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บทคัดย่อ

บ่มเพาะเป็นเวลา 6 เดือนพบว่า เกษตรกรนำ�
ความรู้ไปใช้ ร้อยละ 88.24 มีรายได้หลักเพิ่มขึ้น
และร้อยละ 11.76 มีรายได้เสริมเพิม่ ขึ้น เกษตรกร
ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.8 มีรายได้เพิ่มขึ้น 5,0016,000 บาทต่อเดือน นอกจากนีย้ งั ช่วยให้เกษตรกร
ร้อยละ 41.2 สามารถลดรายจ่ายของครอบครัว
4,001-5,000 บาทต่อเดือน ผู้ได้รับการบ่มเพาะ
สามารถนำ � ความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นฟาร์ ม ของ
ตนเองสูงถึงร้อยละ 35.29 ขณะที่เกษตรกรอีก
ร้อยละ 11.76 นำ�ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดเผยแพร่
ต่อ และคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรทุ่ง
ลิปะสะโง จำ�กัด ได้กำ�หนดให้กิจกรรมนี้อยู่ใน
แผนการส่งเสริมการเลี้ยงโคของสมาชิก ถือเป็น
ความสำ � เร็ จ ของการประยุ ก ต์ อ งค์ ค วามรู้ แ ละ
เทคโนโลยีจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้
จริงของเกษตรกรในพื้นที่ นำ�ไปสู่ความยั่งยืนของ
ระบบเกษตรกรรมต่อไป

การบ่ ม เพาะอาชี พ เสริ ม ของเกษตรกรใน
ระบบเกษตรแบบผสมผสานที่ปลูกปาล์มน้ำ�มัน
และยางพาราโดยการเลี้ยงโคเนื้อในงานวิจัยนี้ มี
วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างความสำ�เร็จในการประกอบ
อาชี พ การเลี้ ย งโคเนื้ อ ด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี
ชีวภาพการผลิตอาหารสัตว์แบบหมักเปียกโดยใช้
ทรัพยากรในพื้นที่ เป็นการทำ�งานแบบมีส่วนร่วม
ของกรรมการสหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง
จำ�กัด ภายใต้โครงการจัดการความรูแ้ ละถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม จาก
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำ�
ปีงบประมาณ 2559 ในปี พ.ศ. 2559 -2560 โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมจำ�นวน 34 คน ผลิต
อาหารสัตว์แบบหมักเปียก ซึ่งใช้ส่วนผสมกาก
ถัว่ เหลืองจากการทำ�น้�ำ เต้าหู้ 25 ส่วน กากมะพร้าว
25 ส่วน กากแป้งสาคู 49 ส่วน และเกลือ 1 ส่วน
พร้อมเติมน้�ำ หมักยีสต์เท่ากับน้�ำ หนักของวัตถุแห้ง
จะมีความชื้นร้อยละ 50 และมีสูตรทางเลือกให้ คำ � สำ � คั ญ : จั ง หวั ด ปั ต ตานี อาหารสั ต ว์ แ บบ
เกษตรกรคิดต่อยอดเพิ่มเติมตามวัตถุดิบที่มีได้ หมักเปียก เกษตรแบบผสมผสาน การเลีย้ งโคเนือ้
การติ ด ตามประเมิ น ผลภายหลั ง เข้ า รั บ การ กากแป้งสาคู
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Abstract

transfer and building community enterprise
indicates that the participants have gained a
better income. As high as 88.24% of the farmers
has generated major income as a result of
the transferred knowledge while 11.76% has
increased the part-time income. Most of the
farmers’ income (58.8%) has increased by
5,001-6,000 baht per month. In addition, the
use of knowledge also helps reduce family
expenses, as reported by 41.2% of the farmers
reduces the expense by 4,001-5,000 baht per
month. Clearly, 35.29% of the farmers gain
knowledge and use it to improve the quality
of farm management. About 11.76% of the
farmer participating in workshop still go to speak
and continue to disseminate knowledge. The
committee of the cooperative has organized
activities to promote cattle raising for members.
These results reflect a success in technology
transfer for building community enterprise in an
area in the deep south of Thailand, where most
people perceive as critical and unrest, to the
sustainability of the agricultural system.

The current study focuses on building
community enterprise for farmers that promotes
side jobs in integrated-farming carried out in
Pattani province (Tunglipasango Co-operative
Ltd.). The community of farming integrates oil
palm and rubber plantation with beef cattle raising.
The study aims to develop a successful beef
farming system by using local resources and
biotechnology application for fermented feed
production for cattle. This project was supported
by Research Knowledge Management Project
of 2016 by the National Research Council of
Thailand (NRCT) and ran during 2016-2017. The
biotechnology application in fermented animal
feed production reveals the following formula.
Of the 100 units of yeast water, the mixture of
agricultural by-products available in the southern
region such as fresh soybean meal accounts for
25 units, coconut meal of 25 units, sago meal
of 49 units, and salt for 1 unit, (measured by
weight). An alternative formula is also given to
farmers. A total of 34 farmers participates in
the study. A follow-up evaluation conducted Keywords: Pattani province, Fermented feed,
6 months after training as way for technology Integrated agriculture, Beef farming, Sago meal
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บทนำ�

เลี้ยงโคเนื้อโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตอาหารสัตว์แบบ
หมักเปียกจากผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ำ�มัน
ปาล์มและกากแป้งสาคูร่วมกับกากนมถั่วเหลืองหรือกากเต้าหู้ใน
จังหวัดปัตตานีมีเกษตรกรซึ่งประกอบอาชีพปลูกยางพารา พื้นที่ เพื่อส่งผลในทางอ้อมต่อการพึ่งพาตนเองและความสำ�เร็จ
ปาล์มน้ำ�มันและทำ�การประมงชายฝั่ง นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยง ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
แพะและโคเนื้อในระบบเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งตอบสนองต่อ ปัตตานีต่อไป
ความต้องการบริโภคเนื้อในพื้นที่เพื่อประกอบอาหารและพิธีกรรม
ทางศาสนา (กุรบาน) ในสภาวะที่ยางพาราและปาล์มน้ำ�มันมีราคา
ตกต่ำ� รวมทั้งปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งทำ�ให้เกษตรกรเกิด
ความเดือดร้อน กลุ่มเกษตรกรจึงหันมาให้ความสำ�คัญกับอาชีพ
เสริมคือการเลี้ยงสัตว์ในสวนปาล์มน้ำ�มันและยางพารา เช่น การ
เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ รวมทั้งเพิ่มจำ�นวนโคเนื้อและแพะเนื้อให้มากขึ้น
ทุ่งลิปะสะโง ตำ�บลยาบี อำ�เภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็น
แม้ว่าเกษตรกรจะได้รับงบประมาณด้านการส่งเสริมอาชีพอย่าง พื้นที่ที่มักประสบปัญหาน้�ำ ท่วมขัง มีผลทำ�ให้ประชาชนไม่สามารถ
ต่อเนื่อง แต่เกษตรกรยังขาดความเข้าใจหลักการทำ�อาหารสัตว์ ทำ�การเกษตรในพื้นที่นี้ได้ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2519 พระบาท
จากวัตถุดิบในพื้นที่ จึงทำ�ให้การเลี้ยงสัตว์มีต้นทุนสูง ดังนั้นการนำ� สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จเยี่ยมราษฎร
องค์ความรู้การใช้วัตถุดิบในพื้นที่จากผลงานวิจัยมาใช้บ่มเพาะให้ และได้พระราชทานคำ�แนะนำ�แก่เจ้าหน้าที่และราษฎรให้ใช้ระบบ
กับกลุ่มเกษตรกร ก็จะเป็นการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ทำ�ให้ ชลประทานในการระบายน้ำ� และมอบที่ดินแปลงนี้ให้ราษฎรได้
เกิดการพึง่ พาตนเองได้ และเป็นกลไกหนึง่ ของการพัฒนาพื้นทีแ่ ละ เข้าทำ�ประโยชน์ในรูปหมู่บ้านสหกรณ์ โดยแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น 3
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดปัตตานี ชุมชน แบ่งพื้นที่เป็น 3 โซน พื้นที่สูงใช้ในการเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ราบใช้
(เวคิน วุฒิวงศ์, 2558; กรีรินทร์ อินทร์แก้ว, 2559) และจากการ ในการทำ�นา และพืน้ ทีล่ มุ่ น้�ำ ใช้ส้ ง่ เสริมการเลีย้ งปลา และให้ราษฎร
ศึกษาวิจัยของ โอภาส พิมพา และคณะ (2555) ในการจัดการสวน ในตำ�บลนี้และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำ�กิน
ปาล์มน้ำ�มันโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัด ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ แต่มิให้กรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ
สุราษฏร์ธานีพบว่า เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ในระบบปลูกปาล์มน้�ำ มัน ที่ดินและแบ่งที่ดินแก่ผู้สืบสกุล
สามารถสร้างประโยชน์หมุนเวียนจากการใช้ทรัพยากรได้หลาย
เพือ่ สนองพระราชดำ�ริ ชุมชนจึงจัดตัง้ “สหกรณ์การเกษตรทุง่
ประการ เช่น การใช้เศษวัสดุจากปาล์มน้ำ�มันในสวนของเกษตรกร ลิปะสะโง จำ�กัด” ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2/1 หมู่ 2 ถนนอาเนาะปูโละ ตำ�บล
และผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ำ�มันปาล์มในการ ยาบี อำ�เภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และจดทะเบียนเมื่อวันที่ 23
เลี้ยงสัตว์ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรและลดต้นทุน มีนาคม พ.ศ. 2522 มีพื้นที่ 15,845 ไร่ สมาชิกแรกตั้ง จำ�นวน 164
ในการเลี้ยงสัตว์ได้เป็นอย่างดี
คน และในปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 859 คน มีคณะกรรมการ
จังหวัดปัตตานีมีโรงงานสกัดน้�ำ มันปาล์มตั้งอยู่ในพื้นทีแ่ ละมี ดำ�เนินการ 12 คน กิจกรรมของสหกรณ์คือให้การสนับสนุนองค์
กากแป้งสาคูจากการบีบร่อนเอาแป้งสาคูแบบชาวบ้านเป็นจำ�นวน ความรู้แก่สมาชิก ประสานงานการพัฒนาอาชีพ และจัดหาวัสดุ
มาก วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ และคณะ (2561) รายงานว่าในปี พ.ศ. อุปกรณ์ ตลอดทัง้ เครือ่ งอุปโภค บริโภคมาจำ�หน่ายให้สมาชิก อาชีพ
2561 จังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ต้นสาคู 253,855 ตารางเมตร หรือ ของสมาชิกส่วนใหญ่คือ ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำ�มันเป็นอาชีพ
158 ไร่ 2 งาน 63.75 ตารางวา เมื่อต้นสาคูมีอายุ 9-12 ปี ชาวบ้าน หลัก และเลี้ยงโคเนื้อและแพะเป็นอาชีพเสริม
จะนำ�ลำ�ต้นมาบดเอาแป้งหรือใช้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งการร่อนเอา
นักวิจัยสำ�รวจข้อมูลชุมชนโดยการลงพื้นที่สำ�รวจร่วมกับ
แป้งสาคูจะเกิดผลพลอยได้คือกากแป้งสาคู ซึ่งมีปริมาณมากกว่า ประธานสหกรณ์ และใช้แบบสอบถาม พบว่าสมาชิกเกษตรกร
ร้อยละ 80 ของต้นสาคู และมีปริมาณสูงถึงวันละ 3 ตัน ในแต่ละจุด เลีย้ งโค 62 ราย เฉลีย่ รายละ 5 ตัว และให้อาหารหยาบเป็นหลัก เช่น
ทีม่ กี ารผลิตแป้งสาคู หากเกษตรกรนำ�กากแป้งสาคูเหล่านีม้ าใช้เป็น หญ้าตามธรรมชาติและฟางข้าว มีเพียง 15 ราย ที่ทำ�แปลงหญ้า
อาหารสัตว์ก็จะช่วยแก้ปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกรได้ เนเปียร์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปล่อยโคให้แทะเล็มหญ้าตาม
ซึ่งทำ�ให้มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนแบบคุ้มค่าและสามารถพึ่งพา ธรรมชาติ มีเกษตรกร 34 ราย ที่เลี้ยงขุนโดยใช้ฟางข้าว หญ้าสด
ตนเองได้ (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิตบิ ญ
ั ญัติ และอาหารข้นที่จัดซื้อจากพื้นที่อื่น ซึ่งราคาต้นทุนของอาหารข้น
แห่งชาติ, 2560) การวิจยั เชิงพื้นทีใ่ นการบ่มเพาะเกษตรกรในครั้งนี้ กิโลกรัมละ 10 บาท อาหารหยาบกิโลกรัมละ 2 บาท โดยเฉลีย่ ต้นทุน
จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสำ�เร็จในการประกอบอาชีพการ ค่าอาหารอยู่ที่ 68 บาทต่อน้ำ�หนักโคที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม ถึงแม้

สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม
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การเลีย้ งขุนจะมีตน้ ทุนสูง แต่โคเนือ้ ก็ยงั เป็นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภค
ในพื้นที่ การเลี้ยงโคเนื้อจึงยังเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองเป้าหมาย
ของสหกรณ์และสังคมในพื้นที่
ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกเลี้ยงโคเนื้อจำ�นวน 34 ราย มีดังนี้
ส่วนใหญ่เป็นการเลีย้ งโคเนือ้ เพือ่ เป็นอาชีพเสริม เกษตรกรมีระดับการ
ศึกษาระดับมัธยมปลาย ร้อยละ 44.12 ระดับมัธยมต้น ร้อยละ 23.53
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 17.65 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 8.82
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) อนุปริญญาร้อยละ 2.94
และระดับสูงกว่าปริญญาตรีรอ้ ยละ 2.94 รายได้ตอ่ เดือนของสมาชิก
อยู่ในช่วง 5,001-6,000 บาท ร้อยละ 35.29 รายได้ 6,001-7,000
บาทต่อเดือน ร้อยละ 20.6 รายได้ 2,001-3,000 บาทต่อเดือน
ร้อยละ 17.65 รายได้ 7,001-8,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 11.76 รายได้
มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 5.88 และรายได้ 3,0014,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 5.88
ปัญหาของการประกอบอาชีพเลีย้ งโคเนือ้ คือ ปัญหาด้านการ
ตลาด เพราะการเลี้ยงโคเป็นการเลี้ยงแบบปล่อย ไม่มีการขุน แม้
บางรายจะมีการเลีย้ งขุนแต่พบว่าอาหารข้นมีราคาแพง เกษตรกรไม่
สามารถผสมอาหารข้นเองได้ ส่วนราคาทีข่ ายได้กไ็ ม่เป็นทีน่ า่ พึงพอใจ
ของเกษตรกร แม้เกษตรกรจะทราบถึงปัญหาด้านการเลีย้ งและการ
จัดการอาหารโค แต่ยงั ขาดแนวทางการลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์และ
ต้องการหลักการผสมอาหารข้นทีต่ รงกับหลักวิชาการ เพราะคาดหวัง
ว่าจะทำ�ให้การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่มั่นคงหากมีการผสมอาหาร
สัตว์และสรรหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในพื้นที่มาผสมได้ ซึ่งในพื้นที่มี
วัตถุดิบที่มีระดับโภชนะทั้งโปรตีนและพลังงานอยู่พอสมควร เช่น
กากแป้งสาคูท่ีผ่านการร่อนเอาแป้งออกบางส่วน กากถั่วเหลือง
จากการทำ�น้�ำ เต้าหู้ เศษปลาเศษกุ้งในพื้นที่ เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
มีกากปาล์มน้�ำ มันทีส่ ามารถนำ�มาใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ได้ ซึง่
สาเหตุหนึง่ ทีย่ งั มีคนคิดดำ�เนินการผสมอาหารข้นเองน้อยมากเพราะ
เกษตรกรไม่ทราบหลักการคิดและวิธีการผสมวัตถุดิบแต่ละอย่าง
ไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือผสมอาหาร และไม่มีการแปรรูปหรือการ
จัดการตลาดโคเนือ้ ของสหกรณ์ จึงทำ�ให้สหกรณ์เข้าร่วมโครงการวิจยั
เพื่อบ่มเพาะอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อในรูปแบบการขุน โดยใช้วัตถุดิบ
ในท้องถิน่ เพือ่ การพึง่ พาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรทุ่งลิปะสะโง จำ�กัด โดยมีนายสะมะแอ อาแว รองประธาน
กรรมการสหกรณ์การเกษตรฯ เป็นผู้ประสานงาน การดำ�เนินการ
แบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1
การลงพื้นที่สำ�รวจความต้องการของสมาชิกสหกรณ์แบบ
มีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ผู้ปลูกปาล์มน้�ำ มันและเลี้ยงสัตว์ ในช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยใช้วิธีเชิญผู้สนใจเข้ารับฟัง
แนวทางการบ่มเพาะ (ภาพที่ 1) มีการปูพื้นฐานความเข้าใจและให้
เกษตรกรเปิดใจโดยใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสุนทรียสนทนา มี
การสาธิตการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
อาหารสัตว์แบบหมักเปียก เช่น การใช้เชื้อยีสต์ Saccharomyces
cerevisiae ร่วมกับน้ำ�หมักจากกระเพาะรูเมนมาทำ�อาหารหมัก
(แสงตะวัน ขวัญแก้ว และคณะ, 2562) ใช้กากแป้งสาคูแทนมัน
สำ�ปะหลัง (ภาพที่ 2) ซึง่ เป็นการประยุกต์งานวิจยั ทีด่ �ำ เนินการในพืน้ ที่
อื่นที่ประสบความสำ�เร็จ และยกตัวอย่างเกษตรกรที่ใช้องค์ความรู้
ดังกล่าวและประสบความสำ�เร็จ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์เกิดความ
เชื่อมั่น ด้วยกระบวนการถ่ายทอดแบบเข้าใจปัญหาพื้นฐานของ
เกษตรกรและเสริมกระบวนการเรียนรูห้ นุนเสริมให้เกษตรกรดำ�เนิน
กิจกรรมด้วยเหตุผล
ระยะที่ 2

การจัดทำ�คู่มือแจกเกษตรกรเพื่ออธิบายหลักการและวิธี
ผสมอาหารสัตว์ และการสาธิต ณ ที่ท�ำ การสหกรณ์ฯ ในวันที่ 20
มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และการติดตามผล
การบ่มเพาะในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลา 1 ปี โดยเกษตรกรร่วมกัน
แสวงหาแหล่งวัตถุดิบในพื้นที่ที่จะนำ�มาผสมอาหารสัตว์ เช่น กาก
แป้งสาคู ซึ่งมีปริมาณ 3 ตันต่อวัน (ภาพที่ 3) ซึ่งผู้ผลิตแป้งจะนำ�
กากแป้งสาคูไปทิง้ เมือ่ ร่อนเอาแป้งออกไปบางส่วน สามารถนำ�กาก
แป้งสาคูมาใช้ผสมอาหารสัตว์ได้ ซึง่ ในชุมชนมีการผสมอาหารสัตว์
แบบหมักเปียกโดยใช้สว่ นผสมหลัก ๆ คือ กากถัว่ เหลืองจากการทำ�
น้�ำ เต้าหู้ 25 ส่วน กากมะพร้าวหลังบีบกะทิ 25 ส่วน กากแป้งสาคู
49 ส่วน เกลือ 1 ส่วน แล้วนำ�มาหมักกับน้ำ�หมักหัวเชื้อที่เตรียมไว้้
นอกจากนี้ยังมีสูตรกากถั่วเหลืองเปียกหรือกากมะพร้าว 60 ส่วน
กากมันแห้ง 30 ส่วน รำ�ข้าว 8 ส่วน เกลือ 1 ส่วน และเปลือกหอย
ป่น 1 ส่วน เติมน้ำ�หมักยีสต์ในปริมาณเท่ากับน้�ำ หนักของวัตถุดิบที่
ผสม พร้อมคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนบรรจุถงุ พลาสติกหนาทีส่ ามารถ
การจัดการบ่มเพาะความรู้และเทคโนโลยีการผสมอาหาร มัดปากถุงให้สนิทได้ (ภาพที่ 4) หลังจากหมักทิ้งไว้ 10 วันขึ้นไป
สัตว์ให้แก่สมาชิกเลี้ยงโคเนื้อ จำ�นวน 34 คน ของสหกรณ์การ สามารถนำ�ไปเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้

กระบวนการทีใ่ ช้ในการเปลีย่ นแปลง
และการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย
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ภาพที่ 1 การให้ความรู้และข้อมูลแก่สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดปัตตานี

ภาพที่ 2 การร่วมกันผสมอาหารสัตว์แบบหมักเปียกโดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่

ภาพที่ 3 การหาแหล่งวัตถุดิบในพื้นที เช่น กากแป้งสาคูเพื่อ
นำ�ไปเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์

ภาพที่ 4 กากแป้งสาคูที่ได้จากการกรองร่อนเอาแป้งออกไป
แล้วนำ�มาผสมอาหารสัตว์์
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การติดตามผลในระยะ 1 ปี โดยการเข้าพบเกษตรกรใน การขยายผลต่อยอดโดยใช้หลักการที่ถูกต้อง ซึ่งการคิดต่อยอด
พื้ น ที่ เ พื่ อ รวบรวมผลและวิ เ คราะห์ ป ระโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทำ � การ ภูมิปญ
ั ญาทีด่ �ำ เนินการโดยเกษตรกรอาจจะกลายเป็นแบบอย่างใน
สำ�รวจเกษตรกรตามสภาพความเป็นจริงร่วมกับประธานสหกรณ์ ชุมชน ซึ่งจะทำ�ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
(ภาพที่ 5) และช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม เช่น จัดหาเครื่อง
ผสมอาหารในราคาที่เกษตรกรสามารถลงทุนได้ (ภาพที่ 6)

ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้

ระยะที่ 3
การประเมินผลการดำ�เนินการ ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559
- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยการลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกเกษตรกรที่
ฟาร์ม และทำ�การสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสำ�รวจตามจำ�นวนเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ 34 ราย (ภาพที่ 7) เป้าหมายคือ เกษตรกรได้
รับประโยชน์จากองค์ความรู้ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นเงิน รวมทั้ง

การแก้ ไ ขปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ ของเกษตรกรในพื้ น ที่ คื อ
การนำ � หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ ดังนัน้ การ
พัฒนาอาชีพเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรโดยการลดต้นทุนค่าอาหาร
สัตว์จากการใช้ประโยชน์วตั ถุดบิ ทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีร่ ว่ มกับการประยุกต์

ภาพที่ 5 การพัฒนาอาชีพต่อยอดองค์ความรู้ระหว่างชาวบ้าน
และนักวิจัย

ภาพที่ 6 การจัดหาเครื่องผสมอาหารสัตว์ให้เกษตรกรในการ
ผสมอาหารเลี้ยงโคเนื้อ

ภาพที่ 7 การติดตามผลการใช้อาหารสัตว์แบบหมักเปียกในฟาร์มของเกษตรกร จังหวัดปัตตานี
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ใช้เทคโนโลยีชีวภาพจะช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์อาหารหยาบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองโดยนำ�หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จึงได้รับความสนใจจากเกษตรกร
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี หลักการนำ�ชีวมวลในสวนปาล์มน้ำ�มันและ
ยางพารามาใช้ในการเลีย้ งโคเนือ้ และแพะ และการนำ�มูลโคเนือ้ และ
แพะกลับไปใช้ประโยชน์ในรูปปุ๋ยหมักจะช่วยลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยใน
สวนปาล์มน้�ำ มันและยางพารา ซึ่งสอดคล้องกับหลักการผลิตตาม
ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular economy) การใช้ประโยชน์
ชีวมวลดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสำ�คัญของการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย
ทั้งระบบ ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารของคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2560)
การพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบเน้นการรวมตัว
และสร้ า งเครื อ ข่ า ยเกษตรกรเพื่ อ นำ � ไปสู่ ก ารพึ่ ง พาตนเองและ
ส่งผลต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของตลาดโคเนื้อและเนื้อโคของประเทศไทย
ตามนโยบายการเป็นผู้น�ำ ในอุตสาหกรรมโคเนื้อ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0 มีการกำ�หนดการบริหารจัดการวัตถุดิบ
พืชอาหารสัตว์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเกษตรเพื่อเป็นอาหาร
โคเนือ้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ รวมทัง้ พัฒนาและยกระดับโรงฆ่าให้ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยควบคู่กัน ถือเป็นหลักคิดของแนวทางพัฒนาโคเนื้อ
ของประเทศไทยในปัจจุบัน ดังนั้นการดำ�เนินกิจกรรมการเลี้ยง
โคเนื้อในพื้นทีท่ วั่ ทุกภาคของประเทศโดยใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องมาพัฒนาจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อตอบสนองนโยบายของ
ประเทศ และแนวทางพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อที่ยั่งยืนตาม
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนือ้ ไทยทัง้ ระบบ
สัตว์

ความรู้เรื่องการใช้ผลพลอยได้ในพื้นที่เพื่อเป็นอาหาร

การใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตรและวัตถุดิบในพื้นที่มา
เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องถือเป็นจุดสำ�คัญของการสร้างความมั่นคงของ
อาหารและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำ�ลังพัฒนา (Wanapat,
1999) การส่งเสริมการทำ�อาหารสัตว์แบบหมักเปียก เกิดจาก
วัตถุดิบอาหารสัตว์ส่วนใหญ่ที่เกษตรกรสามารถหาได้ในพื้นที่มี
ความชื้นสูงอยู่ในรูปแบบเปียกและง่ายต่อการเน่าเสีย ซึ่งวัตถุดิบ
ที่นำ�มาใช้ในการผสมอาหารสัตว์ที่สหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง
จำ�กัด ได้แก่ กากแป้งสาคู กากมะพร้าว กากถั่วเหลืองจากการ
ทำ�น้ำ�เต้าหู้ ผลไม้สุกต่าง ๆ ล้วนอยู่ในรูปแบบเปียก ซึ่งปกติแล้ว
จะต้องให้สัตว์กินหมดทันที และใช้ได้วันต่อวันเพราะเก็บรักษา
ไม่ ไ ด้ ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ได้ ว่ า เกษตรกรยั ง ขาดองค์ ค วามรู้ ใ นการใช้
ทรัพยากรจากผลพลอยได้เหล่านี้ ซึ่งองค์ความรู้เรื่องอาหารหมัก

โดยใช้จุลินทรีย์และกากน้ำ�ตาลเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยม เช่น
มันหมักยีสต์ (สิทธิศักดิ์ คำ�ผา และคณะ, 2557) กากถั่วเหลือง
หมักยีสต์ กากตะกอนน้ำ�มันปาล์มหมัก เป็นต้น (โอภาส พิมพา
และคณะ, 2555) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีรูปแบบการดำ�เนินการ
พัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักการใช้ทรัพยากรของตนเองอย่างคุ้มค่า เป็นการเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรและพึ่งพาตนเองจากการใช้ทรัพยากรในพื้นที่เป็นระบบ
การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรแบบต่อเนื่องในชุมชน
องค์ความรู้เรื่องการใช้จุลินทรีย์เพื่อรักษาสภาพของอาหาร
เช่น เชื้อ Lactobacillus ที่ช่วยรักษาเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์อื่น ๆ เพื่อ
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักของมนุษย์ และในส่วนของอาหารสัตว์กม็ ี
การใช้การถนอมรักษาอาหารสัตว์โดยการหมักหญ้าและใช้จลุ นิ ทรีย์
เสริมร่วมกับเอนไซม์บางตัวเพื่อกระตุ้นให้พืชที่หมักปล่อยน้ำ�ตาล
เพื่อเพิ่มปริมาณกรดจากการหมักโดยจุลินทรีย์ (กรดแลคติค)
และการปรับปรุงหรือกระตุ้นการทำ�งานของจุลินทรีย์ในกระเพาะ
หมักของสัตว์เคี้ยวเอื้องด้วยกลวิธีต่าง ๆ ในส่วนประกอบอาหาร
ให้สามารถย่อยอาหารหยาบคุณภาพต่ำ�ได้ดีขึ้น จะส่งผลต่อการ
กินอาหารได้และการให้ผลผลิตทั้งเนื้อและนมจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง
มากขึ้น (Wanapat, 1999)
ความรู้ในการเสริมเชื้อยีสต์
การใช้สารเสริมอาหารประเภท Probiotics ในการปรับปรุง
การให้ผลผลิตของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะโคเป็นความรู้ที่ได้รับการ
ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน (สิทธิศักดิ์ คำ�ผา และคณะ, 2557)
การใช้เชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae และเชื้อรา Aspergillus
oryzae ในการหมักอาหาร การใช้ยีสต์มีชีวิตในอาหารสัตว์เคี้ยว
เอื้อง ซึ่งเกษตรกรสามารถจัดหายีสต์ทำ�ขนมปังจากร้านค้าหรือ
ห้างสรรพสินค้าในทุกจังหวัด จากงานวิจยั การใช้ยสี ต์ในอาหารสัตว์
พบว่าสามารถปรับปรุงปริมาณการกินของโค เพิ่มปริมาณน้ำ�นม
ในโคนม ส่วนในโคเพศผู้ตอนนั้น สามารถเพิ่มน้ำ�หนักเฉลี่ยต่อวัน
ได้สงู ขึ้น แตกต่างจากกลุ่มทีไ่ ม่ได้เสริมยีสต์ในอาหาร และส่งผลต่อ
สมรรถนะการผลิต (Newbold et al., 1996; Ashima et al., 2016)
ดังนั้นกระบวนการบ่มเพาะที่นำ�มาใช้กับเกษตรกร เช่น กิจกรรม
การขยายเชื้อจุลินทรีย์สำ�หรับผสมในอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มการย่อย
และเพิ่มคุณประโยชน์ในทางเดินอาหารของสัตว์ และกิจกรรมการ
ผลิตอาหารสัตว์ในเชิงเทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่
เพือ่ ลดต้นทุนการเลีย้ งสัตว์ โดยกลุม่ จุลนิ ทรียท์ มี่ ที งั้ ยีสต์ แบคทีเรีย
และเชื้อราที่มีประโยชน์ในการช่วยปรับปรุงระบบทางเดินอาหาร
ของสัตว์ได้ถูกส่งมอบให้กับเกษตรกรผ่านสหกรณ์ฯ โดยใช้การ
หมักอาหารตามวิธีของ แสงตะวัน ขวัญแก้ว และคณะ (2562)
และนำ�มาขยายผลในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปัตตานี โดยการขยายหัวเชือ้ ยีสต์
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มีขั้นตอนตามภาพที่ 8 และขั้นตอนการผสมวัตถุดิบอาหารหมัก
ดำ�เนินการตามภาพที่ 9 สำ�หรับขัน้ ตอนการทำ�มันหมักยีสต์ผสมกาก
ปาล์มน้�ำ มันในปริมาณ 200 กิโลกรัมเปียก ซึง่ เป็นสูตรทางเลือกของ
เกษตรกร มีขั้นตอนการดำ�เนินการผสมตามภาพที่ 10
สูตรทางเลือกตามชนิดวัตถุดิบ เกษตรกรสามารถผสมปลา
หมักในอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่งของกากถั่วเหลืองหมัก เพื่อให้ได้
โปรตีนจากทั้งวัตถุดิบพืชและสัตว์ โดยเฉพาะในกรณีเลี้ยงหมู เป็ด

ไข่และไก่ไข่ ที่ต้องการโปรตีนระดับสูง หรือเกษตรกรที่มีข้าวสาร
ตกเกรดหรือมีขา้ วมอดกินจากร้านขายข้าวในพืน้ ทีใ่ นปริมาณร้อยละ
20 และลดกากมันสำ�ปะหลังจากร้อยละ 40 เหลือร้อยละ 20
การทดสอบความชื้นที่เหมาะสม จะใช้มือกำ�ส่วนผสมหลัง
จากเติมน้ำ�หมักหัวเชื้อยีสต์แล้ว หากมีน้ำ�ออกมาแต่ไม่หยดลงพื้น
แสดงว่ามีความชืน้ เหมาะสมทีเ่ ชือ้ จุลนิ ทรียจ์ ะเจริญและหมักอาหาร
ให้มีคุณภาพได้ เมื่อทำ�การผสมเข้ากันดีแล้วให้นำ�อาหารหมักที่มี

ภาพที่ 8 ขั้นตอนการขยายหัวเชื้อยีสต์เพื่อนำ�ไปเป็นส่วนผสมอาหารหมัก

ภาพที่ 9 วัตถุดิบและขั้นตอนการผสมอาหารหมัก

ภาพที่ 10 ขั้นตอนการทำ�มันหมักยีสต์ผสมกากปาล์มน้�ำ มัน (สูตรทางเลือก)
หมายเหตุ *น้�ำ มันปาล์มดิบ ได้จากกระบวนการหีบน้�ำ มันปาล์มจากผลปาล์มสุก โดยเฉพาะเปลือกนอกจะให้น้�ำ มันทีม่ สี เี หลือง มีความเหนียวข้น
คล้ายน้�ำ มันพืช เมือ่ นำ�มาใช้ผสมในอาหารสัตว์จะทำ�ให้ได้ทง้ั พลังงาน วิตามินเอ และวิตามินอีสงู จากแคโรทีนอยด์ สารสีเหลืองในน้�ำ มันปาล์มดิบ
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ส่วนผสมครบตามสูตรมาบรรจุกระสอบโดยถุงด้านในจะต้องหนา
ประมาณ 80 ไมครอน ทำ�การชัง่ น้�ำ หนักบรรจุกระสอบละ 30 กิโลกรัม
เพื่อให้มีน้�ำ หนักเหมาะสมสำ�หรับการขนย้าย และทุกสูตรสามารถ
นำ�ไปใช้เลี้ยงโค โดยให้กินแบบเต็มที่ในการเลี้ยงโคขุน

เพิ่มขึ้น (ตารางที่ 2) นอกจากนี้พบว่ายังเป็นประโยชน์ในทางสังคม
และมีผลในเชิงจิตใจ สมาชิกดำ�เนินการทำ�อาหารหมักอย่างต่อเนือ่ ง
ซึง่ แสดงว่าเป็นกิจกรรมทีส่ ามารถดำ�เนินการได้ดว้ ยตัวเกษตรกรเอง
ในระยะยาว
การลดรายจ่ายในครัวเรือน จากการสำ�รวจพบว่ารายจ่ายที่
ลดลงส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารสัตว์ เพราะองค์ความรูห้ รือกิจกรรมที่
ทำ�มีผลต่อค่าใช้จา่ ย รายจ่ายส่วนหนึง่ ทีเ่ กษตรกรระบุ คือ ค่าอาหาร
ของสมาชิกในครอบครัวที่ซื้อ เช่น เนื้อสัตว์ และไข่ รวมทั้งพืชผัก
เพราะองค์ความรู้ที่ได้ส่งผลต่อการเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ ด้วย ทำ�ให้มี
อาหารบริโภคในครัวเรือนช่วยลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน ดังตารางที่ 3
การนำ�ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการบ่มเพาะไปพัฒนาคุณภาพชีวติ
หลังจากดำ�เนินโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี พบว่า เกษตรกร พบว่า ผู้ได้รับการถ่ายทอดสามารถนำ�ความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพ
สามารถผสมอาหารเลีย้ งโคได้เอง จำ�นวน 25 คน จากทัง้ หมด 34 คน ชีวติ สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้ทงั้ หมด และมีการนำ�ไปขยายผล
คิดเป็นร้อยละ 73.5 มีการจัดซื้อวัตถุดิบบางอย่างผ่านสหกรณ์ฯ ต่อยอดด้านต่าง ๆ ดังตารางที่ 4 และกรรมการสหกรณ์ฯ ได้กำ�หนด
อย่างต่อเนือ่ ง เช่น กากน้�ำ ตาล เป็นต้น ส่วนหนึง่ ของโครงการถือว่า
ได้เติมเต็มโอกาสให้กบั เกษตรกรในพืน้ ที่ เพราะส่วนใหญ่ขาดโอกาส
การได้รับการส่งเสริมการจัดทำ�อาหารสัตว์และระบบเกษตรกรรม ตารางที่ 1 ร้อยละของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
แบบครบวงจร ทั้งนี้มีเกษตรกรจำ�นวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.5
ร้อยละของ
ทีไ่ ม่สามารถผสมอาหารเองได้ สาเหตุเกิดจากไม่มเี วลาผสมอาหาร ลำ�ดับที่ สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
โคและยังไม่มีโคขุน ประกอบกับราคาโคขุนในพื้นที่มีราคา 80 บาท
1
ผู้ที่ใช้องค์ความรู้สำ�เร็จ
64.71
ต่อกิโลกรัมมีชีวิต ซึ่งมีราคาไม่สูงพอ ไม่เกิดผลกำ�ไรหากเลี้ยงด้วย
จนขายโคได้กำ�ไร
อาหารข้น
70.0
ผู้ที่มีการนำ�เอาองค์
2
อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง สหกรณ์
ความรู้ไปใช้จริง
การเกษตรได้จัดหาโค เพื่อสาธิตการเลี้ยงให้กับสมาชิกและทำ�การ
3
ผู้ที่รายได้หลักเพิ่มขึ้น
88.24
ผสมอาหารตามสูตรที่มีการบ่มเพาะ ณ ที่ทำ�การสหกรณ์ จากการ
ติดตามพบว่าเกษตรกรเลี้ยงโคขุนเพิม่ มากขึ้น จากคนละ 5 ตัว เพิม่
4
ผู้ที่มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น
11.76
เป็น 8 ตัว และพบว่าสมาชิกในสหกรณ์มีโคขุนในกลุ่ม เพิ่มขึ้น 76
ตัว โดยเพิ่มขึ้นคนละ 3 ตัว (นับจำ�นวนจาก 25 รายที่เลี้ยงโคขุนใน
กลุ่มระยะยาว) และสหกรณ์ท�ำ การแปรรูปเนื้อโคเพื่อจำ�หน่าย โดย
จัดกิจกรรมการขายทีส่ หกรณ์ฯ ดังนัน้ การผสมอาหารหมักครัง้ นีถ้ อื ตารางที่ 2 รายได้จากประโยชน์ของโครงการ
เป็นการแก้ปัญหาอาหารข้นที่มีราคาแพงได้ การเปลี่ยนแปลงหลัง
ร้อยละของ
โครงการพบว่ามีการใช้องค์ความรูท้ �ำ ให้ขายโคได้ก�ำ ไรมากขึน้ จาก ลำ�ดับที่ สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
การสุ่มเก็บข้อมูลตัวแทนประชากรพบว่า มีการนำ�เอาองค์ความรู้
1
รายได้เพิ่มขึ้น 5,00158.8
ไปใช้จริงในเกณฑ์ที่มากกว่าร้อยละ 70 ดังตารางที่ 1
6,000 บาทต่อเดือน
ปัญหาอุปสรรคในการดำ�เนินการของเกษตรกรคือ ปัญหา
2
รายได้เพิ่มขึ้น 2,00123.5
ราคากากน้ำ�ตาลที่นำ�มาขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งในพื้นที่มีราคา
3,000 บาทต่อเดือน
สูงถึง 27 บาทต่อกิโลกรัม นักวิจัยจึงแนะนำ�ให้เกษตรกรใช้น้�ำ ตาล
3
รายได้เพิ่มขึ้น 1,00111.8
ทรายแทนกากน้ำ�ตาลเพราะมีราคาใกล้เคียง แต่หาซื้อได้ง่ายกว่า
2,000 บาท ต่อเดือน
และใช้ในปริมาณที่น้อยกว่า
4
รายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า
5.9
การสำ�รวจรายได้ของสมาชิกพบว่า รายได้หลักเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
1,000 บาทต่อเดือน
88.24 ของสมาชิกทัง้ หมด ร้อยละ 11.76 เป็นสมาชิกทีม่ รี ายได้เสริม

สถานการณ์ใหม่
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
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ให้กิจกรรมที่จัดอยู่ในแผนการส่งเสริมการเลี้ยงโคและการแปรรูป
เนื้อโคของสมาชิก และการจำ�หน่ายเนื้อโคในกิจกรรมวันสำ�คัญ
ของสหกรณ์ฯ
ตารางที่ 3 รายจ่ายลดลงจากประโยชน์ของโครงการ
ลำ�ดับที่

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
41.2

1

รายจ่ายลดลง 4,0015,000 บาทต่อเดือน

2

รายจ่ายลดลง 5,0016,000 บาทต่อเดือน

29.4

3

รายจ่ายลดลง 1,0012,000 บาทต่อเดือน

11.8

4

รายจ่ายลดลง 2,0013,000 บาทต่อเดือน

11.8

5

รายจ่ายลดลงน้อยกว่า
1,000 บาทต่อเดือน

5.8

ตารางที่ 4 ประโยชน์อื่นๆ ที่เกิดจากโครงการ
ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ
35.29

ลำ�ดับที่

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

1

ประยุกต์เป็นองค์ความรู้
ใหม่ในฟาร์มของตนเอง

2

เป็นวิทยากรถ่ายทอด
เทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ

11.76

3

ให้บริการให้คำ�ปรึกษาแก่
เกษตรกรรายอื่น ๆ

23.53

4

ประโยชน์อื่น ๆ ที่ระบุ
ไม่ได้

29.42

ผลกระทบและความยัง่ ยืนของ
การเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาด้านสังคมของชุมชนพบว่า เกษตรกรแกนนำ�ได้
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้โค เช่น นายมะยา แวหามะ และศูนย์เรียนรู้โคของ
นายมะยา กียะ รวมทัง้ ได้จดั ตัง้ ทีท่ �ำ การสหกรณ์ฯ เป็นศูนย์เรียนรูโ้ ค
มีการนำ�ความรู้จากการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์และขยายผล เช่น
เกษตรกรทั้งหมดสามารถนำ�องค์ความรู้ไปใช้ได้ทุกคน ซึ่งจะใช้ได้
มากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของแต่ละคน และที่สำ�คัญมี
กิจกรรมต่อยอดองค์ความรู้เป็นรูปธรรมในกลุ่มสมาชิกเกษตรกร
ของสหกรณ์ฯ ส่วนปัญหาอุปสรรค เช่น ปัญหาการดำ�เนินการเรื่อง
เครื่องสับย่อยอาหารสัตว์ยังไม่พร้อม ขาดปัจจัยอุปกรณ์ท�ำ อาหาร
หมักทีต่ อ้ งมีถงั หรือถุงพลาสติกหนาในการเก็บหรือหมัก และปัญหา
แหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ทีน่ �ำ มาใช้ผสมมีไม่เพียงพอหรือราคาแพง
ทำ�ให้เกษตรกรต้องรวมตัวกันลงทุนซื้อเครื่องผสมอาหาร รวมทั้ง
การจัดซื้อวัตถุดิบบางส่วนในปริมาณมาก เพื่อจะได้ส่วนลดราคา
จากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีในพื้นที่ และปัจจัยเรื่องราคาและการ
ตลาดของโคเนือ้ เป็นสิง่ สำ�คัญทีส่ ง่ ผลให้เกษตรกรจะเลีย้ งหรือหยุด
การเลีย้ งโคเนือ้ ซึง่ สหกรณ์ได้เข้ามาเชือ่ มโยงการตลาดกับสหกรณ์
นอกพื้นที่ เช่น สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย จังหวัดพัทลุง จำ�กัด เป็นต้น
ถือเป็นการดำ�เนินการสร้างเครือข่ายเชือ่ มโยงพัฒนากลุม่ เกษตรกร
จากการใช้อาหารหมัก ซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืนในการดำ�เนินการ
เลี้ยงโคเนื้อของภาคใต้ต่อไป
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