกษตรกรมาแตโบราณ เพื่อประโยชนจากการใชแรงงาน
การไดผลผลิตเนื้อเพื่อการบริโภค การจําหนายเปนเปนรายไดของครอบครัว ไดรับผลพลอยไดจากมูลนําไป
เปนปุยและยังมีผลในมิติสังคม อาทิ เปนเพื่อนคูชีวิต เปนการแกปญหาการวางงานของผูสูงอายุ เปนตน
(จรัส สวางทัพ, 2538) ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความเหมาะสมตอการผลิตโคเนื้ออินทรีย ทั้งนี้เนื่องจาก
ลักษณะเฉพาะของการผลิตโคเนื้ออินทรีย มีผลบวกกับสภาพแวดลอม การเพิ่มผลผลิตและใชปจจัยการผลิต
บางชนิดต่ํา ชวยเกื้อกูลระบบการผลิตแบบยั่งยืน (สมพร ดวนใหญ และคณะ, 2552)
จรัส สวางทัพ (2552) กลาววา การประกอบอาชีพการเลี้ยงโคของเกษตรกรยังขาดแรงจูงใจ
ขาดความรู และขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง การเชื่อมโยงเครือขายระหวางองคกรในพื้นที่
ทั้งองคกรดานการบริหาร (สํานักงานปศุสัตวจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น กลุมเกษตรกร) องคกร
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ดานการศึกษา (มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โรงเรียนในพื้นที่ของกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ) และ
พลังกลุมของเกษตรกรจะเสริมแรงใหการเลี้ยงโคเปนไปในทิศทางที่ถูกตองตามหลักวิชาการ เปนระบบ
โดยเฉพาะระบบตลาด ภายใตการดําเนินการอยางมั่นคงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดตนทุนการผลิตโดย
ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น
คณะผูวิจัย มีความสนใจศึกษาการพัฒนาการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อขุนผสมผสานการใช
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยนําองคความรูจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) รวมกับขอมูลปฐมภูมิ (Primary
data) ทีไ่ ดมาจากปราชญภูมิปญญาทองถิ่นดานโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย (จากฐานขอมูลปราชญชาวบาน
กรมพัฒนาสังคม จังหวัดบุรีรัมย ป พ.ศ. 2552) มาเปนขอมูลในการพัฒนาการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
ขุน โดยเนนในดาน 1) การคัดเลือกโค 2) อาหาร 3) การจัดการเลีย้ งดู 4) การปองกันรักษาโรค สําหรับ
กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาอธิบายถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นที่ใชเพื่อนํามาใชเปนนวัตกรรมที่สรางสรรคและยั่งยืน
ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1. เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อขุนของเกษตรกร กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อขุนบา นสี่เหลี่ยม
เจริญ ตําบลลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
2. เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงโคเนื้อขุนโดยผสมผสานภูมิปญ ญาทอ งถิ่น ที่ส ามารถเพิ่มผลผลิต และลด
ตนทุนการผลิต
3. เพื่อศึ ก ษาคุ ณคาของภู มิปญ ญาทอ งถิ่น ที่ พัฒนาการเลี้ย งโคเนื้อ ขุน ของเกษตรกร และสร างบทเรีย น
ภูมิปญญาดานการเลี้ยงดูโคเนื้อขุนสําหรับเกษตรกร

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาการพัฒนาการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนผสมผสานการใชภูมิปญญาทองถิ่น กรณีศึกษา
กลุมผูเลี้ยงโคขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ ในดานการคัดเลือกโค ดานอาหาร
ดานการจัดการเลี้ยงดู และดานการปองกันรักษาโรค
ขอบเขตดานประชากร
กลุมเปาหมาย จําแนกเปน 3 กลุม ดังนี้
1. กลุมเปาหมายสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ไดแกผูรภู ูมิปญญาทองถิ่นดาน
การเลี้ยงโค กระบือ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดใกลเคียง จํานวน 34 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกอยาง
เจาะจง (Purposive sampling)
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2. กลุมเปาหมายสําหรับการยืนยันความนาเชือถื
่ อของภูมิปญญา ไดแก หมอสมุนไพรและ
ปราชญภูมิปญญาเชี่ยวชาญดานการเลี้ยงโคที่มีประสบการณ จํานวน 5 คน เลือกมาโดยวิธีแบบเจาะจง
3. กลุมเปาหมายสําหรับพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อขุน ไดแก กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อขุนบาน
สี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย มีสมาชิกจํานวน 12 คน (เปนกลุม
เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อขุนระยะที่ 1 คือ เลี้ยงโคเนื้อขุนเพื่อผลิตลูกผสมโคชาโรเลส)
ขอบเขตดานตัวแปร
1. ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการ การประกอบการเลี้ยงโคเนื้อขุน ตามแนวทางภูมิปญญาทองถิ่น
4 ดาน คือ การคัดเลือกโค อาหาร การจัดการเลี้ยงดู และการปองกันรักษาโรค
2. ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อขุน ผสมผสานการใช
ภูมิปญญาทองถิ่น กรณีศึกษา กลุมผูเลี้ยงโคขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย
การพิจารณาคัดเลือกกลุมผูเลี้ยงโคบานสี่เหลี่ยมเจริญ หมูที่ 10 ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย เปนกลุมที่เกษตรกรสนใจรวมกลุมกันเองภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย และเปนการศึกษาวิจัยตอยอด
ขอบเขตดานพืน้ ที่
พื้นที่ในการวิจัย เปนพื้นที่ที่ตั้งของกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อบานสี่เหลี่ยมเจริญ หมูที่ 10 ตําบลแสลงพัน
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ผลการวิจัยที่คาดหวัง
1. ทราบถึงสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของกลุมเกษตรกรบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
2. ทราบถึงการพัฒนาการของการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของกลุมเกษตรกรบานสี่เหลี่ยม
เจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอ ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
3. ทราบคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นทีน่ ํามาพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อขุนของเกษตรกร
4. ไดบทเรียนภูมิปญญาดานการเลีย้ งดูโคเนื้อขุนสําหรับเกษตรกร
นิยามศัพทเฉพาะ
โคเนื้อขุน (Fattening Beef Cattle) หมายถึง โคลูกผสมที่เกิดจากการนําน้ําเชื้อโคพันธุแทชาโรเลส
พันธุแองกัส ผสมกับแมโคลูกผสมที่ขนาดเหมาะสม (น้ําหนักตัว 450 กิโลกรัมขึ้นไป) หรือลูกผสมที่เกิดจาก
พอพันธุโคเนื้อกําแพงแสนผสมกับแมโคที่มีสายพันธุชาโรเลส 50 เปอรเซ็นต
ภูมิปญญาทองถิ่น (Local wisdom) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดขึ้นไดเองและนามาใชใน
การแกปญหา เปนเทคนิควิธี เปนองคความรูของชาวบาน ทั้งทางกวางและทางลึกที่ชาวบานคิดเอง ทําเอง
โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแกปญหาการดําเนินชีวิตในทองถิ่นไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย บางทีเรียกวา
ภูมิปญญาชาวบาน
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บทเรียนภูมิปญญาทองถิ่น (Local wisdom lesson) หมายถึง องครูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นที่
นํามาใชเปนวิธีการหรือขอปฏิบัติในการเลี้ยงโคเนื้อขุน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ (Beef cattle raising career) หมายถึง การประกอบอาชีพหนึ่งที่มีระบบการ
ผลิตตั้งแตการเลี้ยงตามธรรมชาติ การเลี้ยงเชิงผสม และการเลี้ยงเชิงพาณิชย ใชทรัพยากรทีม่ ีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด อาศัยองคความรูดานพันธุโค การปรับปรุงพันธุ อาหารและการใหอาหาร การเลี้ยงดู การ
ปองกันรักษาโรค และการตลาด และผสมผสานกับการใชภูมิปญญาทองถิ่นทั้งในดานการคัดเลือก อาหาร
การเลี้ยงดู และการปองกันรักษาโรค-พยาธิ ของสมาชิกกลุมผูเ ลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาการพัฒนาการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนผสมผสานการใชภูมิปญญาทองถิ่น
กรณีศึกษา กลุมผูเลี้ยงโคขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัย
ไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังหัวขอตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
1.1 ความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น
1.2 ประเภทภูมิปญญาทองถิ่น
1.3 ลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่น
1.4 บทบาทของภูมิปญญาทองถิ่นตอการพัฒนาอาชีพ
1.5 แนวคิดทางวิทยาศาสตร และการตรวจสอบคุณคาภูมิปญญาทองถิ่นโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. บทเรียนภูมิปญญาทองถิ่น
2.1 ความหมายของบทเรียน และบทเรียนภูมิปญญาทองถิ่น
2.2 ประโยชนของบทเรียน
3. การเลี้ยงโคเนื้อ
3.1 การจัดการเลี้ยงดูโค
3.2 พันธุโคเนื้อที่เกษตรกรใช
3.3 การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเลี้ยงโคเนื้อ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
ความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น
มีผูใหนิยามความหมายของ ภูมิปญญาทองถิ่น ไวมากมาย ดังนี้
ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง สวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่เปนความรู ความคิด ความสามารถ
ความเห็น ความเชื่อ ความนิยม ความฉลาดรอบคอบในสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวกับที่อยูอ าศัย การทํามาหากิน
วิถีชีวิต การปองกันรักษาโรคภัยไขเจ็บและการใชภาษาที่เกิดขึ้น สั่งสม พัฒนาและใชประโยชนสืบตอจน
เปนมรดกตกทอดของพื้นบานมาแตโบราณ (เอี่ยม ทองดี และคณะ, 2544)
ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง ความรูที่มีอยูทั่วๆไปในสังคมชุมชนและในตัวผูรเู อง เปนความรูที่เกิด
จากประสบการณในชีวิตของคนนั้น ๆ สิ่งที่เรียนรูผานกระบวนการศึกษาสังเกต คิดวิเคราะหและลงมือ
ปฏิบัติจนเกิดปญญาในแตละทองถิ่นนั้น ๆ จนกระทั่งสิ่งที่เรียนรูมาจากหลาย ๆ เรื่องไดถูกประกอบกัน
ขึ้นแลวตกผลึกเปนองคความรู ซึ่งจัดวาเปนพืน้ ฐานขององคความรูสมัยใหมที่ชวยในการเรียนรูเพื่อการ
แกปญหา ชวยการจัดการและการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนเรา จึงควรมีการสืบคน รวบรวมศึกษา
ถายทอดพัฒนา และนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)
ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง ความรูของคนในทองถิ่น ซึ่งไดมาจากประสบการณและความริเริ่ม
ของคนในทองถิ่น รวมทั้งความรูที่สั่งสมมาแตบรรพบุรุษสืบทอดจากรุนสูรุนระหวางการสืบทอดมีการ
ปรับ ประยุกตและเปลี่ยนแปลง พัฒนา สูญสลายหายไปบางและเกิดเปนความรูใหมตามยุคสมัย หรืออาจ
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กลาวไดวา ภูมิปญญาทองถิ่นเปนการใชภูมิปญญาหรือความรูในทองถิ่นเพื่อการพัฒนาทองถิ่นซึ่งเปน
ความรูชุดใหม (เทิดชาย ชวยบํารุง, 2554)
ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง องคความรูที่เกิดจากการสั่งสมของประสบการณของผูรูในชุมชน
และเปนประสบการณที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษที่มีความรูและจากสถาบันตางๆ มากมาย
ซึ่งมีอิทธิพลของสิ่งแวดลอมและศาสนาเขามาเกี่ยวของอยูดวยและมีวัฒนธรรมเปนพื้นฐาน ภูมิปญญา
เปนสิ่งที่มีมานาน มีการปฏิบัติโดยผูคนในชุมชนนั้น ซึ่งการศึกษาในระยะแรกๆ เปนเรื่องของวัฒนธรรม
ในชุมชน เรื่องการพึ่งพาตนเองของชาวบาน และตอมาไดศึกษากวางขึ้นในลักษณะของนักปราชญ
ชาวบาน (กนกพร ฉิมพลี, 2555)
สรุปกลาวไดวา ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง องคความรูที่มาจากทองถิ่นใชประโยชนในการ
ดํารงชีวิต ไดเกิดจากการสั่งสมสืบทอดกันมา โดยอาศัยฐานรากความรูเดิมมาบูรณาการกับความรูที่
เกิดขึ้นตามมาเมื่อสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และยังคงใชประโยชนพัฒนาทองถิ่นไดจนถึง
ปจจุบัน
ประเภทภูมิปญญาทองถิ่น
นักวิชาการหลายทาน กลาววา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน และภูมิปญญาไทย
มีขอบขายที่กวางและมีความคลายคลึงกัน โดยไดจําแนกประเภทภูมิปญญาทองถิ่น ไวดังนี้
รัตนะ บัวสนธิ์ (2535 : 57) ไดจําแนกภูมิปญญาทองถิ่นออกเปน 3 ประเภท คือ
1. ภูมิปญญาเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติแวดลอม
2. ภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบสังคมหรือการจัดการความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย
3. ภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะมุงเนนระบบการผลิต
เพื่อพึ่งพาตนเอง
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. (2541 : 2, อางถึงใน เยาวลักษณ วงศพรหม,
2548 : 148-149) ไดจําแนกประเภทภูมิปญญาไทยไว 10 สาขา ดังนี้
1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองคความรู ทักษะและเทคนิค
ดานการเกษตรกับเทคโนโลยีโดยการพัฒนาพื้นฐานคุณคาดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองใน
สภาวการณตางๆ ได เชน การทําเกษตรผสมผสาน การแกปญหาการเกษตรดานการตลาด การแกปญหา
ดานการผลิต และการรูจกั ปรับใชเทคโนโลยีเหมาะสมกับการเกษตร เปนตน
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ดานการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรูจัก
ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการแปรรูปผลผลิตเพื่อชะลอการนําเขาตลาด เพื่อแกปญหาดานการ
บริโภคอยางปลิดภัย ประหยัด และเปนธรรมอันเปนขบวนการใหชุมชนทองถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองทาง
เศรษฐกิจได ตลอดทั้งการผลิตและการจําหนายผลผลิตทางหัตถกรรม เชน การรวมกลุมของกลุมโรงงาน
ยางพารา กลุมโรงสี กลุมหัตถกรรม เปนตน
3. สาขาการแพทยแผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปองกันและรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชน โดยเนนใหชมุ ชนสามารถพึ่งตนเองทางดานสุขภาพและอนามัยได
4. สาขาการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง ความสามารถในการจัดการธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทั้งการอนุรักษพัฒนาและการใชประโยชนจากคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
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5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในดานการบริหารจัดการดานการ
สะสมและบริหารกองทุน และธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เปนเงินตราและโภคภัณฑเพื่อเสริมชีวิตความเปนอยู
ของสมาชิกในชุมชน
6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของ
คนใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานดานศิลปะสาขาตางๆ เชน
จิตรกรรม ประติมากรรม ทัศนศิลป คีตศิลป เปนตน
8. สาขาการจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการ การดําเนินงานทั้งขององคกร
ชุมชน องคกรทางศาสนา องคกรทางการศึกษา ตลอดทั้งองคกรทางสังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เชน การ
จัดการองคกรของกลุมแมบาน ระบบผูเฒาผูแกในชุมชน การจัดการศาสนสถาน การจัดการศึกษา ตลอด
ทั้งการจัดการเรียนการสอน เปนตน กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรูนับไดวาเปนภูมิปญญาสาขาการ
จัดการที่มีความสําคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรูที่ดี หมายถึง กระบวนการเรียนรูพัฒนาและ
ถายทอดความรูภูมิปญญาไทยที่มีประสิทธิผล
9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับดานภาษา ทั้งภาษา
ถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใชภาษา ตลอดทั้งดานวรรณกรรมทุกประเภท
10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกตและปรับใชหลักธรรมคําสอน
ทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณคาใหเหมาะสมตอการประพฤติปฏิบัติใหบังเกิดผลดีตอ
บุคคลและสิ่งแวดลอม เชน การถายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชปา การประยุกตประเพณีบุญ
ประทายขาว เปนตน
กัลยานี ปฏิมาพรเทพ (2541 : 20-25) จําแนกภูมิปญญาทองถิ่นออกเปน 9 ประเภท ดังนี้
1. ดานภาษาและวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานเพื่อการสื่อสาร
การถายทอดเรื่องราวตางๆ ในสังคมใหมีการเรียนรู สืบตอและเผยแพรแกสังคมอื่นจนมีลักษณะเปน
เอกลักษณของตนเอง
2. ดานศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถในการประยุกตหลักธรรมคําสอน
ความเชื่อ คานิยม จารีต แบบแผนในการดําเนินชีวิตและกอสันติสุขขึ้นแกสังคม
3. ดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม หมายถึง ความสามารถในการออกแบบสรางสรรค
ประดิษฐงานดานศิลปะเพื่อใชจินตนาการใหเกิดสุนทรียภาพในสังคม ผลิตผลงานดานสิ่งกอสราง รูปแบบ
และรูปทรงตางๆ ภาพเขียน ภาพวาด จิตรกรรม ประติมากรรม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงฝมือ ความคิด
ความเชื่อที่ถายทอดไวเปนมรดกแกสังคม
4. ดานการศึกษาและการเรียนรู หมายถึง ความสามารถในการจัดระบบเพื่อการเรียนรู
มีกระบวนการใหความรู ถายทอดแนวคิด ความเชื่อ ระเบียบแบบแผน การจัดการเรียนการสอน การให
การศึกษาทั้งที่มีรูปแบบและไมมีรูปแบบ การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู การจัดบรรยากาศและแหลงที่จะ
เอื้ออํานวยตอการเรียนรูของคนในสังคม
5. ดานการแพทยและสาธารณสุข หมายถึง ความสามารถในการจัดการปองกัน ดูแล รักษา
สุขภาพ อนามัยของคนในสังคม มีการเรียนรูและถายทอดเพื่อบําบัดและขจัดโรคภัยไขเจ็บตางๆ ทั้งใน
สวนบุคคลและสังคมสวนรวม โดยใชความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใน
สังคมใหเกิดประโยชน
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6. ดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง ความสามารถในการจัดการสื่อ
อนุรักษ พัฒนา สงวนรักษา และนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนแกสังคมศึกษาและสงเสริม
คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษาสงแวดลอมใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน
7. ดานความเปนอยูและการดํารงชีวิต หมายถึง ความสามารถในการจัดระบบการใช
ชีวิตประจําวัน การเลี้ยงดูเด็ก การพักผอนหยอนใจ การละเลน การแสดง การแตงกาย การสังสรรค
คติความเชื่อ พิธีกรรมเกี่ยวกับการมีชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข รวมทั้งขอหาม ขอละเวนตางๆ ในการ
ดํารงชีวิต
8. ดานการปกครองและการบริหาร หมายถึง ความสามารถในการจัดสรรจัดระบบการดูแล
ระเบียบและองคการที่สําคัญตามโครงสรางของสังคม เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย มีความเปนธรรม
เปนสุข มีการแบงสรรประโยชนและทรัพยากรในสังคมรวมกัน มีแนวคิดและวิธีการรักษา ปองกัน
อันตรายเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางสังคม
9. ดานการผลิตและบริโภค หมายถึง ความสามารถในการจัดหาและใชวัสดุอุปกรณในการทํา
มาหากิน การประกอบอาชีพ การประกอบอาหาร การประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชเพื่ออํานวยประโยชนใน
การผลิตสิ่งของ สําหรับอุปโภคบริโภคของคนในสังคม
กรมวิชาการ (2542 : 26) ไดแบงประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นออกเปน 4 ประเภท คือ
1. ประสบการณของชาวบานที่นํามาใชประโยชนในการดํารงชีวิต หมายถึง ความรูและ
ประสบการณที่ชาวบานคนพบและนํามาใชประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวัน ไดแก คติ ความคิด
ความเชื่อ คานิยมตางๆ เชน คําสอนทางศาสนา ความรูเกี่ยวกับยาสมุนไพร การไหวครู การบวงสรวง
เปนตน
2. ความรู ความคิด ในการสรางสรรคแบบแผนของการดํารงชีวิตที่ปฏิบัติตอกันมา หมายถึง
สิ่งที่ชาวบานถายทอดความรูความคิดลงในวรรณกรรมตางๆ เชน เพลงพื้นบาน เพลงกลอมเด็ก สุภาษิต
สอนใจ การละเลนตางๆ นิทานพื้นบาน ตลอดจนศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมตางๆ และโบราณ
อุบาย เปนตน
3. การประกอบอาชีพที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง หมายถึง ความรูหรือประสบการณที่ชาวบาน
ใชในการประกอบอาชีพโดยอาศัยหลักธรรมชาติ การทอผา การทําเครื่องปนดินเผา เปนตน
4. การประกอบอาชีพที่เกิดจากการผสมผสานความรูเดิมกับแนวคิด หลักปฏิบัติ และ
เทคโนโลยีสมัยใหม ใชในการแกปญหาในหมูบานหรือชุมชน เชน เทคโนโลยีการหลอทองเหลือง การนวด
ขาว การกอสราง เปนตน
อรพิน ภาคาผล (2549 : 13, อางถึงใน วัตร สุขใจ, 2551 : 16-17) ไดแยกประเภทภูมิปญญา
ทองถิ่น มีความแตกตางกันในแตละภูมิภาค ซึง่ สามารถจําแนกประเภทตามลักษณะ ได 10 ประเภท ดังนี้
1. ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา ภูมิปญญานี้จะมีลักษณะแตกตางไปในแต
ละทองถิ่น เนื่องจากพื้นฐานความเชื่อในศาสนาที่แตกตางกัน สําหรับภูมิปญญาของไทยซึ่งเกี่ยวกับความ
เชื่อในพระพุทธศาสนาเปนหลักนัน้ ไดมีสวนสรางสรรคสังคม โดยมีการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมจน
กลายเปนลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น
2. ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม เปนสิ่งที่ดีงามทีค่ นทองถิ่นสรางขึ้นมา
โดยเฉพาะเปนการเพิ่มขวัญกําลังใจในสังคม ภูมิปญญาประเภทนีม้ ีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตในสังคม
อยางมาก ดังจะเห็นไดจากดประเพณีและพิธีกรรมที่สําคัญๆ ในประเทศไทยลวนเกี่ยวของกับการดําเนิน
ชีวิตของคนในสังคมแทบทั้งสิ้น
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3. ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปะพื้นบานเปนการสรางสรรคงานศิลปะ โดยการนําเอา
ทรัพยากรที่มีมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน หลังจากนั้นไดพัฒนาสืบทอดโดยพัฒนาอยางตอเนื่อง
มีลักษณะที่มีคุณคาเฉพาะถิ่น
4. ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบาน นอกจากมนุษยจะนําเอาอาหารมา
บริโภคเพื่อความอยูรอดแลว มนุษยยังไดนําเอาเทคนิคการถนอมอาหาร และการปรุงอาหารมาใชเพื่อให
อาหารที่มีมากเกินความตองการสามารถเก็บไวบริโภคเปนเวลานาน ซึ่งถือวาเปนภูมิปญญาอีกประเภท
หนึ่งที่สําคัญตอการดําเนินชีวิต นอกจากนั้นยังนํา ผักพื้นบานชนิดตางๆ มาบริโภคไดอีกดวย
5. ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับการละเลนพื้นบาน การละเลนถือวาเปนการผอนคลาย
โดยเฉพาะในวัยเด็ก ซึ่งชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภูมิปญญาทองถิ่นของไทยสวนใหญจะใชอุปกรณ
ในการละเลนที่ประดิษฐมาจากวัสดุธรรมชาติ และรูจักปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมอยางกลมกลืน
6. ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรม ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่ง
เกิดจากการสรางสรรคของแตละภาคที่ปรากฏอยูทั่วไป เชน สถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม
เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเทคนิค ความคิด ความเชื่อ ของบรรพบุรุษไดเปนอยางดี
7. ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบาน ภูมิปญญาประเภทนีส้ วนมากจะแสดงออกถึง
ความสนุกสนานและยังเปนคติสอนใจสําหรับคนในสังคม ซึ่งมีสวนแตกตางกันออกดไปตามโลกทัศนของ
คนในภาคตางๆ
8. ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับสมุนไพรและตํารายาพื้นบาน ภูมิปญญาประเภทนี้เกิดจากการ
สั่งสมประสบการณของคนในอดีตและถายทอดใหคนรุนหลัง เพราะถือวาเปนปจจัยสี่ซึ่งมีความจําเปน
สําหรับมนุษย หากไดรับการพัฒนาและสงเสริมการวิจัยจะเปนประโยชนทางเศรษฐกิจและทางสังคมใน
อนาคตได
9. ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับประดิษฐกรรมและหัตถกรรมพื้นบาน เทคโนโลยี และสิ่งของ
เครื่องใชตางๆ ที่เกิดจากภูมิปญญาของคนไทยในแตละภาคนั้น ถือเปนประดิษฐกรรมและหัตถกรรมชั้น
เยี่ยม ซึ่งปจจุบันยังไมไดรับความสนใจในการพัฒนาและสงเสริมภูมิปญญาประเภทนี้เทาที่ควร หากเปน
การเรียนรูและสืบทอดความคิดเกี่ยวกับประดิษฐกรรมและหัตถกรรมแกเยาวชนจะเปนการรักษา
ภูมิปญญาที่สําคัญของบรรพบุรุษไดอีกทางหนึ่ง
จากการศึกษาประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น สรุปไดวาประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นมี
ความสัมพันธกับธรรมชาติ มนุษย และการประกอบอาชีพเพื่อการดํารงชีวิตและการพึ่งพาตนเอง เปน
ลักษณะที่แยกแยะในแตละประเภทแตละภูมิภาคทองถิ่นซึ่งเกิดจากการเรียนรูจากประสบการณตรงจนมี
ความชํานาญในประเภทใดประเภทหนึ่ง สามารถถายทอดสูผูอื่น และผานการคิดวิเคราะหและบูรณาการ
กับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษยในชุมชน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยตนเอง
ลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่นเปนองครวมที่มีคุณคาทางวัฒนธรรม เกิดขึ้นในชุมชนแตละพื้นที่ เปนองค
ความรูที่อยูในลักษณะนามธรรม ไดแก ความรู ความเชื่อ ความสามารถ การสรางความสงบสุขใหกับชีวิต
และในลักษณะรูปธรรม ไดแก วัตถุ อุปกรณ เครื่องมือ สิ่งปลูกสราง และการกระทําทั้งหลาย เชน อาชีพ
ตางๆ เปนตน นํามาใชในการเรียนรู การแกปญหาและการปองกันปญหา การจัดการและการปรับตัวใน
การดํารงชีวิตเพื่อตนเองและผูอื่นในสังคม
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ประเวศ วะสี (2530 : 6) กลาววา ภูมิปญญาทองถิ่น เปนสิ่งที่เกิดขึ้นและดํารงอยูกับสังคมมนุษย
มาชานานและเปนการดํารงชีวิตที่เกี่ยวพันกับธรรมชาติของแตละทองถิ่น โดยมีการปรับสภาพการดําเนิน
ชีวิตใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตามกาลเวลา ภูมิปญญาทองถิ่นมีเอกลักษณที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ
เปนองคความรูที่มีการเชื่อมโยงกันไมวาจะเปนเรื่องอาชีพ เศรษฐกิจ ความเปนอยูและวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น ถือเปนองคความรูที่มีความหมายเชนเดียวกับองคความรูพื้นบาน (Keyes,
1989 อางถึงใน ชยันต วรรธนะภูม,ิ 2540 : 8-11) ไดใหความหมายของระบบความรูพื้นบานวาหมายถึง
ความคิด ความเขาใจ ทัศนคติที่ไดพัฒนากอนกอรูปขึ้นมาโดยชาวบาน เพื่อที่จะสามารถนําเอามาใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งมีความหมายเชนเดียวกับความคิดหรือระบบคิดเชิงปฏิบัติ (Practical
Thought) มีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยไมวาจะเปนการใชเพื่อปรุงอาหาร การสรางบาน
การรักษาพยาบาล หรือการจัดสรรบทบาททางสังคม และการจัดความสัมพันธทางสังคม ระบบความรู
พื้นบานจะดีหรือจะมีประสิทธิภาพอยางไร จะตองวัดกันที่วาสิ่งนั้นเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตมาก
นอยเพียงใด วิธีการศึกษาระบบความรูพื้นบาน จําแนกออกเปน 4 ประเภท คือ
1. การสรางระบบการจําแนกสรรพสิ่ง เปนวิธีการที่กลุมชาติพันธุหรือคนในสังคมกลุมหนึ่ง
จัดระบบปรากฏการณหรือจัดสรรพสิ่งตางๆ ในโลกของความเปนจริงที่อยูลอมรอบตัวเขาเอง ความเชื่อ
หรือฐานคติเบื้องตนของแนวทางการศึกษาที่เรียกวา “วิทยาศาสตรชาติพันธุ (Ethno Science)”
2. วิธีการศึกษาระบบคิดพื้นบาน (Indigenous Conceptual System) เปนวิธีการที่ไมได
ศึกษาเพียงการจําแนกประเภทแบบที่เรียกวา “วิทยาศาสตรชาติพันธุ” เทานั้น การศึกษาระบบพื้นบาน
เปนการศึกษาระบบคิด ซึ่งเปนพื้นฐานของความเขาใจกับประสบการณของมนุษย เชน แทนที่จะศึกษา
แตเพียงระบบหรือวาชาวนามีวิธีจําแนกพืชและสัตวหรือชีววิทยารอบตัวเขาอยางไร แตวิธีการศึกษา
ระบบคิดพื้นบานแนวนี้เปนการศึกษาเรื่องระบบคิด ศึกษาระบบเกษตรทั้งหมดวา ระบบเกษตรของชน
กลุมนั้น เขามีความเขาใจระบบทั้งหมดอยางไร ศึกษาระบบคิด กระบวนการของระบบ และเปน
การศึกษาอยางมีการเคลื่อนไหว อยางไรก็ตามการศึกษาระบบคิดพื้นบานนี้ยังใหความสําคัญกับ
การศึกษาทัศนะของคนในระบบนิเวศหรือคนในชุมชน โดยใหความสนใจตอวิธีการที่ชนกลุมนั้นหรือกลุม
ชาติพันธุกลุมหนึ่งในสังคมตีความและความหมายตอระบบ หรือที่เรียกวาประสบการณของมนุษย
กิจกรรมทางสังคมมนุษย ไมวาจะเปนการเกษตร การแพทย การอนุรักษสิ่งแวดลอมหรือการจัด
ความสัมพันธทางสังคมมนุษยในสังคมนั้น ใหความหมายและใหความสําคัญอยางไร เชน ระบบคิด
พื้นบานเกี่ยวกับรักษาพยาบาล โดยศึกษาวาชาวบานมีความรูเกี่ยวกับโรคตางๆ ไดอยางไร เชน โรคของ
อาการซึ่งเกิดจากการปวดทอง คําวา “ปวดทอง” ก็คือคําวา “เจ็บทอง” ซึ่งเปนภาษาคําเมือง (ภาษา
ภาคเหนือ) ใชสื่อความหมายอาการของโรค อันเปนวิธีการที่ชาวบานอาจตีความโดยอาศัยความเขาใจใน
ลักษณะที่เปนสามัญสํานึก จะนําไปสูวิธีการรักษาพยาบาลหรือการแกปญหาดังกลาว
3. การศึกษาระบบคุณคาของพื้นบาน (Local Value System) มีความหมายเหมือนกับคําวา
ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) หรือภูมิปญญาชาวบาน เปนวิธีการศึกษาที่ตางไปจากการศึกษา
ระบบคิด การศึกษาระบบคุณคา หรือระบบภูมิปญญาชาวบานเปนการศึกษาวาคนในสังคมมองเห็นหรือ
ใหคุณคาตอความสัมพันธของเขากับคนอื่นในสังคมอยางไร และระหวางเขากับโลกที่เขาอาศัยอยางไรบาง
รวมถึงความรูพื้นบานซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวิธีการที่ชาวบานปฏิบัติตอกันและกัน ภูมิปญญาชาวบานมี
ลักษณะของศักยภาพของชาวบาน ศักยภาพของชุมชนในการปรับตัวและในการแกไขปญหาในการ
ดํารงชีวิต
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4. การศึกษาระบบความรูพื้นบาน โดยการศึกษาผานการศึกษาโลกทัศนหรือการศึกษา
“จักรวาลวิทยา (Cosmology)” การตีความของชาวบานอาจจะเรียกวาเปนการศึกษาความสัมพันธของ
มนุษยวามีความเชื่อพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยางไร มีการตีความเกี่ยวกับเรื่องของเวลาวาคนในสังคมมี
วิธีการและระบบการทํางานใหสัมพันธกับเวลาและฤดูกาลและการสังเกตความสัมพันธของกิจกรรม
เหลานี้ที่มีตอสิ่งแวดลอม การตีความและการใหคุณคาของการเปลี่ยนแปลงในเชิงอายุหรือวาการ
เปลี่ยนแปลงจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง
เอกวิทย ณ ถลาง (2544 : 45-46) กลาววา ภูมิปญญาทองถิ่น ที่ปรากฏอยูในทุกวันนี้มี
4 ลักษณะ ดังนี้
1. ความเชื่อและโลกทัศน ที่บงบอกลักษณะความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมใน
ธรรมชาติ เหนือธรรมชาติและระหวางมนุษยดวยกัน
2. วิถีการดํารงชีวิต การแกปญหาและการปรับตัวกับสิ่งแวดลอมและกระแสความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
3. ศิลปกรรมและประดิษฐกรรม ในรูปเครื่องมือ ของใช ศิลปวัตถุที่มีแรงบันดาลใจจาก
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมตามพื้นภูมิที่หลากหลายระหวางภูมิภาค
4. กระบวนการและพฤติกรรมการเรียนรู การถายทอดภูมิปญญาและประสบการณการให
การศึกษาอบรมและการแกปญหาตามพื้นฐานวัฒนธรรมและปรีชาญาณของชาวบาน
พรชัย ภาพันธ (2545 : 5-6) กลาววา ภูมิปญญาทองถิ่นสะสมกันมาจากประสบการณของชีวิต
สังคมและในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันและถายทอดสืบตอกันมาเปนวัฒนธรรมของชุมชนอันมีคุณคาที่
จะตองไดรับการดูแลเอาใจใสและหวงแหน มีลักษณะ 4 ประการ ดังนี้
1. ภูมิปญญาทองถิ่นมีวัฒนธรรมเปนฐาน ไมใชวิทยาศาสตร
2. ภูมิปญญาทองถิ่นมีบูรณาการ
3. ภูมิปญญาทองถิ่นมีความเชื่อมโยงไปสูนามธรรมที่ลึกซึ้งสูงสง
4. ภูมิปญญาทองถิ่นเนนความสําคัญของจริยธรรมมากกกวาวัตถุธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่นทําใหชาติและชุมชนผานพนวิกฤตและดํารงความเปนชาติหรือชมชนได เปน
องคความรูที่มีคุณคาและความดีงามที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนใหอยูรวมกับธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมไดอยางกลมกลืนและสมดุล อีกทั้งยังเปนพื้นฐานการประกอบอาชีพและเปนรากฐานการ
พัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและการพัฒนา
ที่เกิดจากการผสมผสานองคความรูสากลบนฐานภูมิปญญาเดิม เพื่อเกิดเปนภูมิปญญาที่เหมาะสมกับยุค
สมัย ดังนั้น ภูมิปญญาทองถิ่นจึงมีคุณคาตอผูคนในชุมชน ผูคนในสังคม มีประโยชนอยางใหญหลวงตอ
การวางแผนพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนอีกดวย (กรมวิชาการ, 2553)
กลาวโดยสรุปไดวา ภูมิปญญาทองถิ่น เกิดจากวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย ที่จัดสรรเปนระบบ
เผาพันธุ ระบบคิด ระบบคุณคาของพื้นบาน และระบบความรูพื้นบาน ถายทอดและสืบตอจากรุนสูรุน
เปนรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตางกันไปตามทองถิ่น มีลักษณะเปนทั้งนามธรรมและรูปธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่นถูกนํามาใชพรอมๆ ไปกับการบูรณาการกับองคความรูใหม เพื่อการพึ่งพาตนเองและ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน สงผลไปสูการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
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บทบาทของภูมิปญญาทองถิ่นตอการพัฒนาอาชีพ
ชลทิตย เอี่ยมสําอางค และวิศนี ศิลตระกูล (2533) กลาวถึงประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่นตอ
การประกอบอาชีพ ภูมิปญญาทองถิ่นในปจจุบันซึ่งเปนภูมิปญญาที่ประยุกตแลว นํามาใชประโยชนตอ
การประกอบอาชีพ แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน เรื่องของการเกษตรกรรมธรรมชาติ การแกปญหา
เรื่องการใชน้ําเพื่อเกษตร การปองกันกําจัดแมลงโดยไมใชสารเคมี
ภูมิปญญาทองถิ่น เปนความรูที่กอรางสรางตัว ภายในระบบนิเวศทองถิ่นเกิด และพัฒนาขึ้น
ในกระบวนการที่คน และชุมชนปรับตัวเขากับระบบนิเวศชุดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะจําเพาะ ตนไม พืช สัตว
แมลง สิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น ฉะนั้นยอมมีลักษณะจําเพาะ มีพืชสมุนไพร สูตรยา อาหารเฉพาะถิ่นที่สั่งสม
และพัฒนาเปนสวนหนึ่งขององคความรู หรือ ภูมิปญญาทองถิ่นของชนกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะการ
ทําลายระบบนิเวศทองถิ่น เชน การปรับเปลี่ยนที่อยู ทํากิน จึงเปนการทําลายองคความรู และภูมิปญญา
ที่มีคุณคามหาศาล ใหสูญหายไปไมมีวันหวนกลับ (ยศ สันตสมบัต,ิ 2542)
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนไทย โดยพระราชประสงคในสมเด็จพระเจาอยูหัว เลมที่ 19
(2538 : 247-259) ไดกลาวถึงบทบาทของภูมิปญญาทองถิ่นไวดังนี้
1. เปนการอนุรักษ คือ การบํารุงรักษาสิ่งที่ดงี ามไว เชน ประเพณีตางๆ หัตถกรรมและคุณคา
หรือการปฏิบัติตนเพื่อความสัมพันธอันดีกับคนและสิ่งแวดลอม
2. เปนการฟนฟู คือ การรื้อฟนสิ่งที่ดีงามที่หายไป เลิกไป หรือกําลังจะเลิกใหกลับมาเปน
ประโยชน เชน การรื้อฟนดนตรีไทย
3. เปนการประยุกต คือ การปรับหรือผสมผสานความรูเกากับความรูใหมเขาดวยกันให
เหมาะสมกับสมัยใหม เชน การใชยาสมุนไพรในโรงพยาบาลประสานกับการรักษาโรคสมัยใหม การทําพิธี
บวชตนไม เพื่อใหเกิดสํานึกอนุรักษธรรมชาติ รักษาปาไมยิ่งขึ้น การประยุกตประเพณี การทําบุญ
ขาวเปลือกที่วัดมาสรางเปนธนาคารขาวเพื่อชวยเหลือผูขาดแคลน
4. การสรางใหม คือ คิดคนใหมที่สัมพันธกับความรูดั้งเดิม เชน การประดิษฐโปงลาง การคิด
โครงการเพื่อแกปญหาของชุมชน โดยอาศัยคุณคาการเอื้ออาทรที่ชาวบานเคยมีตอกันมาหารูปแบบใหม
5. ความคิดและการแสดงออก เชน การแพทยแผนไทย มีหลักการวาคนมีสุขภาพดีเมื่อ
รางกายมีความสมดุลระหวางธาตุทั้ง 4 มีดิน น้ํา ลม ไฟ คนเจ็บปวยไดเพราะธาตุขาดความสมดุล การ
แสดงออกแนวคิดการเรียนรูคุณคาของธรรมชาติ เชน งานบุญพิธีเกี่ยวกับน้ํา ขาว ปา เขา รวมถึงสัตว
บานเรือน เครื่องใชตางๆ มีพิธีสูขวัญขาว ความสัมพันธกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ
ความเรนลับอันรวมถึงญาติพี่นองที่ลวงลับโดยการทําบุญและระลึกถึงสม่ําเสมอ
6. การทํามาหากิน ในดานการเกษตรกรรม การถนอมอาหาร การจัดแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
การปรุงอาหาร หัตถกรรม การคาขาย
7. การอยูรวมกันในสังคม เกิดกฎระเบียบประเพณีในการดํารงชีวิต ตัดสิน ไกลเกลี่ยหากเกิด
การขัดแยง การลงแขกซึ่งเปนการชวยเหลือกันในการทํามาหากิน
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนไทย โดยพระราชประสงคในสมเด็จพระเจาอยูหัว เลมที่ 23
(2541 : 21) ไดกลาววาภูมิปญญาทองถิ่นสะทอนออกมาใน 3 ลักษณะที่สัมพันธใกลชิดกัน คือ
1. ความสัมพันธอยางใกลชิดกันระหวางมนุษยกับโลก สิ่งแวดลอม สัตว พืช และธรรมชาติ
2. ความสัมพันธของมนุษยกับมนุษยอื่นๆ ที่อยูรวมกันในสังคมหรือในชุมชน
3. ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ ตลอดทั้งสิ่งที่ไมสามารถ
สัมผัสไดทั้งหลาย
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ทั้ง 3 ลักษณะนี้ คือ สามมิติของเรื่องเดียวกัน หมายถึง ชีวิตชุมชนสะทอนออกมาถึงภูมิปญญา
ในการดําเนินชีวิตอยางมีเอกภาพเหมือนสามมุมของรูปสามเหลี่ยม ภูมิปญญาจึงเปนรากฐานในการ
ดําเนินชีวิตของคนไทยซึ่งสามารถแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนโดยแผนภาพ ดังนี้

ภาพประกอบ 2.1 ลักษณะภูมิปญญาทองถิ่นที่เกิดจากความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
ที่มา : สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนไทยฯ เลมที่ 23 (2541 : 21)
จากภาพประกอบ 2.1 จะเห็นไดวาลักษณะภูมิปญญาทองถิ่นที่เกิดจากความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม จะแสดงออกมาในลักษณะภูมิปญญาทองถิ่นในการดําเนินชีวิตขั้นพื้นฐาน
ดานปจจัยสี่ ซึ่งประกอบดวย อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ตลอดทั้งการประกอบ
อาชีพตางๆ เปนตน
กลาวโดยสรุป ภูมิปญญาทองถิ่นมีความสัมพันธกบั คนในสังคม เกี่ยวพันกับธรรมชาติสิ่ง
แวดลอม โดยเฉพาะ พืช สัตว และการประกอบอาชีพอยางใกลชิดเพื่อการดํารงชีวิตอยูไดอยางยั่งยืน
แนวคิดทางดานวิทยาศาสตร และการตรวจสอบคุณคาภูมิปญญาทองถิ่นโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. แนวคิดทางดานวิทยาศาสตร
แนววิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร
เกี่ยวของกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตางๆ เครื่องมือเครื่องใชเพื่อ
อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันและในการทํางาน ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสาน
กับความคิดสรางสรรคอื่นๆ ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรูและความเขาใจในปรากฏการณ
ธรรมชาติมากมายมีผลใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญ
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มากที่จะใหมีการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตรตอไปอยางไมหยุดยั้ง (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546 : 1-6)
วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห
วิจารณ มีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถ
ตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงความรู (Knowledge based society) ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาให
รูวิทยาศาสตร (Scientific literacy for all) เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
มนุษยสรางขึน้ และนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค มีคุณธรรม ความรูวิทยาศาสตรไมเพียงแต
นํามาใชในการพัฒนาคุณภพชีวิตที่ดี แตยังชวยใหคนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการใช
ประโยชน การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยัง่ ยืน
และที่สําคัญอยางยิ่งคือ ความรูวิทยาศาสตรชวยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจสามารถ
แขงขันกับนานาประเทศและดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมโลกไดอยางมีความสุข การที่จะสรางความ
เขมแข็งทางดานวิทยาศาสตรนั้น องคประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง คือการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนให
อยูในสังคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนทั้งผูผลิตและผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพ
การเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการเรียนรูตลอดชีวิต เนื่องจากความรูวิทยาศาสตรเปนเรื่องราว
เกี่ยวกับโลกธรรมชาติ (Natural world) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงตองเรียนรูเพื่อนําผล
การเรียนรูไปใชในชีวิตประจําและการประกอบอาชีพ เมื่อไดเรียนรูวิทยาศาสตรโดยไดรับการกระตุนให
เกิดความตื่นเตนทาทายกับการเผชิญสถานการณหรือปญหา มีการรวมกันคิดลงมือปฏิบัติจริง ก็จะเขาใจ
และเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตรกับวิชาอื่นและชีวิต ทําใหสามารถอธิบาย ทํานาย คาดการณสิ่ง
ตางๆ ไดอยางมีเหตุผล การประสบความสําเร็จในการเรียนวิทยาศาสตรจะเปนแรงกระตุนใหผูเรียนรูมี
ความสนใจ มุงมั่นที่จะสังเกตสํารวจตรวจสอบ สืบคนความรูที่มีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง การจัด
กิจกรรมการเรียนรูจึงตองสอดคลองกับสภาพจริงในชีวิต โดยใชแหลงเรียนรูหลากหลายในทองถิ่น และ
คํานึงถึงผูเรียนรูที่มีวิธีการเรียนรูความสนใจและความถนัดแตกตางกัน
การเรียนรูทางวิทยาศาสตรเนนใหมีความเขาใจและยอมรับวาสอดคลองกับชีวิตประจําวัน
และเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1.1 ความรูทางวิทยาศาสตรไดมาจากการศึกษาปรากฏการณธรรมชาติ ซึ่งตองอาศัย
หลักฐานขอมูล ผานการคิดวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล
1.2 ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได หากมีหลักฐานหรือขอมูลใหมมา
สนับสนุน
1.3 กฎและทฤษฎีเปนความรูทางวิทยาศาสตรที่แตกตางกัน กฎจะบอกถึงปรากฏการณที่
เกิดขึ้นอยางมีแบบแผนที่แนนอน ณ สภาวะใดๆ แตทฤษฎีจะอธิบายที่มาหรือเหตุผลของการเกิด
ปรากฏการณธรรมชาตินั้นๆ ทั้งกฎและทฤษฏีมีความสําคัญในการศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตร
1.4 การศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตรมีหลากหลายวิธี เชน วิธีการทางวิทยาศาสตร การ
ตอยอดความรู ความบังเอิญ การทดลองโดยวิธีคิด (Thought experiment) เปนตน
1.5 การหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยการสังเกตและการลงขอสรุปจะแตกตางกัน โดยการ
สังเกตจะใหขอมูลที่เปนหลักฐานในการลงขอสรุป ความรูทางวิทยาศาสตรมากมายอาศัยการลงขอสรุป
จากหลักฐานที่ไดโดยการสังเกต เชน การศึกษาเกี่ยวกับอะตอม เปนตน
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1.6 การทํางานทางวิทยาศาสตรตองอาศัยความคิดสรางสรรคและจินตนาการควบคูไปกับ
การคิดวิเคราะห
1.7 วิทยาศาสตรคือกิจกรรมอยางหนึ่งของมนุษย ซึ่งไดรับผลกระทบจาก ประสบการณ
การฝกฝน ความเชื่อ ความรูสกึ นึกคิดของคน เชน ศีลธรรม ความคิดสรางสรรค จินตนาการ การตีความ
และมุมมองหรือแนวคิดที่หลากหลาย อคติและความลําเอียง การปดบังหรือไมยอมรับขอมูลหรือผลการ
ทดลอง ดังนั้นในการทํางานวิทยาศาสตร จึงตองมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินความถูกตองของ
ความรูทางวิทยาศาสตร ยกตัวอยางเชน การตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิหรือเพื่อนรวมงาน การนําเสนอ
ผลงาน การประชุม หรือการตีพิมพในวารสาร
1.8 วิทยาศาสตรคือกิจกรรมการทํางานของมนุษยซึ่งทําภายใตสภาพแวดลอมทางสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งจะสงผลกระทบซึ่งกันและกัน (สถาบันวิทยาศาสตร สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
2555)
สรุปกลาวไดวา การเรียนรูวิทยาศาสตรพื้นฐาน เปนการเรียนรูเพื่อความเขาใจ ซาบซึ้งและ
เห็นความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนรูสามารถเชื่อมโยงองคความรูหลายๆ
ดาน เปนความรูแบบองครวม อันจะนําไปสูการสรางสรรคสิ่งตางๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความ
สามารถในการจัดการ และรวมกันดูแลรักษาโลกธรรมชาติอยางยั่งยืน
2. การตรวจสอบคุณคาภูมิปญญาทองถิ่นโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปรียบเสมือนเปนเครื่องมือที่สําคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในดานตางๆ เชน ดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมหรือธุรกิจตางๆ มีความ
จําเปนอยางยิ่งตองอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยมาชวยในการผลิต ในสวนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน
หรือระดับรากหญา เพื่อใหชมุ ชนมีสวนรวมในการนําทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นมาพัฒนาการเพิ่มเปน
ผลิตภัณฑโดยการสงเสริมใหขุมขนไดใชภูมิปญญาทองถิ่นหรือภูมิปญญาไทย และนําความรูดังกลาวมา
เชื่อมโยงกับความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเกิดเปนอุตสาหกรรมขนาด
ยอมเพื่อเปนการพัฒนาทองถิ่นและชุมชนเปนชุมชนที่เข็มแข็งและสามารถพึง่ ตนเองได
สรุปกลาวไดวา ภูมิปญญาทองถิ่น เปนองคความรูที่มาจากทองถิ่นใชประโยชนในการดํารงชีวิต
ไดเกิดจากการสั่งสมสืบทอดกันมา โดยอาศัยฐานรากความรูเดิมมาบูรณาการกับความรูที่เกิดขึ้นตามมา
เมื่อสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และยังคงใชประโยชนพัฒนาทองถิ่นไดจนถึงปจจุบัน
ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นมีความสัมพันธกับคนในสังคม เกี่ยวพันกับธรรมชาติสิ่ง แวดลอม
โดยเฉพาะ พืช สัตว และการประกอบอาชีพ เพื่อการดํารงชีวิตและการพึ่งพาตนเอง มีความแตกตางใน
แตละประเภทแตละภูมิภาคทองถิ่นซึ่งเกิดจากการเรียนรูจากประสบการณตรงจนมีความชํานาญใน
ประเภทใดประเภทหนึ่ง สามารถถายทอดสูผูอื่น และผานการคิดวิเคราะหและบูรณาการกับเทคโนโลยีที่
เกี่ยวกับธรรมชาติ มนุษยในชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่นถูกนํามาใชพรอมๆ ไปกับการบูรณาการกับองค
ความรูใหม มีการตรวจสอบคุณคาภูมิปญญาทองถิน่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการ
พึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกัน สงผลไปสูการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และรักษาโลกธรรมชาติ
อยางยั่งยืน
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บทเรียนภูมิปญญาทองถิ่น
ความหมายของบทเรียน และบทเรียนภูมิปญญาทองถิ่น
จตุพร วิศิษฏโชติอังกูร (2553) ใหความหมายของบทเรียน คือ ขอมูลและขาวสารที่ผานการ
ปฏิบัติดวยตนเองหรือไมก็ผานการสังเกต การเก็บขอมูลของตนเอง บันทึกไวในสมองสวนความจําและ
เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเหตุการณลักษณะเดียวกันนี้ ความรูที่ถูกเก็บไวนั้น จึงถูกนํามาใชจัดการกับเหตุการณ
ที่อยูตรงหนา
ชาริณี ตรีวรัญู (2552) ใหบทเรียนตามแนวคิดทางการศึกษาผานบทเรียนมีความหมายที่
ครอบคลุมใน 3 ประการ ดังนี้ (1) บทเรียน หมายถึง แผนการจัดการเรียนการสอน (2) บทเรียน
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครู ตามแผนที่ไดตั้งไวซึ่งรวมถึงการใชสื่อการเรียนการ
สอนและวัสดุอุปกรณตางๆ (3) บทเรียน หมายถึง การเรียนรูของนักเรียน อาจเปนมโนทัศน ขอความรู
เจตคติและทักษะกระบวนการตางๆ
จิรัชฌา วิเชียรปญญา (2556) ไดใหความหมายของบทเรียน คือ บทสรุปความรูที่เปนรูปธรรมที่
ไดจากกระบวนการทํางานหรือเปนความรูทเี่ ปนขอคนพบใหมที่ไดเรียนรูจากประสบการณหรือ
กระบวนการทํางาน ซึ่งจะอธิบายเหตุการณและเงื่อนไขของปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น
ศุภวัลย พลายนอย (2551) ใหความหมายของบทเรียน คือ ความรูที่เปนขอคนพบใหม หรือ
บทสรุปที่ไดเรียนรูจากประสบการณกระบวนการทํางาน บทเรียนจะอธิบายเหตุการณและเงื่อนไขของ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้น บทเรียนจะมิใชเพียงการเลาเรื่องในอดีตแตตองมีคุณคาที่จะนําไปปฏิบัติตอ
บทเรียนจะชวยใหไมกระทําผิดซ้ํา อีกนัยหนึ่งบทเรียนชวยใหเกิดการเรียนรู
สรุปกลาวไดวา บทเรียน หมายถึง ขอมูลที่ผานการจัดการเปนองครูที่เปนระบบ โดยอาจผาน
การจัดเก็บในตัวบุคคลหรือจัดการเปนแบบเรียนรูเพื่อนํามาใชในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง
เมื่อนําความหมายของบทเรียนมารวมกับความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น คําวา “บทเรียนภูมิ
ปญญาทองถิ่น” หมายถึง องคความรูที่มาจากทองถิ่นใชประโยชนในการดํารงชีวิต ไดเกิดจากการสั่งสม
สืบทอดกันมา โดยอาศัยฐานรากความรูเดิมมาบูรณาการกับความรูที่เกิดขึ้นตามมาเมื่อสิ่งแวดลอม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผานการจัดการเปนองครูที่เปนระบบ โดยอาจผานการจัดเก็บในตัวบุคคลหรือ
จัดการเปนแบบเรียนรูส ําหรับภูมิปญ ญาทองถิ่นประเภทใดๆ และยังคงใชประโยชนพัฒนาทองถิ่นไดจนถึง
ปจจุบัน
ประโยชนของบทเรียน
บทเรียน บทเรียนภูมิปญญาทองถิ่น มีประโยชน ดังนี้
สมจิต สวธนไพบูลย (2535 : 39) ไดกลาวถึงขอดีของบทเรียน ไวดังนี้
1. ชวยใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเองตามอัตถภาพ และตามความสามารถ
2. ชวยแกปญหาการขาดแคลนผูสอน
3. ใชสอนซอมเสริมใหแกผูเรียนที่ยังเรียนไมทัน
4. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการอาน
5. ชวยไมใหเกิดความเบื่อหนายจากการเรียนทีผ่ ูสอนตองทบทวนซ้ําซาก
6. สนองความแตกตางระหวางบุคคล ไมจําเปนตองเรียนใหพรอมกัน
7. ผูเรียนตอบผิดไมมีผูเยาะเยย
8. ผูเรียนไมตองคอยฟงการสอนของผูสอน
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9. ชวยลดภาระของผูสอนในการสอน
10. ชวยประหยัดรายจายอุปกรณที่มผี ูเรียนจํานวนมาก
11. ผูเรียนจะเรียนเมื่อไหรก็ได ไมตองคอยฟงผูสอน
12. การเรียนไมจํากัดเวลาและสถานที่
13. สงเสริมความรับผิดชอบของผูเรียน
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543 : 110 – 111) ไดสรุปคุณคาและประโยชนของบทเรียนที่มีตอการ
เรียนรูไวดังนี้
1. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู
2. ขจัดปญหาการขาดแคลนผูสอน ชวยลดภาระของผูสอน
3. ชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดรับความรูแนวเดียวกัน
4. ชวยใหผูสอนสามารถดําเนินการสอนไดตรงตามวัตถุประสงคดวยความมั่นใจ
5. ชวยใหกิจกรรมการเรียนมีประสิทธิภาพ
6. ชวยใหผูสอนวัดผลผูเรียนไดตามวัตถุประสงค
7. เปดโอกาสใหผูเรียนใชความสามารถของตนเองไดอยางเต็มที่
8. ชวยสรางเสริมการเรียนอยางตอเนื่อง
9. ชวยใหผูเรียนรูจักเคารพ นับถือ ความคิดเห็นของผูอื่น
อภิญญา เคนบุปผา (2546 : 26) กลาววา บทเรียนจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของ
ผูสอน และสงเสริมการเรียนของผูเ รียนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู โดยเปดโอกาสให
ผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมจากบทเรียนดวยตนเอง ซึ่งเปนการเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
ผูเรียนจะมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามความสามารถของแตละบุคคล ทําใหผเู รียนไมเบื่อ
หนายที่จะเรียน แตมีความกระตือรือรนที่จะคนควาหาคําตอบดวยตัวเอง ทําใหผูเรียนมีโอกาสในการฝก
ทักษะปฏิบัติในดานตางๆ ไดดวย
ธงชัย ตนทัพไทย (2548 : 15) ไดกลาวถึงประโยชนของบทเรียนวาเปนสื่อการสอนที่มีคุณภาพ
เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูสอนและสงเสริมพัฒนาใหผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรูดวยตนเอง มีโอกาสฝกปฏิบัติ และแสดงความคิดอยางสรางสรรค ทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตรตามศักยภาพของแตละบุคคลไดอยางเต็มความสามารถ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อให
ผูเรียนมีคุณลักษณะสมบูรณทั้งดานความรู เปนคนดี และมีความสุข เสริมสรางมนุษยสัมพันธแบบ
กัลยาณมิตรกับผูอื่น
สรุปไดวาประโยชนของบทเรียน บทเรียนภูมิปญญา นอกจากจะใชสอนไดตรงตามเนื้อหา และ
จุดประสงคของหลักสูตรแลวยังจะสามารถชวยพัฒนาความรูความสามารถของผูเรียนทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางรวดเร็ว และยังชวยแกปญหาในการเรียนการสอนอันเนื่องมาจากผูสอนและ
ความสามารถของผูเรียนแตละคน และยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน สําหรับบทเรียน บทเรียนภูมิปญญา ที่ผูรายงานสรางขึ้นเปนการนําบทเรียนมาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยนําการเรียนแบบรวมมือ กระบวนการเรียนรวมกัน เปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผเู รียนเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
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การเลี้ยงโคเนื้อ
โคเปนสัตวเลี้ยงที่อยูคูกับมนุษยมาชานาน คนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับโคหลายประการ อาทิ โค
เปนสัตวนักษัตรประจําปเกิดปฉลู บทบาทของโคตามคําพยากรณในหนังสือปใหมหรือประกาศสงกรานต
พระโคเสี่ยงทายในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เปนเครื่องรางปองกันและขับไลปศาจราย มีตําราดู
ลักษณะโคตามความเชื่อเรื่องขวัญ และลักษณะ สีขน ภายนอก ตลอดจนการทําขวัญโคหลังฤดูการทํานํา
เปนตน
การจัดการเลี้ยงดูโค
การเลี้ยงโคของเกษตรกร โดยทั่วๆ ไปในตอนเชาจะตอนโคออกไปกินหญาหรือฟางในทุงนาหรือ
ตามขางถนน ตอนเย็นจะตองกลับคอก
ผกาพรรณ สกุลมั่น (2555) ไดจําแนกระบบการเลี้ยงโคในประเทศไทย มีอยูดวยกัน 3 ระบบ
ดังนี้
1. ระบบการเลี้ยงโคแบบปลอยแทะเล็ม พบนอยในประเทศไทย อาทิ โคไลทุงในแถบจังหวัด
กาญจนบุรี เกษตรกรจะตองโคไปเลี้ยงขามจังหวัดไกลจากครัวเรือน ในที่ซึ่งมีแหลงอาหารและแหลงน้ํา
สมบูรณ เชน ทุงนาหลังเก็บเกี่ยวของชาวนาในเขตจังหวัดอยุธยา ลพบุรี หรือสระบุรี และตอนกลับบาน
หรือไปยังทุงหญาสาธารณะบริเวณเชิงเขาใตผืนปากอนการเตรียมดินเพาะปลูกในฤดูกาลตอไป
2. ระบบการเลี้ยงโคเชิงผสม เปนระบบการทําฟารมของเกษตรกรรายยอย ระบบนี้พบมาก
ที่สุดในประเทศไทย สวนใหญเกษตรกรเลี้ยงโคไวผสมผสานกับการปลูกพืช ผลที่ไดจากการเลี้ยงโคและ
การปลูกพืชจะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เกษตรกรจะเลี้ยงโคประมาณ 2-5 ตัวตอครัวเรือน
3. ระบบการเลี้ยงโคเชิงพาณิชย สวนใหญเปนการเลี้ยงโคขุนหรือผลิตพอแมพันธุโคขุน อาทิ
โคพันธุกําแพงแสน โคพันธุตาก โคพันธุลูกผสมบราหมัน มีการลงทุนใชเทคโนโลยีสูงกวา 2 ระบบที่กลาว
มาแลว โคไดรับการเลี้ยงดูในคอก ใชอาหารขนโปรตีนสูงรวมกับอาหารหยาบ เพื่อใหโค มีสภาพรางกาย
สมบูรณหรือขุนใหโตเร็ว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตเนื้อสงตลาดเนื้อชั้นสูงหรือสงออกเปนหลัก
สุทธิพงศ อุริยะพงศสรรค (2546) ไดศึกษาสถานภาพองคความรูและศักยภาพการผลิตโค
พื้นเมืองของเกษตรกรรายยอยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไดขอมูลดังนี้
1. ขอมูลดานพันธุโคพื้นเมือง
โคพื้นเมือง จัดอยูในกลุม Bos indicus ที่มีลักษณะประจําพันธุ เปนโคที่มีขนาดคอนขางเล็ก
เพศผูโตเต็มที่มีน้ําหนักประมาณ 300-500 กิโลกรัม สวนเพศเมียจะหนักประมาณ 200-250 กิโลกรัม
มีขนสั้นเกรียน สีขนแตกตางกัน อาทิ สีนวล สีเหลือง สีน้ําตาล สีดํา สีแดง มีตะโหนกเล็ก มีเหนียงคอ
หนังใตทองไมมาก ใบหูเล็กตั้ง หนายาวบอบบาง หนาผากแคบ มีนิสัยตื่นตกใจงาย เปนโคที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของประเทศไทย เนื่องจากมีความทนรอน ทนสภาพอากาศแหงแลง ทนโรค
และแมลง หากินเกง มีความสามารถใชอาหารหยาบที่มีคุณภาพต่ําไดดี เลี้ยงลูกเกง อัตราการใหลูกดี
แตมีอตั ราการเจริญเติบโตต่ําและโครงรางเล็ก โดยสามารถจําแนกโคพื้นเมืองไทยตามพื้นที่การเลี้ยงและ
ลักษณะการใชงานออกเปน 4 กลุม ไดแก โคพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โคภาคใต (โคชน) โค
ภาคเหนือ (โคขาวลําพูน) และภาคกลาง (โคลาน)
2. ขอมูลดานการปรับปรุงพันธุ
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญนิยมใชวิธีการผสมโดยธรรมชาติโดยการ
ปลอยพอพันธุเขาคุมฝูง สําหรับการผสมเทียมนั้นเกษตรกรสวนใหญไมนิยม เนื่องจากมีปญหาในการ
ตรวจสัดหรือการติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ผสมเทียมลาชาไมทันกับความตองการ
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3. ขอมูลดานอาหารและการจัดการอาหารสัตว
เกษตรกรสวนใหญยังไมใหความสนใจในดานการจัดการอาหารสัตวในชวงฤดูกาลตางๆ
การใหอาหารเสริมและแรธาตุมากนัก จึงทําใหโคพื้นเมืองมีการเจริญเติบโตชาและมีคุณภาพไมดี
เทาที่ควร ซึ่งสงผลตออัตราการผสมติด น้ําหนักลูกแรกคลอด น้ําหนักหลังหยานม และการกลับมาเปน
สัดหลังคลิดของแมโคดวย นอกจากนี้เกษตรกรสวนใหญไมคอยมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานการ
จัดการเกี่ยวกับอาหารสัตว
4. ขอมูลดานการจัดการเลี้ยงดูโคพื้นเมือง
จากขอมูลการวิจัยที่รวบรวมไวพบวาโดยทั่วไปยังคงเปนการเลี้ยงในลักษณะของการออม
ทรัพย ไมมีระบบการจัดการในดานพันธุ อาหารและโรงเรือน เพราะไมตองการลงทุนมาก ซึ่งหากมีการ
จัดการรูปแบบการเลี้ยงโคที่ดีโคพื้นเมืองก็จะสามารถใหผลผลิตที่ดีได เกษตรกรสวนใหญในจังหวัด
ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และชัยภูมิ จะปลอยโคออกแทะเล็ม
หญาตามพื้นที่วางสาธารณะ ริมถนน ตลอดจนที่วางในบริเวณหมูบานที่น้ําไมทวมไมถึง หากเกษตรกรมี
พื้นที่มากและเปนพื้นที่ที่ไมใชทํานาขาวก็อาจจะหวานเมล็ดหญา (สวนใหญเปนหญารูซ)ี่ เพื่อเปนแปลง
หญาสําหรับเลี้ยงโค เกษตรกรบางรายที่มีโคจํานวนไมมากนักก็อาจลอมรั้วปลอยใหโคเขาแทะเล็มใน
แปลงหญาที่ปลูกไว สวนรายที่มีโคจํานวนมากอาจใชวิธีเกี่ยวไปใหสัตวกิน สําหรับเกษตรกรผูที่เลี้ยงโค
ราคาแพง เชน โคพันธุแทอเมริกันบราหมัน ฮินดูบราซิล มักนิยมขังคอกแลวตัดหญามาใหกิน เกษตรกร
มักมีความเคยชินหรือยอมรับกับสภาพโคทีจ่ ะตองผอมในฤดูแลงและอวนในฤดูฝน อีกทั้งผลกระทบจาก
การขาดแคลนอาหารไมสามารถเห็นไดทันที ทําใหขาดความสนใจในการหาอาหารมาเพิ่ม โดยไมทราบวา
ขาดแคลนอาหารพลังงาน โปรตีนและแรธาตุ มีผลกระทบโดยตรงตอความสมบูรณพันธุของแมโค มี
เกษตรกรนอยรายที่มีการใชแรธาตุเสริม
5. ขอมูลดานการตลาด
โคเปนสินคาเกษตรเพียงชนิดเดียวที่เจาของสามารถกําหนดราคาซื้อขายไดเอง ในปจจุบัน
ราคาโคมีชีวิตจะต่ําหรือสูงขึ้นอยูกับลักษณะหรือความสวยงามของโคหรือขึ้นอยูกับวามีลูกติดทองหรือ
เปนแมโคลูกติดหรือไม อยางไรก็ตามการกําหนดราคาซื้อขายโคยังมีลกั ษณะที่ใชการประเมินราคาดวย
สายตา
ตลาดเนื้อโคในประเทศไทยสามารถจําแนกตามปริมาณความตองการออกไดเปน 4 ระดับ
คือ ตลาดพื้นบาน ตลาดในชุมชนขนาดใหญ ตลาดหางสรรพสินคาหรือโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว ตลาดเนื้อ
คุณภาพสูงหรือเนื้อนําเขาจากตางประเทศ เนื่องจากการเลี้ยงโคของเกษตรกรสวนใหญยังเปนแบบราย
ยอย ระบบตลาดจะเริ่มจากพอคาหรือนายหนาในทองถิ่นทําการรวบรวมโคในทองถิ่นมาทําการชําแหละ
เพื่อนําไปจําหนาย ในระบบตลาดที่ใหญขึ้นจะเปนการรวบรวมสงใหพอคาคนกลางเพื่อนําไปยังโรงงาน
ชําแหละเนื้อสัตว สวนที่เปนตลาดเนื้อคุณภาพสูงนัน้ มักมีการดําเนินในรูปของสหกรณ เชน สหกรณโพน
ยางคํา จังหวัดสกลนคร ที่มีการดําเนินการครบวงจร ปจจุบันระบบตลาดโคมีการพัฒนาการดีขึ้น เชน
ประเมินราคาตามน้ําหนักตัวและสายพันธุ
6. ขอมูลดานการปองกันและรักษาโรค
โรคหรือกลุมของสาเหตุโรคที่ตรวจพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก โรคที่เกิดจากเชื้อ
แบคทีเรีย เชื้อไวรัส โรคที่เกิดจากพยาธิในเลือด พยาธิใบไม พยาธิในกระเพาะและลําไส และโรคที่เกิด
จากสาเหตุอื่นๆ ดวย
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หนวยงานของกรมปศุสัตวในพื้นที่ ไดดําเนินการปองกันและรักษาโรคที่เกิดขึ้นเสมอๆ ใน
พื้นที่ เชน การใหวัคซีน การถายพยาธิ การใหความรูความเขาใจเรื่องการปองกันรักษาโรค การสงเสริม
การเลี้ยงสัตว การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการปองกันรักษาและกําจัดโรค-พยาธิ
นุชา สิมะสาธิตกุลและคณะ (2552) ไดศึกษาระบบการผลิตและโอกาสทางการเกษตรของการ
ผลิตเนื้อโคพื้นเมืองในเขตจังหวัดลําพูน ลําปาง พบวา จากการใชเทคนิคการวิเคราะหแบบกลุม (Cluster
analysis) จําแนกกลุมเกษตรกรออกเปน 3 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 เกษตรกรมีอาชีพเลี้ยงโคเปนอาชีพหลัก ตอนโคออกไปยังทุงหญาในตอนเชา และตอน
กลับเขาโรงเรือนในตอนเย็น ใชแรงงานภายในครอบครัวเปนหลักและเนนการทําวัคซีนปองกันโรคและ
ถายพยาธิแตไมเนนการจัดการดานอื่นๆ
กลุมที่ 2 เกษตรกรมีอาชีพเลี้ยงโคเปนอาชีพหลัก ใชแรงงานภายในครอบครัวเปนหลัก และเนน
การทําวัคซีนและถายพยาธิเชนเดียวกัน แตเปนกลุมที่มีที่ดินเปนของตนเอง
กลุมที่ 3 เปนกลุมที่มีศักยภาพ มีอาชีพเลี้ยงโคเปนอาชีพหลัก มีเงินทุนสวนตัวในการประกอบ
อาชีพ เลี้ยงโคในทุงหญาธรรมชาติ โดยใชแรงงานภายในครอบครัวเปนหลัก แตมีโรงเรือนที่คอนขางถาวร
ไดแก มีรั้วและหลังคาที่มั่นคงและแข็งแรง รวมทั้งมีการเสริมอาหารหยาบใหกับโคและเนนการทําวัคซีน
ปองกันโรคและถายพยาธิ
สุเจตน ชื่นชม และคณะ (2551) ไดศึกษาระบบการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองในเขตภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย พบวา ในชวงที่มีพืชอาหารสัตวตามธรรมชาติ คือ ฤดูฝนและฤดูหนาว เกษตรกรจะปลอยโค
พื้นเมืองเขาแทะเล็มตามพื้นที่สาธารณะในตอนกลางวันแลวตอนเขาคอกในชวงเวลากลางคืน สวนในชวง
ที่พืชอาหารสัตวขาดแคลน เชน ฤดูแลง เกษตรกรจะใหอาหารหยาบแกโค ทั้งอาหารหยาบสด เชน ตน
ขาวโพด เปนตน และอาหารหยาบแหง เชน ฟางขาว เปนตน
สมพร ดวนใหญ และคณะ (2552) ไดศึกษาการผลิตโคเนื้อธรรมชาติ ในระบบการเลี้ยงตาม
ธรรมชาติ 3 แบบ ดังนี้
1. รูปแบบการปลอยเลี้ยงบนภูเขาและปาชุมชน เกษตรกรจะตอนโคไปเลี้ยงตามปาชุมชน ปา
โปรง และตอนกลับเขาคอกทุกวัน โดยเฉพาะในฤดูฝนจะอาศัยอยูบนเขาใกลหมูบาน เพราะบนเขามี
ความอุดมสมบูรณของพืชอาหารสัตวมากกวาพื้นราบ เมื่อผานฤดูฝนจึงนําโคกลับมาเลี้ยงบนพื้นราบ
ระบบนี้มีตนทุนการผลิตต่ําที่สุด
2. รูปแบบการเลี้ยงในระบบการผลิตขาวอินทรีย เกษตรกรจะปลอยโคเลี้ยงตามหัวไรปลายนา
ขาวอินทรีย อาศัยหญาธรรมชาติและฟางจากนาขาวอินทรีย โคจะอยูใกลชิดเจาของ เพราะในแตละวัน
เจาของจะนําโคไปผูกไวในจุดที่มีพืชอาหารและหาน้ําใหกินในเวลากลางวัน
3. รูปแบบการเลี้ยงในระบบการทํานาหญาหรือในพื้นที่ที่ปลูกพืชอาหารสัตว เกษตรกรสวน
ใหญจะปลูกหญากินนีเพื่อตัดสดใหกิน และปลอยเลี้ยงตามไรนาและที่วาง มีการเสริมอาหารประเภทมัน
สําปะหลังผสมรําขาวทําใหตนทุนการผลิตสูงที่สุด
กลาวไดวา การเลี้ยงโคพื้นเมืองเปนระบบที่อาศัยธรรมชาติเปนสวนใหญ เพราะวาโคพื้นเมืองมี
ความสามารถในการปรับตัวไดดี ทําใหมีตนทุนต่ํา เมื่อใชโคสายพันธุที่มีเกรดเนื้อสูงขึ้น ระบบการเลี้ยงจะ
ปรับเปลี่ยน ทําใหมีตนทุนสูงขึ้น อยางไรก็ตามเกษตรกรอาศัยพืชธรรมชาติเปนอาหารโค อาศัยแหลงน้ํา
ธรรมชาติ และมีคอกหรือโรงเรือนใหพักนอน
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พันธุโคเนื้อที่เกษตรกรใช
การปรับปรุงพันธุโคจากโคพันธุพื้นเมืองมาสูโคสายพันธุที่ใหผลผลิตสูงขึ้น โดยหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน เชน โคพันธุอเมริกันบราหมัน ซึ่งจัดเปนโคที่มีตนตระกูลมาจากโคพันธุในเขตรอน (Tropical
breeds) โคพันธุประดิษฐ (Synthetic breeds) ที่มีสายเลือดผสมระหวางโคพันธุเขตรอนและโคพันธุเขต
หนาวและอบอุน (Temperate breeds) ที่สรางขึ้นโดยหนวยงานภาครัฐในประเทศไทย เชน โคพันธุ
กําแพงแสน สรางขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โคพันธุตาก สรางขึ้นโดย
กรมปศุสัตว เปนตน ซึ่งโคเนื้อพันธุประดิษฐทั้งสองพันธุเปนสายเลือดผสมระหวาง โคพันธุเขตรอน ไดแก
โคพื้นเมืองไทย โคพันธุอเมริกันบราหมัน กับโคพันธุเขตหนาวและอบอุน ไดแก โคพันธุชาโรเลสจาก
ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีโคสายเลือดผสมอีกหลายพันธุที่พยายามสรางขึ้นในประเทศไทย แตจาก
การศึกษาพบวาโคสายเลือดผสมจํานวนมากไมอาจทนทานอยูไดในสภาพการเลี้ยงดูในประเทศไทย
จรัส สวางทัพ (2554) ไดรายงานถึงพันธุโคที่พบในพื้นที่ 4 อําเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย พบวา
มีโคพื้นเมือง โคลูกผสมสายพันธุตางๆ เชน โคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง โคลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมือง
โคลูกผสมชาโรเลส-บราหมัน-พื้นเมือง โคลูกผสมชาโรเลส-บราหมัน โคลูกผสมอินดูบราซิล-พื้นเมืองโค
ลูกผสมอินดูบราซิล-บราหมัน โคลูกผสมอินดูบราซิล-บราหมัน-พื้นเมือง โคลูกผสมซิมเมนทอล-บราหมัน
ฯลฯ โคพันธุประดิษฐสายเลือดแท เชน โคพันธุกําแพงแสน โคพันธุตาก โคพันธุกบินทรบุรี ฯลฯ อยางไร
ก็ตามโคลูกผสมบราหมันมีจํานวนมากที่สุด นอกจากนี้ในปจจุบันเกษตรกรผูเลี้ยงโคจะไดรับทราบวา
กรมปศุสัตวไดนําโคพันธุแองกัสเขามาจากตางประเทศเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยง และศูนยการศึกษา
การพัฒนาภูพานตามพระราชดําริภายใตการรับผิดชอบของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสกลนคร
ทําการศึกษาการขุนโคเพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง โดยใชไดนําโคเนื้อจากญี่ปุน เชน โคพันธุวากิว (โคพันธุ
ทาจิมะ) มาผสมกับโคพื้นเมือง ไดโคลูกผสมทาจิมะ-พื้นเมือง นําไปสงเสริมแกเกษตรกร ในป พ.ศ. 2555
ไดมีการจัดตั้งบริษัทสุรินทรวากิว ประเทศไทย จํากัด ตั้งอยูบ านเลขที่ 139 หมูท ี่ 1 ตําบลนอกเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยมีเกษตรกรผูเลี้ยงโคในจังหวัดสุรินทรไดรวมตัวกันทดลองเลี้ยงโคขุนพันธุ
วากิวขึ้น เพือ่ ที่จะใหชาวไทยไดรับประทานเนื้อโคขุนสายพันธุวากิวแทจากประเทศญี่ปุน เนื้อโคขุนสาย
พันธุนี้จะมีความนุม รสชาติดีกวา อรอยกวาเนื้อสายพันธอื่นๆ ที่มีอยูในประเทศไทยขณะนี้ เกษตรกร
ผูเลี้ยงโคขุนจึงไดรวมตัวกันเปนกลุมผูเลี้ยงโคจังหวัดสุรินทรโดยการนําโคพอพันธวากิวจากประเทศ
ออสเตรเลียมารีดน้ําเชื้อแลวนํามาผสมกับโคในประเทศไทย เมื่อไดโคลูกผสมสายพันธุว ากิวออกมาแลว
จึงนําไปขุนเปนโคเนื้อ เรียกวา โคไทยวากิว
กลาวไดวา พันธุโคเนื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับการปรับปรุงโดยการนําโคจาก
ตางประเทศมาผสมกับโคพื้นเมืองไทยที่มีรูปรางใหญ จนเกิดเปนโคพันธุประดิษฐและพันธุลูกผสมหลาย
พันธุ โดยผานการศึกษาทดลองเลี้ยงในสภาพแวดลอมของไทย จึงไดโคลูกผสมหลายพันธุที่ไดรับการ
ยอมรับในปจจุบัน
การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเลี้ยงโคเนื้อ
ในการเลี้ยงโคของชาวบาน นับตั้งแตลูกโคแรกเกิดมาจนโตเต็มวัย แมโคหลังคลอดจนกระทั้ง
สามารถตั้งทองลูกตัวใหม ชาวบานไดนําภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการถายทอด การบอกเลาสืบตอ มาใช
แกโคของตน นับตั้งแตการคัดเลือกโคที่จะนํามาเปนแมพันธุ- พอพันธุ การใชวัสดุที่หางายในทองถิ่นมาใช
ในการทําลายเขา การใชเชื้อจุลินทรียที่มีประโยชนมาใชทําน้ําสกัดชีวภาพ ปุยชีวภาพ อาหารหยาบหมัก
การใชสมุนไพรเพื่อบํารุงรางกาย รักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เชน ทองเสีย ทองอืด รักษาแผลพุพอง
โรคปากเปอยเทาเปอย โรคเกี่ยวกับตา กําจัดพยาธิภายนอกและภายใน เปนตน
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1. การคัดเลือกโคโดยใชภูมิปญญา
โคเปนสัตวเลี้ยงที่อยูคูกับครอบครัวไทยมาแตโบราณกาล คนไทยสมัยกอนเลี้ยงโคไวใชงาน
เปนจุดประสงคหลัก สวนการเลี้ยงไวเพื่อใชเปนอาหารหรือเพื่อจําหนายเปนจุดประสงครอง คนไทยให
ความรักความเอ็นดูโคของตนดุจดังสมาชิกในครอบครัว เพราะโคไดใหแรงกายแรงงาน ทําใหครอบครัว
ของพวกเขามีความสุขความสบาย เมื่อโคสิ้นชีวิตพวกเขาบางครอบครัวจึงประกอบพิธีทางศาสนาดวยการ
ฌาปนกิจโคของตนดวยความรักความอาลัยเพื่อสงดวงวิญญาณโคของตนไปสูชาติภพที่ดี
การคัดเลือกโคที่จะครอบครอง คนไทยสมัยกอนพิจารณาจากลักษณะภายนอกที่สังเกตไดดวย
ตา อาทิ สีขน เขา กีบ เตานม ลึงค หาง โยนี ฯลฯ และที่จะตองสัมผัสพิสูจน การสังเกตพฤติกรรมของโค
และพิจารณาจาก “ขวัญ” ซึ่งเปนลักษณะของขนที่ปรากฏบนตัวโคมีลักษณะวนเปนกนหอย โดยคน
โบราณระบุจํานวนและตําแหนง “ขวัญ” ลงในตั๋วรูปพรรณของโคควบคูไปกับการจดจําชื่อของโค
ตามลําดับชั่วอายุที่สืบสายเลือดกันมา จึงเกิดเปนองคความรูภูมิปญญาโบราณการเลือกโคและยังเกี่ยวพัน
กับความเชื่อทางโชคลางตามลักษณะของวัฒนธรรมไทยแตโบราณ โดยแยกลักษณะภายนอกที่ด-ี ไม
พฤติกรรมที่ด-ี ไมดี และขวัญดี-ไมดี
มนัส ชอบทําดี (2548) กลาวถึงลักษณะของโคสวยงามตามตําราโบราณ จะมีลักษณะดังนี้
หัว ลักษณะของหัว-เขาจะบงบอกวาเปนเพศผู หรือเพศเมีย (เพศผูสวนหัวและเขา
จะใหญ ถาเพศเมียมีหัวและเขามีขนาดใหญเหมือนตัวผูแสดงวาลักเพศ) หนายาวพอสมควรดูสมสวน
ริมฝปากเรียบไมเจอเหมือนคนริมฝปากหนา และปากลางไมยื่นเลยริมฝปากบน (ปากลางยื่นซึ่งทําใหเห็น
ฟนลางไดชัดเจน ดูแลวเหมือนกับโคยิ้ม แมวาหัวจะโหนก สันดัง้ จะโกงคมอยางไร ก็ถือวาไมสวย) จมูก
กวางพองามไมกวางมากหรือแคบไปจนดูนาเกลียด เขาใหญสมตัว เพศเมียเขาเล็กกวาเพศผู ทิศทางขอ
งวงเขาจะตองไปในแนวเดียวกันไมบิดสูงต่ํากวากัน ฐานของเขาอยูหางกันพองาม ไมอยูหางกันหรือใกล
กันจนดูไมสวยงาม ดวงตาสดใสไมตหี่ รือเล็กเหมือนตาชาง และไมลึกเกินไปจนเห็นไดชัด หัวโหนก สันดั้ง
โกงคมรับกับใบหนา จะดูตรงไหนกลมกลืนสมสวน
หู หูกํายาวเลยปากพอสมควร ไมยาวใหญจนเกินไปดูแลวนาเกลียด ขอบหูนอกและ
ขอบหูในมีลักษณะหยักเปนคลื่น หูกําเหมือนบองเสียม ปลายใบหูบิดเขาหากันทั้งสองขาง คือ บิดลอม
ลําคอ ใบหูไมเล็กและไมใหญจนเกินไป
ลําตัว ยาวเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ซี่โครงกางออกจากกระดูกสันหลัง โคงลงและยาว
พอที่จะทําใหลําตัวมีความลึกพอเหมาะพอควร แผนหลังแบนกวาง สะโพกกวาง บั้นทายใหญ เปนโค
รางกายสมสวนสมบูรณแข็งแรง โคที่ชวงกลางของลําตัวสั้นและซี่โครงลึกมากเกินไป จะทําใหลําตัวแคบ
กลาง เรียกวา “โคขางเสือ” ดูไมสมสวน โคที่กระดูกเชิงกรานดานทายโผลโปนออกมาใหเห็นและทายตก
เหมือนทายชาง ดูไมสวยงาม
ไหลหนาและหนาอก กวาง มะพราวหาวเดนชัด กลมกลืนกันสวนบน มีตะโหนกมน
คลายเม็ดถัว่ หรือเมล็ดมะมวงหิมพานต ชี้ไปดานหลัง หนาพอสมควร เพศเมียมีตะโหนกลักษณะรูปไข
และเล็กกวาตัวผู ถาตะโหนกใหญเทาตัวผูถือวาลักเพศ
คอ กานคอยาวพอเหมาะดูสวยงาม เมื่อยืนจะหัวยกดูสงางาม ไมยืนหรือเดินกมหนา
เดินดวยทาที่สงาผาเผยแข็งแรง ขาไมออน ไมเดินขากะเพลก
ขา ขายาวพอสมควร ขาตรงและยืนเปนมุมฉาก กระดูกใหญพอเหมาะแข็งแรงและ
กลมกลืน กระดูกไมโผลโปน ขอตางๆ แข็งแรง ขอเทาสั้นแข็งแรง กีบเทาชิดเทากันมีสีดําเปนเนื้อ
เดียวกัน ขนาดพอเหมาะ กีบเทาชี้ไปขางหนา เดินตรงและคลองตัว กีบเทาทั้งสี่ไมเปนกีบกามปูเล็กขาง
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ใหญขางจะมีผลตอการเดินไกลๆ
สี ขาว เทา แดง และดําหรือนิลกาฬ เปนสีพื้นที่นิยมเลนกัน สีลายเสือ สีกาขีล้ ด คือสี
ดางเหมือนโคถูกนกกาถายมูลลดไว หรือสีลายนกเขียน เหมือนนกเหยียบโคลนแลวมาย่ําไวบนหลังโค
ไมนิยมเลือก สวนโคหัวดําทายดํา หนังดํา ขลิบหูดํา อัณฑะดํา โยนีดํา ถือกันวาเปนโคที่ใหลูกดี สวนโค
สีขาวเผือก หนังสุกแดง จะไมนิยมเลือก สวนอื่นๆ เชน จมูก กีบ พูหาง ขนตา และเขาจะตองดํา
หาง กกหางหรือกระเบนหางใหญเหมือนหางแย หางยาวเลยนอง พูหางงามสีดํา
เปนพวง หางไมหมกไมแซมและไมขาด เพราะหางสมบูรณแข็งแรงจะใชไลแมลงไดเปนอยางดี โคที่มี
หางหมก หางแซม หางสั้นเขิน หรือมีพูหางไมสมบูรณ จะไมเลือก
หนังหุมลึงคหรือสะดือ ไมหยอนยานมากเกินไป เพราะจะทําใหผสมพันธุไดคลองตัว
ลูกอัณฑะทั้งสองมีขนาดเทากัน ไมหยอนยานจนเกินไป ถายานมากจะถูกหนามหรือตนหญาทิ่มแทงเมื่อ
ปลอยเลี้ยง
เตานม มีสี่เตา ไมควรมากหรือนอยกวานี้ หัวนมมีขนาดพอเหมาะไมใหญจนเกินไป
ถาใหญมากจะทําใหลูกโคเกิดใหมกินนมไมได ฐานของเตานมมีลักษณะเหมือนรูปกระทะหงายหรือระฆัง
คว่ํา เตานมอยูแยกกันสี่มุมหางพอสมควร โยนีควรใหญยน และมีสีดําจะทําใหคลอดลูกงาย
2. การปองกันรักษาโคโดยใชภูมิปญญา
จากรายงานทางวิชาการ บทความ รายงานวิจัย ที่ไดกลาวถึงบทบาทของสมุนไพรใน
ปศุสัตวมากมาย ตอไปนี้เปนตํารับสมุนไพรที่ใชในการเลี้ยงโค-กระบือจากรายงานวิจัยของจินตนา
อินทรมงคล และคณะ (2547) ดังนี้
1) ยาถายพยาธิภายใน
- ผลมะเกลือ ประมาณ 10 - 15 ผล มาตําใหแหลกผสมกับเกลือ 1 กํามือ ใสน้ํา 1 แกว
คั้นเอาน้ํา กรอกใหสัตว กินกอนออกจากคอกตอนเชาครั้งเดียว สัตวจะขับพยาธิออกมา (มีใชในจังหวัด
สุรินทร บุรีรัมย ขอนแกน เลย นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และราชบุร)ี
- เครือเขาคํา (สายไหมโคก ผักไหมปาหรือกาฝาก) นํามา 1 - 2 กํามือ โขลกใหแหลก
ผสมน้ําสะอาด ครึ่งขวด นําไป กรอกใหสัตวกิน ผูเลี้ยงกระบือที่บุรีรัมยเลาวา พยาธิจะถูกขับออกมาเปน
พวง แบบถอนรากถอนโคนและไมกลับมาเปนอีก (บุรีรัมย ขอนแกน)
- ใบนอยหนา 1 กําใหญๆ ตําใหละเอียด ผสมน้ําเล็กนอย กรองเอาแตน้ําผสมกะทิ
นําไปกรอกใหสัตวกิน (สุรินทร เลย)
- เมล็ดสะแก ใชเมล็ดสะแกสด 1 กํามือบดใหละเอียด ผสมน้ําครึ่งลิตรกรอกใหสัตวกิน
พยาธิจะถูกขับออกมา (สุรินทร บุรีรัมย)
- เหมือดแอ นําใบหรือทั้ง 5 ของตนเหมือดแอ 5 กํามือ ใสน้ํา 3 สวน ตมใหเหลือน้ํา
1 สวน นําน้ําที่ไดไปกรอกใหโค - กระบือกินถายพยาธิไดทุกชนิด (บุรีรัมย สกลนคร สุรินทร)
- หนอนตายหยาก รากยาหนอน อยางละเทาๆกัน และบอระเพ็ด นอยกวาสองอยาง
แรก ตํารวมกันใหละเอียด ใสน้ําเล็กนอย กรองเอาแตน้ํา กรอกใหสัตวกินปละครั้ง (สุรินทร)
- หนอนตายหยาก นําหัวหนอนตายหยากมา 1 กํามือตําใหละเอียด ผสมน้ํา
1 ขวดเหลา นําไปกรอกใหสัตวกิน (บุรีรัมย ขอนแกน)
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2) ยาบํารุงรางกาย
- บอระเพ็ด เกลือ น้ําปสสาวะ หรือน้ําซาวขาว นําบอระเพ็ด 1 กก. มาทุบ เกลือ 3 กรัม
ผสมน้ําซาวขาวและน้ําปสสาวะคน ทิ้งไว 7 วัน กรอกใหสัตวกินไดไมจํากัด จะทําใหสัตวกินหญาดี ขนจะ
เปนมันแข็งแรง (พบใชทุกจังหวัด)
- บอระเพ็ด ลูกยอ เถาตูดหมูตูดหมา ใบขี้เหล็ก ใบชุมเห็ดเทศ ตาลหมอน เกลือ นําทุก
อยางเทาๆ กันเติมน้ําใหทวม ดองไวอยางนอย 3 วัน ตักเอาน้ํากรอกใหสัตวกิน 2 - 3 วัน ถาน้ําหมดเติม
น้ําไดจนกวายาจะจืด ทําใหสัตวกินหญาไดไมเลือก สุขภาพสมบูรณ ไมมีพยาธิ ขนเปนมันเงางาม ซึ่งเปน
การปองกันโรคไวลวงหนา จะทําใหสุขภาพสัตวดี (นครศรีธรรมราช)
- บอระเพ็ด หัวหญาแผวหมู รากหญาคา นําทั้ง 3 อยางมาตําใหละเอียด จากนั้นนําไป
แชน้ําปสสาวะ กรองเอาแตน้ํา นําไปกรอกใหสัตวกิน 1 ปลองไมไผ เชา - เย็น (สุรินทร)
- บอระเพ็ด เปลือกตูมกา หัวผักหนาม เกลือ นําทุกอยางมาตําใหเขากัน ใสน้ําเล็กนอย
คั้นเอาน้ําใหกินเปนยาบํารุงกําลัง (เลย)
3) ปากเปอย ลิ้นเปอย
- เปลือกประดู นําเปลือกประดูมาตมเคี่ยวใหขน กรองเอาน้ํา ไปราดเทาสัตวที่เปนแผล
แผลจะตกสะเก็ดแลวหาย (ทุกจังหวัด)
- เปลือกตนเพกาสด นํามาตําใหละเอียด ผสมน้ําและเกลือเล็กนอย นําไปกรอกใหกิน
หรือนําไปนวดลิ้น (บุรีรัมย)
- เปลือกตนประดู เปลือกตนตราด เปลือกไมแดง เกลือ นําทุกอยางมาตมจนขน นําไปราด
เทาสัตว
- มะเฟองสุก (เปรี้ยว) นํามาคลุกกับเกลือทั้งลูก เอามานวดลิ้น
4) รักษาแผลมีหนอน
- หัวบุงเลน นํามาตําใหละเอียด ปดไวที่ปากแผล หนอนจะตาย
- ยาสูบ ปูนกินหมาก นําทุอยางมาผสมกัน นําไปปดที่ปากแผล
5) ทองอืด
- ใบยานาง น้ําปลารา นําใบยานางมาคั้นผสมกับน้ําปลารา กรองเอาน้ําไปกรอกใหสัตว
กิน (เลย)
- หัวไพล ตําไพลผสมน้ําพอประมาณ กรองเอาแตน้ําไปใหสัตวกิน
- หัวไพล ขมิ้นชัน หัวกระทือ ทุกอยางๆ ละกํามือ ลางใหสะอาด ตําใหละเอียด
กรองเอาน้ําไปกรอกใหสัตวกิน
- น้ํามันพืช กระบือใหญกรอก 1 ลิตร กระบือเล็กครึ่งลิตร
- มะขามเปยก ไพล นําไพลมาบดใหละเอียด ผสมกับน้ํามะขามเปยก และน้ําเปลา
นําไปกรอกใหกระบือกิน
6) ทองเสีย
- กลวยดิบ นํากลวยดิบ 1 หวีมาสับใหละเอียดนําไป ใหกระบือกิน (เลย)
- เปลือกพยอม เปลือกประดู เปลือกตะเกา นําทุกอยางมาตมรวมกันทิ้งไวใหเย็น นําไป
กรอกใหสัตวกิน เชา - เย็น (สุรินทร)
- เปลือกกระโดน นํามาแชน้ําไวพอสมควร กรองเอาแตน้ํานําไปกรอกใหสัตวกินตาม
ขนาดอายุ รักษาอาการทองเสีย ถายเปนเลือด (ขอนแกน)
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7) ตาอักเสบ ตาแดง ตาเปนฝาขาว
- ยอดเขวาหรือยอดกระจาย อยางใดอยางหนึ่ง นํายอดเขวาหรือยอดกระจายมาเคี้ยว
กับเกลือ พนใสตาทุกเชา 2 - 3 วัน รักษาตาอักเสบมีน้ําไหล ตาแดง (เลย บุรีรัมย ขอนแกน สุรินทร)
- ยาสูบ ใชยาสูบผสมน้ําพอหมาดๆ นําไปเช็ดที่ตา ใหน้ําซึมเขาตา ทําติดตอกันอยาง
นอย 3 วัน รักษาตาเจ็บเนื่องจาก มีพยาธิในตา (สุรินทร บุรีรัมย ขอนแกน)
- หัวหญาครุน (หญาชันกาด) สารสม ขาวเย็น เกลือ นําหัวหญาครุน 1 กํามือ สารสม
2 บาท ขาวเย็นเทาไขไก ตําทุกอยางใหละเอียด นําไปพนใสตา 2 - 3 ครั้ง รักษาอาการเจ็บตาเปนตอ
กระจก (นครศรีธรรมราช)
- เปลือกหอย ทุกชนิด ปูนแดง นําเปลือกหอยกับปูนแดงมาเผาไฟรวมกันบดใหละเอียด
นําผงที่ไดใสหลอดกาแฟเปาใสตาที่เปน (ประจวบคีรีขันธ เพชรบุร)ี
8) รักษาเห็บ เหา ขี้เรื้อน โรคผิวหนัง
- กํามะถัน น้ํามันพืช หรือน้ํามันเครื่องที่ใชแลว ตํากํามะถันผสมน้ํามัน นํามาทาตัวสัตว
บริเวณที่เปนขี้เรื้อนใหทั่วทุกวันประมาณ 1 อาทิตย (อยาปลอยใหสัตวลงปลัก)
- ใชพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณไลแมลง หรือฆาแมลง ไดแก สะเดา หนอนตายหยาก ใบยู
คา-ลิปตัส ยาสูบ ใบตะไครหอม กระเพรา สาบเสือ ใบหรือเมล็ดนอยหนา และเครือเขาคํา นํามาแชน้ําทิ้ง
ไวประมาณอยางนอย 3 วันขึ้นไปหรือ 7 วัน นําน้ําหมักที่ไดมารดหรือใชผาชุบตัวสัตวทุกวันเชาเย็น ใน
กรณีที่เลี้ยงสัตวจํานวนมากควรใชวิธีฉีดพนตามลําตัวสัตว ทุกวันอยางนอยหนึ่งอาทิตย หรือจนกวาจะ
หาย
- เหงากลวยเนา ปสสาวะ นําหัวกลวยเนาสับเปนชิ้นผสมน้ําปสสาวะหมักไว 2 -3 วัน
นํามาทาบริเวณที่เปนขี้เรื้อน (ขอนแกน)
- ยาสูบ ตนทองพันชั่ง กํามะถัน เหลาขาว นําสวนผสมมาตํารวมกัน แลวนํามาแชไวใน
เหลาขาว ทาบริเวณที่เปนโรคผิวหนัง (เพชรบุร)ี
การใชภูมิปญญาในการเลี้ยงโค โดยใชหลักธรรมชาติเปนพื้นฐาน นับตั้งแตการคัดเลือกโค
อาหารและการใหอาหาร การดูแลในคอก การปองกันรักษาโรคโดยใชพืชสมุนไพร
สรุปกลาวไดวา การเลี้ยงโคเนื้อ จัดเปนอาชีพหนึ่งที่มีระบบการผลิตตั้งแตการเลี้ยงตาม
ธรรมชาติ การเลี้ยงเชิงผสม และการเลี้ยงเชิงพาณิชย ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด อาศัย
องคความรูดานพันธุโค การปรับปรุงพันธุ อาหารและการใหอาหาร การเลี้ยงดู การปองกันรักษาโรค และ
การตลาด และผสมผสานกับการใชภูมิปญญาทองถิ่นทั้งในดานการคัดเลือก อาหาร การเลี้ยงดู และการ
ปองกันรักษาโรค-พยาธิ เพื่อใหการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคมีความมั่นคงและยั่งยืน

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาการพัฒนาการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนผสมผสานการใชภูมิปญญาทองถิ่น โดย
พิจารณาในดานการคัดเลือก อาหารและการใหอาหาร การดูแล การปองกันและรักษาโรค จากการ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาเกษตรกรเลี้ยงโคโดยอาศัยหลักธรรมชาติตามภูมิปญญาไทย ดังนี้
สวาง อังกุโร และสุนทร สุนาทัย (2535, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร
ภาคใต พบวา เกษตรกรรอยละ 61.4 มีปญหาขาดแคลนน้ําเชื้อพันธุชาโรเลส รองลงมา ขาดเจาหนาที่
ผสมเทียม (รอยละ 59.0) มีพืชอาหารสัตวไมเพียงพอตอการเลี้ยงโคเนื้อ (รอยละ 47.9) ขาดพอพันธุ
ประจํากลุม (รอยละ 32.4) และแมโคผสมติดยาก (รอยละ 8.6) ตามลําดับ โดยเกษตรกรมีความตองการ
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ใหทางราชการชวยเหลือสนับสนุนในดานการตลาด คือ จัดหาแหลงจําหนายโค รองลงมาคือ ชวยจัดหา
แหลงเงินทุนสินเชื่อเพื่อการลงทุน ดานบริการจากเจาหนาที่ปศุสัตวในการแนะนําดูแลเอาใจใสสม่ําเสมอ
ดานการผสมเทียมและจัดหาโคพอพันธให ตามลําดับ
สุรียพร ไชยภักดี (2536) กลาววา กิจกรรมกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดนครสวรรค พบวาปญหาใน
การดําเนินกิจกรรมกลุมที่สําคัญที่สุด คือ ราคาโคเนื้อตกต่ํา รองลงมา ขาดพื้นที่ในการเลี้ยงดู การบริการ
ดานปจจัยการผลิตของรัฐไมเพียงพอและไมทั่วถึง การบริการแนะนําดูแลเอาใจใสจากเจาหนาที่ของรัฐไม
ถั่วถึงและไมสม่ําเสมอ ขาดเงินทุนและแหลงใหสินเชื่อและขาดแรงงานในการเลี้ยงดูโคเนื้อ ตามลําดับ
วัชรินทร ออนนุม (2540, 48) ไดศึกษาเกี่ยวกับความรูและความเขาใจของเกษตรกรในจังหวัด
กําแพงเพชรที่มีตอโรคปากและเทาเปอย พบวา เกษตรกรรอยละ 60.9 มีปญหาในเรื่องโรคของโค
รองลงมา คือ อาหารและพื้นที่เลี้ยงโคเนื้อ (รอยละ 48.7) การตลาด (รอยละ 35.7) เงินลงทุน (รอยละ
29.6) การสนับสนุนดานความรู (รอยละ 20.0) และการจัดการเลี้ยงโคเนื้อ (รอยละ 15.7) ตามลําดับ
ปญญา มูลคํา (2543, 139) ไดศึกษาปญหาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อตามแผนปรับโครงสรางระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ในจังหวัดขอนแกน
พบวา เกษตรกรมีปญหามากในเรื่องความไมเพียงพอเกี่ยวกับ จํานวนแรงงานที่ใชเลี้ยงโคเนื้อ ผลผลิต
หญาในฤดูแลง และมีปญหาบางเล็กนอยในความไมเพียงพอของพื้นที่สวนตัวที่ใชเลี้ยงโค รายไดจากการ
เลี้ยงโคเนื้อไมพอกับรายจาย ขาดแคลนแหลงน้ําที่ใชเลี้ยงโคในฤดูแลง ความไมสะดวกและลาชาในการ
บริการทางสัตวแพทยและผสมเทียมจากเจาหนาที่ปศุสัตว และขาดขอมูลการตลาด
ทินกฤต จันทภาโส (2545) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลี้ยงโคเนื้อในอําเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง วิเคราะหทัศนคติของเกษตรกรที่มีตอเจาหนาที่ปศุสัตวอําเภอและวิเคราะหปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลี้ยงโคเนื้อรวมถึงศึกษาปญหาและอุปสรรคของการเลี้ยงโคเนื้อ
ผลการศึกษาพบวา มีการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมืองมากที่สุดถึงรอยละ 94.87 เกษตรกรผูเลี้ยง
โคมีความเห็นวาลูกโคลูกผสมที่ไดสวยงามและมีขนาดใหญกวาโคพื้นเมือง
สมเกียรติ ตูจินดา (2545, บทคัดยอ) ทําการศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรอําเภอ
สังคม จังหวัดหนองคาย พบวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสมาชิกใน
ครอบครัวเฉลี่ย 5 คน ใชแรงงานในครอบครัวเฉลี่ย 2 คน มีพื้นที่ประกอบการเกษตรเฉลี่ย 30 ไร มีพื้นที่
เลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 15 ไร เลี้ยงโคเฉลี่ยครอบครัวละ 9-10 ตัว พันธุโคที่เลี้ยง สวนใหญเปนพันธุพื้นเมือง
รองลงมาคือ โคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง การผสมพันธุใชวิธีจูงไปผสมและใชพอพันธุคุมฝูง การเลี้ยงดู
สวนใหญใหโคแทะเล็มหญาในพื้นที่สวนตัวและเกี่ยวหญา หาฟางขาวใหกิน ไมมีการปลูกหญา ไมมีการให
อาหารขน มีการใหแรธาตุเปนครั้งคราว มีการถายพยาธิและกําจัดเห็บเหาใหโคเนื้อเปนครั้งคราว มีการให
วัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย และคอบวมแตไมครบทุกตัว ปญหาที่เกษตรกรพบคือ เงินทุนไม
เพียงพอ พื้นที่ใชเลี้ยงโคไมเพียงพอ ขาดหญาอาหารสัตว การบริการจากเจาหนาที่ปศุสัตวไมสะดวก
ปญหาโคปวย ปญหาตลาด มีความตองการใหมีการอบรมดานการเลี้ยงดูโคเนื้อ
ณัฐวุฒิ มณีรัตน (2548) รายงานวา เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดปราจีนบุรี มีสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 4-5 คน มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 16.89 ไร มีรายไดรวมเฉลี่ย 72,069.37 บาท มีพื้นที่เลี้ยงโค
เนื้อเฉลี่ย 4.16 ไร เกษตรกรรอยละ 58.9 เลี้ยงโคพื้นเมือง มีปญหาการเลี้ยงโคเนื้อในระดับมาก ไดแก
ไมมีความรูดานการจัดการ พื้นที่ใชเลีย้ งโคไมเพียงพอ พื้นที่ในการปลูกหญามีไมเพียงพอ เกษตรกร
ตองการความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงโคในระดับมาก ไดแก การฝกอบรม การดูแลสุขภาพสัตว สัตวปวย การ
คลอดลูก การจัดตั้งกลุมสาธิต ความตองการดานการสนับสนุนการเลี้ยงโคในระดับมาก คือ การใหบริการ
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วัคซีน ปองกันโรคติดตอ การสนับสนุนยากําจัดพยาธิภายใน พยาธิภายนอก การใหบริการดานการ
ผสมเทียม ราคาถูก การสนับสนุนเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวในราคาถูก ตามลําดับ
จินตนา อินทรมงคล (2548, 170-177) กลาวถึงการนําภูมิปญญามาใชในการปองกันรักษาโรค
โคของเกษตรกร โดยใชพืชสมุนไพรและวัตถุดิบตางๆ ที่หาไดงายในทองถิ่นมาใชรวมกันเพื่อปองกันโรค
และรักษาโรคโค เชน ใชผลมะเกลือ 10-15 ผล ตําใหแหลกผสมกับเกลือทะเล 1 กํามือ ใสน้ํา 1 แกว
คั้นเอาน้ํานําไปกรอกปากโคกอนออกจากคอกตอนเชาจะขับพยาธิออกมา ใชกลวยดิบ 1 หวี สับให
ละเอียด นําไปใหโคกินจะรักษาอาการโคทองเสีย ใชยาสูบผสมน้ําพอหมาดๆ นําไปเช็ดที่ตาใหน้ําซึมเขา
ตาโค ติดตอกันอยางนอย 3 วัน จะรักษาตาเจ็บเนื่องจากมีพยาธิในตา เปนตน
คณะนักวิจัยไทบานราษีไศล (2548, 132-134) กลาวถึงการนําภูมิปญญาใชพืชสมุนไพรรักษาโค
ของชุมชนไทบานรอบปาทามราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เชน นํายอดมะกอกไปโขลกใสเกลือแลวนําไปทา
ลิ้นโค 2-3 วัน อาการลิ้นเปอยจะหาย เคี้ยวหมาก พลู ปูน และแกนตนคูนใหละเอียด พนใสบริเวณฟกช้ํา
หรือเคล็ดของโค อาการฟกช้ําหรือเคล็ดจะหายไป
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2549, 62-63) ทําการศึกษาขอมูลพื้นฐานการเลี้ยงโคเนื้อของ
เกษตรกร โดยการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งแบงตามรูปแบบการเลี้ยง
ออกเปนการเลี้ยงโคเนื้อในลักษณะโคฝูงและการเลี้ยงโคขุน พบวา การผลิตลูกโคเนื้ออายุ 2 ป จากแมโค
พื้นเมืองมีตนทุนการผลิตตัวละ 6,358 บาท มีกําไรเหนือตนทุนเงินสดตัวละ 6,752 บาท การผลิตลูกโค
เนื้ออายุ 2 ป จากแมโคลูกผสมมีตนทุนการผลิตตัวละ 8,851 บาท มีกําไรเหนือตนทุนเงินสดตัวละ
10,508 บาท เมื่อเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตลูกโคเนื้อจากแมโคพื้นเมืองและแมโค
ลูกผสม พบวา การผลิตลูกโคเนื้อจากแมโคลูกผสมใหผลตอบแทนสูงกวา
ณัฐณิชา เลิศล้ํา (2551, บทคัดยอ) ทําการศึกษาตลาดนัดโคกระบือในอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
ขอนแกน พบวา ชองทางตลาดของเกษตรกรสวนใหญจําหนายใหพอคารวบรวมโค โดยมีราคาอยูในชวง
34-45 บาท เฉลี่ย 40 บาท ปญหาที่เกษตรกรประสบคือขาดแคลนทุง หญา ราคาโคต่ํา
กชกร เดชะคําภูและคณะ (2552) ทําการศึกษาการเลี้ยงโคเนื้อในเขต 5 อําเภอ ของจังหวัด
นครพนม พบวาเกษตรกรเลี้ยงโคมาเปนเวลานาน สวนใหญนิยมเลี้ยงแบบปลอยใหหากินตามธรรมชาติ
ในที่นา ที่สาธารณะ จะทําการเสริมฟางขาวในชวงเชาและชวงเย็น ปลูกหญาเพื่อเลีย้ งโค คือ หญากินนี
หญารูซี และถั่วฮามาตา เปนตน
จรัส สวางทัพ (2552) ศึกษาการพัฒนาการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรโดย
วิธีการจัดการความรู กรณีศึกษา กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ ในเขตอําเภอคูเมือง และอําเภอบานกรวด จังหวัด
บุรีรัมย โดยกําหนดขุมความรูเปนขั้นบันได 5 ขั้น และยืนยันสภาพขั้นบันไดปจจุบันของกลุมผูเลี้ยงโค
เนื้อทั้งสองกลุม พบวา กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อที่มีสภาพการเลี้ยงโคอยูในระดับขั้นบันไดที่ต่ํากวาจะไดรับองค
ความรูในการยกระดับขั้นบันไดเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อจากกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อที่อยูในระดับขั้นบันไดที่
สูงกวา
การงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในดานการประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อของไทยทุกภูมิภาค ยังคงประสบ
ปญหาซึ่งเปนปญหาเกาๆ ที่ยังคงไมอาจแกไขไดในปจจุบัน โดยเฉพาะองคความรูที่เกษตรกรกลุมผูเลี้ยง
โคเนื้อมีความตองการเพื่อการพัฒนาการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อใหเกิดเปนอาชีพที่มั่งคง
กระบวนการจัดการความรูในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อจึงมีความสําคัญที่จะชวยแกปญหาของ
องคกร ทําใหเกิดการพัฒนาคน (เกษตรกร) พัฒนาองคกร (กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ) และพัฒนาการดําเนินการ
ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้ออยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป
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กรอบแนวคิดหรือทฤษฎีของแผนการวิจัย

การประกอบการเลี้ยง
โคเนื้อขุน ของกลุม
เกษตรกร
- การคัดเลือกโค
- อาหาร
- การจัดการเลี้ยงดู
- การปองกันรักษาโรค

การ
สัมภาษณ&
อภิปราย
กลุม

การวิเคราะหโดยใชหลัก
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิธีการการ
ประกอบอาชีพ
การเลี้ยงโคเนื้อ
ขุนผสมผสาน
ภูมิปญญาทองถิ่น
ทั้ง 4 ดาน

การยืนยันความ
นาเชื่อถือโดยปราชญ
เชี่ยวชาญ

ภาพประกอบ 2.2 กรอบแนวคิดการวิจัย

คุณคาวิธีการของ
ภูมิปญญาทองถิ่นตาม
หลักวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
บทเรียนภูมิปญญาดาน
การเลี้ยงโคเนื้อขุน
สําหรับเกษตรกร

บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
การศึกษาการพัฒนาการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนผสมผสานการใชภูมิปญญาทองถิ่น
กรณีศึกษา กลุมผูเลี้ยงโคขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัย
ไดศึกษาดําเนินการวิจัย ดังหัวขอตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมเปาหมาย
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก ผูรูภูมิปญญาทองถิ่นดาน
การเลี้ยงโค กระบือ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดใกลเคียง จํานวน 34 คน ไดมาโดยวิธีการเลือก
อยางเจาะจง (Purposive sampling)
กลุมเปาหมายสําหรับการยืนยันความนาเชื่อถือของภูมิปญญา ไดแก หมอสมุนไพรและ
ปราชญภูมิปญญาเชี่ยวชาญดานการเลี้ยงโคที่มีประสบการณ จํานวน 5 คน เลือกมาโดยวิธีแบบเจาะจง
กลุมเปาหมายสําหรับพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อขุน ไดแก กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อขุนบาน
สี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย มีสมาชิกจํานวน 12 คน (เปนกลุม
เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อขุนระยะที่ 1 คือ เลี้ยงโคเนื้อขุนเพื่อผลิตลูกผสมโคชาโรเลส)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เทคนิควิธีที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
1.1 การสัมภาษณเจาะลึก
1.2 การอภิปรายกลุม (Focus group)
1.3 การยืนยันรับรองภูมิปญญาทองถิ่นโดยหมอสมุนไพรและปราชญภูมิปญญาเชี่ยวชาญ
1.4 การตรวจสอบคุณคาเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
แบบสัมภาษณ เพื่อเก็บขอมูลบริบทดานการเลี้ยงโคเนื้อของกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนแบบ
สัม ภาษณแ บบกึ่ง โครงสร าง (Semi-structured Interview) เปน คําถามแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) และคําถามปลายเปด (Open-ended form) รวมจํานวน 37 ขอ
พื้นที่และสถานที่เก็บรวบรวมขอมูล
-พื้นที่เก็บรวบรวมขอมูล ไดแก พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย
-สถานที่เ ก็บ รวบรวมขอมูล ไดแก บานสี่เ หลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย
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การสรางและตรวจคุณภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
การสรางและตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เชน เอกสารที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
จัดการความรู องคกรชุมชน การเลี้ยงโคเนื้อ เปนตน
2. สรางแบบสัมภาษณใหมีสาระสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อเก็บขอมูลในดาน
บริบทดานการเลี้ยงโคเนื้อของกลุมเปาหมาย
3. นําแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม นําเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาเชิงประจักษ (Face validity) ประกอบดวย
3.1 นายธานินทร จุฑาทิพยชาติกุล ปศุสัตวจังหวัดบุรีรัมย สํานักงานปศุสัตวจังหวัดบุรีรัมย
3.2 นายบุญนาค อยูทองหลาง นักพัฒนาสังคม 7 ศูนยพัฒนาสังคม หนวย 26 จังหวัด
บุรีรัมย อําเภอ บานกรวด จังหวัดบุรีรัมย
3.3 นายปรัชญา สรรพานิช อาจารยระดับ 7 แผนกวิชาสัตวศาสตร วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีบุรีรัมย
4. ทําการปรับปรุงแบบสัมภาษณและแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพื่อ
นําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลคณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมคณะผูวิจัย เพื่อวางแผนการทํางาน
1.2 ประสานหน วยงานที่ มีข อมูล เครือข ายภูมิปญ ญา ไดแก สํ านัก พัฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด
บุรีรัมย สํานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดบุรีรัมย เพื่อรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นดานปศุสัตวในพื้นที ่
จังหวัดบุรีรัมย
2 ขั้นดําเนินการ
2.1 ตรวจสอบปราชญภูมิปญ ญาที่มีชีวิตอยูในพื้นที่จัง หวัดบุรีรัม ย เพื่อ ประสานงานให
เจาหนาที่ในทองที่อําเภอตางๆ นัดวัดเวลาสถานที่ในการจัดการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการอภิปรายกลุม
2.2 ประชุมชี้แจงสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เพื่อเก็บขอมูลบริบทกลุม เตรียมความพรอมในการใชภูมิปญญาทองถิ่น
ผสมผสานการประกอบการเลี้ยงโคเนื้อขุน
2.3 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลบริบทกลุมผูเลี้ยงโคขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ โดยการสัมภาษณ
เจาะลึกและเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นจากปราชญภูมิปญญาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย จํานวน
24 คน โดยการสัมภาษณเจาะลึก และอภิปรายกลุม (กลุมละ 8-10 คน)
2.4 รวบรวมองคความรูจากการสัมภาษณเจาะลึกและการอภิปรายกลุม โดยเกี่ยวของใน
ดานการคัดเลือกโค อาหาร การจัดการเลี้ยงดู และการปองกันรักษาโรค
2.5 นําขอมูลองครูภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดเสนอปราชญภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบดวยหมอ
สมุนไพรภูมิปญญา 2 คน และปราชญภูมิปญญาเชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อยืนยันความถูกตองนาเชื่อถือ
ประกอบดวย
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2.5.1 นายประกาศิต อําไพพิศ หมอสมุนไพรภูมิปญญา บานเลขที่ 7 หมูที่ 1
ตําบลสะแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
2.5.2 นายเหรียญ เจียมทอง หมอสมุนไพรภูมิปญญา บานเลขที่ 24 หมูท ี่ 2
บานหนองติ้ว ตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
2.5.3 นายผาย สรอยสระกลาง ปราชญภูมิปญญาเชี่ยวชาญ บานเลขที่ 158 หมูที่ 1
บานสระคูณ ตําบลโคกลาม อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
2.5.4 นายไพรัตน ชื่นศรี ปราชญภูมิปญญาเชี่ยวชาญ บานเลขที่ 99 หมูท ี่ 7
บานแสงจันทร ตําบลสนามชัย อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
2.5.5 นายสมบัติ เสริญไธสง ปราชญภูมิปญญาเชี่ยวชาญ บานเลขที่ 90 หมูที่ 3
ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
2.6 สรางวิธีการ การประกอบการเลี้ยงโคเนื้อขุนผสมผสานภูมิปญญาในดานตางๆ
ทั้ง 4 ดาน เพื่อใหสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อขุนนําไปปฏิบัติตาม
3 ขั้นสรุปผล
ทําการวิเคราะหขอมูล
3.1 การศึกษาผลลัพธที่ไดจากการใชวิธีการประกอบการเลี้ยงโคเนื้อขุนโดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่น ไดแก การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการประกอบอาชีพเลี้ยงโค วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสอบถาม
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก ความถี่ รอยละ
3.2 วิเคราะหตรวจสอบคุณคาภูมิปญญาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.3 สรุปองครูภูมิปญญาทองถิ่นในดานการคัดเลือกโค อาหาร การจัดการเลี้ยงดู และการ
ปองกันรักษาโรค ที่ใหผลลัพธที่ชัดเจนเปนบทเรียนภูมิปญญาทองถิ่น จัดพิมพเพื่อการเผยแพร
การตรวจสอบขอมูล
การตรวจสอบขอมูล ดําเนินการดังนี้
1. ขอมูลที่ไดจากการรวบรวม จากการสัมภาษณเจาะลึกและการอภิปรายกลุม โดยเกี่ยวของใน
ดานการคัดเลือกโค อาหาร การจัดการ และการปองกันรักษาโรค นําเสนอหมอสมุนไพรและปราชญ
ภูมิปญญาทองถิ่น
2. ตรวจสอบคุณคาภูมิปญญาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่รวบรวมได ทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
การศึกษาสภาพการประกอบการเลี้ยงโคเนื้อ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย
1. การศึกษาสภาพการประกอบการเลี้ยงโคเนื้อ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. การศึกษาการพัฒนาการประกอบการเลี้ยงโคเนื้อโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น จากการ
สัมภาษณเจาะลึกและการอภิปรายกลุม โดยเกี่ยวของในดานการคัดเลือกโค อาหาร การจัดการเลี้ยงดู
และการปองกันรักษาโรค ขอมูลที่ได ใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content
analysis)
3. องคความรูภ ูมิปญญาทองถิ่นทีผ่ านการตรวจสอบโดยหมอสมุนไพรและปราชญภูมิปญญา
ผูเชี่ยวชาญ และใชหลักการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอธิบายคุณคาพืชสมุนไพรตํารับยา นํามาสราง
บทเรียนภูมิปญญาดานการเลี้ยงดูโคเนื้อขุนสําหรับเกษตรกร โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content
analysis)

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาการพัฒนาการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนผสมผสานการใชภูมิปญญาทองถิ่น
กรณีศึกษา กลุมผูเลี้ยงโคขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
นําเสนอตามหัวขอตอไปนี้
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะห ผูวิจัยไดใชสัญลักษณทางสถิติ ในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
X  S.D. แทน คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. สภาพการเลี้ยงโคเนื้อของกลุมผูเลี้ยงโคขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
จากการสัมภาษณเกษตรกรสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อบานสี่เหลี่ยมเจริญ อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย โดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured interview) ไดผลการวิจัย ดังนี้
ตาราง 4.1 เพศของตอบแบบสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเ ลี้ยงโคเนื้อ (คน)
เพศ

จํานวนคน
12
12

จํานวนชาย
จํานวนหญิง
รวม

รอยละ
100
100

จากตาราง 4.1 เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับเพศของผูตอบแบบสัมภาษณ พบวา ผูตอบแบบสัมภาษณเปน
สมาชิกกลุมที่เปนเพศชายทั้งหมด (คิดเปนรอยละ 100)
ตาราง 4.2 อายุของตอบแบบสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ (ป)
อายุ

ป
อายุต่ําสุด
38
อายุสูงสุด
57
เฉลี่ย
45.33
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.382
จากตาราง 4.2 อายุของผูตอบแบบสัมภาษณกลุมบานสี่เหลี่ยมเจริญ อําเภอลําปลายมาศ มีอายุต่ําสุด
37 ป อายุสูงสุด 56 ป อายุคาเฉลี่ย เทากับ 45 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 5.382

34
ตาราง 4.3 ระดับการศึกษาของตอบแบบสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
รวม

จํานวนคน
5
1
5
1
12

รอยละ
41.7
8.3
41.7
8.3
100

จากตาราง 4.3 ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสัมภาษณ พบวา มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา
หรือต่ํากวา และมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละมากที่สุด เทากับ 41.7 รองลงมาไดแก มัธยมศึกษา
ตอนตน และระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา คิดเปนรอยละ 8.3 และ 8.3 ตามลําดับ
ตาราง 4.4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ (คน)
สมาชิกในครัวเรือน
จํานวนต่ําสุด
จํานวนสูงสุด
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน (คน)
1
7
4.42
1.881

จากตาราง 4.4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของสมาชิกกลุม อยูระหวาง 1 ถึง 7 คน มีจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 4.42 คน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.881
ตาราง 4.5 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ใชแรงงานของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ (คน)
สมาชิกในครัวเรือนที่ใชแรงงาน
จํานวนต่ําสุด
จํานวนสูงสุด
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน (คน)
1
6
3.08
1.881

จากตาราง 4.5 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ใชแรงงานของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ อยูระหวาง 1 ถึง 6
คน มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ใชแรงงานเฉลี่ย 3.08 คน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.881
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ตาราง 4.6 ของตอบแบบสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนือ้ (คน)
อาชีพหลัก
ทํานา/ ทําไร
เลี้ยงสัตว (โค)
รับจาง
คาขาย
อื่นๆ (รับราชการ)
รวม

จํานวนคน
11
1
12

รอยละ
91.7
8.3
100

จากตาราง 4.6 อาชีพหลักของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโค ประกอบอาชีพทํานาทําไรมากที่สุด คิดเปนรอยละ
91.7 รองลงมาไดแกประกอบอาชีพหลักอื่นๆ เชน มีอาชีพหลักรับราชการ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ
8.3
ตาราง 4.7 อาชีพรองอันดับหนึ่งของตอบแบบสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ
อาชีพรองอันดับหนึ่ง
ทํานา/ ทําไร
เลี้ยงสัตว (โค)
รับจาง
คาขาย
อื่นๆ
รวม

จํานวนคน
12
12

รอยละ
100
100

จากตาราง 4.7 อาชีพรองอันดับหนึ่งของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคบานสี่เหลี่ยมเจริญ ประกอบอาชีพเลี้ยงโค
ทุกคน คิดเปนรอยละ 100
ตาราง 4.8 อาชีพรองอันดับสองของตอบแบบสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ
อาชีพรองอันดับสอง
ทํานา/ ทําไร
เลี้ยงสัตว (โค)
รับจาง
คาขาย
อื่นๆ
รวม

จํานวนคน
1
5
1
12

รอยละ
14.3
71.4
14.3
100
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จากตาราง 4.8 อาชีพรองอันดับสองของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคบานสี่เหลี่ยมเจริญ รับจางคิดเปนรอยละ
มากที่สุด เทากับ 71.4 รองลงมาไดแก ทํานาทําไร และคาขาย คิดเปนรอยละ 14.3, และ 14.3
ตามลําดับ
ตาราง 4.9 อาชีพที่ทํารายไดสูงสุดของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ
อาชีพที่ทํารายไดสูงสุด
ทํานา/ ทําไร
รับจาง
คาขาย
รับราชการ
ทําสวนยางพารา
รวม

จํานวนคน
11
1
12

รอยละ
91.7
8.3
100

จากตาราง 4.9 อาชีพที่ทํารายไดสูงสุดของกลุมผูเลี้ยงโคบานสี่เหลี่ยมเจริญ พบวา ไดแก อาชีพทํานาทํา
ไร คิดเปนรอยละมากที่สุด เทากับรอยละ 91.7 รองลงมาไดแก รับราชการ คิดเปนรอยละ 8.3
ตาราง 4.10 รายไดตอเดือน (บาท) ของครัวเรือนสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ (โดยประมาณการ)
รายไดตอเดือนของครัวเรือนสมาชิก
รายไดต่ําสุด
รายไดสูงสุด
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน (บาท)
6,000
43,000
16,933.33
9,989.479

จากตาราง 4.10 รายไดตอเดือนของครัวเรือนสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อบานสี่เหลี่ยมเจริญ (โดยประมาณ
การ) อยูระหวาง 6,000 ถึง 43,000 บาท โดยมีคาเฉลี่ยรายไดตอเดือนของครัวเรือนเทากับ 16,933.33
บาท สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9,989.479 บาท
ตาราง 4.11 รายไดของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ (เฉลี่ยโดยประมาณการ)
เฉลี่ยรายไดของครัวเรือนสมาชิก
รายไดครัวเรือนตอเดือน
รายไดตอคนตอเดือน
รายไดตอคนตอป

จํานวน (บาท)
16,933.33
3,831.07
45,972.84

37
จากตาราง 4.11 รายไดครัวเรือนตอเดือน รายไดตอคนตอเดือน และรายไดตอคนตอป ของสมาชิกกลุมผู
เลี้ยงโคเนื้อ (โดยประมาณการ) กลุมบานสี่เหลี่ยมเจริญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 16,933.33 บาท 3,831.07
บาท และ 45,972.84 บาท ตามลําดับ
ตาราง 4.12 รายไดตอเดือน (บาท) จากอาชีพหลักของครัวเรือนสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ (โดยประมาณการ)
รายไดตอเดือนจากอาชีพหลักของครัวเรือน
รายไดต่ําสุด
รายไดสูงสุด
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน (บาท)
5,400
20,000
12,116.67
5,003.605

จากตาราง 4.12 รายไดตอเดือนจากอาชีพหลักของครัวเรือนสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อบานสี่เหลี่ยมเจริญ
(โดยประมาณการ) อยูระหวาง 5,400 ถึง 20,000 บาท โดยมีคาเฉลี่ยรายไดตอเดือนจากอาชีพหลักของ
ครัวเรือน เทากับ 12,116.67 บาท สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 5,003.605 บาท
ตาราง 4.13 รายไดตอเดือน (บาท) จากภาคเกษตรอื่นๆของครัวเรือนสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ (โดยประมาณการ)
รายไดตอเดือนจากจากภาคเกษตรอื่นๆของครัวเรือน
รายไดต่ําสุด
รายไดสูงสุด
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน (บาท)
500
8,000
2,083.33
2,011.256

จากตาราง 4.13 รายไดตอเดือนจากภาคเกษตรอื่นๆของครัวเรือนสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อบานสี่เหลี่ยม
เจริญ (โดยประมาณการ) ในภาพรวมอยูระหวาง 500 ถึง 8,000 บาท โดยที่กลุมมีคาเฉลี่ยรายไดตอเดือน
จากภาคเกษตรอื่นๆ ของครัวเรือน เทากับ 2,083.33 บาท สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2,011.256
บาท
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ตาราง 4.14 รายไดตอเดือน (บาท) จากนอกภาคเกษตรของครัวเรือนสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ (โดยประมาณการ)
รายไดตอเดือนจากนอกภาคเกษตรของครัวเรือน
รายไดต่ําสุด
รายไดสูงสุด
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน (บาท)
0
16,000
2,750.00
4,366.713

จากตาราง 4.14 รายไดตอเดือนจากนอกภาคเกษตรของครัวเรือนสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อบานสี่เหลี่ยมเจริญ
(โดยประมาณการ) อยูระหวาง 0 ถึง 16,000 บาท โดย มีคาเฉลี่ยรายไดตอเดือนจากนอกภาคเกษตรของ
ครัวเรือน เทากับ 2,750.00 บาท สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 4,366.713 บาท
ตาราง 4.15 รายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อตอป (บาท) ของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ (โดยประมาณการ)
รายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อตอป
รายไดต่ําสุด
รายไดสูงสุด
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน (บาท)
6,000
72,000
19,750.00
18,380.449

จากตาราง 4.15 รายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อตอปของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อบานสี่เหลี่ยมเจริญ
(โดยประมาณการ) อยูระหวาง 6,000 ถึง 72,000 บาท โดยมีคาเฉลี่ยรายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อตอปของ
สมาชิก เทากับ 19,750.00 บาท สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 18,380.449 บาท
ตาราง 4.16 พื้นที่ประกอบอาชีพทําการเกษตรของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ (ไร)
พื้นที่ประกอบอาชีพทําการเกษตรของสมาชิก
พื้นที่ต่ําสุด
พื้นที่สูงสุด
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน (ไร)
4
80
26.92
22.944

จากตาราง 4.16 พื้นที่ประกอบอาชีพทําการเกษตรของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อบานสี่เหลี่ยมเจริญอยู
ระหวาง 4 ถึง 80 ไร โดยมีคาเฉลี่ยพื้นที่ประกอบอาชีพทําการเกษตรของสมาชิก เทากับ 26.92 ไร สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 22.944 ไร
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ตาราง 4.17 ความรูสึกตอการเลี้ยงโคเนือ้ ในสภาวะปจจุบันของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ
ความรูส ึก
อยากเลี้ยงโคตอไป
ไมเลี้ยงตอเพราะจําหนายโคไมไดราคา
ไมอยากเลี้ยงโคเพราะมีอาชีพใหม
ไมเลี้ยงแลวขณะนี้
อื่นๆ (ระบุ...........)
รวม

จํานวน (คน)
12
12

รอยละ
100
100

จากตาราง 4.17 จากการสัมภาษณความรูสึกตอการเลี้ยงโคเนื้อในสภาวะปจจุบันของสมาชิกกลุม
ผูเลี้ยงโคเนื้อบานสี่เหลี่ยมเจริญ พบวา สมาชิกทุกคนมีความประสงคจะเลี้ยงโคเปนอาชีพเสริมตอไป คิด
เปนรอยละ 100
ตาราง 4.18 พื้นที่ที่ใชในการปลูกหญาอาหารสัตวของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ (ไร)
พื้นที่ที่ใชในการปลูกหญาอาหารสัตวของสมาชิก
พื้นที่ต่ําสุด
พื้นที่สูงสุด
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน (ไร)
0.50
5.00
1.4792
1.57559

จากตาราง 4.18 พื้นที่ที่ใชในการปลูกหญาอาหารสัตวของสมาชิกกลุมผูเ ลี้ยงโคเนื้อบานสี่เหลี่ยมเจริญอยู
ระหวาง 2 งาน ถึง 5 ไร โดยมีคาเฉลี่ยของพื้นที่ เทากับ 1.4792 ไร มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
1.57559 ไร
ตาราง 4.19 พื้นที่ที่ใชในการปลูกถั่วอาหารสัตวของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ (ไร)
พื้นที่ที่ใชในการปลูกถั่วอาหารสัตวของสมาชิก
พื้นที่ต่ําสุด
พื้นที่สูงสุด
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน (ไร)
0.25
0.25
0.25
0.00
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จากตาราง 4.19 สมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อมีพื้นที่ที่ใชในการปลูกถั่วอาหารสัตวจํานวน 2 ราย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 1 งาน ทั้งนี้เกษตรกรบางรายกลาววาไมไดแยกพื้นที่ปลูกถั่วอาหารสัตว โดยไดปลูกผสมกับหญา
อาหารสัตว
ตาราง 4.20 พืชอาหารสัตวที่ใชของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ
พืชอาหารสัตวที่ใชของสมาชิก
หญารูซี่
หญากินนีสีมวง
หญาขน
ถั่วเซนโตรซีมา
ถั่วสไตโล
รวมผูเลือกคําตอบ

จํานวน (คน)
10
9
4
2
25

รอยละ
40.0
36.0
16.0
8.0
100

จากตาราง 4.20 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเกี่ยวกับพืชอาหารสัตวที่ใชปลูกเลี้ยงโค พบวา
ปลูกหญารูซี่มากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมาไดแก หญากินนีสีมวง หญาขน และถั่วสไตโล คิด
เปนรอยละ 36.0, 16.0 และ 8.0 ตามลําดับ สมาชิกปลูกหญารูซี่มากกวาปลูกหญากินนีสีมวง ทั้งนี้เพราะ
มีพื้นที่ปลูกมากกวาและการดูแลหญารูซี่งายกวา
ตาราง 4.21 แหลงน้ําสําหรับเลี้ยงสัตวของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ
แหลงน้ําสําหรับเลี้ยงสัตวของสมาชิก
มี
ไมมี
รวม

จํานวน (คน)
12
12

รอยละ
100
100

จากตาราง 4.21 จากการสัมภาษณแหลงน้ําสําหรับเลี้ยงสัตวของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ พบวาสมาชิก
ทุกคน ทุกกลุมมีแหลงน้ําสําหรับเลี้ยงโค
ตาราง 4.22 ทําเลเลี้ยงสัตวธรรมชาติของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ
ทําเลเลี้ยงสัตวธรรมชาติของสมาชิก
มี
ไมมี
รวม

จํานวน (คน)
9
3
12

รอยละ
75.0
25.0
100
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จากตาราง 4.22 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเกี่ยวกับทําเลเลี้ยงสัตวธรรมชาติ พบวา มีทําเล
เลี้ยงสัตวธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 75 และไมมีทําเลเลี้ยงสัตวธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 25.0
ตาราง 4.23 พื้นที่ทําเลเลี้ยงสัตวของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ (ไร)
พื้นทีท่ ําเลเลี้ยงสัตวของสมาชิก

จํานวน (ไร)
1
50
12.56
16.890

พื้นที่ต่ําสุด
พื้นที่สูงสุด
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากตาราง 4.23 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลีย้ งโคเนื้อที่มีทําเลเลี้ยงสัตวธรรมชาติ 9 ราย มีพื้นที่
ระหวาง 1 ถึง 50 ไร มีพื้นที่มีคาเฉลี่ยพื้นที่ทําเลเลี้ยงสัตวของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ เทากับ 12.56 ไร
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 16.890 ไร
ตาราง 4.24 จํานวนโคที่เลี้ยงของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ (ตัว)
พันธุโค
โคพื้นเมือง
โคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง
โคลูกผสมอินดูบราซิล-พื้นเมือง
โคลูกผสมชาโรเลส-บราหมัน-พื้นเมือง

ต่ําสุด
0
1
0
0

สูงสูด
4
10
2
7

จํานวนโค (ตัว)
รวม
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
18
1.50
1.732
39
3.25
2.417
3
0.25
0.622
31
2.58
2.021

จากตาราง 4.24 จํานวนโคพื้นเมืองที่เลี้ยงของสมาชิกกลุมบานสี่เหลี่ยมเจริญ อยูระหวาง 0 ถึง 4 ตัว มี
จํานวน 18 ตัว มีคาเฉลี่ย 1.50 ตัว สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.732 ตัว
จํานวนโคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมืองที่เลี้ยงของสมาชิกกลุมบานสี่เหลี่ยมเจริญ อยูระหวาง 1 ถึง 10 ตัว มี
จํานวน 39 ตัว มีคาเฉลี่ย 3.25 ตัว สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.417 ตัว
จํานวนโคลูกผสมอินดูบราซิล-พื้นเมืองที่เลี้ยงของสมาชิกกลุมบานสี่เหลี่ยมเจริญ อยูระหวาง 0 ถึง 2 ตัว
มีจํานวน 3 ตัว มีคาเฉลี่ย 0.25 ตัว สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.622 ตัว
จํานวนโคลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมืองที่เลี้ยงของสมาชิกกลุมบานสี่เหลี่ยมเจริญ อยูระหวาง 0 ถึง 7 ตัว มี
จํานวน 31 ตัว มีคาเฉลี่ย 2.58 ตัว สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.021 ตัว
ทั้งนี้สมาชิกกลุมมีโคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมืองมากที่สุด รองลงมาไดแก โคลูกผสมชาโรเลส-บราหมันพื้นเมือง
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ตาราง 4.25 จํานวนลูกโคที่เลี้ยง (จําแนกตามอายุ) ของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ (ตัว)
จําแนกโคตามอายุ
ลุกโค (อายุต่ํากวา 1 ป)
โครุน (อายุ 1 – 2 ป)
โคพันธุ (อายุ 2 ปขึ้นไป)

ต่ําสุด
0
0
0

เพศผู
สูงสูด รวม คาเฉลี่ย
2
13
1.08
3
9
.75
0
0
.00

S.D.

.793
.965
.000

ต่ําสุด
0
0
1

เพศเมีย
สูงสูด รวม คาเฉลี่ย
2
7
.58
2
11
.92
9
51
4.25

จากตาราง 4.25 จํานวนลูกโคเพศผูที่เลี้ยง (อายุต่ํากวา 1 ป) ของสมาชิกกลุมบานสี่เหลี่ยมเจริญ มี
จํานวนอยูระหวาง 0 ถึง 2 ตัว รวมทั้งหมด 13 ตัว มีคาเฉลี่ย 1.08 ตัว สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
0.793 ตัว จํานวนลูกโคเพศเมียที่เลี้ยง (อายุต่ํากวา 1 ป) ของสมาชิกกลุมบานสี่เหลี่ยมเจริญ มีจํานวน
อยูระหวาง 0 ถึง 2 ตัว รวมทั้งหมด 7 ตัว มีคาเฉลี่ย 0.58 ตัว สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.669 ตัว
จํานวนลูกโคเพศผูที่เลี้ยง (อายุ 1 - 2 ป) ของสมาชิกกลุมบานสี่เหลี่ยมเจริญ มีจํานวนอยูระหวาง 0 ถึง 3
ตัว รวมทั้งหมด 9 ตัว มีคาเฉลี่ย 0.75 ตัว สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.965 ตัว จํานวนลูกโคเพศ
เมียที่เลี้ยง (อายุ 1 - 2 ป) ของสมาชิกกลุมบานสี่เหลีย่ มเจริญ มีจํานวนอยูระหวาง 0 ถึง 2 ตัว รวม
ทั้งหมด 11 ตัว มีคาเฉลี่ย 0.92 ตัว สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.669 ตัว
จํานวนลูกโคเพศผูที่เลี้ยง (อายุ 2 ปขึ้นไป) ของสมาชิกกลุมบานสี่เหลี่ยมเจริญ ไมมี สวนจํานวนลูกโคเพศ
เมียที่เลี้ยง (อายุ 2 ปขึ้นไป) ของสมาชิกกลุมบานสี่เหลี่ยมเจริญ มีจํานวนอยูระหวาง 1 ถึง 9 ตัว รวม
ทั้งหมด 51 ตัว มีคาเฉลี่ย 4.25 ตัว สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.137 ตัว
ตาราง 4.26 จํานวนโคที่เลี้ยงของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อรวมทุกขนาดทุกเพศ (ตัว)
จํานวนโคที่เลี้ยงของสมาชิก
รวมโคทุกขนาดทุกเพศ

ต่ําสุด

สูงสูด

รวม

คาเฉลี่ย

S.D.

1

17

91

7.58

4.144

จากตาราง 4.26 จํานวนโคที่เลี้ยงของสมาชิกรวมทุกขนาดทุกเพศ พบวา จํานวนโคที่เลี้ยงของสมาชิก
รวมทุกขนาดทุกเพศ ระหวาง 1 ถึง 17 ตัว มีจํานวนทั้งสิ้น 91 ตัว มีคาเฉลี่ย เทากับ 7.58 ตัว
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 4.144 ตัว
ตาราง 4.27 ระยะเวลาที่เลี้ยงโคของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ (ป)
ระยะเวลาที่เลี้ยงโคของสมาชิก
เวลาต่ําสุด
เวลาสูงสุด
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน (ป)
2
30
9.33
8.150

S.D.

.669
.669
2.137
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จากตาราง 4.27 จากการสัมภาษณระยะเวลาที่เลีย้ งโคของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ พบวาสมาชิกกลุม
บานสี่เหลี่ยมเจริญ เลี้ยงโคมานานระหวาง 2 ถึง 30 ป มีคาเฉลี่ย เทากับ 9.33 ป สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 8.150 ป
ตาราง 4.28 วิธีการเพิ่มจํานวนโคเนื้อของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ
วิธีการเพิ่มจํานวนโคเนื้อของสมาชิก
ซื้อมา
ผสมเองภายในฝูงของตน
ผสมโดยใชพอพันธุรับจาง
ผสมเทียม
ไดรับมรดกหรือโดยเสนหา
รวมผูเลือกคําตอบ

จํานวน (คน)
9
12
2
23

รอยละ
39.1
52.2
8.7
100

จากตาราง 4.28 จากการสัมภาษณเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มจํานวนโคเนื้อของสมาชิกกลุม ผูเลี้ยงโคเนื้อ พบวา
กลุมบานสี่เหลี่ยมเจริญ พบวา วิธีการเพิ่มจํานวนโคโดยใชวิธีผสมเทียมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.2
รองลงมาไดแก วิธีการซื้อมา และเพิ่มจํานวนโดยไดรับมรดกหรือโดยเสนหา คิดเปนรอยละ 39.1 และ
8.7 ตามลําดับ
ตาราง 4.29 ความสําคัญของการมีโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ
ความสําคัญของการมีโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อของสมาชิก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
รวม

จํานวน (คน)
5
3
4
12

รอยละ
41.7
25.0
33.3
100

จากตาราง 4.29 จากการสัมภาษณถึงความสําคัญของการมีโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อของสมาชิกกลุมผูเลี้ยง
โคเนื้อ พบวา สมาชิกใหความสําคัญของการมีโรงเรือน คิดเปนรอยละสูงสุด คือ อยูในระดับมากที่สุด
เทากับ รอยละ 41.7 รองลงมา อยูในระดับปานกลาง และระดับมาก คิดเปนรอยละ 33.3 และ 25.0
ตามลําดับ
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ตาราง 4.30 โรงเรือนหรือคอกสําหรับเลี้ยงโคเนื้อของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ
โรงเรือนหรือคอกสําหรับเลี้ยงโคเนื้อ
มี
ไมมี
รวม

จํานวน (คน)
12
12

รอยละ
100.0
100.0

จากตาราง 4.30 สมาชิกผูเลี้ยงโคเนื้อทุกคน มีโรงเรือนหรือคอกสําหรับเลี้ยงโคเนื้อ
ตาราง 4.31 สภาพโรงเรือนหรือคอกสําหรับเลี้ยงโคเนื้อของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ
สภาพโรงเรือนหรือคอกสําหรับเลี้ยงโคเนื้อของสมาชิก
สรางในบริเวณบาน
สรางใตถุนบาน
สรางในพื้นที่ทุงนา
รวม

จํานวน (คน)
7
1
4
12

รอยละ
58.3
8.3
33.3
100.0

จากตาราง 4.31 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุม ผูเลี้ยงโคเกี่ยวกับสภาพโรงเรือนหรือคอกสําหรับเลี้ยง
โคเนื้อ พบวา สมาชิกสรางโรงเรือนหรือคอกสําหรับเลี้ยงโคเนื้อในบริเวณบานมากที่สุด คิดเปนรอยละ
58.3 รองลงมา ไดแก สมาชิกสรางโรงเรือนหรือคอกสําหรับเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ทุงนาหรือกระทอมนา
และสมาชิกสรางโรงเรือนหรือคอกสําหรับเลี้ยงโคเนื้อใตถุนบาน คิดเปนรอยละ 33.3 และ 8.3 ตามลําดับ
ตาราง 4.32 การจัดทํารางหรือที่ใหฟางและหญาในคอกโคของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ
การจัดทํารางหรือที่ใหฟางและหญาในคอกโคของสมาชิก
จัดทํา
ไมจัดทํา
รวม

จํานวน (คน)
12
12

จากตาราง 4.32 สมาชิกผูเลี้ยงโคเนื้อทุกคน จัดทํารางหรือที่ใหฟางและหญาในคอกโค

รอยละ
100.0
100.0
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ตาราง 4.33 การจัดทํารางหรือที่ใหอาหารขนในคอกของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ
การจัดทํารางหรือที่ใหอาหารขนในคอกของสมาชิก
จัดทํา
ไมจัดทํา
รวม

จํานวน (คน)
12
12

รอยละ
100.0
100.0

จากตาราง 4.33 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเกี่ยวกับการจัดทํารางหรือที่ใหอาหารขนในคอก
พบวาสมาชิกกลุมบานสี่เหลี่ยมเจริญทุกคน ไดจัดทํารางหรือที่ใหอาหารขนในคอก คิดเปนรอยละ 100.0
ตาราง 4.34 การจัดทํารางหรือที่ใหอาหารแรธาตุในคอกของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ
การจัดทํารางหรือที่ใหอาหารแรธาตุในคอกของสมาชิก
จัดทํา
ไมจัดทํา
รวม

จํานวน (คน)
12
12

รอยละ
100.0
100.0

จากตาราง 4.34 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเกี่ยวกับการจัดทํารางหรือที่ใหอาหารแรธาตุใน
คอก พบวาสมาชิกกลุมบานสี่เหลี่ยมเจริญทุกคน ไดจัดทํารางหรือที่ใหอาหารแรธาตุในคอก คิดเปน รอย
ละ 100.0
ตาราง 4.35 การดูสัดโคของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ
การจัดทํารางหรือที่ใหอาหารแรธาตุในคอกของสมาชิก
ไมเปน
เปน
รวม

จํานวน (คน)
12
12

รอยละ
100.0
100.0

จากตาราง 4.35 สมาชิกผูเลี้ยงโคเนื้อทุกคน สามารถดูการเปนสัด (Heat or Estrus) ของแมโคได จาก
คําถามปลายเปดที่สมาชิกใหรายละเอียดการดูการเปนสัด โดยเรียงตามความถี่จากมากไปหานอย
ดังตาราง 4.36 ตอไปนี้
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ตาราง 4.36 ลักษณะอาการแมโคเปนสัดที่สังเกตโดยสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโค
อาการของแมโค
รองเสียงดังบอยๆ
ขึ้นขี่ตัวอื่น
อวัยวะเพศบวมแดง
มีน้ําเมือกไหลออกมาจากชองคลอด
ไมกินหญา ไมกินอาหาร
กระวนกระวาย
วิ่งไลตัวอืน่

ความถี่
12
11
8
6
3
3
1

อันดับ
1
2
3
4
5
6
7

จากตาราง 4.36 สมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคจะสังเกตลักษณะอาการเปนสัดของแมโค จากการแจกแจงความถี่
จัดอันดับจากมากไปหานอย มีอาการดังนี้ รองเสียงดังบอยๆ ขึ้นขี่ตัวอื่น มีอวัยวะเพศบวมแดง
มีน้ําเมือกไหลออกมาจากชองคลอด ไมกินหญาไมกินอาหาร กระวนกระวาย และวิ่งไลตัวอื่น ตามลําดับ
ตาราง 4.37 การผสมพันธุแมโคของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ
การผสมพันธุแมโคของสมาชิก
ใชพอพันธุของตน
ใชพอพันธุรับจาง
ใชการผสมเทียม
รวม

จํานวน (คน)
12
12

รอยละ
100.0
100.0

จากตาราง 4.37 พบวาสมาชิกกลุม ผูเลี้ยงโคเนื้อกลุมบานสี่เหลี่ยมเจริญทุกคนผสมพันธุแมโคโดยวิธี
ผสมเทียม (คิดเปนรอยละ 100)
ตาราง 4.38 คาบริการผสมเทียมพันธุแมโคเนื้อโดยเจาหนาที่ปศุสัตว (บาท)
คาบริการผสมเทียมพันธุแมโคเนื้อโดยเจาหนาที่ปศุสัตว
ราคาต่ําสุด
ราคาสูงสุด
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน (บาท)
300
300
300
0.000

จากตาราง 4.38 สมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อที่ผสมพันธุแมโคโดยวิธีผสมเทียม จะตองจายคาบริการเปนเงิน
300 บาท
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ตาราง 4.39 ปญหาที่ประสบจากการไดลูกที่เกิดจากการผสมเทียม
ปญหาที่ประสบจากการไดลูกที่เกิดจากการผสมเทียม
แมโคคลอดออกไมงาย
ไดแตลูกโคเพศผู
อื่นๆ (ไมมีปญหา)
รวม

จํานวน (คน)
7
5
12

รอยละ
58.3
41.7
100.0

จากตาราง 4.39 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเกี่ยวกับปญหาที่ประสบจากการไดลูกที่เกิดจาก
การผสมเทียม พบวา ลูกที่เกิดมาไดแตลูกเพศผู คิดเปนรอยละสูงสุด เทากับรอยละ 58.3 รองลงมา ไดแก
ไมประสบปญหา คิดเปนรอยละ 41.7
ตาราง 4.40 ลักษณะลูกโคที่เกิดใหมแตกตางจากเดิม
ลักษณะลูกโคที่เกิดใหมแตกตางจากเดิม
ไมแตกตาง
แตกตาง
รวม

จํานวน (คน)
3
9
12

รอยละ
25.0
75.0
100.0

จากตาราง 4.40 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ เกี่ยวกับลักษณะลูกโคที่เกิดใหม พบวา มี
ความแตกตาง คิดเปนรอยละ 75.0 และไมมีความแตกตาง คิดเปนรอยละ 25.0
ตาราง 4.41 ความแตกตางของลูกโคเกิดใหม
ความแตกตางของลูกโคเกิดใหม
ลูกโคที่เกิดใหม มีขนาดใหญกวาเดิม
ลูกโคที่เกิดใหม มีสายเลือดตางจากเดิม
ลูกโคที่เกิดใหม มีอื่นๆ (สีขนเปลี่ยน)

รวม

จํานวน (คน)
8
9
17

รอยละ
47.1
52.9
100.0

จากตาราง 4.41 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ เกี่ยวกับความแตกตางของลูกโคเกิดใหมที่
แตกตางจากเดิม พบวา ลูกโคที่เกิดใหมมสี ายเลือดตางจากเดิม คิดเปนรอยละสูงสุด เทากับ รอยละ 52.9
รองลงมา ไดแก ลูกโคที่เกิดใหม มีขนาดใหญกวาเดิม คิดเปนรอยละ 47.1
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ตาราง 4.42 สายเลือดของลูกโคเกิดใหม
สายเลือดของลูกโคเกิดใหม
บราหมัน
ชาโรเลส
รวม

จํานวน (คน)
8
8

รอยละ
100.0
100.0

จากตาราง 4.42 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคที่กลาววาลูกโคที่เกิดใหมมีสายเลือดแตกตางจาก
เดิม พบวา จากผูตอบ 8 ราย คิดเปนรอยละ 100 เปนสายเลือดของโคพันธุชาโรเลส
ตาราง 4.43 กรณีใชผสมเทียม มีปญหาการผสมติดยาก
กรณีใชผสมเทียม มีปญหาการผสมติดยาก
ไมมีปญหา
มีปญหา
รวม

จํานวน (คน)
12
12

รอยละ
100.0
100.0

จากตาราง 4.43 จากการสัมภาษณสมาชิกที่ใชการผสมพันธุแมโคโดยวิธีผสมเทียม พบวา สมาชิกทุกคน
ใหคําตอบวามีปญหาการผสมติดยาก
ตาราง 4.44 จํานวนครั้งที่ผสมพันธุแมโคเนื้อแลวยังผสมไมติด (ครั้ง)
จํานวนครั้งที่ผสมพันธุแมโคเนื้อแลวยังผสมไมติด
จํานวนต่ําสุด
จํานวนสูงสุด
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน (ครั้ง)
2
3
2.58
0.515

จากตาราง 4.44 จากการสัมภาษณสมาชิกที่ใชการผสมพันธุแมโคโดยวิธีผสมเทียม พบวา จะตองผสมซ้ํา
2 ถึง 3 ครั้ง จึงจะผสมติด มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.58 ครั้ง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.515 ครั้ง
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ตาราง 4.45 การใหถั่วอาหารสัตว
การใหถั่วอาหารสัตว
ให
ไมให
รวม

จํานวน (คน)
2
10
12

รอยละ
16.7
83.3
100.0

จากตาราง 4.45 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเกี่ยวกับการใหถั่วอาหารสัตวแกโค พบวา
สมาชิกตอบวาไมไดใหถั่วอาหารสัตวแกโคกิน คิดเปนรอยละ 83.3
ตาราง 4.46 การพิจารณาในการเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว
การพิจารณาในการเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว
การเก็บเกี่ยวหญาสดหรือถั่วสดดูอายุ
การเก็บเกี่ยวหญาสดหรือถั่วสดดูปริมาณ
การเก็บเกี่ยวหญาสดหรือถั่วสดดูความนากิน
รวม

จํานวน (คน)
5
4
8
17

รอยละ
29.4
23.5
47.1
100.0

จากตาราง 4.46 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเกี่ยวกับหลักในการพิจารณาในการเก็บเกี่ยวพืช
อาหารสัตว พบวา พิจารณาเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตวจากการดูความนากิน คิดเปนรอยละสูงสุด เทากับ
รอยละ 47.1 รองลงมา ไดแกพิจารณาเก็บเกี่ยวจากการดูอายุของพืชอาหารสัตว และพิจารณาเก็บเกี่ยว
จากการดูประมาณพืชอาหารสัตว คิดเปนรอยละ 29.4 และ 23.5 ตามลําดับ
ตาราง 4.47 อายุการเก็บเกี่ยวหญาอาหารสัตว (วัน)
อายุการเก็บเกี่ยวหญาอาหารสัตว
เวลาต่ําสุด
เวลาสูงสุด
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน (วัน)
45
60
57.5
5.839

จากตาราง 4.47 จากการสัมภาษณเกี่ยวกับอายุเก็บเกี่ยวหญาอาหารสัตว พบวา อยูในชวงอายุระหวาง
45-60 วัน มีอายุเฉลี่ย เทากับ 57.5 วัน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 5.839 วัน
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ตาราง 4.48 อายุการเก็บเกี่ยวถั่วอาหารสัตว (วัน)
อายุการเก็บเกี่ยวถั่วอาหารสัตว
เวลาต่ําสุด
เวลาสูงสุด
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน (วัน)
60
60
60
0.00

จากตาราง 4.48 จากการสัมภาษณเกี่ยวกับอายุเก็บเกี่ยวถั่วอาหารสัตว พบวา สมาชิกที่ใหถั่วอาหารสัตว
แกโค จะเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุ 60 วัน
ตาราง 4.49 แหลงอาหารหยาบฟางขาว
แหลงอาหารหยาบฟางขาว
เก็บไวหลังเก็บเกี่ยวขาวเสร็จ
รวม

จํานวน (คน)
12
12

รอยละ
100.0
100.0

จากตาราง 4.49 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเกี่ยวกับแหลงฟางขาว พบวาสมาชิกทุกคนจะ
เก็บฟางขาวไวหลังเก็บเกี่ยวขาวแลว
ตาราง 4.50 แหลงหญาสด
แหลงหญาสด
ปลูกเอง
รวม

จํานวน (คน)
12
12

รอยละ
100.0
100.0

จากตาราง 4.50 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเกี่ยวกับแหลงหญาสด พบวาสมาชิกทุกคนตอบ
วาปลูกเอง
ตาราง 4.51 แหลงหญาแหง
แหลงหญาแหง
ตากใหแหงเก็บไวเอง
อื่นๆ (ไมไดทํา)
รวม

จํานวน (คน)
12
12

รอยละ
100.0
100.0
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จากตาราง 4.51 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเกี่ยวกับแหลงหญาแหง พบวาสมาชิกทุกคนใน
กลุมบานสี่เหลี่ยมเจริญมีการทําหญาแหงโดยการตากหญาใหแหงเก็บไวใชเลี้ยงโค
ตาราง 4.52 แหลงถั่วอาหารสัตว
แหลงถั่วอาหารสัตว
ปลูกเอง
อื่นๆ (ไมไดให)
รวม

จํานวน (คน)
2
10
12

รอยละ
16.7
88.3
100.0

จากตาราง 4.52 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเกี่ยวกับแหลงถั่วอาหารสัตว พบวา สมาชิกตอบวา
ไมไดใหถั่วอาหารสัตว คิดเปนรอยละ 88.3 และตอบวาปลูกเอง คิดเปนรอยละ 16.7
ตาราง 4.53 การใหอาหารขน
การใหอาหารขน
ใหโคกินในคอกทุกวัน
ใหโคกินเกือบทุกวัน
ใหโคกินนานๆ ครั้ง
ไมเคยใหเลย
รวม

จํานวน (คน)
4
3
5
12

รอยละ
33.3
25.0
41.7
100.0

จากตาราง 4.53 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับการใหอาหารขนแกโค พบวาสมาชิก
ทุกคนของกลุมบานสี่เหลี่ยมเจริญมีการใหอาหารขนแกโคแตลักษณะการใหแตกตางกัน โดย สมาชิกให
กินนานๆ ครั้ง คิดเปนรอยละสูงสุด เทากับรอยละ 41.75 รองลงมา ไดแก ใหโคกินในคอกทุกวัน และให
กินเกือบทุกวัน คิดเปนรอยละ 33.3 และ 25.0 ตามลําดับ
ตาราง 4.54 แหลงอาหารขน
แหลงอาหารขน
ซื้ออาหารโคสําเร็จรูปมาใหโคกิน
ซื้อวัตถุดิบอาหารสัตวมาผสมกับอาหารสําเร็จรูปที่ซื้อมา
ซื้อวัตถุดิบอาหารสัตวมาผสมกับหัวอาหารที่ซื้อมา
อื่นๆ (ไมไดให)
รวม

จํานวน (คน)
11
1
12

รอยละ
91.7
8.3
100.0
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จากตาราง 4.54 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับแหลงอาหารขน พบวา สมาชิกซื้อ
อาหารโคเนื้อสําเร็จรูปมาใหกิน คิดเปนรอยละสูงสุด เทากับรอยละ 91.7 รองลงมา ไดแก และซื้อวัตถุดิบ
อาหารสัตวมาผสมกับอาหารสําเร็จรูปที่ซื้อมาใหกิน คิดเปนรอยละ 8.3
ตาราง 4.55 แหลงน้ําที่ผูเลี้ยงนํามาใหโคกิน
แหลงน้ําที่ผูเลี้ยงนํามาใหโคกิน
น้ําที่ตักมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ อาทิ บอน้ํา หนองน้ํา ฯลฯ
น้ําฝนที่เก็บไว
น้ําประปา
รวม

จํานวน (คน)
8
2
2
12

รอยละ
66.7
16.7
16.7
100.0

จากตาราง 4.55 แหลงน้ําที่สมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคนํามาใหสัตวกิน มาจากน้ําที่ตักมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ
อาทิ บอน้ํา หนองน้ํา ฯลฯ คิดเปนรอยละสูงสุด เทากับ 66.7 รองลงมาไดแก มาจากน้ําประปา และ
มาจากน้ําฝนที่เก็บไว คิดเปนรอยละ 16.7 และ 16.7 ตามลําดับ
ตาราง 4.56 การใหอาหารแรธาตุแกโค
การใหอาหารแรธาตุแกโค
ซื้ออาหารแรธาตุกอนมาใหโคกิน
อื่นๆ (ไมไดให)
รวม

จํานวน (คน)
12
12

รอยละ
100.0
100.0

จากตาราง 4.56 จากการสัมภาษณสมาชิกผูเลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับการใหอาหารแรธาตุแกโค พบวา
สมาชิทุกคนซื้ออาหารแรธาตุกอนมาใหโคกิน คิดเปนรอยละ 100
ตาราง 4.57 ชวงเวลาการใหอาหารเชาแกโค
ชวงเวลาการใหอาหารเชาแกโค
เวลา 06.00 น.
เวลา 07.00 น.
เวลา 08.00 น.
เวลา 09.00 น.
รวม

จํานวน (คน)
1
6
4
1
12

รอยละ
8.3
50.0
33.3
8.3
100.0

53
จากตาราง 4.57 สัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับชวงเวลาการใหอาหารเชาแกโคเนื้อ เวลา
07.00 น. คิดเปนรอยละสูงสุด เทากับรอยละ 50.0 รองลงมา ไดแก เวลา 08.00 น. คิดเปนรอยละ 3.3
ประมาณไดวา ใหอาหารเชา อยูในชวงเวลา 07.00-08.00 น.
ตาราง 4.58 ชวงเวลาการใหอาหารบายแกโค
ชวงเวลาการใหอาหารเชาแกโค
เวลา 12.00 น.
เวลา 13.00 น.
เวลา 14.00 น.
เวลา 15.00 น.
รวม

จํานวน (คน)
3
9
12

รอยละ
25.0
75.0
100.0

จากตาราง 4.58 สัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับชวงเวลาการใหอาหารบายแกโคเนื้อ เวลา
13.00 น. คิดเปนรอยละสูงสุด เทากับรอยละ 75.0 รองลงมา ไดแก เวลา 12.00 น. คิดเปนรอยละ 25.0
ประมาณไดวา อาหารบาย อยูในชวงเวลา 12.00-13.00 น.
ตาราง 4.59 ชวงเวลาการใหอาหารเย็นแกโค
ชวงเวลาการใหอาหารเย็นแกโค
เวลา 16.00 น.
เวลา 17.00 น.
เวลา 18.00 น.
เวลา 19.00 น.
รวม

จํานวน (คน)
2
5
5
12

รอยละ
16.7
41.7
41.7
100.0

จากตาราง 4.59 สัมภาษณสมาชิกกลุม ผูเลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับชวงเวลาการใหอาหารเย็นแกโคเนื้อ เวลา
17.00 น. และ 18.00 น. คิดเปนรอยละสูงสุด เทากับรอยละ 41.7 รองลงมา ไดแก เวลา 16.00 น.
คิดเปนรอยละ 16.7 ประมาณไดวา อาหารบาย อยูในชวงเวลา 17.00-18.00 น.
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ตาราง 4.60 จํานวนฟางขาวที่ใหแกโค (กิโลกรัมตอตัว)
จํานวนฟางขาวที่ใหแกโค
จํานวนต่ําสุด
จํานวนสูงสุด
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน (กิโลกรัม/ตัว)
3
6
3.92
1.165

จากตาราง 4.60 สัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับจํานวนฟางขาวที่ใหแกโค (กิโลกรัมตอตัว)
พบวา สมาชิกใหฟางขาวแกโคกิน อยูในชวง 3-6 กิโลกรัมตอตัว โดยใหฟางขาวเฉลี่ย เทากับ 3.92
กิโลกรัม/วัน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.165 กิโลกรัมตอตัว
ตาราง 4.61 จํานวนพืชอาหารสัตวสดที่ใหแกโค (กิโลกรัมตอตัว)
จํานวนพืชอาหารสัตวสดที่ใหแกโค
จํานวนต่ําสุด
จํานวนสูงสุด
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน (กิโลกรัม/ตัว)
10
20
14.58
3.965

จากตาราง 4.61 สัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับจํานวนพืชอาหารสัตวสดที่ใหแกโค (กิโลกรัม
ตอตัว) พบวา สมาชิกใหพืชอาหารสัตวสดแกโคกิน อยูในชวง 10-20 กิโลกรัมตอตัว โดยใหพืชอาหารสัตว
สดเฉลี่ยจํานวน เทากับ 14.58 กิโลกรัม/ตัว สวนเบี่ยงเยนมาตรฐาน เทากับ 3.965 กิโลกรัมตอตัว
ตาราง 4.62 จํานวนอาหารขนที่ใหแกโค (กิโลกรัมตอตัว)
จํานวนอาหารขนที่ใหแกโค
จํานวนต่ําสุด
จํานวนสูงสุด
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน (กิโลกรัม/ตัว)
1.00
3.00
2.00
0.86603

จากตาราง 4.62 สัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับจํานวนอาหารขนที่ใหแกโค (กิโลกรัมตอตัว)
พบวา สมาชิกใหอาหารขนแกโคกิน อยูในชวง 1-3 กิโลกรัมตอตัว โดยใหอาหารขนเฉลี่ยจํานวน
2 กิโลกรัม/ตัว สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.86603 กิโลกรัมตอตัว
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ตาราง 4.63 เวลาใหฟางขาวแกโค
เวลาใหฟางขาวแกโค
เวลา 06.00 น.
เวลา 07.00 น.
เวลา 08.00 น.
เวลา 09.00 น.
เวลา 17.00 น.
เวลา 18.00 น.
รวม

จํานวน (คน)
1
7
3
1
12

รอยละ
8.3
58.3
25.0
8.3
100.0

จากตาราง 4.63 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเกี่ยวกับเวลาที่ใหฟางขาวแกโค พบวา เวลาใน
การใหอาหารฟางขาวแกโค คือ เวลา 07.00 น. คิดเปนรอยละสูงสุด เทากับรอยละ 58.3 รองลงมา ไดแก
เวลา 08.00 น. คิดเปนรอยละ 25.00 ประมาณไดวา สมาชิกใหอาหารฟางขาวแกโค ในชวงเวลา 07.0008.00 น.
ตาราง 4.64 เวลาใหพืชอาหารสัตวสดแกโค
เวลาใหพืชอาหารสัตวสดแกโค
เวลา 06.00 น.
เวลา 07.00 น.
เวลา 08.00 น.
เวลา 09.00 น.
เวลา 12.00 น.
เวลา 13.00 น.
เวลา 14.00 น.
เวลา 15.00 น.
เวลา 16.00 น.
เวลา 17.00 น.
รวม

จํานวน (คน)
1
4
4
2
1
12

รอยละ
8.3
33.3
33.3
16.7
8.3
100.0

จากตาราง 4.64 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเกี่ยวกับเวลาที่ใหพืชอาหารสัตวสดแกโค พบวา
เวลาในการใหพืชอาหารสัตวสดแกโค คือ เวลา 07.00-8.00 น. คิดเปนรอยละสูงสุด เทากับ รอยละ 33.3
รองลงมา ไดแก เวลา 09.00 น. เวลา 06.00 น. และเวลา 16.00 น. คิดเปนรอยละ 16.7, 8.3 และ 8.3

56
ตามลําดับ กลาวไดวาสมาชิกใหพืชอาหารสัตวสดแกโคในเวลาเชา (07.00-08.00 น.) และเวลาเย็น
(16.00 น.)
ตาราง 4.65 เวลาใหอาหารขนแกโค
เวลาใหอาหารขนแกโค
เวลา 06.00 น.
เวลา 07.00 น.
เวลา 08.00 น.
เวลา 09.00 น.
เวลา 16.00 น.
เวลา 17.00 น.
เวลา 18.00 น.
รวม

จํานวน (คน)
1
3
1
1
1
1
1
12

รอยละ
11.1
33.3
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
100.0

จากตาราง 4.65 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุม ผูเลี้ยงโคเกี่ยวกับเวลาที่ใหอาหารขนแกโค พบวา เวลาใน
การใหอาหารขนแกโค คือ เวลา 07.00 น. คิดเปนรอยละสูงสุด เทากับรอยละ 33.3 กลาวไดวาสมาชิกให
อาหารขนแกโคในเวลาเชา (07.00 น.) และมีสมาชิกบางสวนใหในเวลาเย็น (16.00-18.00 น.)
ตาราง 4.66 การปองกันโรค-พยาธิโค
การปองกันโรค-พยาธิโค
การใหวัคซิน ปองกันโรค
การใหยาถายพยาธิ
พนยาฆาเห็บ
รวม

จํานวน (คน)
11
9
4
24

รอยละ
45.8
37.5
16.7
100.0

จากตาราง 4.66 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเกี่ยวกับการปองกันโรค-พยาธิ พบวา สมาชิก ให
วัคซีนปองกันโรค คิดเปนรอยละสูงสุด เทากับรอยละ 45.8 รองลงมา ไดแก ใหยาถายพยาธิ และการพน
ยาฆาเห็บ คิดเปนรอยละ 37.5 และ 16.7 ตามลําดับ
ในดานการปองกันโรค-พยาธิ ของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโค จากการสัมภาษณพบวา สมาชิกไดดําเนินการ
ปองกันโรค-พยาธิ โดยการใหวัคซีนปองกันโรค โดยเฉพาะโรคปากและเทาเปอย (Foot and Mouth
Disease) โรคคอบวม (Hemorrhagic Septicemia) เปนสวนใหญ สวนนอยที่ใหวัคซีนปองกันโรคแทง
ติดตอ (Brucellosis) ใหยาถายพยาธิภายใน โดยใชยาไอโวเม็ก-เอฟ (Ivomec-F) และยาพนฆาเห็บ
โดยใชยาอาซุนโทล (Asuntol)
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ตาราง 4.67 การใหยาบํารุงหรือยาเพิ่มประสิทธิภาพสมบูรณพันธุ
การใหยาบํารุงหรือยาเพิ่มประสิทธิภาพสมบูรณพันธุ
ไมเคยให
ให
รวม

จํานวน (คน)
3
9
12

รอยละ
25.0
75.0
100.0

จากตาราง 4.67 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับการใหยาบํารุงหรือยาเพิ่ม
ประสิทธิภาพสมบูรณพันธุ พบวา มีการใหยาบํารุง คิดเปนรอยละมากที่สุด เทากับรอยละ 75.0
รองลงมา ไมเคยให คิดเปนรอยละ 25.0 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับยาบํารุง
ที่ใหแกโค พบวา ไดแก ไวตามินบี 12 ไวตามิน ADE3 ยาควายตราพระราม แรธาตุซีลีเนียม และ
แคลเซียมกลูโคเนต (Calcium gluconate)
ตาราง 4.68 ชองทางจําหนายโค
ชองทางจําหนายโค
จําหนายงาย
จําหนายคอนขางยาก
จําหนายยาก
รวม

จํานวน (คน)
8
3
1
12

66.7
25.0
8.3
100.0

จากตาราง 4.68 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเ ลี้ยงโคเกี่ยวกับชองทางการจําหนายโคเนื้อ พบวา
จําหนายงาย คิดเปนรอยละสูงสุด เทากับรอยละ 66.7 รองลงมาไดแก จําหนายคอนขางยาก และ
จําหนายยาก คิดเปนรอยละ 25.0 และ 8.3 ตามลําดับ
ตาราง 4.69 การตีราคาโคเนื้อดวยสายตาของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ
การตีราคาโคเนื้อดวยสายตาของสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ
ได
ไมได
รวม

จํานวน (คน)
11
1
12

รอยละ
91.7
8.3
100.0

จากตาราง 4.69 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับการตีราคาโคเนื้อดวยสายตา พบวา
รอยละ 91.7 สมาชิกตอบวาการตีราคาโคเนื้อดวยสายตาได และรอยละ 8.3 ตอบวา
การตีราคาโคเนื้อดวยสายตาไมได
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ตาราง 4.70 หลักในการตีราคาโค
หลักในการตีราคาโค
ดูรูปรางทั่วไป
ประมาณน้ําหนักตัวโค
ประเมินราคาตอตัว
ดูจากอื่นๆ (สายพันธุ)
รวม

จํานวน (คน)
10
8
7
1
26

รอยละ
38.5
30.8
26.9
3.8
100.0

จากตาราง 4.70 จากการสัมภาษณสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับหลักในการตีราคาโค พบวา สมาชิก
ตีราคาโคเนื้อโดยดูลักษณะของโคทั่วๆ ไป คิดเปนรอยละสูงสุด เทากับรอยละ 38.5 รองลงมา ไดแก
สมาชิกตีราคาโคเนื้อโดยการประมาณน้ําหนักตัวโค สมาชิกตีราคาโคเนื้อโดยการประเมินราคาตอตัว
และสมาชิกตีราคาโคเนื้อโดยการดูสายพันธุโค คิดเปนรอยละ 30.8, 26.9 และ 3.8 ตามลําดับ

ตาราง 4.71 น้ําหนักและราคาโคพื้นเมือง (จากการประเมินดวยสายตาเพื่อการซื้อขาย)
อายุโคพื้นเมือง
โคพื้นเมืองเพศผู อายุ 1 ป
โคพื้นเมืองเพศเมีย อายุ 1 ป
โคพื้นเมืองเพศผู อายุ 2 ป
โคพื้นเมืองเพศเมีย อายุ 2 ป
โคพื้นเมืองเพศผู อายุมากกวา 2 ป
โคพื้นเมืองเพศเมีย อายุมากกวา 2 ป

จํานวน
ผูตอบ

10
10
9
9
7
7

ต่ําสุด

150
100
250
220
400
350

น้ําหนักตัว (กิโลกรัม)
สูงสูด
คาเฉลี่ย

150
140
350
300
450
400

150.00
122.00
300.00
266.67
421.43
371.43

S.D.

.000
13.166
36.742
32.787
26.726
26.726

จํานวนผูตอบ

10
10
9
9
8
8

ต่ําสุด

5,000
4,000
8,000
8,000
9,000
8,000

ราคา (บาท)
สูงสูด
คาเฉลี่ย

8,000
7,000
12,000
11,000
15,000
14,000

7,300.00
5,600.00
11,111.11
9,666.67
13,750.00
11,750.00

S.D.

1,135.292
966.092
1,364.225
1,000.000
2,121.320
1,908.627
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จากตาราง 4.71 พบวาน้ําหนักโคพื้นเมืองเพศผูอายุ 1 ป เทากับ 150 กิโลกรัม มีน้ําหนัก ( X ± S.D. ) เทากับ 1500.00 กิโลกรัม มีราคาอยูระหวาง 5,000-8,000 บาท มีราคา ( X ± S.D. )
เทากับ 7,3001,135.292 บาท สวนน้ําหนักโคพื้นเมืองเพศเมียอายุ 1 ป อยูระหวาง 100-140 กิโลกรัม มีน้ําหนัก ( X ± S.D. ) เทากับ 122.13.166 กิโลกรัม มีราคาอยูระหวาง 4,000-7,000
บาท มีราคา ( X ± S.D. ) เทากับ 5,600966.092 บาท
น้ําหนักโคพื้นเมืองเพศผูอายุ 2 ป อยูระหวาง 250-350 กิโลกรัม มีน้ําหนัก ( X ± S.D. ) เทากับ 30036.742 กิโลกรัม มีราคาอยูระหวาง 8,000-12,000 บาท มีราคา ( X ± S.D. ) เทากับ
11,111.111,364.225 บาท สวนน้ําหนักโคพื้นเมืองเพศเมียอายุ 2 ป อยูระหวาง 220-300 กิโลกรัม มีน้ําหนัก ( X ± S.D. ) เทากับ 266.6732.787 กิโลกรัม มีราคาอยูระหวาง 8,000-11,000
บาท มีราคา ( X ± S.D. ) เทากับ 9,666.671,000 บาท
น้ําหนักโคพื้นเมืองเพศผูอายุมากกวา 2 ป อยูระหวาง 400-450 กิโลกรัม มีน้ําหนัก ( X ± S.D. ) เทากับ 421.4326.726 กิโลกรัม มีราคาอยูระหวาง 9,000-15,000 บาท มีราคา ( X ± S.D. )
เทากับ 13,7502,121.32 บาท สวนน้ําหนักโคพื้นเมืองเพศเมียอายุมากกวา 2 ป อยูระหวาง 350-400 กิโลกรัม มีน้ําหนัก ( X ± S.D. ) เทากับ 371.4326.726 กิโลกรัม มีราคาอยูระหวาง
8,000-14,000 บาท มีราคา ( X ± S.D. ) เทากับ 11,7501,908.627 บาท กลาวไดวาน้ําหนักตัวและราคาโคเพศผูสูงกวาโคเพศเมีย

ตาราง 4.72 น้ําหนักและราคาโคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง (จากการประเมินดวยสายตาเพื่อการซื้อขาย)
อายุโคพื้นเมือง
โคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง เพศผู อายุ 1 ป
โคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง เพศเมีย อายุ 1 ป
โคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง เพศผู อายุ 2 ป
โคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง เพศเมีย อายุ 2 ป
โคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง เพศผู อายุมากกวา 2 ป
โคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง เพศเมีย อายุมากกวา 2 ป

จํานวน
ผูตอบ

4
4
4
4
4
4

น้ําหนักตัว (กิโลกรัม)
S.D.
ต่ําสุด สูงสูด คาเฉลี่ย

150
140
300
280
450
400

170
150
350
340
500
450

160.00
145.00
325.00
310.00
475.00
412.50

8.165
5.774
28.868
29.439
28.868
25.000

จํานวน
ผูตอบ

4
4
3
4
4
4

ต่ําสุด

ราคา (บาท)
สูงสูด
คาเฉลี่ย

7,500
6,500
14,000
14,000
20,000
18,000

9,000
8,000
15,000
15,000
25,000
24,000

8,375.00
7,375.00
14,625.00
14,333.33
22,750.00
21,000.00

S.D.

750.000
750.000
577.350
478.714
2,217.356
2,581.989
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จากตาราง 4.72 พบวาน้ําหนักโคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง เพศผู อายุ 1 ป อยูระหวาง 150-170 กิโลกรัม มีน้ําหนัก ( X ± S.D. ) เทากับ 1608.165 กิโลกรัม มีราคาอยูระหวาง 7,500-9,000
บาท มีราคา ( X ± S.D. ) เทากับ 8,370750 บาท สวนน้ําหนักโคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง เพศเมียอายุ 1 ป อยูระหวาง 140-150 กิโลกรัม มีน้ําหนัก ( X ± S.D. ) เทากับ 1455.774 กิโลกรัม
มีราคาอยูระหวาง 6,500-8,000 บาท มีราคา ( X ± S.D. ) เทากับ 7,375750 บาท
น้ําหนักโคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง เพศผูอายุ 2 ป อยูระหวาง 300-350 กิโลกรัม มีน้ําหนัก ( X ± S.D. ) เทากับ 32528.868 กิโลกรัม มีราคาอยูระหวาง 14,000-15,000 บาท มีราคา
( X ± S.D. ) เทากับ 14,625577.350 บาท สวนน้ําหนักโคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง เพศเมียอายุ 2 ป อยูระหวาง 280-340 กิโลกรัม มีน้ําหนัก ( X ± S.D. ) เทากับ 31029.439 กิโลกรัม
มีราคาอยูระหวาง 14,000-15,000 บาท มีราคา ( X ± S.D. ) เทากับ 14,333.33478.714 บาท
น้ําหนักโคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง เพศผูอายุมากกวา 2 ป อยูระหวาง 450-500 กิโลกรัม มีน้ําหนัก ( X ± S.D. ) เทากับ 47528.868 กิโลกรัม มีราคาอยูระหวาง 20,000-25,000 บาท มีราคา
( X ± S.D. ) เทากับ 22,7502,217.356 บาท สวนน้ําหนักโคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง เพศเมียอายุมากกวา 2 ป อยูระหวาง 400-450 กิโลกรัม มีน้ําหนัก ( X ± S.D. ) เทากับ 412.5025
กิโลกรัม มีราคาอยูระหวาง 18,000-24,000 บาท มีราคา ( X ± S.D. ) เทากับ 21,0002,581.989 บาท กลาวไดวาน้ําหนักตัวและราคาโคเพศผูสูงกวาโคเพศเมีย

ตาราง 4.73 น้ําหนักและราคาโคลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมือง (จากการประเมินดวยสายตาเพื่อการซื้อขาย)
อายุโคพื้นเมือง
โคลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมือง เพศผู อายุ 1 ป
โคลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมือง เพศเมีย อายุ 1 ป
โคลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมือง เพศผู อายุ 2 ป
โคลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมือง เพศเมีย อายุ 2 ป
โคลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมือง เพศผู อายุมากกวา 2 ป
โคลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมือง เพศเมีย อายุมากกวา 2 ป

จํานวน
ผูตอบ

5
5
5
5
6
6

น้ําหนักตัว (กิโลกรัม)
S.D.
ต่ําสุด สูงสูด คาเฉลี่ย

180
150
350
330
500
450

200
200
400
350
550
500

188.00
170.00
380.00
342.00
516.67
466.67

10.954
18.708
27.386
10.954
25.820
25.820

จํานวน
ผูตอบ

5
5
5
5
6
6

ต่ําสุด

ราคา (บาท)
สูงสูด
คาเฉลี่ย

12,000
10,000
23,000
20,000
32,000
27,000

13,000
10,000
25,000
23,000
35,000
28,000

12,400.00
10,000.00
24,200.00
21,200.00
33,166.67
27,583.33

S.D.

547.723
.000
836.660
1,303.840
1,169.045
491.596
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จากตาราง 4.73 พบวาน้ําหนักโคลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมือง เพศผู อายุ 1 ป อยูระหวาง 180-200 กิโลกรัม มีน้ําหนัก ( X ± S.D. ) เทากับ 18810.954 กิโลกรัม มีราคาอยูระหวาง 12,00013,000 บาท มีราคา ( X ± S.D. ) เทากับ 12,400547.723 บาท สวนน้ําหนักโคลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมือง เพศเมียอายุ 1 ป อยูระหวาง 150-200 กิโลกรัม มีน้ําหนัก ( X ± S.D. ) เทากับ
17018.708 กิโลกรัม มีราคา 10,000 บาท มีราคา ( X ± S.D. ) เทากับ 10.0000.00 บาท
น้ําหนักโคลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมือง เพศผูอายุ 2 ป อยูระหวาง 350-400 กิโลกรัม มีน้ําหนัก ( X ± S.D. ) เทากับ 38027.386 กิโลกรัม มีราคาอยูระหวาง 23,000-25,000 บาท มีราคา
( X ± S.D. ) เทากับ 24,200836.660 บาท สวนน้ําหนักโคลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมือง เพศเมียอายุ 2 ป อยูระหวาง 330-350 กิโลกรัม มีน้ําหนัก ( X ± S.D. ) เทากับ 34210.954 กิโลกรัม
มีราคาอยูระหวาง 20,000-23,000 บาท มีราคา ( X ± S.D. ) เทากับ 21,2001,303.84 บาท
น้ําหนักโคลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมือง เพศผูอายุมากกวา 2 ป อยูระหวาง 500-550 กิโลกรัม มีน้ําหนัก ( X ± S.D. ) เทากับ 516.6725.82 กิโลกรัม มีราคาอยูระหวาง 32,000-35,000 บาท
มีราคา ( X ± S.D. ) เทากับ 33,166.671,196.045 บาท สวนน้ําหนักโคโคลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมือง เพศเมียอายุมากกวา 2 ป อยูระหวาง 450-500 กิโลกรัม มีน้ําหนัก ( X ± S.D. ) เทากับ
466.6725.82 กิโลกรัม มีราคาอยูระหวาง 27,000-28,000 บาท มีราคา ( X ± S.D. ) เทากับ 27,583.33491.596 บาท กลาวไดวาน้ําหนักตัวและราคาโคเพศผูสูงกวาโคเพศเมีย
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ตาราง 4.74 วิธีการจําหนายโค
วิธีการจําหนายโค
นําไปจําหนายที่ตลาดนัด
จําหนายใหกับนายหนาที่มาติดตอซื้อถึงบาน
จําหนายกันเองในหมูบาน
ทําการชําแหละแบงเนื้อจําหนายเอง

รวม

จํานวน (คน)
3
9
6
2
20

รอยละ
15.0
45.0
30.0
10.0
100

จากตาราง 4.74 จากการสอบถามสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อเกี่ยวกับวิธีการจําหนายโค พบวา สมาชิก
จําหนายโคใหกับนายหนาที่มาติดตอซื้อถึงบาน คิดเปนรอยละสูงสุด เทากับรอยละ 45 รองลงมา ไดแก
สมาชิกจําหนายโคกันเองในหมูบาน สมาชิกนําไปจําหนายที่ตลาดนัด และสมาชิกทําการชําแหละ
แบงเนื้อจําหนายเอง คิดเปนรอยละ 30, 15 และ 10 ตามลําดับ
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2. การศึกษาวิธีการเลี้ยงโคเนื้อขุนโดยผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น ที่สามารถเพิ่มผลผลิตและลด
ตนทุนการผลิต
จากการรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในการเลี้ยงโคของปราชญภูมิปญญาทองถิ่นโดย
เกี่ยวของในดานการคัดเลือกโค อาหาร การจัดการเลี้ยงดู และการปองกันรักษาโรค ในพื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย ใชเทคนิควิธีการรวบรวมขอมูลโดยการอภิปรายกลุม ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย 3 แหง ดังนี้
1. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองติ้ว ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองติ้ว
หมูที่ 7 ตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2555 โดยมีปราชญทองถิ่นเขา
รวม จํานวน 11 คน ดังนี้
1.1 นายเหรียญ เจียมทอง บานเลขที่ 24 หมูที่ 2 บานหนองติ้ว ตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย
1.2 นายสมศักดิ์ ตะคอนรัมย บานเลขที่ 4/1 หมู 7 บานหนองติ้ว ตําบลคูเมือง อําเภอ
คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
1.3 นายสุเมค ลิออนรัมย บานเลขที่ 34 หมู 7 บานหนองติ้ว ตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย
1.4 นายอรรถพล ลิออนรัมย บานเลขที่ 130 หมู 7 บานหนองติ้ว ตําบลคูเมือง
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
1.5 นายชวน ชุม เสนา บานเลขที่ 89 หมู 7 บานหนองติ้ว ตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย
1.6 นายสวง สุดตาซาย บานเลขที่ 31/2 หมู 7 บานหนองติ้ว ตําบลคูเมือง
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
1.7 นายทา เพชรกลา บานเลขที่ 1 หมู 7 บานหนองติ้ว ตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย
1.8 นางบัวลอย เดิมทํารัมย บานเลขที่ 18 หมู 7 บานหนองติ้ว ตําบลคูเมือง
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
1.9 นายสําราญ เดชกุลรัมย บานเลขที่ 128 หมู 7 บานหนองติ้ว ตําบลคูเมือง
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
1.10 นายคลาย เดชโคบุตร บานเลขที่ 85/3 หมู 7 บานหนองติ้ว ตําบลคูเมือง
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
1.11 นายไพทูรย แกวชนะ บานเลขที่ 34 หมู 17 บานตูมใหญ ตําบลคูเมือง
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
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ผลการอภิปรายกลุม สรุปขอมูลได ดังนี้
1) ดานการคัดเลือกพันธุ
-ทองหยอน ทองไมกาง
-หลังไมแอน
-ตัวเมียหางยาว โคนหางใหญ พูหางหนา
-ขาหนาตรง ขาใหญ
-หัวเขาหลังใหญ เอ็นใหญ
-หูชิดเขา ใบหูใหญ-กวาง ไมแหลม
-ปากใหญ กวาง (กินเกง)
-กมกินไมเงยหนา
-รูจมูกเล็ก (ใชงานทน-ไมเหนื่อยงาย)
-เนื้อจมูกใหญ ไมโดง
-หัวนมใหญ กลม สมบูรณ เตานมใหญ
-อวัยวะเพศลักษณะใบโพธิ์ (ขุยปู)
-โคนหางปดอวัยวะเพศ
-ซี่โครงกาง พุงใหญ
ขวัญ :
-อยูตรงกลางหลัง (ขวัญดี)
-อยูกลางแสกหนา (ขวัญดี)
-อยูใตตา (ขวัญดี)
-อยูใตทอง (ขวัญดี)
-อยูข างหู (ขวัญดี)
ความเชื่อ :
-หนาขาว (หนาแดน) ขาดาง หางดอก (มีอยู- ไมใหขาย-เปน “พญาโค พญากระบือ”อยูกับใคร
ใหอยูตลอด ไมม-ี ไมใหซื้อ)
เขา :
-เขากอม เขาสั้น เขาตู (เขาไมด)ี
-เขากอม เขาปลายโคงเขาหากัน (เขาดี)
2) ดานอาหาร และ 3) ดานการจัดการเลี้ยงดู
-เลี้ยงโดยไมขาดน้ํา
-ใหอยูในที่รมในยามแดดรอนจัด ตามเวลา ดังนี้
เวลา 07.00 น. ออกคอก
เวลา 11.00 น. ใหน้ํา ใหนอนในที่รม
เวลา 14.00 น. ใหหญาอาหาร
เวลา 16.00-17.00 น. นํากลับเขาคอก
-เลี้ยงโคใหกากน้ําตาล เลี้ยงกระบือไมตองให
-ใชเกลือ 1 ชอนผสมน้ํา 1 คุถัง พนใสกอนฟางขาว โคจะกินน้ํามากขึ้น กินฟางขาวมากขึ้น
ในบางพื้นที่มีดินโปง ดินเค็ม นํามาใหโคกิน
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-เที่ยงวันถึง บายสาม ใหโคนอน ในที่รม
-กรณีขังคอก เชาเวลา 9.00-10.00 น. ใหโคกินหญา บายเวลา 15.00 น. ใหกินฟางขาว
-คอกโลงระบายอากาศดี แสงแดดสองเขาคอกได ภายในคอกมีรางหญาอาหาร ที่ใหน้ํา/ถังน้ํา
กอนเกลือแรหอยใหกิน กางมุงเขียว
-พื้นคอก ใสแกลบจะทําใหเปนโรคเทาเปอย แกไขโดยราดน้ําผสมจุลินทรีย ทําใหคอกแหง และ
ยังเปนปุยหมักดวย ปองกันแมลงวัน
4) ดานการปองกันรักษาโรค
รักษาพยาธินัยนตา ตาแดง :
ตํารับที่ 1 ผานมะนาวครึ่งลูกจิ้มเกลือ ทาเปลือกตา ตอตา 1 ขาง
ตํารับที่ 2 ตาแดง ไมดีด ไมตํา ใชออยดํา (ลําตนตรงใหญ) เคี้ยวเอาน้ํา เปาใสตา
ตํารับที่ 3 ใบเขวา เผาแลวบดเปนเถา เปาใสตา
ตํารับที่ 4 ใบกลวยน้ําหวาเหลือง เคี้ยวปนใสตา
ถายพยาธิ :
ตํารับที่ 1 ลูกโค กระบือ เกิดใหมๆ 1-2 สัปดาห นําตนแตงกา (เปนเถาเลื้อยตามพื้นดิน) นํามา
กรอกปากตอนเย็น ใชถายพยาธิ อาจผสมดวยตนบอระเพ็ด ผักปง
กําจัดพยาธิภายนอก :
ตํารับที่ 1 หนอนตายหยาก ตําใหละเอียดแชน้ํา นําไปทาตัวสัตว 2-3 วัน ฆาพยาธิภายนอก เห็บโค
รักษาทองอืด :
ตํารับที่ 1 น้ํามันพืช + ซัลฟา + ไพล ตําผสมกัน กรอกปากโค แกทองอืด
รักษาเทา-กีบเทาเปอยเปนแผล :
ตํารับที่ 1 เปลือกตนกระโดน เปลือกตนประดู แชน้ํา แลวนํามาราดเทาสัตว แกเทาเปอย
รักษาแผล :
ตํารับที่ 1 ยางไมเต็ง/ขี้ซี บดใหละเอียด ใสแผลฆาหนอน
ตํารับที่ 2 มาด (กํามะถัน) บดใสแผล
คํารับที่ 3 ขี้แกลบ ใสบองผาจุดไฟ เปาใหควันสัมผัสแผล
ตํารับที่ 4 น้ํามันเครื่องทาแผล
ตํารับที่ 5 เคี้ยวยาสูบ ปูน หมาก ยัดใสแผล
ตํารับที่ 6 ยางเครือน้ํานมราชสีห หรือยางเครือไธสง นํามาทาแผล
ตํารับที่ 7 ตนยานาง ใชพอกสมานแผล
ความสมบูรณพันธุ :
ตํารับที่ 1 เปลือกมะกอกแกตมใสขาวเจา ใสเกลือพอเล็กนอย กรอกปาก โคจะอวนสมบูรณ
ตํารับที่ 2 นํากบเปนๆ ทั้งตัว 10-12 ตัว ยัดใสปากกระบือ กระบือจะอวนทวนสมบูรณ
ตํารับที่ 3 นําจิ้งจก 5 ตัว ยัดใสปากโคพอพันธุ เปนยาชูกําลัง
ตํารับที่ 4 กระดูกโคตม กรอกปากแมโคมีลูกออนผอมแหงแรงนอย ทําใหแข็งแรงขึ้น มีน้ํานม
เลี้ยงลูกมากขึ้น
ตํารับที่ 5 ตนตูดหมา ใหแมโคลูกออนคลอดลูกใหมๆ น้ํานมจะมีมากขึ้น
ตํารับที่ 6 หญาเขวา 1 ตะกรา ใหแมโคหลังคลอดใหมๆ มดลูกเขาอูเร็ว
ตํารับที่ 7 ใหกินใบหญาคา ใบออย ใบไผ จะชวยใหรกออกเร็ว
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2. ศูนยการเรียนรูช ุมชนกลุมอีโตนอย หมู 4 ตําบลโคกลาม อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย ในวันที่ 1 กันยายน 2555 โดยมีปราชญทองถิ่นเขารวม จํานวน 10 คน ดังนี้
2.1 นายปาน ทองแพง บานเลขที่ 51 หมู 13 บานสนวนพัฒนา ตําบลโคกสะอาด อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
2.2 นายทวี สะเทินรัมย บานเลขที่ 68 หมู 13 บานสนวนพัฒนา ตําบลโคกสะอาด อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
2.3 นายชู ขจรชม บานเลขที่ 228 หมู 6 บานโกรกประดู ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย
2.4 นายสมาน โปรดสูงเนิน บานเลขที่ 39 หมู 10 บานหนองพลวง ตําบลโคกกลาง อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
2.5 นายทองดํา จารุวงศ บานเลขที่ 84 หมู 4 บานสระคูณ ตําบลโคกลาม
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
2.6 นายกลม แกวดี บานเลขที่ 115 หมู 4 บานสระคูณ ตําบลโคกลาม
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
2.7 นายฉัตรชัย สะออนรัมย บานเลขที่ 186 หมู 12 บานผักกาดหญา ตําบลโคกลาม
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
2.8 นายใจ สะเทียนรัมย บานเลขที่ 42/2 หมู 12 บานผักกาดหญา ตําบลโคกลาม
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
2.9 นายนอย จําปาทอง บานเลขที่ 149 หมู 12 บานผักกาดหญา ตําบลโคกลาม
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
2.10 นายสมพิศ กุเลารัมย บานเลขที่ 116/2 หมู 2 บานหนองครก ตําบลเมืองแฝก
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ผลการอภิปรายกลุม สรุปขอมูลได ดังนี้
1) ดานการคัดเลือกพันธุ
แมพันธุ :
-รูปรางสูง ขายาว ขาใหญ โปรง โคนหางใหญ ตัวยาว หลังแบน
-หนาตาเปนเพศเมีย (แหลม ยาว คอบาง) คิ้วเดนชัด แววตาแจมใส
-จมูกใหญ ไมเหนื่อยงาย
-ปากใหญ
-ขวัญ พบที่หัวไหล สวาบ มี 4 จุด ทั้งสองขางลําตัว
-นมใหญ หัวนมใหญ เสมอกัน
-โครงรางใหญ สมสวน หางยาวถึงเล็บ (ปรกนอง) โคนหางใหญ ปดอวัยวะเพศ จะใหลูกดี
-ทองใหญ พุงหยอน “ทองเปง”
-บั้นทายบาน หางใหญยาว
-ซี่โครงถี่ กินหญาอิ่มเร็ว
-ซี่โครงหาง เลี้ยงยาก
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พอพันธุ :
-ลําตัวใหญ ขาใหญ ขอใหญ ยาว ขาหนาตรง
-หนอกหรือตะโหนกใหญ
-หนังหนา ขนหาง ขอเทาใหญ
-ขาใหญ เล็บใหญ เล็บกลม (เล็บแบนไมดี เปนโรคเทาฉีก เทาเปอยงาย) เดินตรง หางยาว
-ตนคอใหญ
-ขาหลังเหยียบรอยเทาขาหนา หรือเลยรอยเทาขาหนา
-อัณฑะไมหยอน ขนาดใหญ ลูกอัณฑะเทากันทั้งสองขาง ลูกอัณฑะไมบิด
-ลึงคตรง ไมบิด
-กระดูกหมู (กระดูกเล็ก) หนังหนา หนังลูกจัน เนื้อมาก
-ชวงขาหลัง (แหลงที่มีเนื้อมาก) ลําตัวยาว ตัวกลมรัด
-ทั้งสองเพศ ดูเนื้อซี่โครง
-เชิงกรานใหญ อวัยวะเพศใหญ เสนเลือดนมชัดเจน
-ดูคณ
ุ ภาพน้ํานม (น้ํานมหวาน/ไมหวาน)
2) ดานอาหาร และ 3) ดานการจัดการเลี้ยงดู
-ตอนเชากอนปลอยทุง ใหกินน้ํา ชวงอากาศรอนจัด (11.00 น. เปนตนไป ใหน้ํากิน นําเขารม
-เวลา 12.00-15.00 น. ใหนอนพักผอน (ชวงอากาศรอน)
-เวลา 13.00-14.00 ใหฟาง+หญาสด
-เวลา 17.00 น. ใหฟาง+หญาสด
-ตองใหโคนอน วันละ 2 ครั้ง
-ใหโคกินน้ํากอน จากนั้นใหหญา+ฟางขาว ใหนอนกลางวัน เวลา 15.00-16.00 น. กลางคืน
นอนในคอก
-ใหโคกินยอดหญา ตอไปโคจะเลือกกิน ควรใหหญาผสมกันทั้งออนและแก
-ใหเหงาหญาหวายออน 1-2 กก. + เสริมมันสด
-เอาสากตุนมตั้งแตใหลูกตัวแรก
-การเปนสัด ตัวเมียจะรอง ไมกินหญา ตัวอื่นขึ้นทับจะยืนนิ่ง อวัยวะเพศบวมแดง มีน้ําเมือกไหล
4) ดานการปองกันรักษาโรค
รักษานัยนตา ตาแดง :
ตํารับที่ 1 ยอดเขวา นํามาเคี้ยวกับเกลือ พนใสตาทุกเชา 2 - 3 วัน รักษาตาอักเสบมีน้ําไหล
ตาแดง
ถายพยาธิ :
ตํารับที่ 1 ยาสูบ/ยาเสน 1 กํามือ ใบนอยหนา 1 กํามือ หัวขาแก 1 กํามือ ตําใหละเอียด
ใชน้ํามันกาดผสมพอหมาดๆ ถูกตามตัวโค
ตํารับที่ 2 มะเฟองเปรี้ยว 5 ลูก คั้นเอาน้ําออกมา ผสม โซดาสิงห 1 ขวด กรอกปาก
ตํารับที่ 3 มะกอกสุก 3-4 ลูก + เกลือ 1 กํามือ คั้นใสน้ํา วันละ 1 ครั้ง เวลา 7 วัน
กําจัดพยาธิภายนอก
ตํารับที่ 1 ใบยาสูบ แชน้ําใหทวม 3-5 วัน กรองเอาน้ําออกมาฉีดพนตามลําตัวหรือทาลําตัวโค
ฆาพยาธิภายนอก เห็บโค
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3. ศูนยเรียนรูชุมชนบานแสงจันทร หมู 7 ตําบลสนามชัย อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
ในวันที่ 5 กันยายน 2555 โดยมีปราชญทองถิ่นเขารวม จํานวน 13 คน ดังนี้
3.1 นายบุญมาก โยยรัมย บานเลขที่ 398 หมูที่ 5 บานหนองเชือก ตําบลเมืองแก อําเภอ
สตึก จังหวัดบุรีรัมย
3.2 นางแกว อาจเดช บานเลขที่ 124 หมูที่ 7 บานหนองดวน ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย
3.3 นางอรนิตา อาจเดช บานเลขที่ 33 หมูที่ 7 บานหนองดวน ตําบลเมืองแก
อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
3.4 นางค่ํา แสงสี บานเลขที่ 168/1 หมูที่ 7 บานหนองดวน ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย
3.5 นายสุพรม แงวกุดเรือ บานเลขที่ 39 หมูที่ 3 ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
3.6 นายเสถียร นามณี บานเลขที่ 184 หมูที่ 2 ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
3.7 นายถนอม นนทะศิลา บานเลขที่ 15 หมูที่ 10 ตําบลสนามชัย อําเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย
3.8 นายเปอง ชะบังรัมย บานเลขที่ 1/1 หมูที่ 5 ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
3.9 นายบุญมี หลักหนองบัว บานเลขที่ 394 หมูที่ 5 ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย
3.10 นายพัว ทองทัพไทย บานเลขที่ 296 หมูที่ 13 ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย
3.11 นายเสน สุขประเสริฐ บานเลขที่ 121 หมูที่ 7 ตําบลสนามชัย อําเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย
3.12 นายพิชิต ผงเจริญ บานเลขที่ 40/2 หมูที่ 16 ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย
3.13 นายยอด ทําคํา บานเลขที่ 209 หมูที่ 6 ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
ผลการอภิปรายกลุม สรุปขอมูลได ดังนี้
1) ดานการคัดเลือกพันธุ
ลักษณะทั่วไป :
-หนังหนา
-ขนหาง/เรียบ/สั้น/ไมตั้งชัน
-หนาผากโหนก ดูแลวเหมือนหนากวาง เลี้ยงงาย หนาบาง-ไมดี
-รูจมูกเล็ก-ดี จะทนแดด ไมหอบงาย รูจมูกใหญไมดี
-ฟนถี่ดี ฟนหางไมดี จะหักเร็ว
-คอสั้นใชงานไมดี แตเลี้ยงขุนดีกินเกงเลี้ยงงาย คอยาว หนาบาง ไถนาดีแตเลี้ยงยาก
-ขนรอบปากสั้นดี กินหญาเกง
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-ตะโหนกใหญ แข็งแรง ดี เนื้อขาหนาจะมากกวาขาหลัง
-ขาหนาใหญ ตรง
-เขาหนาใหญ
-ซี่โครงถี่ไมหาง ซี่โครงหมูเลี้ยงงาย ซี่โครงทรุดไมดี
-สะโพก/เชิงกราน ใหญดี
-ขาหลังใหญ ตรง โคนหางใหญ
-บั้นทายหยอนเหมือนสุกร จะมีเนื้อขาหลังมาก
-นิ้วกอยสูง นิ้วกอยต่ําจะเปนตีนเปด
-ขวัญดี ที่ไหลทั้งสองขาง ที่สวาบทั้งสองขาง ขวัญที่ไหล-ไมดี เทียมเกวียนจะวิ่ง-ไมดี
-ขวัญใตอวัยวะเพศเมีย ไมดี
-ขวัญใตทอง ตรงสะดือ-ไมดี พาวิ่ง พยศ
พอพันธุ :
-ลําตัวทองสําเภา ตัวผูผสมพันธุดี
-อัณฑะใหญดี เทากันทั้งสองขาง ยานพองาม
-ซี่ตรงทรงเหว เขาชี้ไปขางหนา
-รางกายกํายํา
-เพศผูรางบึกบึน เล็บมา ลึงคยานดี จึงจะแข็ง
แมพันธุ :
-สีขนเปนมัน-เลี้ยงงาย สีแดงโคไทยใหลูกดก
-ขนถี่ หนังหนา โคนหางใหญ
-ทองสําเภา เหมือนปลามีไข เลี้ยงลูกดี นมหวาน (ทองใหญ) เตานมใหญ หัวนมชี้ไปขางหลัง
(เลี้ยงลูกดี) (ชี้ไปขางหนาเลี้ยงลูกไมด)ี
-ทองกลม-เลี้ยงลูกไมดี แตไมผอมงาย
-กีบ (ตีนเปด-ไมด)ี (เล็บยาว-ไมด)ี
-อวัยวะเพศเมีย ไมแหลม รูปใบโพธิ์/ใบพลู ไมมีขน (มีขนจะติดน้ําเมือกเกิดเปนแผลจาก
แมลงวัน)
-เตานมใหญ หัวนมไมใหญไมเล็ก มีเสนเลือดจากเตานมไปตามลําตัว
2) ดานอาหาร และ 3 ดานการจัดการเลี้ยงดู
-ตอนเชาใหโคลุกขึ้นปสสาวะ ประมาณ 10 นาที ใหน้ํา ปลอยทุง ผูกเลี้ยง ใหน้ํากินอยาขาด
(พาไปกินน้ํา) เวลา 15.00-16.00 น. พาไปกลับเขาคอก ใหหญาสด ฟาง+กากน้ําตาล
-เลี้ยงตอนเชา ใหน้ํา ใหรํา+หัวอาหาร 2 ถวย เวลา 10.00 น. ใหหญาสด
-เลี้ยงตอนเย็น เขาคอกใหฟาง
-ใชน้ําเกลือรดฟางขาวใหกิน
-ทําอางเกลืออยางงายใชเกลือผสมดินจอมปลวกอยางละครึ่งใสอางยางรถยนตใหเลียกิน
-ไมใหโคเครียด เชน ตากแดด ใหน้ําเชา-เย็น พักผอนมากๆ ประมาณ 4 ชั่วโมง
-แปรงขน ขัดถูลําตัว ใหเกลือ
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4) ดานการปองกันรักษาโรค
รักษาเจ็บตา พยาธินัยนตา ตาแดง :
ตํารับที่ 1 ใบตนเขวา (ไมยืนตน) เปาใสตา ฆาและขับพยาธินัยนตา
ตํารับที่ 2 ยอดแกนแทว เปนไมมียาง มีหนาม ใบยอด 1 ใบผสมเกลือเปาใสตา 3 เชา แกเจ็บตา
(เขียดอีโม ปสสาวะใสตา)
ถายพยาธิภายใน :
ตํารับที่ 1 ลูกฟกเขียวผสมน้ํา กรอกปาก
ตํารับที่ 2 บอระเพ็ด 2-3 กิโลกรัม สับเปนชิ้นเล็กๆ ใสภาชนะ ใสน้ําปลา 1 ขวดเหลาปสสาวะใส
ใหทวม เปดทิ้งไวจนครบ 7 วัน กรอกปากดวยกระบอกไมไผปากฉลาม ติดตอกัน 2-3 วัน ฆาพยาธิ
ตํารับที่ 3 ลูกหมากออน ทุบใหละเอียด 1-2 ลูก ยัดปาก โคใหญเคี้ยวได
ตํารับที่ 4 เถาตะพังโหม (ไมประดับ) เรียกวา ตดหมา ทุบยัดปาก หรือตําใสน้ํากรอกปาก
ตํารับที่ 5 หัวเครือไธสง 1 หัว + ราก หัวเจตพังคี (ลําตนใตดิน) 1 หัว บดผสมกัน + น้ําปสสาวะ
1 แกว นําน้ํากรอกปาก
ตํารับที่ 6 สังวาลพระอินทร (สายไหมฟา) ตําหรือทุบใหแหลกแชน้ําปูนไส หรือน้ําปสสาวะ นํา
น้ํากรอกปาก
กําจัดพยาธิภายนอก :
ตํารับที่ 1 ใบสนวน (คลายใบขี้เหล็ก) ทุบ ทาตามผิวหนัง แกขี้กลากขี้เกลื้อน
ตํารับที่ 2 ใบยาสูบ (ปลูกโดยไมใชปุยเคมีและยาฆาแมลง) แชน้ํามันกาดใหทวม 3 วัน กรองเอา
น้ําออกมาฉีดพนตามลําตัวหรือทาลําตัวโค ฆาพยาธิภายนอก เห็บโค
รักษาทองอืด ทองเสีย :
ตํารับที่ 1 ไพล 1 กิโลกรัม ตําใหละเอียดใสน้ําพอประมาณ กรอง นําน้ํากรอกปาก แกทองอืด
ตํารับที่ 2 เถากระจาย ใชยอดออน ตําใสน้ํา กรอกปาก แกทองอืด
ตํารับที่ 3 กลวยดิบ ตํากรอกใสปาก แกทองเสีย
ตํารับที่ 4 ตนเสม็ด ตนและราก ทุบกรอกปาก แกทองอืดทองเสีย
รักษาแผล :
ตํารับที่ 1 ใบยาหนอน+เหมือดแอ ตําพอกแผลสด
ตํารับที่ 2 ยอดเหมือดแอ ตําพอกแผลสด แผลหนอง ปากเปอย กีบเนา
ตํารับที่ 3 เปลือกขามปอม ทุบเคี้ยวเปา หรือพอกแผล
ความสมบูรณพันธุ :
ตํารับที่ 1 ตนตีนเปดทั้งรากและตน 1 กํามือ ตําผสมน้ํา กรอง กรอกใสปาก วันละ 1 ครั้ง
ติดตอกัน 2 วัน เวลาผานไป 3-4 เดือน ทําอีกครั้งหนึ่ง
ตํารับที่ 2 สาหรายแดง โคน้ํานมดี มดลูกเขาอู เพศผูคึกคัก
ตํารับที่ 3 ใบมะรุมสด 2-3 กิโลกรัมผสมฟาง ใหแมโคเลี้ยงลูกออน แมโคจะมีน้ํานมเลี้ยงลูกมาก
ขึ้น รางกายสมบูรณขึ้น
ตํารับที่ 4 กาบหอยแครง (ไมประดับ) 4-5 ยอดใหกินสดๆ จะผสมติดเร็ว เปนสัดเร็ว
ผลจากการรวบรวมขอมูลตํารับยาสุมนไพรตางๆ ที่ใชสําหรับการเลี้ยงโค ไดตํารับยาสมุนไพร
รักษาตา 2 ตํารับ ถายพยาธิภายใน 6 ตํารับ กําจัดพยาธิภายนอก 2 ตํารับ รักษาทองอืดทองเสีย 4
ตํารับ รักษาแผล 3 ตํารับ และเพิ่มความสมบูรณพันธุ 4 ตํารับ รวม 21 ตํารับ
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3. การศึกษาคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อขุนของเกษตรกร และสรางบทเรียน
ภูมิปญญาดานการเลี้ยงดูโคเนื้อขุนสําหรับเกษตรกร
จากองคความรูที่รวบรวมจากผูร/ู ปราชญทองถิ่น ผูวิจัยไดรับประเด็นสําคัญๆ เพื่อนําเสนอ
ปราชญเชี่ยวชาญ หมอภูมิปญญา เพื่อการตรวจสอบขอมูลภูมิปญญาที่ได นําขอมูลสมุนไพรมาตรวจสอบ
ความถูกตอง ประกอบดวย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร สารเคมีประกอบสรรพคุณ กอนที่นําองคความรู
ดังกลาวมาเปนบทเรียนภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับเกษตรกร เพื่อใชในการเลี้ยงโคตามภูมิปญญาทองถิ่น
ไทย ในดานการคัดเลือกพันธุ ดานอาหาร ดานการจัดการเลี้ยงดู และดานการปองกันรักษาโรค ดังนี้
ดานการคัดเลือกพันธุ
สวนหนาของลําตัว
หัวใหญ หูตําแหนงชิดเขา ใบหูใหญ-กวาง ไมแหลม หนาใหญ หนาผากโหนก จมูกใหญ
เนื้อจมูกใหญ ไมโดง รูจมูกแบน ใชงานทน ไมเหนื่อย ฟนถี่ คอใหญ ขาหนาตรง ใหญ กลามเนื้อเดนชัด
เขาใหญใหญ ขอเทาใหญ ขนหาง เปนมัน ไมตั้งชัน กรณีขนถี่จะตองมีขนสั้น เขากอมหรือเขายาวโคง
เปนวงพองาม หนังหนา (มีเนื้อมาก) หนังลูกจัน กีบใหญ กลม ตีนเปด กีบลอยติดตั้งสูง
สวนกลางของลําตัว
โครงรางใหญเพิ่มเนื้อไดดี ลําตัวใหญ-ยาว มีตะโหนกใหญ (เพศผู) ทองใหญ กลม ทองสําเภา
พุงหยอน หลังไมแอนและแบน ซี่โครง กาง ถี่ เล็ก
สวนทายของลําตัว
ในเพศผู บั้นทายบาน เหมือนสุกร โคนขาหลังกลามเนื้อเดนชัด เปนมัดๆ หางยาวถึงกีบ ปรกนอง
พูหางหนา โคนหางใหญ เขาหลังใหญ เอ็นใหญ หัวนมมีตําแหนงระยะหางสม่ําเสมอ ขาหลังเหยียบหรือ
อยูเกินรอยเทาหนา อัณฑะใหญ ไมหยอน ลูกอัณฑะทั้งสองเสมอสมดุลกัน ลึงคตรง ไมบิด
ในเพศเมีย บั้นทายบาน เหมือนสุกร หางยาวถึงกีบ ปรกนอง พูหางหนา โคนหางใหญ ปดอวัยวะ
เพศเมีย เขาหลังใหญ เอ็นใหญ เตานม ใหญและเห็นเสนเลือดนม หัวนมใหญ กลม สมบูรณ เสมอกัน
ชี้ไปขางหลัง (เชื่อวาจะใหลูกเพศเมีย) อวัยวะเพศรูปใบโพธิ์ ใบพลู ไมมีขน ขาหลังเหยียบหรืออยูเกิน
รอยเทาหนา เชิงกรานใหญ
ดานอาหาร
การใหอาหารโคตามภูมิปญญาพื้นบาน ผูเลี้ยงจะตองเขาใจระบบทางเดินอาหาร การเคี้ยวเอื้อง
การยอยอาหาร การขับถาย เปนตน ปกติชาวบานสวนใหญจะตองโคโดยปลอยเลี้ยงตามธรรมชาติ
หรือนักวิชาการบางคนเรียกวาเทวดาเลี้ยง ชาวบานจะใหอาหารหยาบและน้ําแกโคเชนเดียวกับการ
รับประทานอาหารของคน โดยใหอาหารในมื้อเชา และมื้อเย็นในคอก จากนั้นจึงปลอยโคเลี้ยงตาม
ธรรมชาติ ซึ่งอาจจะมีวิธีการเลี้ยงที่แตกตางกันบางในชวงฤดูทํานาและหลังฤดูทํานา
อาศัยหลักการการเลี้ยงโคตามภูมิปญญาพื้นบาน ผูเลี้ยงโคจะตองฝกใหโคในคอกใหกินน้ําในตอน
เชากอนใหกินอาหารหยาบ/อาหารขน เพื่อใหโคขับถายของเสียทั้งอุจจาระและปสสาวะ เมื่อขับถายแลว
จึงใหอาหารหยาบ/อาหารขนที่เตรียมไว จากนั้นผูเลีย้ งอาจปลอย/ผูกโคใหกินอาหารหยาบตามธรรมชาติ
จนถึงเวลาเที่ยงวันที่มีอากาศรอนจัด ผูเลี้ยงจะตองนําโคเขาที่รมเงาเพื่อใหโคกินน้ํา ไดพักผอน นอนเคี้ยว
เอื้อง ประมาณ 2-3 ชั่วโมง จากนั้นจึงปลอย/ผูกโคใหกินอาหารหยาบตอไปจนถึงเวลาเย็นที่ผูเลี้ยงพรอม
ที่จะนําโคเขาคอกเพื่อใหพักผอนในเวลาค่ําคืน โดยอาจเตรียมน้ํา อาหารหยาบไวใหดวย
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ดานการจัดการเลี้ยงดู
การจัดการคอกและโรงเรือน โดยสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อทุกรายจะตองทราบกฎเกณฑในการ
สรางคอก/โรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ ตามที่ภูมิปญญาพื้นบาน ดังนี้ คอกหรือโรงเรือนมีหลังคาแบบเพิงหมา
แหงนกลายหรือแบบหนาจั่วชั้นเดียว มีพื้นคอกลาดเท สะอาด จัดใหมีรางอาหารหยาบ/อาหารขนในสวน
ที่สูงที่สุดของคอก รางน้ําอยูในที่ต่ําของคอกหรืออยูในสวนทายคอก ใหน้ําหมักชีวภาพพนคอกทุก
สัปดาห ใชยางรถยนตทําอางอาหารเกลือแร โดยใชเกลือผสมดินจอมปลวกอยางละครึ่ง ใหโคเลียกิน
ดานการปองกันรักษาโรค
การพิจารณาตํารับยาสมุนไพรโดยนําขอมูลตํารับสมมุนไพรที่ไดเก็บรวบรวมมาจาก
ปราชญผูรู เสนอแกที่ไดเสนอปราชญภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบดวยหมอสมุนไพรภูมิปญญา 2 คน
และปราชญภูมิปญญาเชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อยืนยันความถูกตองนาเชื่อถือ ประกอบดวย
(1) นายประกาศิต อําไพพิศ หมอสมุนไพรภูมิปญญา บานเลขที่ 7 หมูที่ 1 ตําบลสะแก อําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย (2) นายเหรียญ เจียมทอง หมอสมุนไพรภูมิปญญา บานเลขที่ 24 หมูท ี่ 2
บานหนองติ้ว ตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย (3) นายผาย สรอยสระกลาง ปราชญภูมิปญญา
เชี่ยวชาญ บานเลขที่ 158 หมูที่ 1 บานสระคูณ ตําบลโคกลาม อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
(4) นายไพรัตน ชื่นศรี ปราชญภูมิปญญาเชี่ยวชาญ บานเลขที่ 99 หมูท ี่ 7 บานแสงจันทร ตําบลสนามชัย
อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย และ (5) นายสมบัติ เสริญไธสง ปราชญภูมิปญญาเชี่ยวชาญ
บานเลขที่ 90 หมูที่ 3ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ทําการตรวจสอบแลวและ
มีเอกสารวิชาการและงานวิจัยรองรับ ไดแก ตํารับยาถายพยาธิตัวกลมในลูกโค 2 ตํารับ คือ
(1) สรอยสังวาลพระอินทร ตําหรือทุบใหแหลกแชน้ําปูนไส (หรือน้ําปสสาวะ) นําน้ํากรอกปาก
(2) ใบเหมือดแอ 5 กํามือ หรือ 0.5 กิโลกรัม ใสน้ํา 3 สวนตมใหเหลือ 1 สวน นําน้ํากรอกปาก และตํารับ
ยาฆาเห็บโค 2 ตํารับ คือ (1) หนอนตายหยาก ตําใหละเอียดแชน้ํา นําไปทาตัวสัตว 2-3 วัน ฆาพยาธิ
ภายนอก เห็บโค (2) ใบยาสูบ (ปลูกโดยไมใชปุยเคมีและยาฆาแมลง) แชน้ํามันกาดใหทวม 3 วัน
กรองเอาน้ําออกมาฉีดพนตามลําตัวหรือทาลําตัวโค ฆาพยาธิภายนอก เห็บโค
ตํารับรักษาอาการเจ็บตา พยาธินัยนตา ไดแกยอดเขวา 1 ยอด เคี้ยวกับเกลือ เปดตา เปาใสตา
ตอนเชาตรู ตํารับรักษาบาดแผล ไดแก น้ํานมราชสีห เด็ดตนสดที่มียางสีขาว ประมาณ 5 – 10 ตน
นํายางสีขาวๆ (Milky latex) ไปทาที่แผลสด ตํารับรักษาอาการทองอืด ทองเสีย ไดแก ไพล 1 กิโลกรัม
ตําใหละเอียดใสน้ําพอประมาณ กรอง นําน้ํากรอกปาก และตํารับเพิ่มความสมบูรณพันธุ ไดแก การใชใบ
มะรุมสด 2-3 กก./วัน ผสมหญา/ฟางใหกินในชวงแมโคเลี้ยงลูกออน

ตาราง 4.75 ตํารับยาสมุนไพรที่ใชในการเลี้ยงโค
การปองกัน
ตํารับยา
รักษาโรคโค
ถายพยาธิตัวกลม สังวาลพระอินทร
ในลูกโค
ตําหรือทุบใหแหลกแชน้ํา
ตํารับที่ 1
ปูนไส (หรือน้ําปสสาวะ)
นําน้ํากรอกปาก

พืชสมุนไพร

ชื่อสามัญ

สังวาลพระอินทร

เขืองคําโคก (เลย), เขียง
คํา, เขียวคํา
(อุบลราชธานี), ผักปลัว
(ประจวบคีรีขันธ),
ชองนางคลี่ (ภาคใต),
เซาะเบียง (เขมร), รังนก
กระสา (จันทบุรี),
บอเอี่ยงติ้ง (จีน-แตจิ๋ว)

ชื่อวิทยาศาสตร
Cassytha filiformis Linn.
Family : Lauraceae

สารสรรพคุณ (Chemical
constituents)
Aporphine Alkaloids:
Actinodaphnine, Cassythine,
Dicentrine

ฆาพยาธิภายใน และใชถาย
พยาธิ

แหลงอางอิง
1) Nelson, S.C.
(2008)
2) S. Mythili et al.
(2011).
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Love vine
ถายพยาธิตัวกลม ใบเหมือดแอ 5 กํามือ
เหมือดแอ
ในลูกโค
หรือ 0.5 กิโลกรัม ใสน้ํา 3
ตํารับที่ 2
สวนตมใหเหลือ 1 สวน
นําน้ํากรอกปาก

พลองเหมือดเหมือดจี้
เหมือดฟอง(เหนือ)
พะงาด(อุบลฯ) พลอง
ขี้นก (ปราจีนฯ)

Memecylon edule var.
scutellatum (Lour.) Naud.
Family : Melastomataceae

Alkaloids, Flavanoids,
1) K. Palaniselvam
Saponins, Tannins,
et al. (2012).
Glycosides, Triteripenoids
and Essential oil
ฆาพยาธิภายใน และใชถาย
พยาธิ

ตาราง 4.75 (ตอ)
การปองกัน
รักษาโรคโค
ฆาเห็บโค
ตํารับที่ 1

ตํารับยา

พืชสมุนไพร

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

สารสรรพคุณ (Chemical
constituents)
Stemona Alkaloids:
Stemonine

หนอนตายหยาก ตําให
หนอนตายหยาก
ละเอียดแชน้ํา นําไปทาตัว
สัตว 2-3 วัน ฆาพยาธิ
ภายนอก เห็บโค

หนอนตายหยาก,
กะเพียด, สามสิบจีบ

Stemona
tuberosa Lour.
Family : Stemonaceae

ฆาเห็บโค
ตํารับที่ 2

ใบยาสูบ (ปลูกโดยไมใช ยาสูบ
ปุยเคมีและยาฆาแมลง)
แชน้ํามันกาดใหทวม 3 วัน
กรองเอาน้ําออกมาฉีดพน
ตามลําตัวหรือทาลําตัวโค
ฆาพยาธิภายนอก เห็บโค

ยาสูบ (Tobacco)

Nicotiana tabacum Linn.
Family : Solanaceae

Nicotine Alkaloids

รักษาอาการเจ็บ
ตา พยาธินัยนตา

ยอดเขวา 1 ยอด เคี้ยวกับ เขวา
เกลือ เปดตา เปาใสตา
ตอนเชาตรู

ขวาว, ควาว (กลาง
,เหนือ); กระทุมขวาว
(ตาก); กระทุมดง,
กระทุมแดง (กาญจนบุร)ี
กาว (เลย); ขาว
(อุบลราชธานี, อุดรธานี);
ตองแดงเหลือง,

Haldina cordifolia (Roxb.)
Didsdale
Syn: Adina cordifolia (Roxb.)
Hook.f. ex Brandis

Alkaloids, Saponins,
Flavonoids, Tannins,
Terpenes

ฆาพยาธิภายนอก เห็บ ไร
เหา

แหลงอางอิง
1) W.H. Lin, et.al.
(1994)
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Family : Rubiaceae

ฆาพยาธิภายนอก เห็บ ไร
เหา

ฆาพยาธินัยนตา เยื่อบุตาขาว
อักเสบ

1) Nabil E. El-Wakeil
(2013)

1) Yogesh Rokade
and Sunil P. Pawar.
(2013)

ตาราง 4.75 (ตอ)
การปองกัน
รักษาโรคโค

ตํารับยา

พืชสมุนไพร

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

สารสรรพคุณ (Chemical
constituents)

แหลงอางอิง

ตะเพียนทอง (ลําปาง);
ตุมกวาว (เหนือ);
ตองเหลือง, ตานถวาย,
ตุมควาย (เชียงใหม); ตุม
กานแดง, เฝา
(เพชรบูรณ); ลองเลาะ
(นครราชสีมา); วาว
(สุราษฎรธานี)
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รักษาบาดแผล

น้ํานมราชสีห เด็ดตนสดที่
มียางสีขาว ประมาณ 5 –
10 ตน นําไปยางไปทาที่
แผลสด

น้ํานมราชสีห
ผักโขมแดง, หญา
น้ําหมึก, หญาหลัง
อึ่ง

หญาน้ําหมึก(ไทลื้อ),
Euphorbia hirta Linn.
ตะกราเหมาะ(กะเหรี่ยง Family : Euphorbiaceae
แดง), บัดอะตอน(ปะ
หลอง), นมราชสีห, ผัก
โขมแตง (กลาง), หญาน้ํา
หมึก (เหนือ), หญาหลังอึ่ง
(เงี้ยว – แมฮองสอน),
ไตปวยเอี่ยงเชา,
ปวยเอี้ยง (จีน).

Fresh Milky latex
1) Linfang Huang.
(The latex contains
et. al. 2012).
inositol, taraxerol,
friedelin, β-sitosterol,
ellagic acid, kaempferol,
quercitol and quercitrin.)
ใชรักษาแผล

ตาราง 4.75 (ตอ)
การปองกัน
รักษาโรคโค
รักษาอาการ
ทองผูก ทองอืด

พืชสมุนไพร

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

ไพล 1 กิโลกรัม ตําให
ไพล
ละเอียดใสน้ําพอประมาณ
กรอง นําน้ํากรอกปาก

วานไฟ (อีสาน) ปูลอย
ปูเลย มิ้นสะลาง
(แมฮองสอน)

Zingiber cassumunar
Roxb.
Family : Zingiberaceae

การใชใบมะรุมสด 2-3
มะรุม (ใบ)
กก./วัน ผสมหญา/ฟางให
กินในชวงแมโคเลี้ยงลูก
ออน

กาแนงเดิง ผักเนื้อไก ผักอี Moringa oleifera Lam.
ฮึม ผักอีฮุม มะคอนกอม Family : Moringaceae
เสชอยะ
Moringa tree

สารสรรพคุณ (Chemical
constituents)

แหลงอางอิง

Sabinene (24.05-39.11%), 1) Udomlak Sukatta.
et al. (2009).
γ-terpinene
(6.68-7.74%), terpinen-4ol (33.11-49.36%) and
(E)-1-(3,4dimethoxyphenyl)
butadiene (DMPBD)
(5.31-8.28%)
Less than 1 % of
Alkaloids, Tannin,
Flavonoids, Phenol,
Appreciable quantity of
Calcium, Magnesium,
Iron, 45.4%
carbohydrate, 16.2%
protein, 9.68% fiber
เพิ่มน้ํานม รางกายแข็งแรง

1) อัญชลี งานขยัน
(2552)
2) Anthonia
Olufunke Oluduro
(2011).
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เพิ่มความ
สมบูรณพันธุ

ตํารับยา

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาการพัฒนาการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนผสมผสานการใชภูมิปญญาทองถิ่น กรณีศึกษา
กลุมผูเลี้ยงโคขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัยไดสรุปผลการ
ศึกษาวิจัย ดังหัวขอตอไปนี้
1. วัตถุประสงคของการวิจัย
2. ขอบเขตของการวิจัย
3. ผลการวิจัย
4. อภิปรายผลวิจัย
5. ขอเสนอแนะ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อขุนของเกษตรกร กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อขุนบา นสี่เหลี่ยม
เจริญ ตําบลลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
2. เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงโคเนื้อขุนโดยผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น ที่ส ามารถเพิ่มผลผลิต และลด
ตนทุนการผลิต
3. เพื่อศึกษาคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อขุนของเกษตรกร และสรางบทเรียน
ภูมิปญญาดานการเลี้ยงดูโคเนื้อขุนสําหรับเกษตรกร
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาการพัฒนาการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนผสมผสานการใชภูมิปญญาทองถิ่น กรณีศึกษา
กลุมผูเลี้ยงโคขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ ในดานการคัดเลือกโค ดานอาหาร
ดานการจัดการเลี้ยงดู และดานการปองกันรักษาโรค
ขอบเขตดานประชากร
กลุมเปาหมาย จําแนกเปน 3 กลุม ดังนี้
1. กลุมเปาหมายสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ไดแกผูรูภูมิปญญาทองถิ่นดาน
การเลี้ยงโค กระบือ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดใกลเคียง จํานวน 34 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกอยาง
เจาะจง
2. กลุมเปาหมายสําหรับการยืนยันความนาเชื่อถือของภูมิปญญา ไดแก หมอสมุนไพรและ
ปราชญภูมิปญญาเชี่ยวชาญดานการเลี้ยงโคที่มีประสบการณ จํานวน 5 คน เลือกมาโดยวิธีแบบเจาะจง
3. กลุมเปาหมายสําหรับพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อขุน ไดแก กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อขุน
บานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย มีสมาชิกจํานวน 12 คน (เปนกลุม
เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อขุนระยะที่ 1 คือ เลี้ยงโคเนื้อขุนเพื่อผลิตลูกผสมโคชาโรเลส)
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ขอบเขตดานตัวแปร
1. ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการประกอบการเลี้ยงโคเนื้อขุน ตามแนวทางภูมิปญญาทองถิ่น 4 ดาน
คือ การคัดเลือกโค อาหาร การจัดการเลี้ยงดู และการปองกันรักษาโรค
2. ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อขุน ผสมผสานการใช
ภูมิปญญาทองถิ่น กรณีศึกษา กลุมผูเลี้ยงโคขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย
การพิจารณาคัดเลือกกลุมผูเลี้ยงโคบานสี่เหลี่ยมเจริญ หมูที่ 10 ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย เปนกลุมที่เกษตรกรสนใจรวมกลุมกันเองภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย และเปนการศึกษาวิจัยตอยอด
ขอบเขตดานพืน้ ที่
พื้นที่ในการวิจัย เปนพื้นที่ที่ตั้งของกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อบานสี่เหลี่ยมเจริญ หมูที่ 10 ตําบลแสลงพัน
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อขุนของเกษตรกร กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อขุนบานสีเ่ หลี่ยมเจริญ
ตําบลลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
การพัฒนาการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนผสมผสานการใชภูมิปญญาทองถิ่น กรณีศึกษากลุมผูเลี้ยงโคขุน
บานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ผลการศึกษา พบวา มีจํานวนสมาชิก
ในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ใชแรงงานเฉลี่ย 3 คน ประกอบทํานาทําไรเปนอาชีพ
หลักและเปนอาชีพหลักที่ทํารายไดสูงสุด เลี้ยงโคเปนอาชีพรองอันดับหนึ่ง และรับจางเปนอาชีพรองอันดับ
สอง มีรายไดตอเดือนตอครัวเรือนเฉลี่ย 16,933.33 บาท มีรายไดตอคนตอปเฉลี่ย 45,972.84 บาท มีรายได
จากการเลี้ยงโคเนื้อตอปเฉลี่ย 19,750.00 บาท พื้นที่ประกอบอาชีพทําการเกษตรของสมาชิก เฉลี่ย เทากับ
26.92 ไร มีพื้นที่ที่ใชในการปลูกหญาอาหารสัตวเฉลี่ย 1.48 ไร มีแหลงน้ํา มีทําเลเลี้ยงสัตวธรรมชาติ เลี้ยง
โคครัวเรือนละ 7.58 ตัว โดยที่มีโคลูกผสมชาโรเลสมากที่สุดเฉลี่ยครัวเรือนละ 2.58 ตัว มี เกษตรกรมี
ประสบการณเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 9.33 ป เกษตรกรเพิ่มจํานวนโคโดยการผสมเทียม เกษตรกรทุกคนรูจักการ
สังเกตสัดแมโค เกษตรกรสวนใหญไดลูกที่เกิดจากการผสมเทียมเปนเพศผู ลูกโคที่ไดมีความแตกตางจากเดิม
โดยมีขนาดใหญกวา มีสายเลือด ชาโรเลส ปญหาการผสมเทียมสวนใหญรอยละ100 มีปญหาการผสมติด
ยาก ผสมซ้ําจํานวนเฉลี่ย 2.58 ครั้ง จึงจะผสมติด เกษตรกรสมาชิก รอยละ 41.75 ใหอาหารขนแกโคนานๆ
ครั้ง แหลงอาหารขนรอยละ 91.7 ไดมาจากการซื้ออาหารโคเนื้อสําเร็จรูปมาใหกิน แหลงน้ําของโคไดจาก
แหลงน้ําธรรมชาติ สมาชิกรอยละ 100 ใหอาหารแรธาตุกอนแกโค เกษตรกรสมาชิกใหวัคซีนปองกันโรคปาก
และเทาเปอย ใหยาถายพยาธิไอโวเม็ก-เอฟ และพนยาเห็บดวยยาอาซุนโทล ใชสมุนไพรบางชนิด เชน
สมุนไพรรักษาแผล กีบ-เทาเปนแผล สมุนไพรถายพยาธิ สมุนไพรรักษาทองอืด เปนตน และฉีดไวตามินและ
ยาบํารุงหรือยาเพิ่มประสิทธิภาพสมบูรณพันธุ
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ชองทางการจําหนายโคเนื้อของสมาชิกสวนใหญจําหนายงาย โดยรอยละ91.7 การตีราคาโคเนื้อ
ดวยสายตา หลักในการตีราคาโคเนื้อรอยละ 38.5 โดยดูลักษณะของโคทั่วๆ ไป รองลงมารอยละ 30.8 ตี
ราคาโคเนื้อโดยการประมาณน้ําหนักตัวโค ราคาโคทุกสายพันธุเพศผูจะสูงกวาเพศเมีย ราคาโคลูกผสมชา
โรเลสจะสูงกวาโคพื้นเมืองและโคลูกผสมบราหมันเมื่ออายุมากขึ้น สมาชิกรอยละ 45 จําหนายใหกับ
นายหนาที่มาติดตอซื้อถึงบาน
2. การศึกษาวิธีการเลี้ยงโคเนื้อขุนโดยผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น ที่สามารถเพิ่มผลผลิตและลดตนทุน
การผลิต
การผลการอภิปรายกลุมภูมิปญญาพื้นบานเพื่อรวบรวมขอมูลดานภูมิปญญาพื้นบานในการเลี้ยงโคเนื้อ
ดานการคัดเลือกโค อาหาร การจัดการ และการปองกันรักษาโรค ครั้งที่ 1 ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
บานหนองติว้ หมู 7 ตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2555 ผูรูภูมิปญญา
พื้นบาน เขารวม 11 คน ครั้งที่ 2 ณ ศูนยการเรียนรูชุมชนกลุมอีโตนอย หมู 4 ตําบลโคกลาม อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ในวันที่ 1 กันยายน 2555 ผูรูภมู ิปญญาพื้นบานเขารวม 10 คน และครั้งที่ 3
ณ ศูนยเรียนรูชุมชนบานแสงจันทร หมู 7 ตําบลสนามชัย อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ในวันที่ 5 กันยายน
2555 ผูรูภูมิปญญาพื้นบาน เขารวม 13 คน และไดสรุปเปนองคความรูภูมิปญญาการเลี้ยงโค
2.1 ดานการคัดเลือกโค
ลักษณะของโคที่ดีตามภูมิปญญาพื้นบาน โดยพิจารณาสวนของรางกายโคจากภายนอก ดังนี้
สวนหนาของลําตัว
หัวใหญ หูตําแหนงชิดเขา ใบหูใหญ-กวาง ไมแหลม หนาใหญ หนาผากโหนก จมูกใหญ เนื้อจมูก
ใหญ ไมโดง รูจมูกแบน ใชงานทน ไมเหนื่อย ฟนถี่ คอใหญ ขาหนาตรง ใหญ กลามเนื้อเดนชัด เขาใหญใหญ
ขอเทาใหญ ขนหาง เปนมัน ไมตั้งชัน กรณีขนถี่จะตองมีขนสั้น เขากอมหรือเขายาวโคงเปนวงพองาม
หนังหนา (มีเนื้อมาก) หนังลูกจัน กีบใหญ กลม ตีนเปด กีบลอยติดตั้งสูง
สวนกลางของลําตัว
โครงรางใหญเพิ่มเนื้อไดดี ลําตัวใหญ-ยาว มีตะโหนกใหญ (เพศผู) ทองใหญ กลม ทองสําเภา
พุงหยอน หลังไมแอนและแบน ซี่โครง กาง ถี่ เล็ก
สวนทายของลําตัว
ในเพศผู บั้นทายบาน เหมือนสุกร โคนขาหลังกลามเนื้อเดนชัด เปนมัดๆ หางยาวถึงกีบ ปรกนอง
พูหางหนา โคนหางใหญ เขาหลังใหญ เอ็นใหญ หัวนมมีตําแหนงระยะหางสม่ําเสมอ ขาหลังเหยียบหรือ
อยูเกินรอยเทาหนา อัณฑะใหญ ไมหยอน ลูกอัณฑะทั้งสองเสมอสมดุลกัน ลึงคตรง ไมบิด
ในเพศเมีย บั้นทายบาน เหมือนสุกร หางยาวถึงกีบ ปรกนอง พูหางหนา โคนหางใหญ ปดอวัยวะเพศ
เมีย เขาหลังใหญ เอ็นใหญ เตานม ใหญและเห็นเสนเลือดนม หัวนมใหญ กลม สมบูรณ เสมอกัน ชี้ไปขางหลัง
(เชื่อวาจะใหลูกเพศเมีย) อวัยวะเพศรูปใบโพธิ์ ใบพลู ไมมีขน ขาหลังเหยียบหรืออยูเกินรอยเทาหนา เชิงกราน
ใหญ
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2.2 ดานอาหาร
การใหอาหารโคตามภูมิปญญาพื้นบาน ผูเลี้ยงจะตองเขาใจระบบทางเดินอาหาร การเคี้ยวเอื้อง
การยอยอาหาร การขับถาย เปนตน ปกติชาวบานสวนใหญจะตองโคโดยปลอยเลี้ยงตามธรรมชาติหรือ
นักวิชาการบางคนเรียกวาเทวดาเลี้ยง ชาวบานจะใหอาหารหยาบและน้ําแกโคเชนเดียวกับการรับประทาน
อาหารของคน โดยใหอาหารในมื้อเชา และมื้อเย็นในคอก จากนั้นจึงปลอยโคเลี้ยงตามธรรมชาติ ซึ่งอาจจะมี
วิธีการเลี้ยงที่แตกตางกันบางในชวงฤดูทํานา และหลังฤดูทํานา
อาศัยหลักการการเลี้ยงโคตามภูมิปญญาพื้นบาน ผูเลี้ยงโคจะตองฝกใหโคในคอกใหกินน้ําในตอนเชา
กอนใหกินอาหารหยาบ/อาหารขน เพื่อใหโคขับถายของเสียทั้งอุจจาระและปสสาวะ เมื่อขับถายแลวจึงให
อาหารหยาบ/อาหารขนที่เตรียมไว จากนั้นผูเลี้ยงอาจปลอย/ผูกโคใหกินอาหารหยาบตามธรรมชาติ จนถึง
เวลาเที่ยงวันที่มีอากาศรอนจัด ผูเลี้ยงจะตองนําโคเขาที่รมเงาเพื่อใหโคกินน้ํา ไดพักผอน นอนเคียวเอื
้ ้อง
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง จากนั้นจึงปลอย/ผูกโคใหกินอาหารหยาบตอไปจนถึงเวลาเย็นที่ผูเลี้ยงพรอมที่จะนําโค
เขาคอกเพื่อใหพักผอนในเวลาค่ําคืน โดยอาจเตรียมน้ํา อาหารหยาบไวใหดวย
2.3 ดานการจัดการเลี้ยงดู
การจัดการคอกและโรงเรือน โดยสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อทุกรายจะตองทราบกฎเกณฑในการสราง
คอก/โรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ ตามที่ภูมิปญญาพื้นบาน ดังนี้ คอกหรือโรงเรือนมีหลังคาแบบเพิงหมาแหงนกลาย
หรือแบบหนาจั่วชั้นเดียว มีพื้นคอกลาดเท สะอาด จัดใหมีรางอาหารหยาบ/อาหารขนในสวนที่สูงที่สุดของ
คอก รางน้ําอยูในที่ต่ําของคอกหรืออยูในสวนทายคอก ใหน้ําหมักชีวภาพพนคอกทุกสัปดาห
2.4 ดานการปองกันรักษาโรค
งานวิจัยนี้มุงศึกษาถึงสมุนไพรที่ใชในการปองกันรักษาโรค-พยาธิโค ซึ่งเปนตํารับที่ผูเลี้ยงสามารถ
จัดหาสมุนไพรไดตามทองถิ่น ผลการรวบรวมขอมูลไดตํารับสมุนไพรที่ใชในการปองกันรักษาโรค-พยาธิ
จํานวนมาก จากการใหผูเชี่ยวชาญสมุนไพรตรวจสอบและพิจารณาความเปนไปไดในการจัดหาสมุนไพร
ในทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย สรุปวาไดตํารับสมุนไพร ดังนี้
2.4.1 ตํารับถายพยาธิภายใน
-สังวาลพระอินทร ตําหรือทุบใหแหลกแชน้ําปูนใส (หรือน้ําปสสาวะ) นําน้ํากรอกปาก
-ใบเหมือดแอ 5 กํามือ หรือ 0.5 กิโลกรัม ใสน้ํา 3 สวนตมใหเหลือ 1 สวน นําน้ํากรอกปาก
2.4.2 ตํารับฆาพยาธิภายนอก
-หนอนตายหยากตําใหละเอียด แชน้ํา นําไปทาตัวสัตว 2-3 วัน ฆาพยาธิภายนอก เห็บเหา
-ใบยาสูบ (ปลูกโดยไมใชปุยเคมีและยาฆาแมลง) แชน้ํามันกาดใหทวม 3 วัน กรองเอาน้ําออกมาฉีด
พนตามลําตัวหรือทาลําตัวโค ฆาพยาธิภายนอก เห็บเหา
2.4.3 ตํารับรักษาอาการเจ็บตา
-ยอดเขวา 1 ยอด เคี้ยวกับเกลือ เปดตา เปาใสตาตอนเชาตรู
2.4.4 ตํารับรักษาบาดแผล
-น้ํานมราชสีห เด็ดตนสดที่มียางสีขาว ประมาณ 5 – 10 ตน นํายางสีขาวๆ ไปทาที่แผลสด
2.4.5 ตํารับรักษาอาการทองอืด
-ไพล 1 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม ตําใหละเอียดใสน้ําพอประมาณ กรอง นําน้ํากรอกปาก
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2.4.6 ตํารับเพิ่มความสมบูรณพันธุ
-ใชใบมะรุมสด 2-3 กก./วัน ผสมหญา/ฟางใหกินในชวงแมโคเลี้ยงลูกออน
3. การศึกษาคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อขุนของเกษตรกร และสรางบทเรียนภูมิ
ปญญาดานการเลี้ยงดูโคเนื้อขุนสําหรับเกษตรกร
จากการศึกษาคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น โดยนําขอมูลภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับดานการปองกันรักษา
โรคโคดวยสมุนไพร นําเสนอหมอสมุนไพร 2 ทาน ประกอบดวย นายเหรียญ เจียมทอง และนายประกาศิต
อําไพพิศ และขอมูลปญญาดานการคัดเลือกโค ดานอาหาร ดานการจัดการเลี้ยงดู และดานการปองกันรักษา
โรค นําเสนอปราชญภูมิปญญาเชี่ยวชาญ 3 ทาน ประกอบดวย นายผาย สรอยสระกลาง นายไพรัตน ชื่นศรี
และนายสมบัติ เสริญไธสง เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและสรุปเปนบทเรียน
ภูมิปญญาการเลี้ยงโค
การพิจารณาตํารับยาสมุนไพรที่ปราชญภูมิปญญาทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวและมีงานวิจัยรองรับ
ไดแก ตํารับยาถายพยาธิตัวกลมในลูกโค 2 ตํารับ คือ (1) สรอยสังวาลพระอินทร ตําหรือทุบใหแหลกแชน้ํา
ปูนใส (หรือน้ําปสสาวะ) นําน้ํากรอกปาก (2) ใบเหมือดแอ 5 กํามือ หรือ 0.5 กิโลกรัม ใสน้ํา 3 สวนตมให
เหลือ 1 สวน นําน้ํากรอกปาก และตํารับยาฆาเห็บโค 2 ตํารับ คือ (1) หนอนตายหยาก ตําใหละเอียดแชน้ํา
นําไปทาตัวสัตว 2-3 วัน ฆาพยาธิภายนอก เห็บโค (2) ใบยาสูบ (ปลูกโดยไมใชปุยเคมีและยาฆาแมลง) แช
น้ํามันกาดใหทวม 3 วัน กรองเอาน้ําออกมาฉีดพนตามลําตัวหรือทาลําตัวโค ฆาพยาธิภายนอก เห็บโค
จากการใหหลักการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอธิบายคุณคาพืชสมุนไพรตํารับยาโดยซึ่งมีรายงานทาง
วิชาการและงานวิจัยรองรับ จากการใชพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการปองกันรักษาโรคโคได ไดแก ตํารับยา
ถายพยาธิตัวกลมในลูกโค ใชพืชสมุนไพร ไดแก (1) สังวาลพระอินทร (Cassytha filiformis Linn.) อยูใน
วงศ (Family) Lauraceae มีสารเคมี Aporphine Alkaloids: Actinodaphnine, Cassythine, Dicentrine
ฆาพยาธิภายในและใชถายพยาธิ (2) เหมือดแอ (Memecylon scutellatum Naud.) อยูในวงศ
Melastomataceae มีสารเคมี Alkaloids, Tannins ฆาพยาธิภายในและใชถายพยาธิ ตํารับยาสมุนไพรภูมิ
ปญญาทองถิ่นกําจัดเห็บโค ใชพืชสมุนไพร ไดแก (1) หนอนตายหยาก (Stemona tuberosa Lour.) อยูใน
วงศ Stemonaceae มีสารเคมี Stemona Alkaloids: Stemonine ฆาพยาธิภายนอก เห็บ ไร เหา และ (2)
ยาสูบ (Nicotiana tabacum Linn.) อยูในวงศ Solanaceae มีสารเคมี Nicotine Alkaloids ฆาพยาธิ
ภายนอก เห็บ ไร เหา องคความรูที่ไดมาสรางบทเรียนภูมิปญญาทองถิ่นดานการเลี้ยงโคเนื้อสําหรับเกษตรกร
การอภิปรายผล
1. สภาพการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อขุนของเกษตรกร กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ
ตําบลลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ผลการศึกษา พบวา กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อบานสี่เหลี่ยมเจริญ มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน มี
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ใชแรงงานเฉลี่ย 3 คน ประกอบทํานาทําไรเปนอาชีพหลักและเปนอาชีพหลักที่
ทํารายไดสูงสุด เลี้ยงโคเปนอาชีพรองอันดับหนึ่ง และรับจางเปนอาชีพรองอันดับสอง มีรายไดตอเดือนตอ
ครัวเรือนเฉลี่ย 16,933.33 บาท มีรายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อตอปเฉลี่ย 19,750.00 บาท สอดคลองกับ
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สํานักงานสถิติแหงชาติ (2554) รายงานวาประชากรจังหวัดบุรีรัมยมีรายไดตอเดือนตอครัวเรือน ป พ.ศ.
2552 เฉลี่ยเทากับ 13,734 บาท พื้นที่ประกอบอาชีพทําการเกษตรของสมาชิก เฉลี่ย เทากับ 26.92 ไร
สอดคลองกับณัฐวุฒิ มณีรัตน (2548) ที่ทําการศึกษาเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดปราจีนบุรี มีสมาชิก
ในครัวเรือนเฉลี่ย 4-5 คน มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 16.89 ไร ซึ่งแมวาจะอยูตางภูมิภาคแตขอมูลที่ไดมีความ
ใกลเคียงกัน
เกษตรกรเพิ่มจํานวนโคโดยการผสมเทียม เกษตรกรทุกคนรูจักการสังเกตสัดแมโค เกษตรกร
สวนใหญไดลูกที่เกิดจากการผสมเทียมเปนเพศผู ลูกโคที่ไดมีความแตกตางจากเดิมโดยมีขนาดใหญกวา
มีสายเลือดชาโรเลส สอดคลองกับทินกฤต จันทภาโส (2545) ศึกษาการเลี้ยงโคเนื้อในเขตอําเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง พบวาเกษตรกรรอยละ 94.87 เลี้ยงโคลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมือง ซึ่งมีรูปรางสวยงาม และมี
ขนาดใหญกวาโคพื้นเมือง ดานปญหาการผสมเทียมสวนใหญรอยละ 100 มีปญหาการผสมติดยาก ผสมซ้ํา
จํานวนเฉลี่ย 2.58 ครั้งจึงจะผสมติด สมาชิก รอยละ 41.75 ใหอาหารขนแกโคนานๆ ครั้ง สอดคลองกับ
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2549) ศึกษาการเลี้ยงโคเนื้อแบบดั้งเดิม เกษตรกรเลีย้ งโคโดยใหฟางขาวและ
หญาธรรมชาติ ไมมีการใหอาหารขน แตในปจจุบันผูเลี้ยงโคบางรายเลี้ยงโคโดยใหอาหารขนแลว สมาชิกให
วัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย ใหยาถายพยาธิไอโวเม็ก-เอฟ และพนยาเห็บดวยยาอาซุนโทล
ใชสมุนไพรบางชนิด เชน สมุนไพรรักษาแผล กีบ-เทาเปนแผล สมุนไพรถายพยาธิ สมุนไพรรักษาทองอืด
เปนตน และฉีดไวตามินและยาบํารุงหรือยาเพิ่มประสิทธิภาพสมบูรณพันธุ สอดคลองกับจินตนา อินทรมงคล
(2548) และคณะนักวิจัยไทบานราษีไศล (2548) ไดกลาวถึงการนําภูมิปญญามาใชในการปองกันรักษาโรค
ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชพืชสมุนไพรและวัตถุดิบที่หาไดงายในทองถิ่น ในการรักษา
โรคพื้นฐานที่เกษตรกรพบบอยๆ เชน ทองเสีย ทองอืด เจ็บตา ถายพยาธิ และเพิ่มประสิทธิภาพกระเพาะ
หมัก ปรับสภาพการทํางานของกระเพาะหมัก เปนตน
เกษตรกรสวนใหญเห็นวาจําหนายโคงาย สวนใหญตีราคาโคเนื้อดวยสายตาได โดยตีราคาจากการดู
รูปรางทั่วไป ราคาโคทุกสายพันธุเพศผูจะสูงกวาเพศเมีย ราคาโคลูกผสมชาโรเลสจะสูงกวาโคพื้นเมืองและ
โคลูกผสม บราหมันเมื่ออายุมากขึ้น สมาชิกจําหนายใหกับนายหนาที่มาติดตอซื้อถึงบานสอดคลองกับ
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2549) ศึกษาขอมูลพื้นฐานการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร โดยการวิเคราะห
ตนทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งแบงตามรูปแบบการเลี้ยงออกเปนการเลี้ยงโคเนื้อในลักษณะ
โคฝูงและการเลี้ยงโคขุน พบวา การผลิตลูกโคเนื้อจากแมโคลูกผสมจะมีตนทุนที่สงู กวาแตใหผลตอบแทน
สูงกวา และการผลิตลูกโคเนื้ออายุ 2 ปใหผลตอบแทนสูงกวาการผลิตลูกโคเนื้ออายุ 1 ป แตใชระยะเวลาใน
การเลี้ยงนานกวา
2. การศึกษาวิธีการเลี้ยงโคเนื้อขุนโดยผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น ที่สามารถเพิ่มผลผลิตและลดตนทุน
การผลิต
ภูมิปญญาพื้นบานดานการคัดเลือกโค
ลักษณะภายนอกสวนหนาของลําตัวโค ประกอบดวย หัวใหญ หูตําแหนงชิดเขา ใบหูใหญ-กวาง ไมแหลม
หนาใหญ หนาผากโหนก จมูกใหญ เนื้อจมูกใหญ ไมโดง รูจมูกแบน ใชงานทน ไมเหนื่อย ฟนถี่ คอใหญ
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ขาหนาตรง ใหญ กลามเนื้อเดนชัด เขาใหญใหญ ขอเทาใหญ ขนหาง เปนมัน ไมตั้งชัน กรณีขนถี่จะตองมี
ขนสั้น เขากอมหรือเขายาวโคงเปนวงพองาม หนังหนา (มีเนื้อมาก) หนังลูกจัน กีบใหญ กลม ตีนเปด กีบลอย
ติดตั้งสูง
ลักษณะภายนอกสวนกลางของลําตัวโค ประกอบดวย โครงรางใหญเพิ่มเนื้อไดดี ลําตัวใหญ-ยาว
มีตะโหนกใหญ (เพศผู) ทองใหญ กลม ทองสําเภา พุงหยอน หลังไมแอนและแบน ซี่โครง กาง ถี่ เล็ก
ลักษณะภายนอกสวนทายของลําตัวโค ในเพศผู บั้นทายบาน เหมือนสุกร โคนขาหลังกลามเนื้อเดนชัด
เปนมัดๆ หางยาวถึงกีบ ปรกนอง พูหางหนา โคนหางใหญ เขาหลังใหญ เอ็นใหญ หัวนมมีตําแหนงระยะหาง
สม่ําเสมอ ขาหลังเหยียบหรืออยูเกินรอยเทาหนา อัณฑะใหญ ไมหยอน ลูกอัณฑะทั้งสองเสมอสมดุลกัน
ลึงคตรง ไมบิด ในเพศเมีย บั้นทายบาน เหมือนสุกร หางยาวถึงกีบ ปรกนอง พูหางหนา โคนหางใหญ
ปดอวัยวะเพศเมีย เขาหลังใหญ เอ็นใหญ เตานม ใหญและเห็นเสนเลือดนม หัวนมใหญ กลม สมบูรณ
เสมอกัน ชี้ไปขางหลัง (เชื่อวาจะใหลูกเพศเมีย) อวัยวะเพศรูปใบโพธิ์ ใบพลู ไมมีขน ขาหลังเหยียบหรือ
อยูเกินรอยเทาหนา เชิงกรานใหญ สอดคลองกับกลุมวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ (2547) กลาววา มาตรฐาน
ลักษณะประจําพันธุโคเนื้อตางๆ เชน โคขาวลําพูน โคอีสาน โคลาน โคภาคใต ซึ่งมีลักษณะสอดคลองกัน
ภูมิปญญาพื้นบานดานอาหาร
อาศัยหลักการการเลี้ยงโคตามภูมิปญญาพื้นบาน ผูเลี้ยงโคจะตองฝกใหโคในคอกใหกินน้ําในตอนเชา
กอนใหกินอาหารหยาบ/อาหารขน เพือ่ ใหโคขับถายของเสียทั้งอุจจาระและปสสาวะ เมื่อขับถายแลวจึงให
อาหารหยาบ/อาหารขนที่เตรียมไว จากนั้นผูเลี้ยงอาจปลอย/ผูกโคใหกินอาหารหยาบตามธรรมชาติ จนถึง
เวลาเที่ยงวันที่มีอากาศรอนจัด ผูเลี้ยงจะตองนําโคเขาที่รมเงาเพื่อใหโคกินน้ํา ไดพักผอน นอนเคียวเอื
้ ้อง
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง จากนั้นจึงปลอย/ผูกโคใหกินอาหารหยาบตอไปจนถึงเวลาเย็นที่ผูเลี้ยงพรอมที่จะนําโค
เขาคอกเพื่อใหพักผอนในเวลาค่ําคืน โดยอาจเตรียมน้ํา/อาหารหยาบไวใหดวย สอดคลองกับกรรณิกา
เมฆแดง และจิตติมา กันตนามัลลกุล (2555) กลาววาการเลีย้ งโคเนื้อแบบปลอยฝูง เกษตรกรจะไลตอนโค
ออกจากคอกในทุกๆเชา เพื่อหากินตามแหลงที่สาธารณะ หรือทุงนา ในเวลากลางวันก็ตอนไปกินน้ําใกลกับ
แหลงที่หากิน หากไมมีแหลงน้ําเกษตรกรก็ตองตอนกลับมาหากินน้ําที่คอกแลวบายจึงตอนไปหากินหญา
จากนั้นเกษตรกรตอนโคมากินน้ําอีกครั้งกอนกลับเขาคอกในตอนเย็น
ภูมิปญญาพื้นบานดานการจัดการเลี้ยงดู
เนนในเรื่องการจัดการคอกและโรงเรือน โดยสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อทุกรายจะตองทราบกฎเกณฑในการ
สรางคอก/โรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ ตามที่ภูมิปญญาพื้นบาน ดังนี้ คอกหรือโรงเรือนมีหลังคาแบบเพิงหมาแหงน
กลายหรือแบบหนาจั่วชั้นเดียว มีพื้นคอกลาดเท สะอาด จัดใหมีรางอาหารหยาบ/อาหารขนในสวนที่สูงที่สุด
ของคอก รางน้ําอยูในที่ต่ําของคอกหรืออยูในสวนทายคอก ใหน้ําหมักชีวภาพพนคอกทุกสัปดาห สอดคลอง
กับกรมปศุสัตว (2548) กลาววา พื้นคอกโคตองสะอาดแหง รางอาหารอยูดานหนาคอก โดยพื้นคอกควรลาด
เทไปทางดานหลัง เพื่อระบายของเสียไดงาย สวนอางหรือรางน้ําควรอยูทายคอก
ภูมิปญญาพื้นบานดานการปองกันรักษาโรค
การศึกษามุงเนนไปในดานการใชสมุนไพรพื้นบาน ไดแก ตํารับถายพยาธิภายใน 1) สังวาลพระอินทร
ตําหรือทุบใหแหลกแชน้ําปูนใส หรือน้ําปสสาวะ นําน้ํากรอกปาก2) ใบเหมือดแอ 5 กํามือ หรือ 0.5 กิโลกรัม
ใสน้ํา 3 สวนตมใหเหลือ 1 สวน นําน้ํากรอกปาก ตํารับฆาพยาธิภายนอก ไดแก หนอนตายหยากตําให
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ละเอียด แชน้ํา นําไปทาตัวสัตว 2-3 วัน ฆาพยาธิภายนอก เห็บเหา ตํารับรักษาอาการเจ็บตา ไดแก ยอดเขวา
1 ยอด ใชปากเคี้ยวแลวเปดตาโค เปาใสตาตอนเชาตรู ตํารับรักษาบาดแผล ไดแก น้ํานมราชสีห เด็ดตนสดที่
มียางสีขาว ประมาณ 5 – 10 ตน นําไปยางไปทาที่แผลสด ตํารับรักษาอาการทองอืด ทองเสีย ไดแก ไพล
1 กิโลกรัมผสมกับสายไหมโคก (เครือเขาคํา) 1 กิโลกรัม ตําใหละเอียดใสน้ําพอประมาณ กรอง นําน้ํากรอก
ปาก และตํารับเพิ่มความสมบูรณพันธุ ไดแก การใชใบกาบหอยแครงใหกินวันละ 1 กํามือ สอดคลองกับ
จินตนา อินทรมงคลและคณะ (2547) และกรมปศุสัตว (2547 : 88-124) กลาวถึงตํารับยาสมุนไพรรักษา
โค-กระบือในจังหวัดบุรีรัมย สําหรับถายพยาธิภายใน พยาธิภายนอก เห็บเหา ทองอืด ทองรวง เจ็บตา รักษา
บาดแผล และอื่นๆ โดยใชสมุนไพรที่หาไดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย
3. การศึกษาคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อขุนของเกษตรกร และสรางบทเรียน
ภูมิปญญาดานการเลีย้ งดูโคเนื้อขุนสําหรับเกษตรกร
พืชสมุนไพรที่ใชในการปองกันรักษาโรคโค โดยพิจารณาตํารับยาสมุนไพรที่เกษตรกรผูเลี้ยงโคสามารถจัดหา
วัตถุดิบสมุนไพรที่หาไดงายในทองถิ่น และเปนตํารับยาที่ไดรับการตรวจสอบจากปราชญทองถิ่นและมี
งานวิจัยรองรับ จากการใชพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการปองกันรักษาโรคโคได ไดแก ตํารับยาถายพยาธิ
ตัวกลมในลูกโค ใชพืชสมุนไพร ไดแก สังวาลพระอินทร (Cassytha filiformis Linn.) และเหมือดแอ
(Memecylon scutellatum Naud.) [ซึ่งเปนพืชสมุนไพรที่มีสารอัลคาลอยด (Alkaloids) และสารแทนนิน
(Tannins) : Mythili et al. (2011), Palaniselvam et al. (2012)] ซึ่งมีสรรพคุณในการฆาพยาธิตัวกลมใน
ลูกโค สอดคลองกับจินตนา อินทรมงคลและคณะ (2547) และกรมปศุสัตว (2547 : 88-124) รายงานวา
ตํารับยาสมุนไพรภูมิปญญาทองถิ่นที่ใชถายพยาธิในใคใชสมุนไพรสังวาลพระอินทร และเหมือดแอ
เชนเดียวกับตํารับยาฆาเห็บโค ใชพืชสมุนไพร ไดแก หนอนตายหยาก (Stemona tuberosa Lour.) และ
ยาสูบ (Nicotiana tabacum Linn.) ซึ่งเปนพืชสมุนไพรที่มีสารอัลคาลอยด [W.H. Lin, et.al. (1994),
Nabil E. El-Wakeil (2013)] ซึ่งมีสรรพคุณในการฆาพยาธิภายนอก เห็บเหา ในโค สอดคลองกับจินตนา
อินทรมงคลและคณะ (2547) และกรมปศุสัตว (2547 : 88-124) รายงานวาตํารับยาสมุนไพรภูมิปญญา
ทองถิ่นที่ใชฆาเห็บในโคใชสมุนไพรหนอนตายหยากและยาสูบ องคความรูที่ไดมาสรางบทเรียนภูมิปญญา
ทองถิ่นดานการเลี้ยงโคเนื้อสําหรับเกษตรกร
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนาการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนผสมผสานการใชภูมิปญญาทองถิ่น กรณีศึกษา
กลุมผูเลี้ยงโคขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย มีขอเสนอแนะที่ไดจาก
การศึกษาวิจัย ดังนี้
1. การประกอบการเลีย้ งโคเนื้อของเกษตรกรนอกจากจะเกิดขึ้นตามความตองการของเกษตรกร
แลว หนวยงานภาครัฐจะตองติดตามใหคําแนะนําดานการดําเนินงานของกลุม การอบรมเชิงทฤษฎี การอบรม
เชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการเชื่อมโยงเครือขายกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อใหเกิดความรวมมือและเกิด
พลังอํานาจในการดําเนินงาน นําไปสูการประกอบอาชีพที่พอเพียงตอเนื่องและยั่งยืน

85
2. ความเขมแข็งของกลุมจะดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยูกับศักยภาพของผูนํากลุม
คณะกรรมการกลุม และสมาชิกกลุม ที่มวี ิสัยทัศน มีความรอบรู มีจิตใจทีม่ ั่นคง และมีจิตสาธารณะ
3. การประกอบการเลี้ยงโคจะตองดําเนินตามแนวหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หันมาสนใจ
ใชทรัพยากรในทองถิ่น ใชภูมิปญญา อันจะนําไปสูการเลี้ยงสัตวที่ลงทุนต่ํา ผลผลิตปราศจากสารเคมีแต
จะตองทําซ้ําหลายๆ ครั้งเพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีประสิทธิภาพจริง และอาศัยหลักการทางเทคโนโลยีมา
พิสูจน
ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาการพัฒนาการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนผสมผสานการใชภูมิปญญาทองถิ่น
กรณีศึกษา กลุมผูเลี้ยงโคขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
มีขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรทําการศึกษาวิจัยตอยอดเกี่ยวกับการนําภูมิปญญามาใชในการเลี้ยงสัตว เพื่อใหเกิดความ
นาเชื่อถือ และนําไปเผยแพรแกกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคอื่นๆ ได
2. ควรทําการศึกษาวิจัยโดยใชหลักการทางเทคโนโลยีมาอธิบาย เพื่อยืนยันผลการศึกษาวิจัยการ
ใชภูมปิ ญญาในเชิงวิชาการ
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นางบัวลอย เดิมทํารัมย บานเลขที่ 18 หมู 7 บานหนองติ้ว ตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
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นายสําราญ เดชกุลรัมย บานเลขที่ 128 หมู 7 บานหนองติ้ว ตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
นายคลาย เดชโคบุตร บานเลขที่ 85/3 หมู 7 บานหนองติ้ว ตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
นายไพทูรย แกวชนะ บานเลขที่ 34 หมู 17 บานตูมใหญ ตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
นายปาน ทองแพง บานเลขที่ 51 หมู 13 บานสนวนพัฒนา ตําบลโคกสะอาด อําเภอ ลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย
นายทวี สะเทินรัมย บานเลขที่ 68 หมู 13 บานสนวนพัฒนา ตําบลโคกสะอาด อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย
นายชู ขจรชม บานเลขที่ 228 หมู 6 บานโกรกประดู ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
นายสมาน โปรดสูงเนิน บานเลขที่ 39 หมู 10 บานหนองพลวง ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย
นายทองดํา จารุวงศ บานเลขที่ 84 หมู 4 บานสระคูณ ตําบลโคกลาม อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
นายกลม แกวดี บานเลขที่ 115 หมู 4 บานสระคูณ ตําบลโคกลาม อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
นายฉัตรชัย สะออนรัมย บานเลขที่ 186 หมู 12 บานผักกาดหญา ตําบลโคกลาม อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย
นายใจ สะเทียนรัมย บานเลขที่ 42/2 หมู 12 บานผักกาดหญา ตําบลโคกลาม อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย
นายนอย จําปาทอง บานเลขที่ 149 หมู 12 บานผักกาดหญา ตําบลโคกลาม อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย
นายสมพิศ กุเลารัมย บานเลขที่ 116/2 หมู 2 บานหนองครก ตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย
นายบุญมาก โยยรัมย บานเลขที่ 398 หมูที่ 5 บานหนองเชือก ตําบลเมืองแก อําเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย
นางแกว อาจเดช บานเลขที่ 124 หมูที่ 7 บานหนองดวน ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
นางอรนิตา อาจเดช บานเลขที่ 33 หมูที่ 7 บานหนองดวน ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
นางค่ํา แสงสี บานเลขที่ 168/1 หมูที่ 7 บานหนองดวน ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
นายสุพรม แงวกุดเรือ บานเลขที่ 39 หมูที่ 3 ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
นายเสถียร นามณี บานเลขที่ 184 หมูที่ 2 ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
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นายถนอม นนทะศิลา บานเลขที่ 15 หมูที่ 10 ตําบลสนามชัย อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
นายเปอง ชะบังรัมย บานเลขที่ 1/1 หมูที่ 5 ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
นายบุญมี หลักหนองบัว บานเลขที่ 394 หมูที่ 5 ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
นายพัว ทองทัพไทย บานเลขที่ 296 หมูที่ 13 ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
นายเสน สุขประเสริฐ บานเลขที่ 121 หมูที่ 7 ตําบลสนามชัย อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
นายพิชิต ผงเจริญ บานเลขที่ 40/2 หมูที่ 16 ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
นายยอด ทําคํา บานเลขที่ 209 หมูที่ 6 ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย

ภาคผนวก ก
หนังสือราชการ
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล

แบบสอบถาม
ชื่อโครงการ การศึกษาการพัฒนาการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนของเกษตรกร ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการใชการจัดการความรู ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย

แบบสัมภาษณประกอบดวย 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของเกษตรกร
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการดําเนินการประกอบการเลี้ยงโคของเกษตรกร

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของเกษตรกร
คําชี้แจง ใหทานกาเครื่องหมายถูก  ในชองที่ตรงกับคุณลักษณะและความคิดเห็นของทาน หรือเติม
ขอความที่เปนจริงลงในชองวาง
1.1) เพศ
ชาย
หญิง
1.2) อายุ ……………………ป
1.3) ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
1.4) จํานวนสมาชิกในครัวเรือน .....................คน จํานวนที่ใชแรงงานได……………คน
1.5) อาชีพหลัก
ทํานาทําไร
เลี้ยงสัตว ระบุชนิดสัตวที่เปนอาชีพหลัก.........................................
รับจาง
คาขาย
อื่นๆ ระบุ......................................................
1.6) อาชีพรอง
ทํานาทําไร
เลี้ยงสัตว ระบุชนิดสัตวที่เปนอาชีพรอง.........................................
รับจาง
คาขาย
อื่นๆ ระบุ......................................................
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1.7) อาชีพที่ทํารายไดสูงสุด …………………………………………………..
1.8) รายได ตอเดือน (โดยประมาณ)..........................................................บาท
คิดเปนรายไดจากการประกอบอาชีพหลัก..........................บาท
คิดเปนรายไดจากภาคการเกษตรอื่นๆ ...........................บาท
คิดเปนรายไดนอกภาคการเกษตร
............................บาท
1.9) รายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อ ตอป...................................................บาท
1.10) พื้นที่ประกอบอาชีพทําการเกษตร ........................................ไร..........................งาน

ตอนที่ 2 การดําเนินการประกอบการเลี้ยงโคของเกษตรกรภายใตโครงการวิจัย
คําชี้แจง ใหทานกาเครื่องหมายถูก  ในชองที่ตรงกับคุณลักษณะและความคิดเห็นของทาน หรือ
เติขอความที่เปนจริงลงในชองวาง

สภาพโดยทั่วไปของการเลี้ยงโคของเกษตรกร
2.1) ทานมีความรูสึกอยางไรกับการเลี้ยงโคในขณะนี้ (เดือน กรกฎาคม 2554)
อยากเลี้ยงโคตอไป
เลี้ยงตอเพราะจําหนายโคไดราคาไมถูกใจ
ไมอยากเลี้ยงโค ดวยเหตุผล..............................................................................................
ไมเลี้ยงแลวในขณะนี้ (ไมตองตอบขออื่นๆ)
อื่นๆ ระบุ......................................................
2.2) พื้นที่ที่ใชในการปลูกพืชอาหารสัตว
ปลูกหญาอาหารสัตว……………………………ไร............................งาน
ปลูกถัวอาหารสัตว ……………………………ไร............................งาน
พันธุพ ืชอาหารสัตวที่ใช (เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ)
หญารูซี่
ถั่วลาย
หญากินนีสีมวง
ถั่วสไตโล
หญาขน
ถั่วซีราโตร
หญาอื่นๆ ระบุ..................................... ถั่วอื่นๆ ระบุ...........................................
2.3) แหลงน้ําสําหรับสัตวเลี้ยง
มี ระบุ......................................................
ไมมี
2.4) ทําเลเลี้ยงสัตวธรรมชาติ
มี ระบุจํานวนพื้นที่โดยประมาณ...................................ไร
ไมมี
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2.5) จํานวนโคที่เลี้ยง
โคพื้นเมือง
จํานวน................................ตัว
โคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง
จํานวน................................ตัว
โคลูกผสมอินดูบราซิล-พื้นเมือง จํานวน................................ตัว
โคลูกผสมชาโรเลส
จํานวน................................ตัว
โคนม
จํานวน................................ตัว
อื่นๆ ระบุ................................................................... จํานวน.............................ตัว
2.6) จํานวนโคที่มีอยู จําแนกตามขนาด
ลูกโค (อายุต่ํากวา 1
ป)
เพศผู
เพศเมีย

โครุน (อายุ 1 – 2 ป)

โคพอพันธุ-แมพันธุ
รวม

เพศผู

เพศเมีย

พอพันธุ

แมพันธุ

2.7) ระยะเวลาที่เลี้ยงโคมานาน………………………………………ป………………….เดือน
2.8) วิธีการเพิ่มจํานวนโค (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
ซื้อมา
ผสมเองภายในฝูงของตน
ผสมโดยใชพอพันธุที่รับจาง
ผสมเทียม
ไดรับมรดก หรือไดรับโดยเสนหา
อื่นๆ ระบุ......................................................

โรงเรือนหรือคอกสําหรับเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใตโครงการวิจัย
2.9) ทานเห็นความสําคัญของการมีโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อระดับใด ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
2.10) ทานมีโรงเรือนหรือคอกสําหรับเลี้ยงโคเนื้อหรือไม ?
ไมมี
มี
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2.11) ทานมีโรงเรือนหรือคอก สภาพโรงเรือนหรือโคเนื้อของทานเปนอยางไร?
สรางโรงเรือนหรือคอกในบริเวณบานของทาน
สรางคอกไวใตถุนบาน
อื่นๆ ระบุ........................................................
2.12) ทานจัดทําราง หรือ ที่ใหฟางและหญาแกโคในคอกหรือไม?
จัดทํา
ไมจัดทํา
2.13) ทานจัดทําราง หรือ ที่ใหอาหารขนแกโคในคอกหรือไม?
จัดทํา
ไมจัดทํา
2.14) ทานจัดทําราง หรือ ที่ใหอาหารแรแกโคในคอกหรือไม?
จัดทํา
ไมจัดทํา

การผสมพันธุโค
2.15) ทานดูสัดแมโคเปนหรือไม
ไมเปน
เปน ดูอยางไร.................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.16) ทานใชวิธีการผสมแมโคอยางไร
ใชพอพันธุของตนเอง คุมฝูงแมโค
ใชพอพันธุรับจาง คิดคาผสม ครั้งละ.................................................................บาท
ใชการผสมเทียม โดยเจาหนาที่ปศุสัตว คาใชจายครั้งละ.....................................บาท
อื่นๆ ระบุ........................................................
2.17) ทานที่ไดลูกที่เกิดจากการผสมเทียม แลวประสบดวยตนเอง.............
แมโคคลอดออกไมได
ลูกโคออนแอ
ลูกโคไดแตเพศผู
อื่นๆ ระบุ........................................................
2.18) ลูกโคที่เกิดใหมของทาน มีลักษณะแตกตางจากที่เคยไดมาหรือไม
ไมแตกตาง
แตกตาง
กรณีแตกตาง ลูกโคที่เกิดใหมแตกตางอยางไร
มีขนาดใหญกวาตัวเดิมๆ
มีสายเลือดแตกตางจากเดิม สายเลือดอะไร........................................................
มีขนาดเล็กกวาตัวเดิมๆ ใชพอพันธุอะไร………………………………………
อื่นๆ ระบุ........................................................
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กรณีใชการผสมเทียม มีปญหาผสมติดยากหรือไม
ไมมี
มี ผสม...............ครั้งแลวยัง แมโคยังไมตั้งทอง

การโคเนื้อของเกษตรกร
2.19) การใหอาหารหยาบแกโคทําอยางไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2.20) การใหอาหารหยาบ ถั่วอาหารสัตว
ให
ไมให
2.21) การใหอาหารหยาบ ถั่วอาหารสัตว แกโคทําอยางไร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2.22) ทานเก็บเกี่ยวหญาสดหรือ ถั่วสด โดยพิจารณาจากขอใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ดูอายุเหมาะสม หญา.................วัน ถั่ว........................วัน
ดูปริมาณหญาหรือถั่ว
ดูความนากินของหญาหรือถั่ว
อื่นๆ ระบุ......................................................
2.23) แหลงอาหารหยาบ
 ฟางขาว
ซื้อมา
เก็บไวหลังเก็บเกี่ยวขาวเสร็จแลว
อื่นๆ ระบุ......................................................
 หญาสด
ซื้อมา
ปลูกเอง
อื่นๆ ระบุ......................................................
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 หญาแหง
ซื้อมา
ตากใหแหงเก็บไวเอง
อื่นๆ ระบุ......................................................
 ถั่วอาหารสัตว
ซื้อมา
ปลูกเอง
อื่นๆ ระบุ......................................................

2.24) การใหอาหารขน
ใหโคกินในคอกทุกวัน
ใหโคกินเกือบทุกวัน
ใหโคกินนานๆ ครั้ง
ไมเคยใหเลย
อื่นๆ ระบุ......................................................
2.25) แหลงอาหารขน
ซื้ออาหารโคสําเร็จรูปมาใหโคกิน
ซื้อวัตถุดิบอาหารสัตวมาผสมเองตามสูตรที่มี
ซื้อวัตถุดิบอาหารสัตวมาผสมกับอาหารสําเร็จรูปที่ซื้อมาตามสูตรที่มี
ซื้อวัตถุดิบอาหารสัตวมาผสมกับหัวอาหารที่ซื้อมาตามสูตรที่มี
อื่นๆ ระบุ......................................................
2.26) แหลงน้ําที่ผูเลี้ยงนํามาใหโคกิน
น้ําที่ตักมาจากแหลงน้ําธรรมชาติ อาทิ บอน้ํา หนองน้ํา
น้ําฝนที่เก็บไว
น้ําประปา
2.27) การใหอาหารแรธาตุ-ไวตามิน
ซื้ออาหารแรธาตุกอนมาใหโคกิน
ซื้อวัตถุดิบอาหารแรธาตุ-ไวตามินมาผสมใหโคกิน
อื่นๆ ระบุ......................................................
2.28) ชวงเวลาการใหอาหารโค
1) อาหารเชา........................................น.
2) อาหารบาย........................................น.
3) อาหารเย็นหรือค่ํา.......................................น.
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2.29) ปริมาณอาหารที่ใหโค
1) ฟางขาว ให.....................กก./ตัว
2) หญาสด ให.....................กก./ตัว
3) อาหารขน ให....................กก./ตัว

เวลา.............................น.
เวลา.............................น.
เวลา.............................น.

การสุขาภิบาลและการปองกันโรค-พยาธิ
2.30) ทานปองกันโรค-พยาธิ โคของทานอยางไร
ใหวัคซีน ปองกันโรค..............................................................................................
ใหยาถายพยาธิ ยาอะไร..........................................................................................
พนยาฆาเห็บ ยาอะไร............................................................................................
2.31) การใชสมุนไพรใหแกโคของเกษตรกร
2.31.1 สมุนไพร ชื่อ........................................ใชเพื่อ...................................................
2.31.2 สมุนไพร ชื่อ........................................ใชเพื่อ...................................................
2.31.3 สมุนไพร ชื่อ........................................ใชเพื่อ...................................................
2.31.4 สมุนไพร ชื่อ........................................ใชเพื่อ...................................................
2.31.5 สมุนไพร ชื่อ........................................ใชเพื่อ...................................................
2.32) การใหยาบํารุงหรือยาเพิ่มประสิทธิภาพความสมบูรณพันธุ
ไมเคยให
ให ระบุยาที่ให.............................................................................................

การจําหนายและการตลาด
2.34) เกษตรกรจําหนายโค ชองทางจําหนาย เปนอยางไร
จําหนายงาย
จําหนายคอนขางยาก
จําหนายยาก
จําหนายยากมาก
2.35) ทานตีราคาโคเนื้อดวยสายตา ไดหรือไม
ได
ไมได
ถาทานตีราคาดวยสายตาได ทานมีหลักในการตีราคาอยางไร ตอบเรียงลําดับโดยใชอันดับที่
ดูรูปรางทั่วๆ ไป
ประมาณน้ําหนักตัวโค
ประเมินราคาตอตัว
อื่นๆ....................................................
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2.36) การประเมินราคาโคเนื้อดวยสายตา เพื่อการซื้อขาย
พันธุ
อายุ
เพศ
น้ําหนัก(กก.)
พื้นเมือง
1 ป
ผู
1 ป
เมีย
พื้นเมือง
2 ป
ผู
2 ป
เมีย
พื้นเมือง
มากกวา 2 ป
ผู
มากกวา 2 ป เมีย
พันธุ
ลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง
ลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง
ลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง

พันธุ
ลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมือง
ลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมือง
ลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมือง

พันธุ

ราคา(บาท)

อายุ
1 ป
1 ป
2 ป
2 ป
มากกวา 2 ป
มากกวา 2 ป

เพศ
ผู
เมีย
ผู
เมีย
ผู
เมีย

น้ําหนัก(กก.)

ราคา(บาท)

อายุ
1 ป
1 ป
2 ป
2 ป
มากกวา 2 ป
มากกวา 2 ป

เพศ
ผู
เมีย
ผู
เมีย
ผู
เมีย

น้ําหนัก(กก.)

ราคา(บาท)

อายุ
1 ป
1 ป
2 ป
2 ป
มากกวา 2 ป
มากกวา 2 ป

เพศ
ผู
เมีย
ผู
เมีย
ผู
เมีย

น้ําหนัก(กก.)

ราคา(บาท)
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2.37) เกษตรกรจําหนายโค โดยวิธีการใด (เลือกไดมากกวา 1 คําตอบ)
นําไปจําหนายที่ตลาดนัดโค ระบุพื้นที.่ .................................................................
จําหนายใหกับนายหนาที่มาติดตอรับซื้อถึงบาน
จําหนายกันเองในหมูบาน
ทําการชําแหละ แบงเนื้อจําหนายเอง
อื่นๆ ระบุ............................................................................

ขอขอบคุณในความอนุเคราะหใหขอมูล
........จาก คณะผูว ิจัย

ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะหขอมูล

ผลการวิเคราะห
เพศ

Valid

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
ชาย
12
100.0
100.0
100.0

อายุ
Valid N (listwise)

อายุ (ป)
N
Minimum Maximum Mean Std. Deviation
12
37
56
45.33
5.382
12
การศึกษา

Frequency Percent Valid Percent
Valid ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
5
41.7
41.7
มัธยมศึกษาตอนตน
1
8.3
8.3
มัธยมศึกษาตอนปลาย
5
41.7
41.7
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
1
8.3
8.3
Total
12
100.0
100.0

สมาชิกในครอบครัว
สมาชิกทํางาน
Valid N (listwise)

Cumulative
Percent
41.7
50.0
91.7
100.0

สมาชิก (คน)
N
Minimum Maximum Mean Std. Deviation
12
1
7
4.42
1.881
12
1
6
3.08
1.881
12
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อาชีพหลัก

Valid ทําไรทํานา
อื่นๆ (รับราชการ)
Total

Frequency
11
1
12

Cumulative
Percent Valid Percent Percent
91.7
91.7
91.7
8.3
8.3
100.0
100.0
100.0

อาชีพรองอันดับหนึ่ง
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid เลี้ยงสัตว
12 100.0
100.0
100.0
อาชีพรองอันดับสอง
Frequency Percent Valid Percent
Valid ทําไรทํานา
1
8.3
14.3
รับจาง
5
41.7
71.4
คาขาย
1
8.3
14.3
Total
7
58.3
100.0
Missing 9
5
41.7
Total
12
100.0

Cumulative
Percent
14.3
85.7
100.0

อาชีพทํารายไดสูงสุด
Frequency
Valid ทํานา
11
รับราชการ
1
Total
12

Cumulative
Percent Valid Percent Percent
91.7
91.7
91.7
8.3
8.3
100.0
100.0
100.0
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N
รายไดตอเดือน
รายไดจากอาชีพหลัก
รายไดจากภาคเกษตรอื่น
รายไดนอกภาคเกษตร
รายไดจากเลี้ยงโคเนื้อตอป
Valid N (listwise)

พื้นที่ประกอบอาชีพเกษตร
Valid N (listwise)

12
12
12
12
12
12

รายได (บาท)
Minimum Maximum
6,000 43,000
5,400 20,000
500
8,000
0 16,000
6,000 72,000

Mean
Std. Deviation
16,933.33
9,989.479
12,116.67
5,003.605
2,083.33
2,011.256
2,750.00
4,366.713
19,750.00 18,380.449

พื้นที่ประกอบอาชีพเกษตร (ไร)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
12
4
80
26.92
22.944
12
ความรูสกึ กับการเลี้ยงโคในปจจุบัน

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid อยากเลี้ยงโคตอไป
12 100.0
100.0
100.0

พื้นที่ปลูกหญาอาหารสัตว
พื้นที่ปลูกถั่วอาหารสัตว
Valid N (listwise)

พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว (ไร)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
12
.50
5.00 1.4792
1.57559
2
.25
.25
.2500
.00000
2
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พืชอาหารสัตว
Responses
Percent of
N
Percent
Cases
$cropa หญารูซี่
10 40.0%
83.3%
หญากินนีสีมวง
9 36.0%
75.0%
หญาขน
4 16.0%
33.3%
ถั่วสไตโล
2
8.0%
16.7%
Total
25 100.0%
208.3%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
แหลงน้ํา

Valid มี

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
12
100.0
100.0
100.0
ทําเลเลี้ยงสัตวธรรมชาติ

Frequency
Valid มี
9
ไมมี
3
Total
12

พื้นที่ทําเลเลี้ยงสัตว (กรณีมี)
Valid N (listwise)

Cumulative
Percent Valid Percent Percent
75.0
75.0
75.0
25.0
25.0
100.0
100.0
100.0

พื้นที่ทําเลเลี้ยงสัตว (ไร)
N
Minimum Maximum Mean Std. Deviation
9
1
50
12.56
16.890
9
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จํานวนโค (ตัว)
N Minimum Maximum
จํานวนโคพื้นเมือง
จํานวนโคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง
จํานวนโคลูกผสมอินดูบราซิล-พื้นเมือง
จํานวนโคลูกผสมชาโรเลส
จํานวนโคนม
Valid N (listwise)

12
12
12
12
12
12

0
1
0
0
0

Sum

4
10
2
7
0

Mean
18
39
3
31
0

Std. Deviation

1.50
3.25
.25
2.58
.00

1.732
2.417
.622
2.021
.000

จํานวนสัตว แยกตามขนาด (ตัว)
N
ลูกโคเพศผู
ลูกโคเพศเมีย
โครุนเพศผู
โครุนเพศเมีย
โคพอพันธุ
โคแมพันธุ
รวมโค
Valid N (listwise)

ระยะเวลาที่เลี้ยงโค
Valid N (listwise)

Minimum Maximum
12
12
12
12
12
12
12
12

0
0
0
0
0
1
1

2
2
3
2
0
9
17

Sum

Mean
13
7
9
11
0
51
91

Std. Deviation

1.08
.58
.75
.92
.00
4.25
7.58

.793
.669
.965
.669
.000
2.137
4.144

ระยะเวลาที่เลี้ยงโค (ป)
N
Minimum Maximum Mean Std. Deviation
12
2
30
9.33
8.150
12
การเพิ่มจํานวนโค

$adda เพิ่มจํานวนโคโดยการซื้อมา
เพิ่มจํานวนโคโดยผสมเทียม
เพิ่มจํานวนโคโดยไดรับมรดก
Total
a. Dichotomy group tabulated at value 1.

Responses
Percent of
N Percent
Cases
9 39.1%
75.0%
12 52.2%
100.0%
2
8.7%
16.7%
23 100.0%
191.7%
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ความสําคัญของโรงเรือนเลี้ยงโค
Frequency Percent Valid Percent
Valid ปานกลาง
4
33.3
33.3
มาก
3
25.0
25.0
มากที่สุด
5
41.7
41.7
Total
12 100.0
100.0

ความสําคัญของโรงเรือนเลี้ยงโค
Valid N (listwise)

Cumulative
Percent
33.3
58.3
100.0

ความสําคัญของโรงเรือนเลี้ยงโค
N
Minimum Maximum Mean Std. Deviation
12
3
5
4.08
.900
12
โรงเรือนหรือคอกโค

Valid มี

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
12
100.0
100.0
100.0
สภาพโรงเรือนหรือคอก

Frequency Percent Valid Percent
Valid สรางในบริเวณบาน
7
58.3
58.3
สรางไวใตถุนบาน
1
8.3
8.3
อื่นๆ (พื้นที่ทุงนา)
4
33.3
33.3
Total
12
100.0
100.0

Cumulative
Percent
58.3
66.7
100.0

การจัดทํารางหรือที่ใหฟางและหญาในคอกโค
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid จัดทํา
12
100.0
100.0
100.0
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การจัดทํารางหรือที่ใหอาหารขนในคอก
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid จัดทํา
12
100.0
100.0
100.0
การจัดทํารางหรือที่ใหอาหารแรธาตุในคอก
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid จัดทํา
12
100.0
100.0
100.0
การดูสัดโค

Valid เปน

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
12
100.0
100.0
100.0

การผสมพันธุแมโค
Responses
Percent of
N
Percent
Cases
$breeda ผสมแมพันธุใชการผสมเทียม
12 100.0%
100.0%
Total
12 100.0%
100.0%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
คาผสมพันธุแมโค (บาท)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
คาผสมตอครั้งจากพอโครับจาง
0
0
0
0
0
คาผสมตอครั้งจากการผสมเทียมของเจาหนาที่ 11
300
300 300.00
.000
Valid N (listwise)
0
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ไดลูกที่เกิดจากการผสมเทียม แลวประสบปญหา

Valid ลูกโคไดแตเพศผู
อื่นๆ (ไมมปี ญหา)
Total

Frequency
7
5
12

Cumulative
Percent Valid Percent Percent
58.3
58.3
58.3
41.7
41.7
100.0
100.0
100.0

ลักษณะลูกโคที่เกิดใหม มีลักษณะแตกตางจากเดิมหรือไม
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid ไมแตกตาง
3
25.0
25.0
25.0
แตกตาง
9
75.0
75.0
100.0
Total
12 100.0
100.0
ความแตกตางของลูกโคเกิดใหม
Responses
Percent of
N
Percent
Cases
$calfa ลูกโคที่เกิดใหม มีขนาดใหญกวาเดิม
8 47.1%
88.9%
ลูกโคที่เกิดใหม มีสายเลือดแตกตางจากเดิม
9 52.9%
100.0%
Total
17 100.0%
188.9%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
สายเลือด
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid ชาโรเลส
8
66.7
100.0
100.0
Missing
9
4
33.3
Total
12
100.0
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Missing 9

ใชพอพันธุ
Frequency Percent
12
100.0

กรณีใชผสมเทียม มีปญหาการผสมติดยาก

Valid มี

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
12
100.0
100.0
100.0

จํานวนครั้งที่ผสมแลวแมโคยังไมตั้งทอง (ครั้ง)
N
Minimum Maximum Mean Std. Deviation
จํานวนครั้งที่ผสมแลวแมโคยังไมตั้งทอง
12
2
3
2.58
.515
Valid N (listwise)
12
การใหถั่วอาหารสัตว
Frequency
Valid ให
2
ไมให
10
Total
12

Cumulative
Percent Valid Percent Percent
16.7
16.7
16.7
83.3
83.3
100.0
100.0
100.0

การพิจารณาในการเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว
Responses
Percent of
N
Percent
Cases
$harvesta การเก็บเกี่ยวหญาสดหรือถั่วสดดูอายุ
5 29.4%
41.7%
การเก็บเกี่ยวหญาสดหรือถั่วสดดูปริมาณ
4 23.5%
33.3%
การเก็บเกี่ยวหญาสดหรือถั่วสดดูความนากิน
8 47.1%
66.7%
Total
17 100.0%
141.7%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
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อายุเก็บเกี่ยวหญา
อายุเก็บเกี่ยวถั่ว
Valid N (listwise)

อายุการเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว (วัน)
N
Minimum Maximum Mean Std. Deviation
12
45
60
57.50
5.839
2
60
60
60.00
.000
2
แหลงอาหารหยาบฟางขาว

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid เก็บไวหลังเก็บเกี่ยวขาวเสร็จ
12
100.0
100.0
100.0
แหลงหญาสด
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid ปลูกเอง
12 100.0
100.0
100.0
แหลงหญาแหง
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid ตากใหแหงเก็บไวเอง
12
100.0
100.0
100.0
แหลงถั่วอาหารสัตว

Valid ปลูกเอง
อื่นๆ (ไมไดให)
Total

Frequency
2
10
12

Cumulative
Percent Valid Percent Percent
16.7
16.7
16.7
83.3
83.3
100.0
100.0
100.0
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การใหอาหารขน
Frequency Percent Valid Percent
Valid ใหโคกินในคอกทุกวัน
4
33.3
33.3
ใหโคกินเกือบทุกวัน
3
25.0
25.0
ใหโคกินนานๆ ครั้ง
5
41.7
41.7
Total
12
100.0
100.0

Cumulative
Percent
33.3
58.3
100.0

แหลงอาหารขน
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid ซื้ออาหารโคสําเร็จรูปมาใหโคกิน
11
91.7
91.7
91.7
ซื้อวัตถุดิบอาหารสัตวมาผสมกับ
1
8.3
8.3
100.0
อาหารสําเร็จรูปที่ซื้อมา
Total
12
100.0
100.0
แหลงน้ําที่ผูเลี้ยงนํามาใหโคกิน
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid น้ําที่ตักมาจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติ อาทิ บอน้ํา หนองน้ํา
น้ําฝนที่เก็บไว
น้ําประปา
Total

8

66.7

66.7

66.7

2
2
12

16.7
16.7
100.0

16.7
16.7
100.0

83.3
100.0

การใหอาหารแรธาตุ ไวตามิน

Valid ซื้ออาหารแรธาตุกอนมาใหโคกิน

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
12
100.0
100.0
100.0
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อาหารเชา

Valid 06.00 น.
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
Total

Frequency Percent Valid Percent
1
8.3
8.3
6
50.0
50.0
4
33.3
33.3
1
8.3
8.3
12
100.0
100.0

Cumulative
Percent
8.3
58.3
91.7
100.0

อาหารบาย

Valid 12.00 น.
13.00 น.
Total

Frequency
3
9
12

Cumulative
Percent Valid Percent Percent
25.0
25.0
25.0
75.0
75.0
100.0
100.0
100.0

อาหารเย็นหรือค่ํา

Valid 16.00 น.
17.00 น.
18.00 น.
Total

จํานวนฟางขาว
จํานวนพืชอาหารสด
จํานวนอาหารขน
จํานวนอาหารแรธาตุ
Valid N (listwise)

Frequency Percent Valid Percent
2
16.7
16.7
5
41.7
41.7
5
41.7
41.7
12
100.0
100.0

Cumulative
Percent
16.7
58.3
100.0

จํานวนอาหารสัตว (กิโลกรัมตอตัว)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
12
3
6
3.92
1.165
12
10
20
14.58
3.965
9
1.00
3.00 2.0000
.86603
4
.10
.50
.4000
.20000
4
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เวลาใหฟางขาว

Valid 06.00 น.
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
Total

Frequency Percent Valid Percent
1
8.3
8.3
7
58.3
58.3
3
25.0
25.0
1
8.3
8.3
12
100.0
100.0

Cumulative
Percent
8.3
66.7
91.7
100.0

เวลาใหหญาสด

Valid 06.00 น.
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
16.00 น.
Total

Frequency Percent Valid Percent
1
8.3
8.3
4
33.3
33.3
4
33.3
33.3
2
16.7
16.7
1
8.3
8.3
12
100.0
100.0

Cumulative
Percent
8.3
41.7
75.0
91.7
100.0
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เวลาใหอาหารขน

Valid 06.00 น.
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
16.00 น.
17.00 น.
18.00 น.
Total
Missing 99
Total

Frequency Percent Valid Percent
1
8.3
11.1
3
25.0
33.3
1
8.3
11.1
1
8.3
11.1
1
8.3
11.1
1
8.3
11.1
1
8.3
11.1
9
75.0
100.0
3
25.0
12 100.0

Cumulative
Percent
11.1
44.4
55.6
66.7
77.8
88.9
100.0

เวลาใหอาหารแรธาตุ

Valid

07.00 น.
08.00 น.
Total
Missing 99
Total

Frequency
1
2
3
9
12

Cumulative
Percent Valid Percent Percent
8.3
33.3
33.3
16.7
66.7
100.0
25.0
100.0
75.0
100.0

การปองกันโรค-พยาธิโค
Responses
Percent of
N
Percent
Cases
$diseasea การปองกันโรคพยาธิ
11 45.8%
91.7%
การใหยาถายพยาธิ
9 37.5%
75.0%
พนยาฆาเห็บ
4 16.7%
33.3%
Total
24 100.0%
200.0%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
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การใชยาบํารุงหรือยาเพิ่มประสิทธิภาพสมบูรณพันธุ
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid ไมเคยให
3
25.0
25.0
25.0
ให
9
75.0
75.0
100.0
Total
12 100.0
100.0
แรธาตุที่เกษตรกรใชเลี้ยงเสริมแกโค
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid อาหารแรธาตุกอน สําเร็จรูป
12
100.0
100.0
100.0
ชองทางจําหนายโค
Frequency Percent Valid Percent
Valid จําหนายงาย
8
66.7
66.7
จําหนายคอนขางยาก
3
25.0
25.0
จําหนายยาก
1
8.3
8.3
Total
12
100.0
100.0

Cumulative
Percent
66.7
91.7
100.0

การตีราคาโคเนื้อดวยสายตา
Frequency
Valid ได
11
ไมได
1
Total
12

Cumulative
Percent Valid Percent Percent
91.7
91.7
91.7
8.3
8.3
100.0
100.0
100.0
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หลักในการตีราคาโค
Responses
Percent of
N
Percent
Cases
$Judgea ดูรูปรางทั่วไป
10 38.5%
90.9%
ประมาณน้ําหนักตัวโค
8 30.8%
72.7%
ประเมินราคาตอตัว
7 26.9%
63.6%
ดูจากอื่นๆ (สายพันธุ)
1
3.8%
9.1%
Total
26 100.0%
236.4%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
น้ําหนัก (กิโลกรัม) และราคา (บาท) โคพื้นเมือง
N Minimum Maximum
Mean Std. Deviation
น้ําหนักพื้นเมืองเพศผู 1 ป
10
150
150
150.00
.000
ราคาพื้นเมืองเพศผู 1 ป
10
5,000
8,000 7,300.00
1,135.292
น้ําหนักพื้นเมืองเพศเมีย 1 ป
10
100
140
122.00
13.166
ราคาพื้นเมืองเพศเมีย 1 ป
10
4,000
7,000 5,600.00
966.092
น้ําหนักพื้นเมืองเพศผู 2 ป
9
250
350
300.00
36.742
ราคาพื้นเมืองเพศผู 2 ป
9
8,000
12,000 11,111.11
1,364.225
น้ําหนักพื้นเมืองเพศเมีย 2 ป
9
220
300
266.67
32.787
ราคาพื้นเมืองเพศเมีย 2 ป
9
8,000
11,000 9,666.67
1,000.000
น้ําหนักพื้นเมืองเพศผู มากกวา 2 ป
7
400
450
421.43
26.726
ราคาพื้นเมืองเพศผู มากกวา 2 ป
8
9,000
15,000 13,750.00
2,121.320
น้ําหนักพื้นเมืองเพศเมีย มากกวา 2 ป
7
350
400
371.43
26.726
ราคาพื้นเมืองเพศเมีย มากกวา 2 ป
8
8,000
14,000 11,750.00
1,908.627
Valid N (listwise)
7
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Descriptive Statistics
N
น้ําหนักบราหมัน-พื้นเมืองเพศผู 1 ป
ราคาบราหมัน-พื้นเมืองเพศผู 1 ป
น้ําหนักบราหมัน-พื้นเมืองเพศเมีย 1 ป
ราคาบราหมัน-พื้นเมืองเพศเมีย 1 ป
น้ําหนักบราหมัน-พื้นเมืองเพศผู 2 ป
ราคาบราหมัน-พื้นเมืองเพศผู 2 ป
น้ําหนักบราหมัน-พื้นเมืองเพศเมีย 2 ป
ราคาบราหมัน-พื้นเมืองเพศเมีย 2 ป
น้ําหนักบราหมัน-พื้นเมืองเพศผู มากกวา 2 ป
ราคาบราหมัน-พื้นเมืองเพศผู มากกวา 2 ป
น้ําหนักบราหมัน-พื้นเมืองเพศเมีย มากกวา 2 ป
ราคาบราหมัน-พื้นเมืองเพศเมีย มากกวา 2 ป
Valid N (listwise)

Minimum Maximum
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

150
7500
140
6500
300
15000
280
14000
450
20000
400
18000

170
9000
150
8000
350
16000
340
15000
500
25000
450
24000

Mean
160.00
8375.00
145.00
7375.00
325.00
15500.00
310.00
14625.00
475.00
22750.00
412.50
21000.00

Std.
Deviation
8.165
750.000
5.774
750.000
28.868
577.350
29.439
478.714
28.868
2217.356
25.000
2581.989
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น้ําหนัก (กิโลกรัม) และราคา (บาท) โคลูกผสมบราหมัน-พื้นเมือง
N
น้ําหนักบราหมัน-พื้นเมืองเพศผู 1 ป
ราคาบราหมัน-พื้นเมืองเพศผู 1 ป
น้ําหนักบราหมัน-พื้นเมืองเพศเมีย 1 ป
ราคาบราหมัน-พื้นเมืองเพศเมีย 1 ป
น้ําหนักบราหมัน-พื้นเมืองเพศผู 2 ป
ราคาบราหมัน-พื้นเมืองเพศผู 2 ป
น้ําหนักบราหมัน-พื้นเมืองเพศเมีย 2 ป
ราคาบราหมัน-พื้นเมืองเพศเมีย 2 ป
น้ําหนักบราหมัน-พื้นเมืองเพศผู มากกวา 2 ป
ราคาบราหมัน-พื้นเมืองเพศผู มากกวา 2 ป
น้ําหนักบราหมัน-พื้นเมืองเพศเมีย มากกวา 2 ป
ราคาบราหมัน-พื้นเมืองเพศเมีย มากกวา 2 ป
Valid N (listwise)

Minimum Maximum
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

150
7,500
140
6,500
300
15,000
280
14,000
450
20,000
400
18,000

170
9,000
150
8,000
350
16,000
340
15,000
500
25,000
450
24,000

Mean
160.00
8,375.00
145.00
7,375.00
325.00
15,500.00
310.00
14,625.00
475.00
22,750.00
412.50
21,000.00

Std.
Deviation
8.165
750.000
5.774
750.000
28.868
577.350
29.439
478.714
28.868
2,217.356
25.000
2,581.989
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น้ําหนัก (บาท) และราคา (บาท) โคลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมือง
N
น้ําหนักชาโรเลส-พื้นเมืองเพศผู 1 ป
ราคาชาโรเลส-พื้นเมืองเพศผู 1 ป
น้ําหนักชาโรเลส-พื้นเมืองเพศเมีย 1 ป
ราคาชาโรเลส-พื้นเมืองเพศเมีย 1 ป
น้ําหนักชาโรเลส-พื้นเมืองเพศผู 2 ป
ราคาชาโรเลส-พื้นเมืองเพศผู 2 ป
น้ําหนักชาโรเลส-พื้นเมืองเพศเมีย 2 ป
ราคาชาโรเลส-พื้นเมืองเพศเมีย 2 ป
น้ําหนักชาโรเลส-พื้นเมืองเพศผู มากกวา 2 ป
ราคาชาโรเลส-พื้นเมืองเพศผู มากกวา 2 ป
น้ําหนักชาโรเลส-พื้นเมืองเพศเมีย มากกวา 2 ป
ราคาชาโรเลส-พื้นเมืองเพศเมีย มากกวา 2 ป
Valid N (listwise)

Minimum Maximum
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
5

180
12,000
150
10,000
350
23,000
330
20,000
500
32,000
450
27,000

200
13,000
200
10,000
400
25,000
350
23,000
550
35,000
500
28,000

Mean
188.00
12,400.00
170.00
10,000.00
380.00
24,200.00
342.00
21,200.00
516.67
331,66.67
466.67
27,583.33

วิธีการจําหนายโค
Responses
Percent of
N
Percent
Cases
$marchaa นําไปจําหนายที่ตลาดนัด
3 15.0%
25.0%
จําหนายใหกับนายหนาที่มา
9 45.0%
75.0%
ติดตอซือ้ ถึงบาน
จําหนายกันเองในหมูบาน
6 30.0%
50.0%
ทําการชําแหละแบงเนื้อ
2 10.0%
16.7%
จําหนายเอง
Total
20 100.0%
166.7%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.

Std.
Deviation
10.954
547.723
18.708
.000
27.386
836.660
10.954
1,303.840
25.820
1,169.045
25.820
491.596

ภาคผนวก ง
ภาพประกอบ

การอภิปรายกลุม

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองติ้ว หมูที่ 7 ตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2555
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การอภิปรายกลุม
ศูนยการเรียนรูชุมชนกลุมอีโตนอย หมู 4 ตําบลโคกลาม อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ในวันที่ 1 กันยายน 2555

141

การอภิปรายกลุม
ศูนยเรียนรูชุมชนบานแสงจันทร หมู 7 ตําบลสนามชัย อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
ในวันที่ 5 กันยายน 2555
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หมอสมุนไพรภูมิปญญา

นายเหรียญ เจียมทอง
บานเลขที่ 24 หมูที่ 2 บานหนองติ้ว
ตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย

นายประกาศิต อําไพพิศ

บานเลขที่ 7 หมูที่ 1 ตําบลสะแก
อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
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ปราชญภูมิปญญาเชี่ยวชาญ

นายผาย สรอยสระกลาง

บานเลขที่ 158 หมูที่ 1 บานสระคูณ ตําบลโคกลาม
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

นายไพรัตน ชื่นศรี

บานเลขที่ 99 หมูที่ 7 บานแสงจันทร
ตําบลสนามชัย อําเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย

นายสมบัติ เสริญไธสง
บานเลขที่ 90 หมูที่ 3 ตําบลโคกกลาง
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

การพัฒนาการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนผสมผสานการใชภูมิปญญาทองถิ่น
กรณีศึกษา กลุมผูเลี้ยงโคขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
The Development of Farmer’s Fattening Beef Cattle Raising Career integrating by Local Wisdom :
Case Study of Ban Siliamjaroen, Salangpan Sub-district, Lamplaimat District, Buriram Province.
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อไดแก (1) การศึกษาสภาพการประกอบการเลี้ยงโคเนื้อของกลุมผูเลี้ย งโค
เนื้อขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ (2) การศึกษาองคความรูภูมิปญญาพื้นบานดานการคัดเลือกโค อาหาร การจัดการเลี้ยงดู
และการปองกันรักษาโรคของผูรูภูมิปญญาทองถิ่น (3) ศึกษาคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อขุน
ของเกษตรกร และสรางบทเรียนภูมิปญญาดานการเลี้ยงดูโคเนื้อขุนสําหรับเกษตรกร กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย ผูรูภูมิปญญาทองถิ่นดานการเลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 34 คน หมอสมุนไพรและ
ปราชญภูมิปญญาเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน และเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ จํานวน 12 คน ไดมา
โดยวิธี ก ารเลื อกอย างเจาะจง การดํ า เนิน การวิ จั ย ได แก 1) การศึ กษาสภาพการประกอบการเลี้ ย งโคเนื้อ 2)
การศึกษาองคความรูภูมิปญญาพื้นบานในการเลี้ยงโคเนื้อ และ 3) ศึก ษาคุณคาของภูมิปญญาทอ งถิ่น ที่พัฒนาการ
เลี้ยงโคเนื้อ ขุนของเกษตรกร โดยการตรวจสอบขอมูลภูมิปญญาพื้นบานโดยหมอสมุน ไพรและปราชญ
ภูมิ
ปญญาเชี่ยวชาญ และใชหลักการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอธิบายคุณคาพืชสมุนไพรตํารับยา เครื่อ งมือที่ใช
ไดแกแบบสัมภาษณและเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเจาะลึกและการอภิปรายกลุม วิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติ ความถี่ รอยละคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอ มูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะห
เนื้อหาพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อขุนมีอาชีพทํานา และเลี้ยงโคขุนเปนอาชีพรอง มีโคขุนเปนลูก ผสมชาโรเลสการ
เลี้ยงโคจะอาศัยภูมิปญญาที่สืบทอดกัน เพิ่มจํานวนโคโดยการผสมเทีย ม ใชอ าหารธรรมชาติและเสริมอาหารขน
นานๆ ครั้ง และปองกันโรคดวยวัคซีน การจําหนายผานพอคาคนกลาง โดยการประมาณน้ําหนัก และรูปรางโคดวย
สายตา และมีการใชสมุนไพรในการรักษาโรค การสืบคนภูมิปญญาดานสมุนไพรและผานการตรวจสอบจากหมอ
สมุนไพรและปราชญภูมิปญญาเชี่ยวชาญและหลักการทางวิทยาศาสตร ไดตํารับยาสมุนไพรถายพยาธิในลูกโคและ
กําจัดเห็บโค ขอคนพบไดรูปแบบการเลี้ยงโคโดยอาศัยภูมิปญญาไทย และสามารถนํามาสรางบทเรีย น ภูมิปญ ญา
ดานการเลี้ยงดูโคเนื้อขุนสําหรับเกษตรกรตอไป
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ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to develop beef cattle raising career of the
farmers in Ban Siliamjaroen, Salangpan Sub-district, Lamplaimat District, Buriram Province. 2) to
study beef cattle raising method integrating by local wisdom that can improve products and
decrease production cost in terms of beef selection, feeding, management, and disease
prevention of local wisdom experts, and 3) to study local wisdom value which develop beef
cattle raising of farmers and construct cattle raising lessons for farmers. Target groups were
selected by purposive sampling that were consisted of 34 local experts in beef cattle raising in
Buriram, 5 herbalists / local wisdom experts in herbal plants, and 12 beef cattle raising farmers.
Research instruments were semi-structured interview and collected the data by in-depth
interviewing and focus group. Quantitative data was analyzed by using frequency, mean, average,
and standard deviation. Qualitative data was concluded through content analysis. The results
revealed that beef cattle raising farmer’s principle career was rice cultivation and beef cattle
raising was a second career. They raised crossbred Native-Charolais cattle by using local wisdom
transmission and increased their cattle by artificial insemination. Feeding cattle by natural grazing
and seldom supplemented with concentrates and did vaccination. They sold the fattening cattle
via middle person by visual evaluation the body weight and conformation. They also used herbal
plants for curing the disease. Herbal recipes have been proven as valuable by herbalists, local
wisdom experts and scientific principles using for deworming in calves and eradicating ticks in
cattle. The findings were valuable knowledge in beef cattle raising that can be constructed the
local wisdom lessons in beef cattle raising for farmers.
Keywords: Fattening beef cattle, local wisdom, beef cattle raising career
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเลี้ยงโคในประเทศไทย ในอดีตมีจุดประสงคหลักเพื่อใชแรงงานในการไถนา ลากเกวียน และนวดขาว
สวนจุดประสงครองคือขายเปนโคเนื้อเมื่อปลดจากการใชงานแลว หรือเมื่อมีจํานวนมากเกินความจําเปนในการใช
แรงงาน ในสมัยนั้นราคาเนื้อโค จึงถูกกวาเนื้อสุกรและเนื้อไก เพราะเกษตรกรไมไดคิดถึงตนทุน จนกระทั่ง ป พ.ศ.
2525 การใชแรงงานโคเริ่มลดนอยลง และหันมาใชเครื่องจักรกลทดแทน เกษตรกรเหลานั้นจึงขายโคออกไป ทําให
จํานวนโคเริ่มลดลง แตการบริโภคเนื้อโคไมไดลดลง ทําใหราคาเนื้อโคคอย ๆ ขยับสูงขึ้นเปนแรงจูงใจใหมีเกษตรกร
สวนหนึ่งหันมาเลี้ยงโคเพื่อขายเนื้อเปนจุดประสงคหลัก
จากการศึกษาขอมูลสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร พบวา เกษตรกรมีอาชีพรอง คือ การเลี้ยงโค มี
รายไดเฉลี่ยจากการเลี้ยงโคเนื้อ 7,942 บาท/ป มีพื้นที่ประกอบการเกษตรโดยเฉลีย่ 22 ไร พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว
เฉลี่ย 1.5 ไร โดยปลูกหญากินนี และหญารูซี มีโคตอครอบครัวเฉลี่ย 6 ตัว มีประสบการณในการเลี้ยงโคเฉลี่ย 8 ป
การใหอาหาร เกษตรกรปลอยโคใหแทะเล็มหญาธรรมชาติตามหัวไรปลายนา+ฟางขาว+หญาสด ใหฟางขาวที่
เก็บไว และหญาสดที่ปลูกเอง เกษตรกรใหอาหารขนแกโคเนื้อกินนานๆ ครั้งหรือไมเคยให แหลงน้ําของโคไดจาก
แหลงน้ําธรรมชาติ สวนปริมาณการใหอาหาร เกษตรกรใหอาหารหญาสด ฟางขาว และอาหารขน รอยละ 10, 3
และ 1 ของน้ําหนักตัวโค ตามลําดับ เวลาใหอาหารเชา อาหารบาย และอาหารเย็น แกโค คือ 07.00, 13.00 และ
18.00 น. ตามลําดับ เกษตรกรใหวัคซีนปองกันโรคโรคปากและเทาเปอยเปนประจําทุกป จากการบริการของ
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เจาหนาที่ปศุสัตวโดยไมคิดคาใชจาย โรคที่เกษตรกรประสบกับโคของตนบอยๆ ที่สุดคือ โรคปากและเทาเปอย
รองลงมาไดแกโรคคอบวม การถายพยาธิภายในของเกษตรกรประจําทุกป ยาถายพยาธิภายใน ไดแก ไอโวเมก, ป
เปอราซีน และเกษตรกรใชสมุนไพรแกโคอีกดวย ดานการตลาดมีความแตกตางกัน การจําหนายใหกับนายหนาที่มา
ติดตอรับซื้อถึงที่บาน สวนการตีราคาโคเนื้อของเกษตรกร ใชวิธีประเมินราคา ตอตัวดวยสายตา ราคาโคเนื้อเพศผูสูง
กวาเพศเมีย ราคาโคพื้นเมืองเฉลี่ยกิโลกรัมละ 33 บาท ราคาโคลูกผสม บราหมัน-พื้นเมืองเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40
บาท และราคาโคลูกผสมชาโรเลสเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45 บาท (จรัส สวางทัพ, 2552)
การเลี้ยงโคอยูควบคูกับการดํารงชีวิตของเกษตรกรมาแตโบราณเพื่อประโยชนจากการใชแรงงาน การได
ผลผลิตเนื้อเพื่อการบริโภค การจําหนายเปนเปนรายไดของครอบครัว ไดรับผลพลอยไดจากมูลนําไปเปนปุยและยังมี
ผลในมิติสังคม อาทิ เปนเพื่อนคูชีวิต เปนการแกปญหาการวางงานของผูสูงอายุ เปนตน (จรัส สวางทัพ, 2538)
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความเหมาะสมตอการผลิตโคเนื้ออินทรีย ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะเฉพาะของการผลิตโค
เนื้ออินทรีย มีผลบวกกับสภาพแวดลอม การเพิ่มผลผลิตและใชปจจัยการผลิตบางชนิดต่ํา ชวยเกื้อกูลระบบการผลิต
แบบยั่งยืน (สมพร ดวนใหญ และคณะ, 2552)
จรัส สวางทัพ (2552) กลาววา การประกอบอาชีพการเลี้ยงโคของเกษตรกรยังขาดแรงจูงใจ ขาดความรู
และขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง การเชื่อมโยงเครือขายระหวางองคกรในพื้นที่ ทั้งองคกรดานการ
บริหาร (สํานักงานปศุสัตวจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น กลุมเกษตรกร) องคกรดานการศึกษา (มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โรงเรียนในพื้นที่ของกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ) และพลังกลุมของเกษตรกรจะเสริมแรงใหการ
เลี้ยงโคเปนไปในทิศทางที่ถูกตองตามหลักวิชาการ เปนระบบโดยเฉพาะระบบตลาด ภายใตการดําเนินการอยาง
มั่นคงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ลดตนทุนการผลิตโดยผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น
คณะผูวิจัย มีความสนใจศึกษาการพัฒนาการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อขุนผสมผสานการใช
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยนําองคความรูจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) รวมกับขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)
ที่ไดมาจากปราชญภูมิปญญาทองถิ่นดานโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย(จากฐานขอมูลผูรูภูมิปญญาทองถิ่นกรม
พัฒนาสังคม จังหวัดบุรีรัมย ป พ.ศ. 2552) มาเปนขอมูลในการพัฒนาการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อขุน โดยเนน
ในดาน 1) การคัดเลือกโค 2) อาหาร 3) การจัดการเลี้ยงดู 4) การปองกันรักษาโรค สําหรับกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อขุน
บานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาอธิบายถึง
คุณคาของพืชสมุนไพรตํารับยาภูมิปญญาทองถิ่นที่ใชเพื่อนํามาใชเปนบทเรียนภูมิปญญาทองถิ่นตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อขุนของเกษตรกร กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบล
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
2. เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงโคเนื้อขุนโดยผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น ที่สามารถเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต
3. เพื่อศึกษาคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อขุนของเกษตรกร และสรางบทเรียนภูมิปญญา
ดานการเลี้ยงดูโคเนื้อขุนสําหรับเกษตรกร
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ขอบเขตของการวิจัย
7.1 กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก ผูรภู ูมิปญญาทองถิน่ ดานการเลี้ยง
โค กระบือ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดใกลเคียง จํานวน 34 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกอยางเจาะจง
(Purposive sampling)
กลุมเปาหมายสําหรับการยืนยันความนาเชื่อถือของภูมิปญญา ไดแก หมอสมุนไพระและปราชญ
ภูมิปญญาเชี่ยวชาญดานการเลี้ยงโคทีม่ ีประสบการณ จํานวน 5 คน เลือกมาโดยวิธีแบบเจาะจง
กลุมเปาหมายสําหรับพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อขุน ไดแก กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อขุนบานสี่เหลี่ยม
เจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย มีสมาชิกจํานวน 12 คน (เปนกลุมเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ
ขุนระยะที่ 1 คือ เลี้ยงโคเนื้อขุนเพื่อผลิตลูกผสมโคชาโรเลส)
7.2 ตัวแปร
ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการ การประกอบการเลี้ยงโคเนื้อเนื้อขุน ตามแนวทางภูมิปญญาทองถิ่น 4 ดาน
คือ การคัดเลือกโค อาหาร การจัดการเลี้ยงดู และการปองกันรักษาโร
ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อขุน ผสมผสานการใชภูมิปญญา
ทองถิ่น กรณีศึกษา กลุมผูเลี้ยงโคขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
การพิจารณาคัดเลือกกลุมผูเลี้ยงโคบานสี่เหลี่ยมเจริญ หมูที่ 10 ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรมั ย เปนกลุมที่เกษตรกรสนใจรวมกลุมกันเองภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย และเปนการศึกษาวิจัยตอยอด
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมเปาหมายสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก ผูรภู ูมิปญญาทองถิ่นดานการเลี้ยงโค
กระบือ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดใกลเคียง จํานวน 34 คน หมอสมุนไพร จํานวน 2 คน และปราชญ
ภูมิปญญาเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกอยางเจาะจง (Purposive sampling)
กลุมเปาหมาย ไดแก สมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย มีสมาชิกจํานวน 12 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย
1. เทคนิควิธีที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
1.1 การสัมภาษณเจาะลึก
1.2 การอภิปรายกลุม (Focus group discussion)
1.3 การยืนยันรับรองภูมิปญญาทองถิ่นโดยหมอสมุนไพรและปราชญภูมิปญญาเชี่ยวชาญ
1.4 การตรวจสอบคุณคาเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
แบบสัมภาษณ เพือ่ เก็บขอมูลบริบทดานการเลี้ยงโคเนื้อของกลุมเปาหมาย ซึ่งเปน แบบสัมภาษณแบบ
กึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview) เปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และคําถามปลายเปด
(Open-ended form) รวมจํานวน 37 ขอ

5
การสรางและตรวจคุณภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
การสรางและตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เชน เอกสารที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการความรู องคกร
ชุมชน การเลี้ยงโคเนื้อ หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
2. สรางแบบสัมภาษณใหมีสาระสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อเก็บขอมูลในดานบริบทดาน
การเลี้ยงโคเนื้อของกลุมเปาหมาย
3. นําแบบสัมภาษณ นําเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาเชิงประจักษ (Face
validity)
4. ทําการปรับปรุงแบบสัมภาษณตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
กับกลุมตัวอยางตอไป
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่รวบรวมได ทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การศึกษาสภาพการประกอบการเลี้ยงโคเนื้อ และการดําเนินการดานการคัดเลือกโค อาหาร การจัดการ
และการปองกันรักษาโรค วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก ความถี่
(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. การศึกษาองคความรูภูมิปญญาพื้นบานดานการคัดเลือกโค อาหาร การจัดการเลี้ยงดู และการปองกัน
รักษาโรค วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
3. ศึกษาคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อขุนของเกษตรกร โดยการตรวจสอบขอมูลภูมิ
ปญญาพื้นบานโดยหมอสมุนไพรและปราชญภูมิปญญาเชี่ยวชาญ และใชหลักการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อธิบายคุณคาพืชสมุนไพรตํารับยา
4. การสรางบทเรียนภูมิปญญาดานการเลี้ยงดูโคเนื้อขุนสําหรับเกษตรกร โดยการวิเคราะหเนื้อหา
(Content analysis)
ผลการวิจัย
1. สภาพการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อขุนของเกษตรกร กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
การพัฒนาการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุนผสมผสานการใชภูมิปญญาทองถิ่น กรณีศึกษากลุมผูเลี้ยงโคขุนบาน
สี่เหลี่ยมเจริญ ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ผลการศึกษา พบวา มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 4 คน มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ใชแรงงานเฉลี่ย 3 คน ประกอบทํานาทําไรเปนอาชีพหลักและเปนอาชีพ
หลักที่ทํารายไดสูงสุด เลี้ยงโคเปนอาชีพรองอันดับหนึ่ง และรับจางเปนอาชีพรองอันดับสอง มีรายไดตอเดือนตอ
ครัวเรือนเฉลี่ย 16,933.33 บาท มีรายไดตอคนตอปเฉลี่ย 45,972.84 บาท มีรายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อตอปเฉลี่ย
19,750.00 บาท พื้นที่ประกอบอาชีพทําการเกษตรของสมาชิก เฉลี่ย เทากับ 26.92 ไร มีพื้นที่ที่ใชในการปลูกหญา
อาหารสัตวเฉลี่ย 1.48 ไร มีแหลงน้ํา มีทําเลเลี้ยงสัตวธรรมชาติ เลี้ยงโคครัวเรือนละ 7.58 ตัว โดยที่มีโคลูกผสมชา
โรเลสมากทีส่ ุดเฉลี่ยครัวเรือนละ 2.58 ตัว มี เกษตรกรมีประสบการณเลี้ยงโคเนื้อเฉลี่ย 9.33 ป เกษตรกรเพิ่มจํานวน
โคโดยการผสมเทียม เกษตรกรทุกคนรูจักการสังเกตสัดแมโค เกษตรกรสวนใหญไดลูกที่เกิดจากการผสมเทียมเปน
เพศผู ลูกโคที่ไดมีความแตกตางจากเดิมโดยมีขนาดใหญกวา มีสายเลือด ชาโรเลส ปญหาการผสมเทียมสวนใหญ
รอยละ 100 มีปญหาการผสมติดยาก ผสมซ้ําจํานวนเฉลี่ย 2.58 ครั้ง จึงจะผสมติด เกษตรกรสมาชิก รอยละ
41.75 ใหอาหารขนแกโคนานๆครั้ง แหลงอาหารขนรอยละ 91.7 ไดมาจากการซื้ออาหารโคเนื้อสําเร็จรูปมาใหกิน
แหลงน้ําของโคไดจากแหลงน้ําธรรมชาติ สมาชิกรอยละ 100 ใหอาหารแรธาตุกอนแกโค เกษตรกรสมาชิกใหวัคซีน
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ปองกันโรคปากและเทาเปอย ใหยาถายพยาธิไอโวเม็ก-เอฟ และพนยาเห็บดวยยาอาซุนโทล ใชสมุนไพรบางชนิด
เชน สมุนไพรรักษาแผล กีบ-เทาเปนแผล สมุนไพรถายพยาธิ สมุนไพรรักษาทองอืด เปนตน และฉีดไวตามินและยา
บํารุงหรือยาเพิ่มประสิทธิภาพสมบูรณพันธุ
ชองทางการจําหนายโคเนื้อของสมาชิกสวนใหญจําหนายงาย โดยรอยละ 91.7 การตีราคาโคเนื้อดวย
สายตา หลักในการตีราคาโคเนื้อรอยละ 38.5 โดยดูลักษณะของโคทั่วๆ ไป รองลงมารอยละ 30.8 ตีราคาโคเนื้อโดย
การประมาณน้ําหนักตัวโค ราคาโคทุกสายพันธุเพศผูจะสูงกวาเพศเมีย ราคาโคลูกผสมชาโรเลสจะสูงกวาโคพื้นเมือง
และโคลูกผสมบราหมันเมื่ออายุมากขึ้น สมาชิกรอยละ 45 จําหนายใหกับนายหนาที่มาติดตอซื้อถึงบาน
2. การศึกษาวิธีการเลี้ยงโคเนื้อขุนโดยผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น ที่สามารถเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต
การผลการอภิปรายกลุมภูมิปญญาพื้นบานเพื่อรวบรวมขอมูลดานภูมิปญญาพื้นบานในการเลี้ยงโคเนื้อดานการ
คัดเลือกโค อาหาร การจัดการ และการปองกันรักษาโรค ครั้งที่ 1 ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานหนองติ้ว
หมู 7 ตําบลคูเมือง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2555 ผูรภู ูมิปญญาพื้นบานเขารวม 11 คน
ครั้งที่ 2 ณ ศูนยการเรียนรูชุมชนกลุมอีโตนอย หมู 4 ตําบลโคกลาม อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ในวันที่
1 กันยายน 2555 ผูรภู ูมิปญญาพื้นบานเขารวม 10 คน และครั้งที่ 3 ณ ศูนยเรียนรูชุมชนบานแสงจันทร หมู 7
ตําบลสนามชัย อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ในวันที่ 5 กันยายน 2555 ผูรภู ูมิปญญาพื้นบานเขารวม 13 คน และได
สรุปเปนองคความรูภูมิปญญาการเลี้ยงโค
2.1 ดานการคัดเลือกโค
ลักษณะของโคที่ดีตามภูมิปญญาพื้นบาน โดยพิจารณาสวนของรางกายโคจากภายนอก ดังนี้
สวนหนาของลําตัว
หัวใหญ หูตําแหนงชิดเขา ใบหูใหญ-กวาง ไมแหลม หนาใหญ หนาผากโหนก จมูกใหญ เนื้อจมูกใหญ ไมโดง
รูจมูกแบน ใชงานทน ไมเหนื่อย ฟนถี่ คอใหญ ขาหนาตรง ใหญ กลามเนื้อเดนชัด เขาใหญใหญ ขอเทาใหญ ขนหาง เปนมัน
ไมตั้งชัน กรณีขนถี่จะตองมีขนสั้น เขากอมหรือเขายาวโคงเปนวงพองาม หนังหนา (มีเนื้อมาก) หนังลูกจัน กีบใหญ กลม
ตีนเปด กีบลอยติดตั้งสูง
สวนกลางของลําตัว
โครงรางใหญเพิ่มเนื้อไดดี ลําตัวใหญ-ยาว มีตะโหนกใหญ (เพศผู) ทองใหญ กลม ทองสําเภา พุงหยอน หลังไมแอน
และแบน ซี่โครง กาง ถี่ เล็ก
สวนทายของลําตัว
ในเพศผู บั้นทายบาน เหมือนสุกร โคนขาหลังกลามเนื้อเดนชัด เปนมัดๆ หางยาวถึงกีบ ปรกนอง พูหางหนา
โคนหางใหญ เขาหลังใหญ เอ็นใหญ หัวนมมีตําแหนงระยะหางสม่ําเสมอ ขาหลังเหยียบหรืออยูเกินรอยเทาหนา อัณฑะใหญ
ไมหยอน ลูกอัณฑะทั้งสองเสมอสมดุลกัน ลึงคต รง ไมบิด
ในเพศเมีย บั้นทายบาน เหมือนสุกร หางยาวถึงกีบ ปรกนอง พูหางหนา โคนหางใหญ ปดอวัยวะเพศเมีย เขาหลัง
ใหญ เอ็นใหญ เตานม ใหญและเห็นเสนเลือดนม หัวนมใหญ กลม สมบูรณ เสมอกัน ชี้ไปขางหลัง (เชื่อวาจะใหลูกเพศเมีย)
อวัยวะเพศรูปใบโพธิ์ ใบพลู ไมมีขน ขาหลังเหยียบหรืออยูเกินรอยเทาหนา เชิงกรานใหญ

2.2 ดานอาหาร
การใหอาหารโคตามภูมิปญญาพื้นบาน ผูเลี้ยงจะตองเขาใจระบบทางเดินอาหาร การเคี้ยวเอื้อง การยอย
อาหาร การขับถาย เปนตน ปกติชาวบานสวนใหญจะตองโคโดยปลอยเลี้ยงตามธรรมชาติหรือนักวิชาการบางคน
เรียกวาเทวดาเลี้ยง ชาวบานจะใหอาหารหยาบและน้ําแกโคเชนเดียวกับการรับประทานอาหารของคน โดยใหอาหาร
ในมื้อเชา และมื้อเย็นในคอก จากนั้นจึงปลอยโคเลี้ยงตามธรรมชาติ ซึ่งอาจจะมีวิธีการเลี้ยงที่แตกตางกันบางในชวง
ฤดูทํานา และหลังฤดูทํานา
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อาศัยหลักการการเลี้ยงโคตามภูมิปญญาพื้นบาน ผูเลี้ยงโคจะตองฝกใหโคในคอกใหกินน้ําในตอนเชากอนให
กินอาหารหยาบ/อาหารขน เพื่อใหโคขับถายของเสียทั้งอุจจาระและปสสาวะ เมื่อขับถายแลวจึงใหอาหารหยาบ/
อาหารขนที่เตรียมไว จากนั้นผูเลี้ยงอาจปลอย/ผูกโคใหกินอาหารหยาบตามธรรมชาติ จนถึงเวลาเที่ยงวันที่มีอากาศ
รอนจัด ผูเลี้ยงจะตองนําโคเขาที่รมเงาเพื่อใหโคกินน้ํา ไดพักผอน นอนเคี้ยวเอื้อง ประมาณ2-3 ชั่วโมง จากนั้นจึง
ปลอย/ผูกโคใหกินอาหารหยาบตอไปจนถึงเวลาเย็นที่ผูเลี้ยงพรอมที่จะนําโคเขาคอกเพื่อใหพักผอนในเวลาค่ําคืน
โดยอาจเตรียมน้ํา อาหารหยาบไวใหดวย
2.3 ดานการจัดการเลี้ยงดู
การจัดการคอกและโรงเรือน โดยสมาชิกกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อทุกรายจะตองทราบกฎเกณฑในการสรางคอก/
โรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ ตามที่ภูมิปญญาพื้นบาน ดังนี้ คอกหรือโรงเรือนมีหลังคาแบบเพิงหมาแหงนกลายหรือแบบหนา
จั่วชั้นเดียว มีพื้นคอกลาดเท สะอาด จัดใหมีรางอาหารหยาบ/อาหารขนในสวนที่สูงที่สุดของคอก รางน้ําอยูในที่ต่ํา
ของคอกหรืออยูในสวนทายคอก ใหน้ําหมักชีวภาพพนคอกทุกสัปดาห ใชยางรถยนตทําอางอาหารเกลือแร โดยใช
เกลือผสมดินจอมปลวกอยางละครึ่ง ใหโคเลียกิน
2.4 ดานการปองกันรักษาโรค
จากการศึกษาคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น โดยนําขอมูลภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับดานการปองกันรักษา
โรคโคดวยสมุนไพร พบวา ไดตํารับยาสมุนไพร รักษาตา 7 ตํารับ ถายพยาธิภายใน 10 ตํารับ กําจัดพยาธิภายนอก 4 ตํารับ
รักษาทองอืดทองเสีย 5 ตํารับ รักษาแผล 11 ตํารับ และเพิ่มความสมบูรณพันธุ 11 ตํารับ รวมทั้งหมด 48 ตํารับ งานวิจัย
นี้มุงศึกษาถึงสมุนไพรที่ใชในการปองกันรักษาโรคโค ซึ่งเปนตํารับที่ผูเลี้ยงสามารถจัดหาสมุนไพรไดตามทองถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย สรุปวาไดตํารับสมุนไพร ดังนี้
2.4.1 ตํารับถายพยาธิภายใน
-สังวาลพระอินทร ตําหรือทุบใหแหลกแชน้ําปูนใส (หรือน้ําปสสาวะ) นําน้ํากรอกปาก
-ใบเหมือดแอ 5 กํามือ หรือ 0.5 กิโลกรัม ใสน้ํา 3 สวนตมใหเหลือ 1 สวน นําน้ํากรอกปาก
2.4.2 ตํารับฆาพยาธิภายนอก
-หนอนตายหยากตําใหละเอียด แชน้ํา นําไปทาตัวสัตว 2-3 วัน ฆาพยาธิภายนอก เห็บเหา
-ใบยาสูบ (ปลูกโดยไมใชปุยเคมีและยาฆาแมลง) แชน้ํามันกาดใหทวม 3 วัน กรองเอาน้ําออกมาฉีดพน
ตามลําตัวหรือทาลําตัวโค ฆาพยาธิภายนอก เห็บเหา
2.4.3 ตํารับรักษาอาการเจ็บตา
-ยอดเขวา 1 ยอด เคี้ยวเปดตา เปาใสตาตอนเชาตรู
2.4.4 ตํารับรักษาบาดแผล
-น้ํานมราชสีห เด็ดตนสดที่มียางสีขาว ประมาณ 5 – 10 ตน นําไปยางไปทาที่แผลสด
2.4.5 ตํารับรักษาอาการทองอืด ทองเสีย
-ไพล 1 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม ตําใหละเอียดใสน้ําพอประมาณ กรอง นําน้ํากรอกปาก
2.4.6 ตํารับเพิ่มความสมบูรณพนั ธุ
-ใชใบมะรุมสด 2-3 กก./วัน ผสมหญา/ฟางใหกินในชวงแมโคเลี้ยงลูกออน
3. การศึกษาคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อขุนของเกษตรกรและสรางบทเรียนภูมิปญญา
ดานการเลี้ยงดูโคเนื้อขุนสําหรับเกษตรกร
จากการศึกษาคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น โดยนําขอมูลภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับดานการปองกันรักษาโรคโค
ดวยสมุนไพร พบวา ไดตํารับยาสมุนไพร รักษาตา 7 ตํารับ ถายพยาธิภายใน 10 ตํารับ กําจัดพยาธิภายนอก 4 ตํารับ รักษา
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ทองอืดทองเสีย 5 ตํารับ รักษาแผล 11 ตํารับ และเพิ่มความสมบูรณพันธุ 11 ตํารับ นําเสนอหมอสมุนไพร 2 คน

ประกอบดวย นายเหรียญ เจียมทอง และนายประกาศิต อําไพพิศ และขอมูลปญญาดานการคัดเลือกโค ดานอาหาร
ดานการจัดการเลี้ยงดู และดานการปองกันรักษาโรค นําเสนอปราชญภูมิปญญาเชี่ยวชาญ 3 คน ประกอบดวย นาย
ผาย สรอยสระกลาง นายไพรัตน ชื่นศรี และนายสมบัติ เสริญไธสง เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะและสรุปเปนบทเรียนภูมิปญญาการเลี้ยงโค
การพิจารณาตํารับยาสมุนไพรที่ปราชญภูมิปญญาทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวและมีงานวิจัยรองรับ ไดแก
ตํารับยาถายพยาธิตัวกลมในลูกโค 2 ตํารับ คือ (1) สรอยสังวาลพระอินทร ตําหรือทุบใหแหลกแชน้ําปูนใส (หรือน้ํา
ปสสาวะ) นําน้ํากรอกปาก (2) ใบเหมือดแอ 5 กํามือ หรือ 0.5 กิโลกรัม ใสน้ํา 3 สวนตมใหเหลือ 1 สวน นําน้ํากรอก
ปาก และตํารับยาฆาเห็บโค 2 ตํารับ คือ (1) หนอนตายหยาก ตําใหละเอียดแชน้ํา นําไปทาตัวสัตว 2-3 วัน ฆาพยาธิ
ภายนอก เห็บโค (2) ใบยาสูบ (ปลูกโดยไมใชปุยเคมีและยาฆาแมลง) แชน้ํามันกาดใหทวม 3 วัน กรองเอาน้ําออกมา
ฉีดพนตามลําตัวหรือทาลําตัวโค ฆาพยาธิภายนอก เห็บโค
การอภิปรายผล
1. สภาพการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อขุนของเกษตรกร กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อขุนบานสี่เหลี่ยมเจริญ ตําบล
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ผลการศึกษา พบวา กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อบานสี่เหลี่ยมเจริญ มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน มีจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนที่ใชแรงงานเฉลี่ย 3 คน ประกอบทํานาทําไรเปนอาชีพหลักและเปนอาชีพหลักที่ทํารายไดสูงสุด
เลี้ยงโคเปนอาชีพรองอันดับหนึง่ และรับจางเปนอาชีพรองอันดับสอง มีรายไดตอเดือนตอครัวเรือนเฉลี่ย 16,933.33
บาท มีรายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อตอปเฉลี่ย 19,750.00 บาท สอดคลองกับสํานักงานสถิติแหงชาติ (2554) รายงาน
วาประชากรจังหวัดบุรีรัมยมีรายไดตอเดือนตอครัวเรือน ป พ.ศ. 2552 เฉลีย่ เทากับ 13,734 บาท พื้นที่ประกอบ
อาชีพทําการเกษตรของสมาชิก เฉลี่ย เทากับ 26.92 ไร สอดคลองกับณัฐวุฒิ มณีรัตน (2548) ที่ทําการศึกษา
เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดปราจีนบุรี มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4-5 คน มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 16.89 ไร ซึ่งแมวา
จะอยูตา งภูมิภาคแตขอมูลที่ไดมีความใกลเคียงกัน
เกษตรกรเพิ่มจํานวนโคโดยการผสมเทียม เกษตรกรทุกคนรูจักการสังเกตสัดแมโค เกษตรกรสวนใหญไดลูก
ที่เกิดจากการผสมเทียมเปนเพศผู ลูกโคที่ไดมีความแตกตางจากเดิมโดยมีขนาดใหญกวา มีสายเลือดชาโรเลส
สอดคลองกับทินกฤต จันทภาโส (2545) ศึกษาการเลี้ยงโคเนื้อในเขตอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบวาเกษตรกร
รอยละ 94.87 เลี้ยงโคลูกผสมชาโรเลส-พื้นเมือง ซึ่งมีรูปรางสวยงาม และมีขนาดใหญกวาโคพื้นเมือง ดานปญหา
การผสมเทียมสวนใหญรอยละ 100 มีปญหาการผสมติดยาก ผสมซ้ําจํานวนเฉลี่ย 2.58 ครั้งจึงจะผสมติด สมาชิก
รอยละ 41.75 ใหอาหารขนแกโคนานๆ ครั้ง สอดคลองกับสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2549) ศึกษาการเลี้ยงโค
เนื้อแบบดั้งเดิม เกษตรกรเลี้ยงโคโดยใหฟางขาวและหญาธรรมชาติ ไมมีการใหอาหารขน แตในปจจุบันผูเลี้ยงโค
บางรายเลี้ยงโคโดยใหอาหารขนแลว สมาชิกใหวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย ใหยาถายพยาธิไอโวเม็ก-เอฟ
และ พนยาเห็บดวยยาอาซุนโทล ใชสมุนไพรบางชนิด เชน สมุนไพรรักษาแผล กีบ-เทาเปนแผล สมุนไพรถายพยาธิ
สมุนไพรรักษาทองอืด เปนตน และฉีดไวตามินและยาบํารุงหรือยาเพิ่มประสิทธิภาพสมบูรณพันธุ สอดคลองกับ
จินตนา อินทรมงคล (2548) และคณะนักวิจัยไทบานราษีไศล (2548) ไดกลาวถึงการนําภูมิปญญามาใชในการ
ปองกันรักษาโรคของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชพืชสมุนไพรและวัตถุดิบที่หาไดงายในทองถิ่น
ในการรักษาโรคพื้นฐานที่เกษตรกรพบบอยๆ เชน ทองเสีย ทองอืด เจ็บตา ถายพยาธิ และเพิ่มประสิทธิภาพ
กระเพาะหมัก ปรับสภาพการทํางานของกระเพาะหมัก เปนตน
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เกษตรกรสวนใหญเห็นวาจําหนายโคงาย สวนใหญตีราคาโคเนื้อดวยสายตาได โดยตีราคาจากการดูรูปรางทั่วไป
ราคาโคทุกสายพันธุเพศผูจะสูงกวาเพศเมีย ราคาโคลูกผสมชาโรเลสจะสูงกวาโคพื้นเมืองและโคลูกผสม บราหมันเมื่อ
อายุมากขึ้น สมาชิกจําหนายใหกับนายหนาที่มาติดตอซื้อถึงบานสอดคลองกับสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
(2549) ศึกษาขอมูลพื้นฐานการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร โดยการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงโคเนื้อ
ซึ่งแบงตามรูปแบบการเลี้ยงออกเปนการเลี้ยงโคเนื้อในลักษณะโคฝูงและการเลี้ยงโคขุน พบวา การผลิตลูกโคเนื้อ
จากแมโคลูกผสมจะมีตนทุนที่สูงกวาแตใหผลตอบแทนสูงกวา และการผลิตลูกโคเนื้ออายุ 2 ปใหผลตอบแทนสูงกวา
การผลิตลูกโคเนื้ออายุ 1 ป แตใชระยะเวลาในการเลี้ยงนานกวา
2. การศึกษาวิธีการเลี้ยงโคเนื้อขุนโดยผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น ที่สามารถเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต
ภูมิปญญาพื้นบานดานการคัดเลือกโค
ลักษณะภายนอกสวนหนาของลําตัวโค ลักษณะภายนอกสวนกลางของลําตัวโค ลักษณะภายนอกสวนทายของ
ลําตัวโค อาศัยภูมิปญ
 ญาที่สืบทอดกันมาเนนการกินเกง โตเร็ว มีเนื้อมาก แข็งแรงและสวยงาม สอดคลองกับกลุม
วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ (2547) กลาววา มาตรฐานลักษณะประจําพันธุโคเนื้อตางๆ เชน โคขาวลําพูน โคอีสาน โคลาน
โคภาคใต ซึ่งมีลักษณะสอดคลองกัน
ภูมิปญญาพื้นบานดานอาหาร
อาศัยหลักการการเลี้ยงโคตามภูมิปญญาพื้นบาน ผูเลี้ยงโคจะตองฝกใหโคในคอกใหกินน้ําในตอนเชากอนใหกิน
อาหารหยาบ/อาหารขน เพื่อใหโคขับถายของเสียทั้งอุจจาระและปสสาวะ เมื่อขับถายแลวจึงใหอาหารหยาบ/อาหาร
ขนที่เตรียมไว จากนั้นผูเลี้ยงอาจปลอย/ผูกโคใหกินอาหารหยาบตามธรรมชาติ จนถึงเวลาเที่ยงวันที่มีอากาศรอนจัด
ผูเลี้ยงจะตองนําโคเขาที่รมเงาเพื่อใหโคกินน้ํา ไดพักผอน นอนเคี้ยวเอื้อง ประมาณ2-3 ชั่วโมง จากนั้นจึงปลอย/ผูก
โคใหกินอาหารหยาบตอไปจนถึงเวลาเย็นที่ผูเลี้ยงพรอมที่จะนําโคเขาคอกเพื่อใหพักผอนในเวลาค่ําคืน โดยอาจ
เตรียมน้ํา/อาหารหยาบไวใหดวย สอดคลองกับกรรณิกา เมฆแดง และจิตติมา กันตนามัลลกุล (2555) กลาววาการ
เลี้ยงโคเนื้อแบบปลอยฝูง เกษตรกรจะไลตอนโคออกจากคอกในทุกๆเชา เพื่อหากินตามแหลงที่สาธารณะ หรือทุงนา
ในเวลากลางวันก็ตอนไปกินน้ําใกลกับแหลงที่หากิน หากไมมีแหลงน้ําเกษตรกรก็ตองตอนกลับมาหากินน้ําที่คอก
แลวบายจึงตอนไปหากินหญา จากนั้นเกษตรกรตอนโคมากินน้ําอีกครั้งกอนกลับเขาคอกในตอนเย็น
ภูมิปญญาพื้นบานดานการจัดการเลี้ยงดู
เนนในเรื่องการจัดการคอกและโรงเรือน ดังนี้ คอกหรือโรงเรือนมีหลังคาแบบเพิงหมาแหงนกลายหรือแบบหนา
จั่วชั้นเดียว มีพื้นคอกลาดเท สะอาด จัดใหมีรางอาหารหยาบ/อาหารขนในสวนที่สูงที่สุดของคอก รางน้ําอยูในที่ต่ํา
ของคอกหรืออยูในสวนทายคอก ใหน้ําหมักชีวภาพพนคอกทุกสัปดาห สอดคลองกับกรมปศุสัตว (2548) กลาววา
พื้นคอกโคตองสะอาดแหง รางอาหารอยูดานหนาคอก โดยพื้นคอกควรลาดเทไปทางดานหลัง เพื่อระบายของเสียได
งาย สวนอางหรือรางน้ําควรอยูทายคอก
ภูมิปญญาพื้นบานดานการปองกันรักษาโรค
การศึกษามุงเนนไปในดานการใชสมุนไพรพื้นบาน ไดแก ตํารับถายพยาธิภายใน1) สังวาลพระอินทร ตําหรือทุบ
ใหแหลกแชน้ําปูนใส หรือน้ําปสสาวะ นําน้ํากรอกปาก 2) ใบเหมือดแอ 5 กํามือ หรือ 0.5 กิโลกรัม ใสน้ํา 3 สวน
ตมใหเหลือ 1 สวน นําน้ํากรอกปาก ตํารับฆาพยาธิภายนอก ไดแก หนอนตายหยากตําใหละเอียด แชน้ํา นําไปทาตัว
สัตว 2-3 วัน ฆาพยาธิภายนอก เห็บเหา ตํารับรักษาอาการเจ็บตา ไดแก ยอดเขวา 1 ยอด ใชปากเคี้ยวแลวเปดตาโค
เปาใสตาตอนเชาตรู ตํารับรักษาบาดแผล ไดแก น้ํานมราชสีห เด็ดตนสดที่มียางสีขาว ประมาณ 5 – 10 ตน นําไป
ยางไปทาที่แผลสด ตํารับรักษาอาการทองอืด ทองเสีย ไดแก ไพล 1 กิโลกรัมผสมกับสายไหมโคก (เครือเขาคํา)
1 กิโลกรัม ตําใหละเอียดใสน้ําพอประมาณ กรอง นําน้ํากรอกปาก และตํารับเพิ่มความสมบูรณพันธุ ไดแก การใชใบ
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กาบหอยแครงใหกินวันละ 1 กํามือ สอดคลองกับจินตนา อินทรมงคลและคณะ (2547) และกรมปศุสัตว (2547 :
88-124) กลาวถึงตํารับยาสมุนไพรรักษาโค-กระบือในจังหวัดบุรีรัมย สําหรับถายพยาธิภายใน พยาธิภายนอก เห็บ
เหา ทองอืด ทองรวง เจ็บตา รักษาบาดแผล และอื่นๆ โดยใชสมุนไพรที่หาไดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย
3. การศึกษาคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อขุนของเกษตรกรและสรางบทเรียนภูมิปญญา
ดานการเลี้ยงดูโคเนื้อขุนสําหรับเกษตรกร
พืชสมุนไพรที่ใชในการปองกันรักษาโรคโค โดยพิจารณาตํารับยาสมุนไพรที่เกษตรกรผูเลี้ยงโคสามารถจัดหา
วัตถุดิบสมุนไพรที่หาไดงายในทองถิ่น เปนตํารับยาที่ไดรับการตรวจสอบจากปราชญทองถิ่นและใชหลักการทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอธิบายคุณคาพืชสมุนไพรตํารับยาโดยซึ่งมีรายงานทางวิชาการและงานวิจัยรองรับ จาก
การใชพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการปองกันรักษาโรคโคได ไดแก ตํารับยาถายพยาธิตัวกลมในลูกโค ใชพืชสมุนไพร
ไดแก สังวาลพระอินทร (Cassytha filiformis Linn.) และเหมือดแอ (Memecylon scutellatum Naud.) [ซึ่งเปน
พืชสมุนไพรที่มีสารอัลคาลอยด (Alkaloids) และสารแทนนิน (Tannins)] ซึ่งมีสรรพคุณในการฆาพยาธิตัวกลมในลูก
โค สอดคลองกับจินตนา อินทรมงคลและคณะ (2547) และกรมปศุสัตว (2547 : 88-124) รายงานวาตํารับยา
สมุนไพรภูมิปญญาทองถิ่นที่ใชถายพยาธิในใคใชสมุนไพรสังวาลพระอินทร และเหมือดแอ เชนเดียวกับตํารับยากําจัด
เห็บโค ใชพืชสมุนไพร ไดแก หนอนตายหยาก (Stemona tuberosa Lour.) และยาสูบ (Nicotiana tabacum
Linn.) ซึ่งเปนพืชสมุนไพรที่มีสารอัลคาลอยด ซึ่งมีสรรพคุณในการฆาพยาธิภายนอก เห็บเหา ในโค สอดคลองกับ
จินตนา อินทรมงคลและคณะ (2547) และกรมปศุสัตว (2547 : 88-124) รายงานวาตํารับยาสมุนไพรภูมิปญญา
ทองถิ่นที่ใชฆาเห็บในโคใชสมุนไพรหนอนตายหยากและยาสูบ องคความรูที่ไดมาสรางบทเรียนภูมิปญญาทองถิ่นดาน
การเลี้ยงโคเนื้อสําหรับเกษตรกร
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