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ค าน า 
ปัญหาการเลี้ยงโคแบบปล่อยในพ้ืนที่อนุรักษ์ ซึ่งได้แก่  

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น 
เป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ในปัจจุบัน เนื่องจากความนิยมในการเลี้ยงโคมีมากขึ้น ในขณะที่มี
พ้ืนที่สาธารณะที่มีหญ้าตามธรรมชาติลดลง เกษตรกรที่อยู่ใกล้พ้ืนที่
อนุรักษ์จึงมักฝ่าฝืนกฎหมาย โดยลักลอบน าโคมาเลี้ยงแบบปล่อย  
ซึ่งเป็นการเลี้ยงที่มีต้นทุนต่ า และประหยัดแรงงาน แต่อาจท าให้
เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้ และแหล่งน้ าตามธรรมชาติได้ 
นอกจากนี้ผู้เลี้ยงโคมักจะมีกิจกรรมเก็บของป่า ล่าสัตว์ป่าไปด้วย 
หรือจุดไฟเผาหญ้า ท าให้เกิดไฟป่าและการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้  
ที่ยากต่อการฟ้ืนฟู ปัญหาการเลี้ยงโคแบบปล่อยในพ้ืนที่อนุรักษ์จึง
เป็นปัญหาเร่งด่วน ที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งไม่สามารถใช้
กฎหมาย เป็นเครื่องมือเพ่ือแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้เพียง
อย่างเดียว แนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับจึง
ควรเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องได้แก่ พ้ืนที่อนุรักษ์ ส านักงาน
ปศุสัตว์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกร คู่มือฉบับนี้
มุ่งหวังที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าว  
โดยเหมาะส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่เห็นความส าคัญ
ของปัญหา แต่อาจไม่เหมาะสมส าหรับเกษตรกร เนื่องจากการ
แก้ปัญหาในรายละเอียดจ าเป็นต้องใช้วิชาการเข้ามาประกอบ 
ซึ่งหน่วยงานปศุสัตว์ควรสื่อสารกับเกษตรกร ในรูปแบบที่เข้าใจ
ได้ง่ายอีกทอดหนึ่ง อย่างไรก็ตามทุกกระบวนการจัดการแก้ปัญหา
นั้น ควรให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสัมฤทธิผลของการ
จัดการ 
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บทที่ 1 ความเป็นมาของปัญหา 
 

พ้ืนที่อนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์ 
สัตว์ป่า ที่มีชุมชนอยู่อาศัยท ากิน หรือเป็นชุมชนที่อยู่ภายนอก  
แต่ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ที่ไม่ใช่การบุกรุกแผ้วถางป่าหรือล่าสัตว์ 
ก่อนประกาศเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ มักมีการผ่อนปรนเพ่ือให้ชาวบ้าน
ด ารงชีพอยู่ได้ ด้วยวิธีการจัดการแบบมีส่วนร่วมหรือที่เรียกว่าพ้ืนที่
จัดการพิเศษ โดยเน้นควบคุมพ้ืนที่ท ากินเดิมไม่ให้มีการบุกรุกเพ่ิม  
มีการจัดท าแนวเขตส่วนที่ยังไม่ถูกบุกรุก วางแผนการใช้ที่ดิน จัดให้มี
โครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมอาชีพที่ไม่ท าลายป่า โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพ้ืนที่ซึ่งได้รับการยอมรับโดยทั่วไป
ว่าเป็นแนวทางท่ีมีความยั่งยืน  

การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่อนุรักษ์ของชุมชนอย่างหนึ่ง  
ที่พบมากคือการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคพ้ืนเมือง ซึ่งแทะเล็มหญ้า
ที่เป็นพืชพ้ืนล่างในป่าเป็นอาหาร โดยมักพบว่าเป็นการเลี้ยงแบบ
ปล่อยให้หากินอิสระ ชาวบ้านมีการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันมาอย่าง
ยาวนาน จนสั่งสมเป็นภูมิปัญญา การเลี้ยงโคดังกล่าวจึงมีต้นทุนต่ า 
เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญ และช่วยสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร
ของครัวเรือนเกษตร ปัจจุบันโคพ้ืนเมืองมีจ านวนลดน้อยลงเนื่องจาก
พ้ืนที่เลี้ยงที่เป็นธรรมชาติ เช่น ที่สาธารณะและหัวไร่ปลายนา  
ลดน้อยลง ในขณะที่การน ามาเลี้ยงแบบขุนนั้นไม่เหมาะ แหล่งผลิต
โคพ้ืนเมืองที่ส าคัญในปัจจุบันจึงเป็นพื้นที่อนุรักษ์ 
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ปัจจุบันประเทศไทย มีพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีการใช้ประโยชน์เพ่ือ
เลี้ยงโคพ้ืนเมืองกระจายอยู่ทั่วไป เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยาน
แห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก อุทยานแห่งชาติ
คลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติแม่ปิง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลง
หลวง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติภูพาน และ
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ซึ่งมีรูปแบบการเลี้ยงทั้งน าเข้ามาปล่อย
เฉพาะในช่วงฤดูฝน ปล่อยให้หากินตลอดทั้งปี และบางพ้ืนที่ชาวบ้าน
เองอาศัยอยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ และเลี้ยงโคเป็นอาชีพ ด้วยความวิตกถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการน าโคมาเลี้ยงในพ้ืนที่อนุรักษ์
ดังกล่าว โดยเฉพาะต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
รวมทั้งความต้องการสนับสนุนให้มีการเลี้ยงโคในรูปแบบทางเลือก
อ่ืน ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย  มีความยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
และเพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมโคพ้ืนเมืองไทย จึงควรมีการจัดการองค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือน าส่งสู่กลุ่มเป้าหมายและขยายผลต่อไป 
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บทที่ 2 ตัวแบบ (model) ของการจัดการเพ่ือแก้ปัญหา
การเลี้ยงโคพ้ืนเมืองแบบปล่อยในพื้นที่อนุรักษ์ เพ่ือ

อนุรักษ์พันธุกรรมและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
  
ตัวแบบส าหรับการจัดการ ซึ่งพัฒนาโดยวีรวัฒน์และคณะ 

(2558) เน้นการหยิบยกปัญหาที่ส าคัญ การศึกษาเพ่ือหาขนาด 
และแนวทางแก้ปัญหา และการสร้างรูปแบบการจัดการแก้ปัญหา 
ทั้งระบบ โดยอยู่ในเงื่อนไขของกระบวนการมีส่วนร่วมและเป็นแนว
ทางการจัดการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ตัวแบบมีเป้าหมายที่ส าคัญของการ
จัดการ 3 ด้านได้แก่ ระบบนิเวศ สุขภาพโค และอาหารโค 

การจัดการระบบนิเวศ มุ่งแก้ไขผลกระทบจากการเลี้ยงโค
แบบปล่อย  ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ยืนต้น 
ความเสียหายของกล้าไม้จากการแทะเล็มและเหยียบย่ า การรุกราน
ของพืชต่างถิ่น คุณภาพดินป่าไม้ และคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าที่มี 
ต้นก าเนิดจากป่า 

การจัดการสุขภาพ เน้นการป้องกันและควบคุมโรคที่ส าคัญ
ได้แก่ ปากและเท้าเปื่อย แท้งติดต่อ และคอบวม บางพ้ืนที่ เช่น อ่าง
เก็บน้ าเหนือเขื่อนภูมิพล และอ่างเก็บน้ าเหนือเขื่อนสิริกิต์ ซึ่งเป็น
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่และมีการเลี้ยงโคในพ้ืนที่ พบว่า 
มีปัญหาการระบาดของโรคไข้ขาเป็นประจ า จึงควรท าวัคซีนป้องกัน
โรคไข้ขาด้วย นอกจากนี้อาจพบปัญหาโรคติดเชื้อ รวมทั้งปัญหาทาง
สุขภาพอ่ืนๆได้ในพื้นที่ เช่น  สะดืออักเสบ ไข้เห็บโค และการรบกวน
ของแมลงดูดเลือดชนิดต่างๆ พ้ืนที่อนุรักษ์บางแห่งอยู่ห่างไกลจาก
การให้บริการด้านสุขภาพของส านักงานปศุสัตว์ การอบรมให้ความรู้
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แก่เกษตรกรในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการป้องกัน 
และควบคุมโรคนับว่ามีความส าคัญ และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร
ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการและจ าเป็นต้องช่วยเหลือตนเอง 

ส าหรับการจัดการด้านอาหารโค เน้นการจัดการอาหาร 
ในฤดูแล้ง เนื่องจากในฤดูฝนระบบนิเวศป่ามีพืชอาหารส าหรับโค
อย่างเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ แต่ในฤดูแล้งซึ่งขาดแคลนพืช
อาหารตามธรรมชาติและน้ าดื่มในป่า โคจะกลับมายังคอกในหมู่บ้าน 
ซึ่งเจ้าของมักจะให้ฟางข้าวเป็นอาหารประทังชีวิต โคบางฝูงยังคง
เดินหากินอยู่ในป่าอาศัยกินใบไม้ร่วง โคท่ีลงมาจากภูเขาในบางพ้ืนที่
อาจหากินบริเวณไร่นาซึ่งยังคงมีหญ้าตามธรรมชาติอยู่บ้าง การหา
ความสามารถในการรองรับด้านอาหารเชิงพ้ืนที จะช่วยให้ทราบว่า
ในพ้ืนที่หนึ่งๆที่เป็นแหล่งหากินและอยู่อาศัยของโคนั้น มีปริมาณ
อาหารเพียงพอต่อความต้องการของโคจ านวนหนึ่ งหรือ ไม่   
ซึ่งค านวณทั้งปริมาณการกินได้ ความต้องการพลังงาน และความ
ต้องการโปรตีน ซึ่งเป็นโภชนะหลัก หากไม่เพียงพอจะเสริมปริมาณ
อาหารให้พลังงานหรือโปรตีนอย่างไร  
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ตัวแบบการจดัการเพื่อแก้ปญัหาการเลีย้งโคพื้นเมืองแบบปล่อยในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 
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บทที่ 3 กระบวนการสู่การจัดการ เพื่อแก้ปัญหาการเลี้ยง
โคพ้ืนเมืองแบบปล่อยในพื้นที่อนุรักษ์ เพ่ืออนุรักษ์

พันธุกรรมและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
 

จากตัวแบบการจัดการในบทที่ 2 สามารถถอดบทเรียน 
จากการปฏิบัติออกมาเป็นกระบวนการสู่การจัดการได้ดังนี้   
 
กระบวนการที่ 1 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ปัญหาการเลี้ยงโคพ้ืนเมืองแบบปล่อยในพ้ืนที่อนุรักษ์ ไม่ได้
เป็นปัญหาของหน่วยงานพ้ืนที่อนุรักษ์ เกษตรกร หรือผู้ใดผู้หนึ่ง
เท่านั้น การแก้ปัญหาจึงควรเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ หน่วยงานพ้ืนที่อนุรักษ์  เกษตรกร องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. หรือเทศบาลต าบล) และส านักงาน 
ปศุสัตว์ หน่วยงานเหล่านี้มีอยู่ในพ้ืนที่และมีภารกิจเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหา นอกจากอาจจ าเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอ่ืน ในการแก้ปัญหาและขับเคลื่อนการจัดการ เช่น กรณี
การจัดการผลิตโคพ้ืนเมืองบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล ซึ่งอยู่ในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น อ.สามเงา จ.ตาก มีหน่วยงานต่างๆที่อาจ
เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานดังตัวแบบตามภาพ 
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ตัวแบบการขับเคลื่อนโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกรณีการผลติโคพื้นเมอืงบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล 
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ในขั้นตอนการระบุปัญหา และหาขนาดและแนวทาง
แก้ปัญหา อาจเน้นให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหามากที่สุด 
เช่น หน่วยงานพื้นที่อนุรักษ์ เกษตรกร ผู้น าชุมชน อบต. และปศุสัตว์ 
เข้ามามีส่วนร่วมหลัก ส าหรับการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการตาม
แนวทางที่ได้จากการสังเคราะห์ร่วมกันแล้ว และในล าดับถัดไปอาจ
ต้องขอความร่วมมือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

จุดเน้นส าหรับขั้นตอนการระบุปัญหา  หาขนาดของปัญหา 
และแนวทางแก้ปัญหานั้น เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหว 
เช่น การศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงโคแบบปล่อยต่อคุณภาพน้ า
ในแหล่งน้ าในป่าบนภูเขา ซึ่งชุมชนใช้ท าน้ าประปาภูเขา ควรให้
เกษตรกร ผู้ น าชุมชน โรงพยาบาลส่ ง เสริมสุ ขภาพต าบล  
และหน่วยงานที่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด (อบต . หรือเทศบาลต าบล) 
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกิจกรรม  

 
กระบวนการที่ 2 
การจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสื่อสารโครงการ 

เมื่อระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แล้ว การจัดประชุมชี้แจง
โครงการควรเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยจัดประชุมในสถานที่
เ อ้ือให้เกษตรกรและผู้น าชุมชนรู้ สึกเป็นเจ้าของสถานที่  และ
กระตือรือร้นที่จะแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม สถานที่ดังกล่าว
ได้แก่ ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือศาลา
ประชาคมของหมู่บ้าน ซึ่งเกษตรกรจะรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าการจัด
ในหน่วยงานพ้ืนที่อนุรักษ์ ทั้งนี้สถานที่ดังกล่าวไม่ควรอยู่ไกลหรือไม่
สะดวกในการสัญจร ควรเรียนเชิญผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน



9 
 

ปกครองในพ้ืนที่ เช่น นายอ าเภอ เป็นประธานในพิธี  ส าหรับการจัด
ประชุมชี้แจงโครงการครั้งแรกท่ีจัดเป็นทางการ หลังจากนี้ อาจมีการ
ประชุมร่วมกับเกษตรกรชาวบ้านทั่วไป และผู้น าชุมชน ในหมู่บ้านที่
เป็นเป้าหมายของโครงการ เพ่ือท าความรู้จัก ชี้แจงในรายละเอียด 
และกระชับความสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้ควรเลือกจัดประชุมในวัน
และเวลาที่หมู่บ้านสะดวกเป็นหลัก เช่น เมื่อมีการประชุมหมู่บ้าน
ตามปกติทุกต้นเดือน หลังจากที่คณะผู้น าหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมที่
อ าเภอแล้ว เวทีประชุมหัวหน้าส่วนหน่วยงานราชการระดับอ าเภอ 
และการประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน เป็นช่องทางของการสื่อสาร
กิจกรรมของโครงการอย่างเป็นทางการ ที่มีประสิทธิภาพช่องทาง
หนึ่ง เนื่องจากกระจายข่าวสารได้รวดเร็ว อาจปรากฏเป็นวาระการ
ประชุม และผ่านนายอ าเภอ ซึ่งผู้ เข้าประชุมมักจะให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างด ี
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การจัดประชุมชี้แจงโครงการระหว่างผู้มีส่วนเกีย่วข้องอย่างเป็นทางการโดยมี
นายอ าเภอเป็นประธาน 
 
กระบวนการที่ 3 
การศึกษาบริบทของชุมชน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
ของชุมชน หล่อหลอมให้วิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็นอย่างที่ปรากฏ
เช่นเดียวกับวิถีการเลี้ยงโคแบบปล่อย ชาวบ้านอ้างว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่
ท ากันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย จนสั่งสมเป็นภูมิปัญญา และมีความ
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เชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมเลี้ยงโคกับประเพณีของชุมชน ปัญหาการ
เลี้ยงโคแบบปล่อยในพ้ืนที่อนุรักษ์ จึงเป็นปัญหาที่มีความเปราะบาง
และกระทบต่อความรู้สึกของคนในชุมชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาจึงควรท าความเข้าใจบริบทของพ้ืนที่อย่าง
ถ่องแท้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาบริบทของชุมชนมีหลายชนิด ซึ่ง
ตัวอย่างที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้แก่ แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ 
โครงสร้างองค์กรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน 
ประวัติศาสตร์ชุมชน และประวัติชีวิต (โกมาตร, 2555) แผนที่ชุมชน
ที่แสดงการกระจายของทรัพยากร เช่น ต าแหน่งของทุ่งหญ้าที่เป็น
ของส่วนรวม แหล่งน้ าดื่มส าหรับโค ดินโป่ง เป็นต้น  มีประโยชน์
ส าหรับการจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโค ผังเครือญาติ
อาจช่วยให้เข้าใจสถาบันและการเมืองในชุมชน กลุ่มผู้น าทั้งทาง
ธรรมชาติและทางการเมืองในชุมชน ที่อาจมีผลต่อการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเลี้ยงโค โครงสร้างองค์กรชุมชนแสดงถึงสถาบันหลักๆที่
มีอยู่ในชุมชน และมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินโครงการต่างๆใน
ชุมชน ปฏิทินชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรม และที่
เกี่ยวข้องกับอาหารของชุมชน (ปฏิทินอาหาร) โดยเฉพาะอาหารจาก
ธรรมชาติ ช่วยให้เข้าใจการพ่ึงพาอาศัยพ้ืนที่อนุรักษ์ของชุมชน ใน
ฐานะเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญทั้งของคนและโค ประวัติศาสตร์
ชุมชนช่วยให้เข้าใจความเป็นมาของการเลี้ยงโค และความท้าทาย
ของรูปแบบการเลี้ยงโครูปแบบอ่ืนๆ เครื่องมือระบบสุขภาพชุมชน
และประวัติชีวิตอาจะช่วยสนับสนุนข้อมูลบริบทของชุมชนได้ในมิติที่
ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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กระบวนการที่ 4 
การส ารวจจ านวนโค โครงสร้างฝูง และการจัดการ 

ข้อมูลจ านวนโค โครงสร้างฝูง และการจัดการที่เกี่ยวกับโค
เบื้องต้น มีความส าคัญต่อการศึกษาขนาดของปัญหาและการหา
แนวทางแก้ปัญหา ส าหรับพ้ืนที่อนุรักษ์ใดที่ เคยส ารวจข้อมูล
ประชากรโคมาบ้างแล้ว ควรท าให้ข้อมูลมีความทันสมัย เนื่องจากแต่
ละปีแม่โคอาจให้ลูกเพ่ิมหลายตัว มีการขายโคออกจากฝูง หรือเกิด
โรคระบาดท าให้สูญเสียประชากรโคอย่างมาก การส ารวจประชากร
โคท่ีประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดอาจท าได้ โดยแจ้งเรื่องต่อ
ที่ประชุมก านันและผู้ใหญ่บ้านเมื่อมีการประชุมประจ าเดือน เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ส ารวจโค ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการส ารวจ  
ซึ่งควรอธิบายให้กระชับและเข้าใจได้ง่าย และมอบแบบส ารวจให้
ผู้น าแต่ละหมู่บ้านซึ่งเป็นเป้าหมายของการส ารวจ แบบส ารวจควร
จัดท าเป็นตาราง ให้ลูกบ้านที่ เลี้ยงโคกรอกรายละเอียดได้แก่ 
บ้านเลขที่ ชื่อหัวหน้าครัวเรือน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ จ านวนโค
ทั้งหมด จ านวนแม่โคให้ลูก พ่อพันธุ์คุมฝูง โครุ่นอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 
(ระบุเพศ) และลูกโคอายุน้อยกว่า 6 เดือน ในส่วนของการจัดการ
โดยทั่วไป อาจให้กรอกข้อมูลการมีแปลงหญ้าและขนาดแปลงหญ้า 
มีคอกโคอยู่ในหมู่บ้านหรือในป่าของพ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่หากิน
ประจ าของโคในฤดูฝนและฤดูแล้ง ให้ผู้น าหมู่บ้านแจ้งเรื่ องการ
ส ารวจ ในที่ประชุมของแต่ละหมู่บ้านประจ าเดือนซึ่งปกติแล้วทุก
ครัวเรือนจะเข้าประชุม และให้ลูกบ้านที่เลี้ยงโคกรอกรายละเอียดใน
แบบส ารวจดังกล่าว ผู้น าหมู่บ้านตรวจสอบความถูกต้องและรวม
จ านวนโคในแต่ละประเภทและจ านวนโคทั้งหมด ลงนามรับรอง
ความถูกต้อง หลังจากนั้นน าส่งแบบส ารวจกลับคืนคณะท างาน 
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กระบวนการที่ 5 
ฐานการเรียนรู้การจัดการระบบนิเวศ 

ค าถามที่หน่วยงานพ้ืนที่อนุรักษ์ได้รับจากเกษตรกร ที่เลี้ยง
โคพ้ืนเมืองแบบปล่อยในพ้ืนที่อนุรักษ์อยู่เสมอเมื่อมีการห้ามปรามคือ 
การเลี้ยงโคของชาวบ้านท าให้เกิดปัญหาอย่างไร เกษตรกรมักจะอ้าง
ว่าการเลี้ยงโคแบบปล่อยนั้น ท าสืบทอดต่อๆกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
ก่อนที่จะมีการก าหนดเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์เสียอีก ไม่เห็นว่าเป็นปัญหา 
และรู้สึกว่าถูกภาครัฐคุกคามสิทธิและเสรีภาพ ขณะเดียวกัน
เจ้าหน้าที่หน่วยงานพื้นที่อนุรักษ์เอง ไม่สามารถให้ค าตอบที่มีเหตุผล
เพียงพอ การจัดการเรียนรู้ร่วมกันถึงปัญหาที่ เป็นผลกระทบ 
ต่อระบบนิเวศจึงมีความส าคัญ  
5.1 การวางแปลงส ารวจ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นว่า ในทางปฏิบัติ
เราไม่สามารถส ารวจ เพ่ือหาขนาดของผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ทั่วทั้ง
ผืนป่าของพ้ืนที่อนุรักษ์ซึ่งมีขนาดกว้างใหญ่ได้ทั้งหมด เนื่องจาก
งบประมาณ แรงงาน และระยะเวลาที่จ ากัด การสุ่มเลือกพ้ืนที่ที่เป็น
ตัวอย่างของการส ารวจจึงเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นไปได้ และให้ผลที่
ถูกต้องแม่นย า หากวิธีการสุ่มนั้นท าอย่างมีระบบและเชื่อถือได้ 
การศึกษาผลกระทบของการเลี้ยงโคพ้ืนเมืองแบบปล่อย ควรสุ่ม
เลือกพ้ืนที่ย่อยๆในพ้ืนที่อนุรักษ์ทั้งหมดที่ศึกษา โดยเปรียบเทียบ
พ้ืนที่ที่มีโค (พ้ืนที่หรือแปลงศึกษา) กับพ้ืนที่ที่ไม่มีโคเข้าใช้ประโยชน์ 
(พ้ืนที่หรือแปลงควบคุม) โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน สามารถท า
แปลงควบคุมได้ โดยท ารั้วกั้นและศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
ช่วงเวลาที่ผ่านไปหนึ่งๆ หรืออาจศึกษาเปรียบเทียบพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีมี
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โคเข้าใช้ประโยชน์กับพ้ืนที่ที่ไม่มีโคเข้าใช้ประโยชน์ โดยพื้นที่อนุรักษ์
ทั้งสองมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน แปลงส ารวจที่เป็น
แปลงศึกษาและแปลงควบคุม มักจะใช้เพ่ือส ารวจความหลากหลาย
ของพันธุ์ไม้ยืนต้น ความเสียหายของกล้าไม้ และมวลชีวภาพเหนือ
ดิน ขนาดแปลงส ารวจพันธุ์ไม้ยืนต้น ที่เป็นมาตรฐานแบบหนึ่งได้แก่
แปลงขนาด 20 x 50 ตารางเมตร (0.1 เฮกตาร์ ) ตามวิธีของ 
Whittaker (1970) และแต่ละประเภทแปลงควรมีจ านวนอย่างน้อย 
30 แปลงขึ้นไป (วีรวัฒน์ และคณะ, 2558) 

 

แปลงส ารวจแบบถาวรที่กั้นด้วยรัว้ลวดหนามขนาด 0.1 เฮกตาร ์
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5.2 การส ารวจความเสียหายของกล้าไม้ 
กล้าไม้ของไม้ยืนต้น ที่ขึ้นในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ 

มักจะเป็นพืชอาหารที่โคชอบกินด้วย โดยเฉพาะกล้าเต็งและรัง 
เนื่องจากต้นกล้าจะมีใบอยู่ โคจะแทะเล็มส่วนใบ หรืออาจเดิน
เหยียบย่ าต้นกล้า ท าให้ต้นกล้าเสียหายได้ วิธีการท าแปลงสุ่มให้แบ่ง
แปลงส ารวจขนาด 0.1 เฮกตาร์ ออกเป็นแปลงย่อยขนาด 10 x 10 
ตารางเมตร จ านวน 10 แปลง ในแต่ละแปลงย่อยดังกล่าวให้วาง
แปลงขนาด 1 x 1 ตารางเมตร ที่มุมใดมุมหนึ่งของแปลงย่อยนั้น นับ
จ านวนต้นกล้าที่มีล าต้นโค้งงอ ถูกเหยียบย่ า กิ่งหรือล าต้นหัก ใบ
หรือยอดถูกกินในแต่ละแปลงขนาด 1 ตารางเมตร นับจ าแนกทุก
แปลงและหาค่าเฉลี่ยจ านวนกล้าไม้ที่เสียหายในแต่ละประเภท  
5.3 การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ 

ดินป่าไม้อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมเลี้ยงโค แบบ
ปล่อยให้หากินอิสระในป่า เมื่อโคขับถ่ายมูลและปัสสาวะ หรือเดิน
เหยียบย่ าบริเวณใดบริเวณหนึ่งบริเวณใดเป็นเวลานาน คุณสมบัติ
ทางเคมีของดิน เช่น ความเป็นกรด-ด่าง ความเข้มข้นของไนโตรเจน
และฟอสฟอรัส คุณสมบัติทางฟิสิกส์ เช่น การอัดแน่นของดิน อาจ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชในป่า
ดินที่อัดแน่นจนเกินไปอาจมีผลขัดขวางการเจริญของราก  

การเก็บตัวอย่างดินเพ่ือประเมินคุณสมบัติทางเคมี และ
ฟิสิกส์  จะเก็บหน้าดินที่ความลึก 2 ระดับ ได้แก่ที่ระดับ 0-5 
เซนติเมตร และ 6-10 เซนติเมตร สุ่มเก็บจากหลายๆจุดในแปลง
ส ารวจเดียวกันที่ส ารวจความเสียหายของกล้าไม้ ผสมตัวอย่างดินใน
แต่ละแปลงเข้าด้วยกันในภาชนะ แล้วแบ่งเก็บดินที่ผสมแล้วบางส่วน
ใส่ถุงพลาสติกประมาณ 0.5 กิโลกรัม เพ่ือส่งวิเคราะห์ทางเคมี 
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ส าหรับการวิเคราะห์การอัดแน่นของดิน จะหาจากความหนาแน่น
รวมของดิน โดยใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดินจากห้องปฏิบัติการ หรือ
ประยุกต์ใช้ท่อวงกลมที่ทราบขนาดเส้นรอบวง โดยปลายท่อด้าน
หนึ่งมีความคม เก็บตัวอย่างดินที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของ
ภาชนะเก็บดินโดยกดหรือตอกท่อลงในดิน ให้ดินเต็มปริมาตรของ
ท่อพอดี เก็บดินที่ยังคาอยู่ในท่อใส่ถุงพลาสติกเพ่ือน าไปอบแล้วหา
ความหนาแน่นต่อไป  

 

 
การเก็บตัวอย่างดินจากแปลงส ารวจ 

 
ดัชนีชี้วัดคุณสมบัติดินที่วิเคราะห์ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง

ความชื้น อินทรียวัตถุ ไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้  
อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน เนื้อดิน และความหนาแน่นรวม 
การเก็บตัวอย่างเปรียบเทียบ ระหว่างดินที่มาจากแปลงที่มีโคเข้าใช้
ประโยชน์ กับดินของแปลงควบคุมหรือไม่มีโคเข้าใช้ประโยชน์ 
อาจจะท าให้เห็นความแตกต่าง ของคุณสมบัติของดินจากกิจกรรม
การเลี้ยงโค 
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5.4 การเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ 

แหล่ งน้ าธรรมชาติ ในระบบนิ เวศป่า  มี โอกาสได้รับ
ผลกระทบจากกิจกรรมเลี้ยงโค เนื่องจากโคใช้แหล่งน้ าดังกล่าวเป็น
แหล่งน้ าดื่ม โคอาจขับถ่ายมูลและปัสสาวะลงในแหล่งน้ า หรือ
บริเวณตลิ่ง ท าให้มีการปนเปื้อนมูลในแหล่งน้ า ซึ่งมูลโคมีแบคทีเรีย
ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายคนได้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรเรียนรู้วิธีการ
เก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพ และผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ าที่ได้จากห้องปฏิบัติการ  

ตัวอย่างน้ าจากแหล่งน้ าเดียวกัน ควรถูกแบ่งเก็บจาก
หลายๆจุด เช่น จุดต้นน้ า จุดกลางน้ า และจุดปลายน้ า และเก็บ
บ่อยๆ เนื่องจากโคมีพฤติกรรมดื่มน้ าที่เป็นเวลา (อาจดื่มน้ าวันละ 1-
2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะเป็นเวลาที่แน่นอน) และอาจใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ าได้ทั่วทั้งสาย การเก็บตัวอย่างน้ าจึงควรสุ่มเก็บให้
ครอบคลุมทั้งสายน้ า (ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า) และระยะเวลา
ของช่วงวันด้วย นอกจากนี้ฤดูกาลยังมีผลต่อคุณภาพน้ าจากกิจกรรม
การเลี้ยงโค เนื่องจากในฤดูแล้งโคจะใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่อนุรักษ์
น้อยกว่าในฤดูฝน เนื่องจากขาดแคลนพืชอาหารและน้ า คุณภาพน้ า
ในฤดูแล้งจึงดีกว่าในฤดูฝน 
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เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่และเกษตรกรเรยีนรู้วิธีการเก็บตัวอยา่งน้ าเพื่อ
วิเคราะหค์ุณภาพ 
 

ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ า เน้นทางเคมีและชีววิทยาได้แก่ ความ
เป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายได้ บีโอดี ของแข็งทั้งหมด เจลดาลห์
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสรวม ไนเตรต คลอไรด์ ซัลเฟต โคลิฟอร์ม
แบคทีเรียทั้งหมด และฟีคัลโคลิฟอร์ม 
5.5 การประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยการส ารวจเชิง
คุณภาพ 

ในกรณีที่การวางแปลงส ารวจ เป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ 
เช่น กรณไีม่สามารถหาพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ไม่มีการเข้าใช้ประโยชน์ของโค 
(โคเดินหากินจนทั่วพ้ืนที่อนุรักษ์) หรือไม่สามารถกั้นรั้วเพ่ือท าแปลง
ควบคุมได้ เนื่องจากอยู่ในป่าที่สูงชันขนอุปกรณ์ท ารั้วกั้นเข้าไปไม่
สะดวก การส ารวจเชิงคุณภาพอาจเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งใช้หลักการ
เดียวกับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ โดยคณะส ารวจก าหนดเส้นทาง
ที่จะส ารวจ (ตามหลักการสุ่มตัวอย่าง) เดินส ารวจตามเส้นทาง และ
บันทึกร่องรอยการใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ของโค เช่น ความหนาแน่น
ของกองมูล ระยะห่างของกองมูลจากทางน้ า การมีพืชปกคลุม
บริเวณตลิ่งของทางน้ า การกัดเซาะพังทลายของตลิ่ง และการ
สังเกตเห็นโคหากินอยู่ในบริเวณดังกล่าว การส ารวจเชิงคุณภาพ
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ดังกล่าวร่วมกับการเก็บตัวอย่างน้ า เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพน้ า จะช่วย
สนับสนุนการบ่งชี้และหาขนาดของปัญหาต่อระบบนิเวศได้ดียิ่งขึ้น 

 

 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรียนรู้วิธีการประเมินผลกระทบทางระบบนิเวศ โดยวิธีการ
ส ารวจเชิงคุณภาพ จากภาพบ่งช้ีว่าโคหากินบรเิวณห้วย โดยแทะเล็มพืชที่ข้ึน
ริมตลิ่งท าให้ตลิ่งถูกกัดเซาะ ทรายถูกพัดพามากับน้ ามาที่ปลายน้ า และสะสม
ในท่อประปาภูเขา โคที่ถ่ายมลูรมิตลิ่งหรือในน้ าท าให้มูลปนเปื้อนในน้ า (วัด
จากการตรวจพบแบคทีเรยีโคลิฟอร์ม) 
กระบวนการที่ 6 
ฐานการเรียนรู้การจัดการสุขภาพโค 

ปัญหาทางสุขภาพของโคที่เลี้ยงแบบปล่อย มักจะเกี่ยวข้อง
กับโรคติดเชื้อ (เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย คอบวม และไข้ขา เป็น
ต้น) การรบกวนของแมลง การติดพยาธิ และการมีบาดแผลบริเวณ
ผิวหนัง และสะดืออักเสบในลูกโค โรคติดเชื้อที่ส าคัญสามารถ
ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนได้แก ่โรคปากและเท้าเปื่อยและโรคไข้ขา
ควรฉีดวัคซีนปีละ 2 ครั้ง โรคคอบวมปีละครั้ง และท าการถ่ายพยาธิ
ปีละ 2 ครั้ง  
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เกษตรกรเรียนรู้วิธีการจัดการทางสุขภาพโคที่ถูกต้อง 

 
โคในฝูงที่ไม่เคยฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่สม่ าเสมอ ควร

ส ารวจสถานภาพการติดเชื้อของทั้งฝูง โดยเฉพาะโรคปากและเท้า
เปื่อย สามารถตรวจหาภูมิคุ้มกันเพ่ือจ าแนกได้ว่าโคในฝูงติดเชื้อเอง
โดยธรรมชาติ หรือสร้างภูมิคุ้มกันจากการได้รับวัคซีน  

เกษตรกรควรได้รับความรู้เบื้องต้น ในการรักษาพยาบาล 
และการใช้ยาที่ถูกต้อง รวมทั้งการสังเกตอาการเจ็บป่วยแต่เนิ่นๆ 
เพ่ือการควบคุมโรคและเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ที่มีประสิทธิภาพ 
การจัดฝึกอบรมในหัวข้อที่ส าคัญ และให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติพบว่า
เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้เกษตรช่วยเหลือตนเองได้
เบื้องต้น 
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กระบวนการที่ 7 
ฐานการเรียนรู้การจัดการอาหารโค 

โคพ้ืนเมืองที่เลี้ยงแบบปล่อยในพ้ืนที่อนุรักษ์ มีอาหารหลัก
คือพืชอาหารที่ขึ้นตามธรรมชาติ นอกจากนี้โคอาจกินหน่อไม้ชนิด
ต่างๆที่ขึ้นในป่า รวมทั้งต้นกล้าไม้ ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศป่า ในช่วงที่มีการผ่อนปรนก่อนบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด การประเมินศักยภาพการรองรับของพ้ืนที่ (carrying 
capacity) ในการจัดให้มีอาหารแก่โคจึงมีความส าคัญ เพ่ือการ
จัดการอาหารที่ถูกต้อง ทั้งปริมาณและคุณภาพตามความต้องการ
ทางโภชนะของโค ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง 

 
7.1 ความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ 

ในการบ่งชี้ว่าพ้ืนที่อนุรักษ์หนึ่งๆที่ทราบขนาดพ้ืนที่ จะมี
ปริมาณพืชอาหารเพียงพอ ต่อความต้องการของโคจ านวนหนึ่งๆ
หรือไม่ สามารถค านวณได้โดยสุ่มเก็บตัวอย่างพืชอาหารซึ่งเป็น
ตัวแทนของพ้ืนที่ทั้งหมด หาน้ าหนักวัตถุแห้ง โดยการอบตัวอย่างพืช
ในตู้อบจนไม่มีการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนัก (เช่น อบที่ 80 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง) โดยทั่วไปจะเก็บตัวอย่างที่เป็นพืช
คลุมดินทั้งหมดโดยอนุโลมว่าเป็นพืชที่โคกินได้ทั้งหมด ใช้กรอบสุ่ม
ในการสุ่มตัวอย่าง เช่น เมื่อวางกรอบสุ่มขนาด 1 ตารางเมตร บนพื้น
ป่า แล้วใช้กรรไกรตัดพืชคลุมดินที่อยู่ในกรอบสุ่มทั้งหมด โดยตัดชิด
ดิน ใส่ถุงพลาสติก แล้วน าไปอบ จะทราบค่ามวลชีวภาพเหนือดิน 
เฉพาะส่วนที่เป็นพืช ซึ่งคิดเป็นน้ าหนักแห้งเมื่อวางกรอบสุ่มจ านวน
มากพอในพ้ืนที่ต่างๆที่ครอบคลุมพ้ืนที่อนุรักษ์ หาค่าเฉลี่ยของ
น้ าหนักแห้งของแต่ละกรอบสุ่มและต่อพ้ืนที่ย่อยๆ จะสามารถ
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ค านวณกลับเป็นปริมาณวัตถุแห้งทั้งหมดของทั้งพ้ืนที่อนุรักษ์ได้ เมื่อ
ทราบปริมาณวัตถุแห้งทั้งหมดในพื้นที่อนุรักษ์ในเวลาหนึ่งๆ แต่จะหา
ว่าเพียงพอต่อความต้องการของโคจ านวนหนึ่งๆหรือไม่ สามารถ
ค านวณได้โดยต้องทราบความต้องการกินวัตถุแห้ง ของโคเสียก่อน  
 

   
การเก็บตัวอย่างมวลชีวภาพเหนือดินโดยใช้กรอบสุ่ม 

 
ปริมาณการกินวัตถุแห้งของโคค านวณได้จากสมการ DMI = 

0.02887BW –0.5778 (คณะท างานจัดท ามาตรฐานอาหารสัตว์
เคี้ยวเอื้องของประเทศไทย, 2551) โดย DMI คือปริมาณการกินวัตถุ
แห้งได้ของโค BW คือน้ าหนักตัวเป็นกิโลกรัม ซึ่งจะใช้น้ าหนักเฉลี่ย
ของโคทั้งฝูง เพ่ือความสะดวกในการประมาณค่าความสามารถใน
การรองรับ ในกรณีไม่มีเครื่องชั่งน้ าหนักสามารถประมาณน้ าหนักโค
โดยวัดความยาว รอบอกโดยใช้สมการ BW = 3.668 G – 296.780 
โดย BW เท่ากับน้ าหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัม และ G เท่ากับความ
ยาวรอบอกหน่วยเป็นเซนติเมตร (สมพรและคณะ, 2550)  
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พื้นที่ป่า = 168 ตร.
กม. 
มวลชีวภาพ = 8.00 x 
104 กก./ตร.กม. 

 หมู่บ้าน ก. หมู่บ้าน ข.  พื้นที่ป่า = 105 ตร.
กม. 
มวลชีวภาพ = 8.00 
x 104 กก./ตร.กม. 

ปริมาณอาหาร = 
1.34 x 107 กก. 

อาหารทั้งหมด = 
1.61 x 107 กก. 
สามารถใช้
ประโยชน์ได้ที่ 
50% = 8.05 x 
106 กก. 

อาหารทั้งหมด = 
1.30 x 107 กก. 
สามารถใช้
ประโยชน์ได้ที่ 
50% = 6.50 x 
106 กก. 

ปริมาณอาหาร = 
8.45 x 106 กก. 

 ความต้องการของโค = 5.86 กก./
ตัว/วัน 

 = 1,430 กก./ตัว/ทั้งฤดูฝน 

 
พื้นที่ริมอ่าง = 3.55 
ตร.กม. 
มวลชีวภาพ = 7.60 x 
105 กก./ตร.กม. 

พื้นที่ริมอ่าง = 3.52 
ตร.กม. 
มวลชีวภาพ = 1.28 
x 106 กก./ตร.กม. 

มีอาหารรองรับ
ได้ส าหรับโค 
5,629 ตัว 

มีอาหารรองรับ
ได้ส าหรับโค 
4,545 ตัว 

ปริมาณอาหาร = 
2.70 x 106 กก. 

จ านวนโค
ปัจจุบัน = 
4,092 ตัว 

จ านวนโค
ปัจจุบัน = 
3,890 ตัว 

ปริมาณอาหาร = 
4.51 x 106 กก. 

ตัวอย่างการค านวณความสามารถในการรองรับของพื้นที่ของ 2 หมู่บ้าน ซึ่งมี
พรมแดนธรรมชาติกั้นโคไม่ให้หากนิข้ามพื้นท่ี โดยก าหนดให้โคเต็มวัยมี
น้ าหนักตัวเฉลีย่ 223 กิโลกรัม และช่วงฤดูฝนมีจ านวนวันท้ังสิ้น 244 วัน 
 
ปริมาณการกินวัตถุแห้งของโค ที่ค านวณจากสมการข้างต้นมีหน่วย
เป็นกิโลกรัม/ตัว/วัน ต้องค านวณส าหรับโคจ านวนทั้งหมดที่หากินใน
พ้ืนที่อนุรักษ์และในระยะเวลาหนึ่งๆ เช่น ตลอดช่วงฤดูฝนซึ่งมีระยะ
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมถึงวันที่ 15 ตุลาคม เนื่องจากหลังจากนั้น 
โคจะลงจากภูเขากลับมายังคอกในหมู่บ้าน ดังนั้นความสามารถใน
การรองรับของพ้ืนที่ต้องเพียงพอส าหรับจ านวนโคทั้งหมดและตลอด
ระยะเวลาดังกล่าว 
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7.2 ความเพียงพอของพลังงานและโปรตีนในอาหาร 

แม้ว่าอาจจะมีปริมาณพืชอาหารอย่างเพียงพอ ในพ้ืนที่
อนุรักษ์ จากการค านวณความสามารถในการรองรับของพื้นที่ โดยใช้
ปริมาณการกินได้เป็นฐาน แต่ในความเป็นจริงพืชอาหารที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่อาจมีระดับของโภชนะที่ส าคัญ โดยเฉพาะพลังงานและโปรตีน
ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโคก็ได้ จึงควรค านวณว่าโคที่กิน
พืชอาหารชนิดต่างๆในพ้ืนที่ ที่มีระดับของพลังงานและโปรตีน
แตกต่างกันในแต่ละวัน ได้รับพลังงานและโปรตีนเพียงพอหรือไม่ 
โดยทั่ ว ไป  นิยมหาความต้องการพลั งงานที่ ใช้ประโยชน์ ได้  
(matabolizable energy) และโปรตีนหยาบ (crude protein) 
ความต้องการพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (MEI) และโปรตีนหยาบ 
(CPI) สามารถค านวณได้จากสมการพัฒนาโดย คณะท างานจัดท า
มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องของประเทศไทย (2551) 

 
MEI (kJ/kgBW0.75/d) = 30.294 ADG + 489.367 
CPI (gCP/kgBW0.75/d)  = 0.3808 ADG + 5.0262 

 
ตัวอย่างวิธีการค านวณหาความต้องการพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 

และโปรตีน เมื่อมีพืชอาหาร 7 ชนิด ในพ้ืนที่อนุรักษ์ในฤดูฝน โดย
อนุมานว่าพืชทั้ง 7 ชนิดมีปริมาณและการกระจายเท่ากันในป่า และ
โคชอบกินพืชทั้ง 7 ชนิดนี้ในสัดส่วนที่เท่ากัน ถ้าก าหนดให้โคมีอัตรา
เจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 300 กรัม ซึ่งจากรายงานของ จรัญ 
(2526) พบว่าโคพ้ืนเมืองมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันที่ 250-
300 กรัม และสมพรและคณะ (2550) รายงานว่ า อัตราการ
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เจริญเติบโตเฉลี่ยของโคพื้นเมืองเลี้ยงแบบปล่อยป่าบนภูเขาในฤดูฝน
เท่ากับ 400 กรัม เริ่มต้นค านวณหาค่าความต้องการพลังงานที่ใช้
ประโยชน์ได้เพ่ือการด ารงชีพ 
แทนค่า ADG = 0,   

MEI (kJ/kgBW0.75/d) = 30.294 (0) + 489.367 
 MEI (kJ/kgBW0.75/d) = 489.367 
 

แปลงค่าน้ าหนักที่ได้จากการชั่งที่ 200 กิโลกรัม เป็นน้ าหนักเมแทบอ
ลิกจะได้เท่ากับ 53.18 ค านวณหาพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพ่ือการ
ด ารงชีพ 
 

 MEI (kJ/d) = (489.367) (53.18) 
 MEI (kJ/d) = 26,025 หรือ 26.02 MJ/d 
 

ค านวณค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพ่ือการเจริญเติบโต โดยแปลง
ค่าน้ าหนักอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันที่ 300 กรัม เป็นน้ าหนัก
เมแทบอลิกได้เท่ากับ (300)/(57.12) = 5.25 kgBW0.75/d  โดยแทน
ค่าในสมการ 
 

MEI (kJ/kgBW0.75/d) = (30.294) (5.25) + 489.367 
MEI (kJ/kgBW0.75/d)  = 648.41 kJ/kgBW0.75/d 

ปรับเป็นน้ าหนักจริง  
MEI (kJ/d)      = (648.41) (53.18) 
MEI (kJ/d)          = 34,482 kJ/d หรือ 34.48 

MJ/d 
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ดังนั้นความต้องการพลังงานเพ่ือการเจริญเติบโต = 34.48 – 26.02 
= 8.46 MJ/d 

เมื่ออนุมานว่าโคมีความชอบกินหญ้าทั้ง 7 ชนิดในสัดส่วนที่
เท่ากันและหญ้าทั้ง 7 ชนิดกระจายอยู่ในป่าในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน 
เนื่องจากโคแต่ละตัวกินอาหาร (น้ าหนักแห้ง) ได้เต็มที่วันละ 5.2 
กิโลกรัม จึงมีโอกาสได้รับพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้จากการกินหญ้า
ทั้ ง 7 ชนิดเท่ากับ (0.74)(7.41) + (0.74)(7.16) + (0.74)(7.45) + 
(0.74)(8.50) + (0.74)(7.54) + (0.74)(8.37) + (0.74)(7.54) = 
39.94 MJ/d ซึ่งมากกว่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่ร่างกายต้องการ
ต่อวันที่ 34.48 MJ/d ดังนั้นในฤดูฝน โคที่หากินในป่าของเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าภูขัดจึงไม่ขาดแคลนพลังงาน 

ส าหรับความต้องการโปรตีนของโค จะค านวณความ
ต้องการโปรตีนเพ่ือการด ารงชีพและการเจริญเติบโต  ในลักษณะ
เดียวกันกับการหาค่าพลังงาน โดยปรับค่าน้ าหนักเป็นน้ าหนักเม
แทบอลิกก่อน เริ่มจากความต้องการโปรตีนเพื่อการด ารงชีพ  

 
CPI (gCP/kgBW0.75/d)  = 0.3808ADG + 5.0262 

แทนค่า ADG = 0,   
CPI (gCP/kgBW0.75/d)  = (0.3803)(0) + 5.0262 
                 = 5.0262 gCP/kgBW0.75/d 

ปรับเป็นน้ าหนักจริง  
CPI (gCP/d)   = (5.0262) (53.18) 
CPI (gCP/d)             = 267.29  
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ค านวณความต้องการโปรตีนเพ่ือการเจริญเติบโต โดยแทนค่าอัตรา
การเจริญเติบโตที่ 300 กรัม/วัน เป็นน้ าหนักเมแทบอลิกก่อน ซึ่ง
เท่ากับ 5.25 kgBW0.75/d   

 
CPI (gCP/kgBW0.75/d) = (0.3808) (5.25) + 5.0262 
                          = 7.03 gCP/kgBW0.75/d 

ปรับเป็นน้ าหนักจริง  
CPI (gCP/d)  = (7.03) (53.18) 
   = 373.86 gCP/d 

ความต้องการโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโต = 378.86 – 267.29 = 
111.57 gCP/d 

เช่นเดียวกับการได้รับพลังงาน โคจะได้รับโปรตีนจาก
อาหาร (หญ้าทั้ง 7 ชนิด) เท่ากับ (0.74)(0.0627) + (0.74)(0.0877) 
+ (0.74)(0.0678) + (0.74)(0.1057) + (0.74)(0.1113) + 
(0.74)(0.1342) + (0.74)(0.1516) = 0.53 กิ โ ลกรั ม  ซึ่ ง มากกว่ า
ความต้องการโปรตีนของโคต่อวันที่ 0.38 กิโลกรัม ผลการค านวณ
บ่งชี้ว่า โคที่หากินแบบอิสระในป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด 
ในช่วงฤดูฝน ได้รับพลังงานและโปรตีนในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย โดยไม่จ าเป็นต้องเสริมอาหารให้พลังงานและ
โปรตีน 
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7.3 แนวทางการจัดการอาหารโคในฤดแูล้ง 
เนื่องจากในฤดูแล้ง ประมาณครึ่งเดือนหลังของเดือน

ธันวาคม โคที่หากินอิสระอยู่ในป่าบนภูเขาจะกลับลงมายังคอกใน
หมู่บ้าน ชาวบ้านรายงานว่าเมื่อมีสัญญาณเป็นลมที่พัดบนภูเขาช่วงที่
เกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว โคจะรับรู้ว่าถึงเวลากลับลงไปยังคอกข้างล่าง ซึ่ง
จะมีฟางข้าวเศษตอฟาง และหญ้าที่ข้ึนตามหัวไร่ปลายนาให้แทะเล็ม
เป็นอาหารได้ อย่างไรก็ตาม โคบางฝูงอาจจะไม่กลับลงมาเองโดย
อัตโนมัติ เจ้าของจะต้องขึ้นไปต้อนให้กลับลงมา นอกจากสัญญาณ
บางอย่างที่เป็นปัจจัยทางฤดูกาลแล้ว ในฤดูแล้งอาหารและน้ าบน
ภูเขาบางจุดเริ่มขาดแคลน ขณะที่โครับรู้ว่าข้างล่างมีอาหารและน้ าที่
เจ้าของจัดหาให้ 

อาหารหยาบส่วนใหญ่ที่เจ้าของโคจัดให้แก่โคในฤดูแล้งคือ
ฟางข้าว ในขณะที่หญ้าซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติบริเวณหัวไร่ปลายนามี
อยู่ในปริมาณจ ากัด เนื่องจากพ้ืนที่นามีจ ากัด และช่วงฤดูแล้งขาด
แคลนน้ า ฟางข้าวมีค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้และโปรตีนเท่ากับ 
6.65 MJ/kg และ 3.2% ตามล าดับ (คณะท างานจัดท ามาตรฐาน
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องของประเทศไทย, 2551) โคพ้ืนเมอืงที่มีน้ าหนัก
ตัวเฉลี่ย 200 กิโลกรัม อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 300 กรัม/วัน 
และอัตราการกินได้ของวัตถุแห้งที่ 5.2 กิโลกรัม/ตัว/วัน โคที่กินฟาง
ข้าวเต็มที่อย่างเดียว 5.2 กิโลกรัม  จึงได้รับพลังงานเท่ากับ 34.6 
MJ/kg (6.65 MJ/kg x 5.2 kg) ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกาย และได้รับโปรตีนเท่ากับ 0.17 กิโลกรัม (0.032 x 5.2 kg) 
ซึ่งโปรตีนที่ได้รับนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายที่ 0.38 
กิโลกรัม เจ้าของโคจึงควรเสริมอาหารโปรตีนให้แก่โคในฤดูแล้ง  
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ส าหรับการประกอบสูตรอาหารโคในฤดูแล้ง เนื่องจากฟาง
ข้าวเป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรที่มีอยู่มากในพ้ืนที่ และเกษตรกร
ไม่ต้องหาซื้อ ขณะที่มันเส้นมีระดับพลังงานสูง มีอยู่ในพ้ืนที่  และ
ราคาถูก ฟางข้าวและมันเส้นจึงเป็นแหล่งอาหารให้พลังงานที
เหมาะสม ในขณะเดียวกันกระถินสด ซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนนั้น
พบอยู่ในพื้นที่ หรือชาวบ้านสามารถปลูกเป็นรั้วได้ด้วย ทนแล้ง และ
เจริญเติบโตได้ตลอดปี พืชทั้งสองชนิดจึงมีความเหมาะสมน ามา
ประกอบสูตรอาหาร เนื่องจากโคน้ าหนักตัวเฉลี่ย 200 กิโลกรัม มี
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 300 กรัม/ตัว/วัน การกินได้ที่ 5.2 
กิโลกรัม ความต้องการพลังงาน 34.48 MJ/kg และความต้องการ
โปรตีน 0.38 กิโลกรัม อาหาร 1 กิโลกรัมของโค จะต้องมีพลังงาน 
6.63  MJ และโปรตีน 0.07 กิโลกรัม 
 

ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้และโปรตีนของวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
วัตถุดิบอาหาร
สัตว์ 

พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้  
(ME, MJ/kg) 

โปรตีน (%DM) 

ฟางข้าว 6.65 3.2 
กระถินสด 7.53 22.9 

 

จากตารางค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารโคเนื้อ ซึ่งมีฟาง
ข้าวและกระถินสดเป็นส่วนประกอบหลัก 2 ชนิด (คณะท างานจัดท า
มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองของประเทศไทย, 2551) หากใช้สูตร
อาหารนี้ซึ่งเป็นสูตรอาหารที่มีราคาถูก และหาได้ง่ายในพ้ืนที่ต่างๆ
โดยทั่วไป ฟางข้าวเป็นอาหารหยาบที่เกษตรกรส่วนใหญ่มีส ารองใน
ฤดูแล้ง ขณะที่กระถินสดเป็นพืชที่ให้ผลผลิต (ยอดและใบ) ตลอดทั้ง
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ปี ปลูกง่าย หรือขึ้นเองตามธรรมชาติ และยังทนแล้งอีกด้วย สามารถ
ค านวณหาสัดส่วนของวัตถุดิบ  ที่ใช้ประกอบสูตรอาหารได้โดยใช้
สมการทางพีชคณิต  

ให้ x คือสัดส่วนของฟางข้าว และ y คือสัดส่วนของกระถิน
สดที่ใช้ประกอบสูตรอาหารทั้งหมด 100 กิโลกรัมโดยมีโปรตีน 0.38 
กิโลกรัม หรือ 7.31% 
x + y = 100…………………………………………………………………….. (1) 
0.032x + 0.229y = 7.31……………………………………………….(2)
  
คูณสมการ (1) ด้วย 0.032 
0.032x + 0.229y = 3.2 …………………………………..………..……. (3) 
(2)-(3) 

0.197y = 4.11; y = 20.86, x = 79.14 
 
ดังนั้นต้องใช้ฟางข้าว 79 กิโลกรัม และกระถินสด 20 กิโลกรัม หรือ
อาหารที่โคกินได้ 5.2 กิโลกรัม/ตัว/วัน  จะต้องใช้ฟางข้าว 4.12 
กิโลกรัม และกระถินสด 1.08 กิโลกรัม ฟางข้าว 4.12 กิโลกรัม ให้
พลังงาน 27.40 MJ และโปรตีน 0.13 กิโลกรัม ขณะที่กระถินสด 
1.08 กิโลกรัม ให้พลังงาน 8.13 MJ และโปรตีน 0.25 กิโลกรัม รวม
สูตรอาหารนี้ให้พลังงาน 35.53 MJ และโปรตีน 0.38 กิโลกรัม จะ
เห็นได้ว่าเป็นสูตรอาหาร  ซึ่งตรงตามความต้องการโปรตีนของ
ร่างกาย แต่มีพลังงานเกินความต้องการที่ 34.48 MJ อยู่ 1.05 MJ 
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กระบวนการที่ 8  
การคืนข้อมูล สะท้อนคิด และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนรู้  ในฐานการเรียนรู้ต่างๆ
ครบถ้วนแล้ว คณะ ท างานจะต้องคืนข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย อย่างไรก็ตามในขณะที่ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อได้ผลการ
วิ เคราะห์  เช่น ผลวิ เคราะห์คุณภาพน้ าหรือคุณภาพดินจาก
ห้องปฏิบัติการ คณะท างานอาจสื่อสารผลวิเคราะห์และความหมาย
ของผลที่ได้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพได้แก่ ที่ประชุมหัวหน้าส่วนงานราชการระดับอ าเภอ 
และที่ประชุมก านันและผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งข้อมูลจะกระจายสู่ลูกบ้าน
ผ่านการประชุมหมู่บ้านในที่สุด  การจัดประชุมคืนข้อมูล สะท้อนคิด 
และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน อาจจัดขึ้นได้ในหลายระดับ แต่
ควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญคือเกษตรกร มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
สถานที่ ผ่อนคลาย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด ส าหรับการ
หาแนวทางการแก้ปัญหา อาจใช้กรอบแนวคิดตามภาพ 
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กรอบแนวคิดในการหาแนวทางแก้ปัญหา 

 
กระบวนการท าความเข้าใจปัญหา ประกอบด้วยขั้นตอน 2 

ขั้นตอน ในขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาและ/หรือโอกาสเชิงบริบทของ
ระบบ ปัญหา ขนาดของปัญหา โอกาส และข้อมูลบริบทชุมชนจะถูก
น าเสนอ ขั้นตอนที่ 2 จะรวบรวมข้อมูลเพ่ืออธิบายปัญหาและโอกาส
ที่น าเสนอในขั้นตอนที่ 1 กระบวนการพัฒนาทางเลือกมี 3 ขั้นตอน 
ในขั้นตอนที่ 3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันเสนอทางเลือกในการ
แก้ปัญหา ในขั้ นตอนนี้ คณะท างานควรแสดงบทบาทเป็น 
facilitators กระตุ้นให้เกษตรกรแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
แนวทาง มากกว่าที่จะเสนอแนวคิดเอง ในขั้นตอนที่ 4 ประเมินแต่
ละทางเลือก อาจใช้วิธีการประเมินอย่างง่าย เช่น SWOT โดย
พิจารณาว่าทางเลือกต่างๆ ตอบโจทย์ของความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ ประหยัดและคุ้มค่า ไม่ก่อผลกระทบต่อระบบนิเวศ และเป็น
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ที่ยอมรับ (อยู่ในกรอบของความยั่งยืน) ขั้นตอนที่ 5 เลือกทางเลือกที่
ดีที่สุดจากมติของที่ประชุม จากนั้นเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติการ
แก้ปัญหาซึ่งมี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 6 ลงมือปฏิบัติตามทางแก้ที่
เลือกไว้ และขั้นตอนที่ 7 ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมิน
ความส าเร็จของแนวทางแก้ปัญหา                
 หัวใจส าคัญของกระบวนการต่างๆเหล่านี้ คือการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหา โดยทุกฝ่ายเข้าร่วม
ประชุมในคราวเดียวกัน ไม่ควรจัดแยกเวทีการประชุมหรือจัด
ประชุมหลายๆครั้ง 
 

 

 
การประชุมคืนข้อมูล สะท้อนคดิ และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันแบบไม่เป็น
ทางการ (รูปบน) และแบบเป็นทางการ (รูปล่าง) 
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