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กระบวนทรรศน์ ใหม่ ในการผลิตสัตว์
ผศ.ดร. เสกสม อาตมางกูร1

คํานํา
ปั จจัยทีสําคัญในการผลิตสัตว์แบ่งออกได้ เป็ นปั จจัยภายในทีทางฟาร์ มสามารถควบคุมได้ (intrinsic หรื อ direct
factors) และปั จจัยภายนอกทีทางฟาร์ มไม่สามารถควบคุมหรื อจัดการได้ (extrinsic หรื อ indirect factors) โดยปั จจัยในการ
ผลิตสัตว์ทั :งสองชนิดมีคณ
ุ ลักษณะทีเหมือนกันอยู่ประการหนึง ได้ แก่คุณสมบัติทีมีความเป็ นพลวัตรในตัวเอง ปั จจัยภายในที
สําคัญต่อการผลิตสัตว์ประกอบไปด้ วย พันธุกรรมและการจัดการทางด้ านพันธุกรรมการจัดการทางด้ านโภชนาการ การจัดการ
สภาพแวดล้ อม การจัดการเลี :ยงดู และการจัดการสุขภาพสัตว์ ปั จจัยภายในเหล่านี :ป็ นปั จจัยทีสําคัญและเกียวข้ องโดยตรงกับ
กระบวนการผลิตสัตว์ให้ มีประสิทธิภาพ และเป็ นปั จจัยทีสามารถควบคุมได้ โดยตรงผ่านการบริหารและจัดการทางด้ านสัตว
ศาสตร์ ทีดีนอกเหนือจากปั จจัยภายในทีมีผลต่อการผลิตสัตว์แล้ ว
ในปั จจุบนั เรายังต้ องให้ ความสําคัญกับปั จจัยภายนอกที
ส่งผลกระทบต่อการผลิตสัตว์ด้วยเช่นกัน ซึง ได้ แก่ สภาวะเศรษฐกิจและภูมิอากาศ ความวิตกกังวลทางด้ านโภชนาการ และ
ความปลอดภัยในการบริโภคของผู้บริโภค การเลี :ยงสัตว์กบั ปั ญหาสังคมและสภาพแวดล้ อม เงือนไขทางการค้ ากฎ ระเบียบ
และมาตรฐานต่างๆในการผลิตสัตว์ ปั จจัยเหล่านี :ล้ วนจะมีผลให้ รูปแบบของการเลี :ยงสัตว์เปลียนไปจากเดิม ดังนั :นจึงเป็ นสิง
สําคัญและจําเป็ นทีผ้ ทู ีเกียวข้ องกับการเลี :ยงสัตว์จะต้ องให้ การรับรู้และให้ ความสําคัญกับปัญหาเหล่านี :และเตรี ยมตัวสําหรับ
การเปลียนแปลงในอนาคตต่อไป
ในทัศนมิตขิ องการผลิตสัตว์นั :น
เราสามารถพิจารณาการผลิตออกได้ เป็ นสองมุมมอง ได้ แก่มมุ มองทีเป็ น
วิทยาศาสตร์ และมุมมองทางด้ านธุรกิจ มุมมองทางวิทยาศาสตร์เป็ นมุมมองทีพจิ ารณาถึงการเพิมสมรรถภาพการผลิตของสัตว์
ให้ มากทีสดุ โดยไม่ได้ มีการนําส่วนของต้ นทุนการผลิตหรือเงือนไขทางการค้ าต่างๆเข้ ามาเป็ นองค์ประกอบแต่อย่างใด ซึง ต่าง
จากมุมมองทางธุรกิจทีม่งุ เน้ นสมรรถภาพการผลิตทีเหมาะสมทีม่งุ สู่การได้ ผลตอบแทนทีสูงสุดต่อหน่วยการลงทุนเป็ นสําคัญ
ปั จจัยภายในของการผลิตปศุสัตว์ และพลวัตรของปั จจัย
ปั จจัยภายในที สํ าคัญต่อการผลิตสัตว์ อนั ได้ แก่ พันธุกรรมและการจัดการทางด้ านพันธุกรรม การจัดการทางด้ าน
โภชนาการ การจัดการสภาพแวดล้ อม การจัดการเลี ย: งดู และการจัดการด้ านสุขภาพของตัวสัตว์ นัน: มี ความสํ าคัญและมี
ความสัม พัน ธ์ ที เกี ย วข้ องซึง กัน และกัน โดยสัต ว์แ ต่ ล ะตัว จะมี พัน ธุก รรมที แตกต่า งกัน ในการกํ า หนดความสามารถที จ ะ
เจริ ญเติบโตรวมทั :งการให้ ผลผลิตและการกําหนดองค์ประกอบของร่างกาย เช่นปริ มาณของเนื :อแดง ผลผลิตไข่ หรื อผลผลิต
นํ :านมเป็ นต้ น ดังนั :นในการทําให้ สตั ว์สามารถแสดงออกซึงศักยภาพทางพันธุกรรมทีมีอยู่ได้ อย่างเต็มทีจําเป็ นทีสตั ว์ต้องได้ รับ
สารอาหารในปริ มาณที ร่างกายต้ องการต่อการดํารงชี พ การซ่อมแซมส่วนทีสึกหรอ และเพือการเจริ ญเติบโตตามเกณฑ์ที
พันธุกรรมของสัตว์ตัวนัน: ๆได้ กําหนดไว้ อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอืนๆอีกหลายปั จ จัยทีทําให้ สัตว์ไ ม่ส ามารถแสดงออกซึง
ศักยภาพทางพันธุกรรมอย่างเต็มทีได้ ไม่ว่าจะเป็ น (1) การทีสตั ว์ได้ รับโภชนะในปริมาณทีไม่ถึงเกณฑ์ความต้ องการของตัวสัตว์
เอง (อาจเกิดจากปั ญหาความเข้ มข้ นของโภชนะในอาหารหรื อปริ มาณอาหารที สัตว์ กินได้ ใ นแต่ละวัน) (2) สัตว์อยู่ใน
สภาพแวดล้ อมทีไม่เหมาะสม เช่นอยู่ในสภาพอากาศทีร้อนและชื :นซึง มีผลทําให้ สตั ว์ระบายความร้ อนได้ ไม่ดี ส่งผลให้ มีการกิน
อาหารได้ น้ อยลง หรื อ การที อ ากาศภายในโรงเรื อ นไม่มีการหมุน เวี ยนหรื อมี ปริ ม าณออกซิเจนที ตํ ากว่า ความต้ อ งการใน
กระบวนการเมแทบอลิสมของตัวสัตว์เอง (3) การจัดการเลี :ยงดูทีไม่เหมาะสม เช่นมีการเลี :ยงสัตว์ในปริ มาณทีแออัดทําให้ มี
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ปั ญหาในเรื องการแก่งแย่งอาหาร อากาศ และพืน: ทีทีอยู่อาศัยเป็ นต้ น และ (4) ปั ญหาสุขภาพของสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิง
ปั ญหาในระบบทางเดินหายใจของตัวสัตว์ซงึ จะส่งผลทั :งทางตรงและทางอ้ อมต่อการใช้ ประโยชน์ได้ ของอาหารและออกซิเจนใน
ระดับเซลของตัว สัตว์ ดังนัน: จะเห็ น ได้ ว่าการที สัตว์ จ ะสามารถแสดงออกซึงศัก ยภาพทางพัน ธุก รรมได้ อ ย่ างเต็ ม ที นัน:
นอกเหนือจากโภชนะทีสตั ว์ต้องได้ รับในปริมาณทีเหมาะสมแล้ ว การจัดการเลี :ยงดูทีเหมาะสม การจัดการเรื องสภาพแวดล้ อมที
สัตว์อาศัยอยู่อย่างถูกวิธี รวมทั :งการจัดการในด้ านสุขภาพสัตว์ทีถูกต้ องก็จัดเป็ นปั จจัยทีสําคัญทีผ้ ูเลี :ยงจะละเลยไม่ได้ เช่นกัน
ปั จจัยภายในเหล่านี :ล้ วนเป็ นปั จจัยทีสําคัญและเกียวข้ องโดยตรงกับกระบวนการผลิตสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นปั จจัยที
สามารถควบคุมได้ โดยตรงผ่านการบริหารและจัดการทางด้ านสัตวศาสตร์ ทีดี
พันธุกรรมและการจัดการทางพันธุกรรม
พันธุกรรมของสัตว์มีการเปลียนแปลงตลอดเวลาเริมต้ นอย่างช้ าๆจากอดีตกาลทีสัตว์ผ่านกระบวนการคัดเลื อกและ
เปลียนแปลงพันธุกรรมโดยวิธีทางธรรมชาติ มาจนถึงปั จจุบนั ทีมนุษย์มีส่วนอย่างมากในการเข้ าไปปรับปรุงและเปลียนแปลง
พันธุกรรมอย่างรวดเร็วเพือให้ ได้ สตั ว์ทีเป็ นทีต้องการของอุตสาหกรรม ดังจะเห็นได้ จากการเปลียนแปลงพันธุกรรมของสัตว์ทีมี
แนวโน้ มสะสมไขมันสูงมาเป็ นสัตว์ทีมีการสะสมเนื :อแดงทีสูงและมีการสะสมไขมันในปริ มาณทีตําแทน การเปลียนแปลงทาง
พันธุกรรมในทิศทางดังกล่าวเกิดขึ :นตลอดเวลาในแต่ละฟาร์ มแต่จะเกิดขึ :นอย่างรวดเร็ วหรื อช้ าก็ขึน: อยู่กบั ความเข้ มข้ นของการ
คัดเลือกและการวางแผนการผสมพันธุ์ ดังนั :นผู้เลี :ยงสัตว์ต้องเข้ าใจพื :นฐานทางพันธุกรรมของสัตว์ในฟาร์ มของตัวเองเป็ นอย่าง
ดีเพือทีการจัดการทางด้ านโภชนาการและอืนๆจะเป็ นไปอย่างถูกต้ องสอดคล้ องกับพันธุกรรมและต้ นทุนการผลิตทีควรจะเป็ น
กระบวนการในการปรับปรุงพันธุ์สตั ว์สามารถกระทําได้ หลากหลายวิธีขึ :นอยู่กบั ชนิดของสัตว์และวัตถุประสงค์ของ
การผลิต ทั :งนี :สามารถสรุปได้ โดยสังเขปดังนี :
1. การปรั บปรุงพันธุกรรมให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม (Genetic improvement to fit environment) การ
ปรับปรุ งในลักษณะเช่นนีม: กั นิยมใช้ ในการปรับปรุ งสัตว์พื :นเมืองทีมีความสามารถในการดํารงชีวิตในสภาพแวดล้ อมและเชือ:
โรคทีปรากฏในประเทศไทยให้ มีความสามารถหรือประสิทธิภาพในการให้ ผลผลิตทีดีขึ :น ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุงพันธุ์โคนม
ลูกผสมโฮลสไตน์ฟรี เชียน-พื :นเมืองในระดับสายเลือดต่างๆ (upgrading), การปรับปรุงพันธุ์โคเนื :อกําแพงแสนทีใช้ หลักการผสม
ข้ ามพันธุ์ระหว่างโคพันธุ์ชาร์ โรเลส บราห์มัน และพืน: เมื อง ผ่านกระบวนการคัดเลื อกพันธุ์ทีเข้ มข้ น (crossbreeding and
intensive selection and breeding program), หรื อการปรับปรุงพันธุ์ไก่ลกู ผสมสามสายเลือด โรดไอแลนด์เรด บาร์ พลีมธั ร็ อค
และพื :นเมือง (crossbreeding) เป็ นต้ น สัตว์ทีได้ จากพื :นฐานการปรับปรุ งพันธุ์แบบนีจ: ะมีความสามารถในการดํารงชีวิตใน
สภาพแวดล้ อมของประเทศไทยได้ ดีกว่าสัตว์ทีมีพนั ธุกรรมจากต่างประเทศโดยตรง
2. การปรั บปรุงพันธุ์โดยไม่ ใช้ พันธุกรรมจากสัตว์ พืนU เมือง (Environment management to fit genetic) แต่
จะใช้ พนั ธุกรรมจากต่างประเทศทั :งหมดโดยจะใช้ วิธีการปรับสภาพแวดล้ อมให้ มีความเหมาะสมกับพันธุกรรมนั :นๆซึงส่วนใหญ่
จะมาจากเขตทีมีภมู ิอากาศหนาวหรื ออบอุ่น พันธุกรรมเหล่านี :จะมีการนําเข้ าจากต่างประเทศในรู ปตัวสัตว์หรื อใช้ วิธีการนําเข้ า
นํ :าเชื :อแช่แข็ง (frozen semen) หรื อนํ :าเชือ: สด (fresh semen) การปรับปรุ งพันธุ์ในกรณีนี :อาจจะเป็ นการรักษาพันธุกรรมของ
พันธุ์นั :นๆให้ บริสุทธิZโดยผสมเฉพาะในพันธุ์หรื อสายพันธุ์ของตัวเองเท่านั :น (purebred) แต่ทั :งนี :ต้ องระวังในเรื องการผสมเลือด
ชิด (inbreeding) ซึง เกิดจากการใช้ สตั ว์ทีมีความเกียวโยงในพันธุกรรมมาผสมกัน หรื อการผสมข้ ามระหว่างพันธุ์หรื อสายพันธุ์
(crossbreeding) เพือใช้ ประโยชน์จากการเกิดลักษณะทีดีเด่นเหนือพ่อแม่ในรุ่นลูก (heterosis or hybrid vigor) การจัดการ
พันธุกรรมโดยวิธีนี :มักเป็ นทีนิยมในอุตสาหกรรมสุกรทีมีการผลิตสุกรพันธุ์แท้ เพือใช้ เป็ นปู่ ย่าพันธุ์ หรื อพ่อแม่พนั ธุ์ทั :งทีเป็ นพันธุ์
แท้ และลูกผสม เช่นพันธุ์แท้ ดูรอค, เพียเทรน, ลาร์ จไวท์ (ยอร์ คเชี ยร์ ) , แลนด์ เรซ หรื อลูกผสมลาร์ จไวท์-แลนด์ เรซ, ดูรอค2
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เพียเทรน เป็ นต้ น สัตว์เหล่านี :จะมีประสิทธิภาพในการผลิตทีดีกว่าสัตว์พื :นเมืองมากแต่จะมีปัญหาในการปรับตัวและดํารงชีวิต
อยู่ใ นสภาพแวดล้ อมที ร้อนและชื น: ของประเทศไทย ดังนัน: จํ าเป็ นต้ องมี การปรั บสภาพแวดล้ อมที สัตว์อาศัยอยู่ใ ห้ มีความ
เหมาะสมกับพันธุกรรมมากทีสดุ เช่นเลี :ยงสัตว์ดงั กล่าวในโรงเรื อนในระบบไอระเหย (evaporative cooling house) หรื อในห้ อง
ปรับอากาศ (Air-conditioning room) สําหรับสัตว์ทีมีคณ
ุ ค่าทางพันธุกรรมสูงเช่นพ่อพันธุ์แท้ เป็ นต้ น
3. การใช้ สายพันธุ์สังเคราะห์ (Synthetic breed) ซึง เป็ นการใช้ สายพันธุ์จากต่างประเทศทั :งหมดในรุ่ นทวดพันธุ์
(great grand Parent) ปู่ ย่าพันธุ์ (grand parent) และพ่อแม่พนั ธุ์ (parent) ในรู ปพันธุ์แท้ หรื อลูกผสม มาผสมให้ ได้ ลูกผสม
หลากหลายสายพันธุ์ (hybrid) เพือเลีย: งในการให้ ผลผลิตขัน: สุดท้ าย วิธีการดังกล่าวนิยมใช้ ในอุตสาหกรรมไก่เนือ: (Arbor
acres, Ross, Cobb เป็ นต้ น), ไก่ไข่ (Isa brown, Dekalb Warren, Hisex, Babcock, Shaver เป็ นต้ น), และในสุกร (PIC,
Hypor เป็ นต้ น) การใช้ สตั ว์ในกลุ่มนี :จําเป็ นต้ องพึง การนําเข้ าพันธุกรรมในระดับปู่ ย่าพันธุ์ และพ่อแม่พนั ธุ์เป็ นระยะๆตลอดเวลา
เนืองจากผู้เลี :ยงไม่สามารถผลิตหรือขยายพ่อแม่พนั ธุ์ได้ ด้วยตนเองจากเงือนไขรูปแบบของการผลิตวิธีนี : นอกจากนี :สัตว์ในกลุ่ม
นี :จําเป็ นต้ องมีการจัดการสภาพแวดล้ อมทีดีเช่นเดียวกับในกรณีการปรับปรุงพันธุ์โดยไม่ใช้ พนั ธุกรรมจากสัตว์พื :นเมืองเพือให้ ได้
ประสิทธิภาพการให้ ผลผลิตเป็ นไปตามพันธุกรรมทีกําหนด
4. การใช้ การดัดแปรทางพันธุกรรม (Genetic modification) ในปั จจุบนั มีการใช้ กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ในการปรับปรุ งทางด้ านพันธุกรรมของสัตว์มากขึน: ไม่ว่าจะเป็ นเทคนิคการCloning และเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม (genetic
engineering) ซึง ยังอยู่ในขั :นการศึกษาวิจยั เป็ นส่วนใหญ่

ภาพที1 แพะทีได้ จากกระบวนการ cloning ซึง จะมีลกั ษณะทางพันธุกรรมเหมือนสัตว์ต้นแบบ

ภาพที 2 สุกรทีมีการดัดแปรทางพันธุกรรมเพือให้ มีความสามารถในการผลิตเอ็นไซม์ไฟเตสได้ สกุ รดังกล่าวจะมีลกั ษณะของ
จมูกและกีบเท้ าทีมีสีเหลือง (ตัวซ้ ายมือ) ในขณะทีสกุ รปกติ (ตัวขวามือ) จะมีสีชมพู
3

Agricultural Sci. J. 44 : 1 (Suppl.) : 1-17 (2013)

ว. วิทย. กษ. 44 : 1 (พิเศษ) : 1-17 (2556)

การปรับปรุ งพันธุ์โดยเทคนิคดังกล่าวนี :สามารถให้ ผลทางพันธุกรรมตามความคาดหวังได้ อย่างแน่นอนและในเวลา
อันรวดเร็ วแต่จะมีต้นทุนในการผลิตทีสูงและอาจจะได้ รับกระแสการต่อต้ านจากสังคมโดยทัว ไป ตัวอย่างทีเป็ นรู ปธรรมของ
เทคนิคเหล่านี :ได้ แก่การปรับปรุงทางพันธุกรรมให้ สุกรมีความสามารถในการใช้ ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในรู ปไฟเตท (phytate
phosphorus) จากวัตถุดิบอาหารจากพืชได้ โดยสอดแทรกสารพันธุกรรมทีควบคุมการสร้ างเอ็นไซม์ไฟเตส (phytase) ลงไปใน
ตัวสัต ว์ ทํ าให้ ช่ วยในการลดการใช้ ฟ อสฟอรั ส ในรู ป อนิน ทรี ย์ใ นอาหารสุ กรและช่ว ยลดปั ญหามลภาวะที เกิ ด จากการขับ
ฟอสฟอรัสส่วนเกินออกจากร่างกายลงสู่แหล่งดินและนํ :ารอบฟาร์ ม
จากกระบวนการจัดการและปรับปรุงพันธุ์สตั ว์ของแต่ละฟาร์ มดังทีกล่าวมานั :น มีข้อสังเกตอยู่ 2 ประการทีนกั สัตว
บาลและผู้เกียวข้ องควรจะทราบและถือปฏิบตั ิได้ แก่
(1) ในปั จจุบนั พันธุกรรมของสัตว์ในฟาร์ มเป็ นอย่างไร และเรามีการจัดการไม่ว่าจะเป็ นด้ านโภชนาการ สภาพแวดล้ อม
การจัดการเลี :ยงดู และการจัดการสุขภาพของสัตว์ให้ สอดคล้ องและถูกต้ องกับพันธุกรรมทีเรามีอยู่แล้ วหรื อยัง ยกตัวอย่างเช่น
สายพันธุ์สุก รที มีก ารเจริ ญเติ บโตและยังคงมี ก ารสร้ างกล้ ามเนื อ: ที นํา: หนักมากกว่า 100 กิ โลกรั ม จะมีค วามต้ องการใน
กระบวนการจัดการทางด้ านโภชนาการไม่ว่าจะเป็ นในด้ านความเข้ มข้ นของโภชนะในอาหารหรื อการจัดการในด้ านการให้
อาหารทีแตกต่างจากสายพันธุ์ทีมีการสร้ างกล้ ามเนื :อได้ ถงึ ทีนํ :าหนัก 80 กิโลกรัมเท่านั :นเป็ นต้ น
(2) พันธุกรรมของสัตว์ภายในฟาร์มมีการเปลียนแปลงตลอดเวลาซึง การเปลียนแปลงอาจเกิดขึ :นเร็วหรื อช้ า ขึ :นอยู่กบั
ความเข้ มข้ นของการคัดเลือกและการวางแผนการผสมพันธุ์ของฟาร์ มเองหรื อจากโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ ในกรณีสายพันธุ์
สังเคราะห์ ดังนั :นการยึดมัน ในระบบโภชนาการ สภาพแวดล้ อม การจัดการเลี :ยงดู และการจัดการสุขภาพของสัตว์ทีเคยประสบ
ความสําเร็จในอดีตอาจจะใช้ ไม่ได้ ในปั จจุบนั หรื ออนาคตก็ได้ ซงึ ตัวอย่างทีเห็นได้ ชดั ในกรณีนี :ได้ แก่โปรแกรมการจัดการทางด้ าน
โภชนาการของไก่เนื :อทีมีอายุในการเลี :ยงทีสั :นลงแต่ยงั คงให้ นํ :าหนักตัวทีเท่าเดิม ทําให้ จําเป็ นต้ องมีการปรับชนิดของอาหารจาก
3 ชนิดได้ แก่อาหารไก่เล็ก รุ่ น และ ระยะสุดท้ ายไปเป็ นอาหาร 4 หรื อ 5 ชนิด ให้ สอดคล้ องกับเป้าประสงค์ของการเลี :ยงมาก
ยิงขึน: หรื อในกรณี ทียังต้ องการใช้ อาหารเพียง 3 ชนิดดังเช่นในอดีตก็อาจต้ องมีการปรับระดับของโภชนะให้ สอดคล้ องกับ
ศักยภาพในการเจริญเติบโตให้ มากขึ :น
การจัดการทางด้ านโภชนาการ
ในการแสดงออกซึง ศักยภาพทางพันธุกรรมอย่างเต็มทีโดยเฉพาะอย่างยิงสัตว์ทีมีพันธุกรรมทีโตเร็ วและมีการสร้ าง
เนื :อแดงทีมากนั :นสัตว์จําเป็ นต้ องมีความต้ องการโภชนะในปริ มาณทีมากขึ :นโดยเฉพาะอย่างยิง โปรตีน กรดอะมิโน พลังงาน
ไวตามิน และแร่ ธาตุชนิดต่างๆ ทั :งนี :เนืองจากสัตว์ทีโตเร็ว และมีการสะสมเนื :อแดงในปริมาณทีมากขึ :นนั :นเป็ นผลเนืองมาจาก
การเพิมอัตราการสังเคราะห์และการสะสมโปรตีนทีมากขึน: จึงเป็ นเรื องทีสําคัญในการจัดหาโภชนะต่างๆเหล่านี :ป้ อนให้ แก่เซล
ในปริ มาณทีเหมาะสม นอกจากนี :การปรับปรุ งทางด้ านพันธุกรรมให้ สัตว์มีการเจริ ญเติบโตทีเร็ วและมีคุณภาพซากทีดีนนั : มี
แนวโน้ มทีจะทําให้ สตั ว์ลดการกินอาหารลงจึงควรพิจารณาเพิมความเข้ มข้ นของโภชนะ (nutrient density) ไม่ว่าจะเป็ นโปรตีน
พลังงานใช้ ประโยชน์ได้ รวมทั :งโภชนะอืนๆให้ มากขึน: การเพิมของโภชนะทุกชนิดในกรณีนี :จะเป็ นการเพิมโภชนะตลอดระนาบ
ของระดับโภชนาการ (plane of nutrition) ซึง จะไม่ส่งผลเสียต่อสมดุลของโภชนะต่างๆ แตกต่างจากการเพิมโภชนะเพียงชนิด
ใดชนิ ด หนึ ง อั น จะก่ อ ให้ เกิ ด การขาดความสมดุล ของโภชนะและนํ า ไปสู่ก ารแก่ ง แย่ ง ในการใช้ ประโยชน์ ไ ด้ (nutrient
antagonism) ในภายหลัง
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อาหารสัตว์โดยทัว ไปเมือมีการนําไปใช้ ก็ก่อให้ เกิดความคาดหวังว่าสัตว์สามารถนําไปใช้ ประโยชน์เพือการซ่อมแซม
ส่วนทีสึกหรอของร่างกาย (maintenance), การเจริ ญเติบโต (growth), การสืบพันธุ์ (reproduction) และการให้ ผลผลิต
(production) ต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพดังนั :นปั จจัยทีช่วยทําให้ สิงต่างๆเหล่านี :บรรลุวตั ถุประสงค์สามารถสรุปได้ ดงั นี :คือ
1. ข้ อมูลทางด้ านคุณค่ าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิดที ถูกเลือกมาใช้ ในการ
ประกอบอาหารสัตว์นั :นมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปมากมายแต่มีอยู่ลกั ษณะหนึงทีทุกวัตถุดิบอาหารมีความคล้ ายคลึงกัน
ได้ แก่ความแปรปรวนของโภชนะต่างๆทีเกิดขึ :นในวัตถุดิบความแปรปรวนนี :เป็ นลักษณะธรรมชาติทีเกิดขึน: ทั :งนี :อาจเนืองจาก
สายพันธุ์สภาพภูมิประเทศ, สภาพภูมิอากาศ, หรื อเป็ นลักษณะทีเกิดจากปั ญหาทางเทคนิคเช่นการปนปลอมหรื อความ
ผิดพลาดในการวิเคราะห์ในห้ องปฏิบตั ิการเป็ นต้ น
จากการทีวตั ถุดิบอาหารแต่ละชนิดมีความแปรปรวนในด้ านโภชนะต่างๆดังนั :นการติดตามเพือให้ ได้ ข้อมูลทางด้ าน
โภชนาการของวัตถุดิบอาหารทีเป็ นปั จจุบนั และนําข้ อมูลเหล่านั :นมาใช้ อย่างมีประสิทธิผลจะทําให้ การผลิตอาหารสัตว์เป็ นไป
อย่างถูกต้ องและแม่นยํามากยิงขึ :น
2. คุณภาพและการจัดการของวัตถุดบิ ในการผลิตอาหารสัตว์ทีดีนั :นคุณภาพของวัตถุดิบจัดว่ามีส่วนทีสําคัญไม่
ยิงหย่อนไปกว่าปั จจัยอืนๆ การคัดเลือกวัตถุดิบทีมีคณ
ุ ภาพ มีการปลอมปนหรื อปนเปื อ: นของวัตถุหรื อสารพิษต่างๆในระดับที
น้ อยทีสุด ตลอดจนความเข้ มงวดในกระบวนการเก็บรักษา การจัดการอืนๆเช่นการโม่เพือให้ มีขนาดทีเล็กลง และการนํามาใช้
โดยอาศัยหลักการ first-in, first-out (FIFO) ก็จะช่วยให้ ได้ มาซึง อาหารสัตว์ทีมีคณ
ุ ภาพทีดี
3. มาตรฐานความต้ องการโภชนะของสัตว์ จากสภาพการเลี :ยงสัตว์ในปั จจุบนั ทีมีการใช้ สตั ว์ทีมีความแตกต่าง
และหลากหลายทางด้ านพันธุก รรมอย่ างมากจึง ทํา ให้ ก ารกํ า หนดมาตรฐานความต้ องการโภชนะของสัต ว์ จํ าเป็ นต้ อ งมี
รายละเอียดมากขึ :นทั :งในด้ านพันธุ์, สายพันธุ์, ข้ อมูลในด้ านการเจริ ญเติบโตและข้ อมูลในด้ านการให้ ผลผลิตเพือทีว่าการผลิต
อาหารจะตอบสนองต่อความต้ องการของสัตว์นั :นๆให้ มากทีสุดเท่าทีจะทําได้ ฟาร์ มสัตว์แต่ละแห่งควรมีการศึกษาถึงโปรแกรม
อาหารทีเหมาะสมกับสัตว์ในฟาร์ มของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพือให้ ได้ ซงึ ระดับโภชนาการทีเหมาะสมและมีต้นทุนทีตําทีสุดของ
ฟาร์มตัวเอง
4. การผสมอาหาร กระบวนการผสมอาหารทีถูกต้ องไม่ว่าจะเป็ นลํ าดับของการใส่วัตถุดิบ การจัดการวัตถุดิบที
เป็ นของเหลว เวลาทีใช้ ในการผสม และโปรแกรมการตรวจสอบคุณภาพของเครื องผสมทีเป็ นประจํา จะช่วยให้ ได้ มาซึงอาหาร
สัตว์ทีคาดหวังไว้ ในสูตรอาหารทุกประการ
5. ปริมาณการกินอาหารของสัตว์ ในการผลิตอาหารสัตว์เพือให้ ได้ อาหารทีรับประกันว่าสัตว์สามารถได้ โภชนะ
ต่างๆครบถ้ วนตามความต้ องการในแต่ละวันนัน: นอกเหนือจากมาตรฐานความต้ องการอาหารสัตว์และคุณค่าทางโภชนาการ
ของวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิดทีทางฟาร์ มต้ องทราบเป็ นอย่างดีแล้ วปริมาณการกินอาหารในแต่ละวันยังเป็ นปั จจัยทีสําคัญทีจะ
บ่งชี :ว่าสัตว์จะได้ รับโภชนะต่างๆครบถ้ วนตามความต้ องการหรื อไม่ดงั นั :นการติดตามปริ มาณการกินอาหารโดยสมําเสมอจะทํา
ให้ การผลิตอาหารสัตว์เป็ นไปโดยสมบูรณ์ยิงขึ :น
จากปั จจัยต่างๆดังกล่าวสามารถแบ่งโภชนาการของสัตว์ออกได้ เป็ นสองประเภทได้ แก่ โภชนศาสตร์ เชิ งคุณภาพ
(qualitative nutrition) ซึง ได้ แก่ ความต้ องการโภชนะของสัตว์ในรูปความเข้ มข้ นทีปรากฏในอาหาร คุณภาพของวัตถุดิบและ
ความเข้ มข้ นของโภชนะทีปรากฏอยู่ และคุณภาพของการผสมอาหาร และ โภชนศาสตร์ เชิงปริ มาณ (quantitative nutrition)
ได้ แก่ปริมาณการกินอาหารของตัวสัตว์ในแต่ละวันและโปรแกรมการกินอาหารในช่วงระยะเวลาต่างๆทีสอดคล้ องกับพัฒนาการ
ของตัวสัตว์ (feeding program) การบริหารและจัดการโภชนาการทั :งเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณทีดีจะช่วยให้ ศกั ยภาพทาง
พันธุกรรมได้ แสดงออกมาอย่างเต็มทีและด้ วยต้ นทุนการผลิตทีตํา ทั :งนี :เนืองจากต้ นทุนในการผลิตสัตว์โดยทัว ไปจะเป็ นต้ นทุน
ค่าอาหารประมาณร้ อยละเจ็ดสิบถึงแปดสิบ
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การจัดการสภาพแวดล้ อม
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีตั :งอยู่ในเขตสภาพอากาศทีร้อนและชื :น (tropical conditions) โดยมีอณ
ุ หภูมิเฉลียทัว ไป
(ambient temperature) และความชื :นสัมพัทธ์ (relative humidity) ทีสงู สภาวะดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการของสัตว์
ในการระบายความร้ อนออกจากร่างกาย ดังตัวอย่างทีเห็นบ่อยๆในช่วงฤดูฝนทีสตั ว์มกั มีปัญหาในด้ านความเครี ยดจากสภาพ
อากาศร้ อนชื :น (heat stress) ซึง เป็ นผลจากการทีสตั ว์ไม่สามารถใช้ กระบวนการในการระบายความร้ อนทีตวั สัตว์มีอยู่ได้ แก่
การแผ่รังสี (radiation) การนําความร้ อน (conduction) การพาความร้ อน (convection) และการใช้ ระบบไอระเหย
(evaporation) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพนัน เอง ส่งผลให้ สตั ว์มีอตั ราการป่ วยและตายทีเพิมขึ :นนอกจากนี :ยังส่งผลโดยตรงต่อ
ความสามารถในการกินอาหารอีกด้ วยกล่าวคือสัตว์จะมีการกินอาหารได้ น้อยลง ดังนั :นการจัดการในด้ านโครงสร้ างของฟาร์ม
รูปแบบของโรงเรื อน ระบบระบายความร้ อนภายในโรงเรื อนรูปแบบต่างๆ ล้ วนเป็ นกระบวนการหนึงในการควบคุมสภาพอากาศ
ร้ อนชื :นดังกล่าว
ในปั จจุบนั การเลี :ยงสัตว์เศรษฐกิจทีสําคัญได้ แก่ ไก่เนื :อ ไก่ไข่ และสุกร ได้ มีการจัดการสภาพแวดล้ อมภายในโรงเรื อน
เพือประสิทธิภาพในการจัดการและควบคุมอุณหภูมิและความชื :นโดยใช้ เทคโนโลยีของระบบไอระเหย (evaporative cooling
house) มาใช้ อย่างกว้ างขวางซึงก่อให้ เกิดผลดีในด้ านการจัดการสภาพแวดล้ อมภายในโรงเรื อนและยังเป็ นการสนับสนุน
มาตรการในการควบคุมโรค (farm bio-security) ทางอ้ อมอีกด้ วย อย่างไรก็ตามการใช้ โรงเรื อนโดยอาศัยเทคโนโลยีดงั กล่าว
ควรให้ ความสําคัญและระมัดระวังต่อการหมุนเวียนของอากาศภายในโรงเรื อนหรื อการมีปริ มาณออกซิเจนทีตํากว่าความ
ต้ องการในกระบวนการการเมแทบอลิสมของตัวสัตว์เอง ดังนัน: การออกแบบโรงเรื อนและระบบในการควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื :นจึงต้ องให้ นํ :าหนักและความสําคัญต่อปริมาณและขนาดของสัตว์ในโรงเรือนเพือให้ การคํานวณพื :นทีของช่องรับอากาศ
(cooling pad) จํานวนของพัดลม (fans) และความเร็ วของลม (air velocity) ภายในโรงเรื อนเป็ นไปอย่างถูกต้ องต่อการ
เจริญเติบโตและการให้ ผลผลิตของสัตว์
หลักการโดยทัว ไปในการจัดการให้ สตั ว์ได้ อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้ อมทีเหมาะสมสามารถสรุปโดยสังเขปดังนี :
1. การจัดการโรงเรื อน (Housing management) โรงเรื อนเปิ ด (open house) ทีมีความเหมาะสมในการเลี :ยงสัตว์
ควรมีการวางทิศของโรงเรือนทอดยาวไปตามทิศตะวันออก-ตกเพือไม่ให้ แสงแดดส่องเข้ าไปในโรงเรื อนได้ โดยตรง นอกจากนี :ยัง
ช่วยให้ มีการระบายอากาศจากลมธรรมชาติ (ลมตะวันออกเฉี ยงเหนือและลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ) โรงเรื อนแต่ละหลังควรมี
ระยะห่างกันไม่ตํากว่า 30 เมตร สําหรับรูปแบบโรงเรื อนทีเป็ นทีนิยมได้ แก่โรงเรื อนหน้ าจัวสองชั :นเนืองจากมีความสามารถใน
การระบายความร้ อนทีดีกว่า อย่างไรก็ตามความสูงของจัว ต้ องกําหนดให้ มีความเหมาะสมเพือหลีกเลียงการสาดของละอองฝน
เข้ าสู่โรงเรื อนในฤดูมรสุม ความกว้ างของโรงเรื อนเปิ ดทัว ไปมักจะกําหนดให้ อยู่ไม่เกิน 10-12 เมตรเพือให้ ลมสามารถพัดผ่าน
โรงเรื อนได้ สะดวก โครงสร้ างของหลังคาทีเป็ นสังกะสีหรื อกระเบื :องควรมีฉนวนกันความร้ อนทีจะแผ่รังสีเข้ ามาในโรงเรื อนซึง
อาจจะเป็ นการใช้ แผ่นฝ้ ากันความร้ อนหรื อการมุงใบจากใต้ หลังคาเป็ นต้ น สําหรับหลังคาทีทําด้ วยวัสดุกลั วาไนซ์ (galvanized
roof) จะมีความคงทนและป้ องกันความร้ อนได้ ดีกว่าหลังคารู ปแบบอืนๆแต่ต้องใช้ การลงทุนในเบื :องต้ นทีสูงเช่นกัน โรงเรื อนที
เป็ นแบบไอระเหย (evaporative cooling house) นั :นจะมีข้อจํากัดในเรื องทีกล่าวมาทีน้อยกว่า แต่จะมีรายละเอียดเพิมในส่วน
การออกแบบพื :นทีบริ เวณแผ่นเยือกระดาษ (cooling pad) และจํานวนและขนาดของพัดลม (fans) ทีจะใช้ เพือให้ สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิและการไหลเวียนของอากาศอย่างมี ประสิทธิ ภาพนอกจากนีค: วรมีการเลื อกวัส ดุทีจะนํามาใช้ เ ป็ นฝ้ าและ
ผ้ าม่านทีมีความคงทนและและบํารุงรักษาได้ สะดวก
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2. วิธีและอุปกรณ์ ในการระบายความร้ อนและให้ ความอบอุ่นในโรงเรื อน นอกเหนือจากการใช้ ลมธรรมชาติ
ในการระบายอากาศภายในโรงเรื อนแล้ วเราสามารถใช้ การเสริมอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆเพือช่วยให้ สตั ว์มีการระบายความร้ อน
ทีดียกตัวอย่างเช่นการใช้ พัดลมติดตามบริ เวณต่างๆของโรงเรื อนในตําแหน่งทีสูงกว่าตัวสัตว์และหันไปในตําแหน่งความยาว
หรื อขวางของโรงเรื อน หรื อการใช้ เทคนิคนํ :าหยด (water dripping) ลงบนตัวสัตว์บริ เวณกลางตัวแนวไหล่ หรื อการพ่นฝอยนํ :า
ภายในโรงเรือน (water spraying) เป็ นระยะๆ ซึง การใช้ เทคนิคทีใช้ นํ :าในรูปแบบต่างๆทีกล่าวมาต้ องให้ ความระมัดระวังในเรื อง
ความเปี ยกชื :นของพืน: คอกและความชื น: สัมพัทธ์ภายในโรงเรื อนด้ วย สําหรับโรงเรื อนแบบไอระเหยควรมีการตรวจสอบและ
บํารุ งรักษาแผ่นเยือกระดาษ (cooling pad) และการทํางานของพัดลม (fans) ให้ มีความเหมาะสมและใช้ การได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั :งนี :พัดลมทีใช้ ควรเลือกพัดลมทีสามารถปรับรอบการทํางานโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิภายในโรงเรื อน (inverter
fans) ซึง จะช่วยในเรื องค่าใช้ จ่ายไฟฟ้ าและการควบคุมความเร็วของลมภายในโรงเรื อนด้ วยนอกเหนือจากการระบายความร้ อน
จากโรงเรื อนแล้ วในบางกรณี เช่นในกรณี ลมโกรก ฤดูหนาว หรื อในกรณีสัตว์อ่อนทีจําเป็ นต้ องปรับสภาพแวดล้ อมให้ มีความ
อบอุ่นนั :น เราจําเป็ นต้ องเพิมอุปกรณ์เพือใช้ ในการควบคุมสภาวการณ์ดงั กล่าวเช่นการติดตั :งผ้ าม่านทีเปิ ดจากบนลงล่างเพือ
ช่วยควบคุมให้ อากาศสามารถระบายได้ ด้านบนแต่ไ ม่ส ามารถเข้ าไปกระทบตัวสัตว์ ไ ด้ โดยตรง หรื อการสร้ างอุป กรณ์ ก ก
(Brooders) ในรู ปแบบต่างๆ ตั :งแต่การใช้ ฟางข้ าวเป็ นวัสดุรองพื :น การทํากล่องกก ไปจนถึงการใช้ อุปกรณ์กกเสริมเช่นการใช้
หลอดให้ ความร้ อนหรื อการใช้ หวั กกแก๊ สเป็ นต้ น
การจัดการเลียU งดู
การเลีย: งสัตว์ใ ห้ มีศักยภาพในการเจริ ญเติบโตและให้ ผลผลิ ตทีสูงนัน: จํ าเป็ นทีผ้ ูเลี ย: งต้ องให้ ความสําคัญในด้ าน
คุณภาพของการเลี :ยงเป็ นอย่างดี การเลีย: งสัตว์ในปริ มาณทีสูงต่อหน่วยพื :นที (intensive production) อาจก่อให้ เกิดปั ญหาใน
เรืองการแก่งแย่งอาหาร นํ :า อากาศ และพื :นทีทีอยู่อาศัยของสัตว์ ส่งผลให้ เกิดผลเสียทั :งในด้ านตัวสัตว์เองและผลเสียทั :งในด้ าน
ผลผลิตในภาพรวม ทักษะและประสบการณ์ของผู้ทีเกียวข้ องไม่ว่าจะเป็ นระดับผู้จดั การฟาร์ ม นักสัตวบาล นักสัตวแพทย์ และ
พนักงานอืนๆในองค์ความรู้ พื :นฐานของการเลีย: งสัตว์รวมทังความเข้
:
าใจในตัวสัตว์ของทุกระยะในการเลี :ยงจะช่วยทําให้ การ
จัดการเลีย: งดูเป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภาพมากขึน: นอกจากนี ส: ัด ส่วนของเจ้ าหน้ าทีแ ละพนักงานต่อจํ านวนสัตว์ที เลี ย: งให้
เหมาะสมจัดเป็ นจุดวิกฤตของการจัดการเลี ย: งดูทีสํ าคัญอีกประการหนึง การทบทวนและประเมินจํานวนของพนักงานให้
เหมาะสมกับชนิดของงานและจํานวนสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิงในสถานการณ์ทีฟาร์ มมีอตั ราการขยายตัวทีสูงจึงมีความจําเป็ น
เป็ นอย่างยิงทีต้องกระทําโดยสมําเสมอเพือการรักษาสถานะภาพการผลิตทีได้ มาตรฐานเอาไว้ อย่างยัง ยืน
หลักในการจัดการเลี :ยงดูทีดีโดยทัว ๆไปสามารถสรุปพอสังเขปดังต่อไปนี :
1. การจัดการเลียU งสัตว์ แบบเข้ าหมดออกหมด (All-in, all-out) ฟาร์ มเลี :ยงสัตว์ทีสามารถจัดการการเลีย: งสัตว์
ในฟาร์ มให้ มีอายุเดียวกันได้ หมดทัง: ฟาร์ มเช่นในกรณีฟาร์ มไก่เนือ: ซึงเป็ นการจัดการเลี :ยงสัตว์ทัง: ฟาร์ มในระบบเข้ าหมดออก
หมดอย่างสมบูรณ์แบบโดยมีการนําลูกไก่เข้ าเลี :ยงและจับไก่ใหญ่ออกขายพร้ อมกันในทุกโรงเรื อนของฟาร์ ม การจัดการแบบนี :
จะช่วยให้ การจัดการเลี :ยงดู ประสิทธิภาพการเลี :ยง และการจัดการด้ านสุขภาพเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับฟาร์ ม
ทีไม่สามารถจัดการเลี :ยงสัตว์ในรูปแบบดังกล่าวได้ เนืองจากมีความจําเป็ นต้ องเลี :ยงสัตว์หลายอายุเพือให้ มีการให้ และการขาย
ผลผลิตกระจายไปตลอดทั :งปี ดังเช่นในกรณีไก่ไข่นั :นก็สามารถจัดการเลี :ยงดูระดับฟาร์ มให้ เป็ นกึงเข้ าหมดออกหมดได้ เช่นกัน
โดยเลี :ยงสัตว์ทีมีอายุเดียวกันหรื อรุ่นเดียวกันในโรงเรื อนเดียวกันเท่านั :นเมือจะต้ องทําการปลดหรื อจําหน่ายสัตว์ออกขายก็ต้อง
ปลดหรื อจําหน่ายทั :งหลัง สําหรับในกรณีฟาร์ มทีต้องมีการเลี :ยงสัตว์หลายอายุหมุนเวียนในโรงเรื อนต่างๆอยู่ตลอดเวลาดังเช่น
ในกรณีของฟาร์ มสุกรนั :นควรมีการจัดการสัตว์ในระบบสัปดาห์โดยจัดให้ สตั ว์ชุดสัปดาห์นั :นๆหมุนเวียนไปตามโรงเรื อนหรื อคอก
ต่างๆทัง: นีใ: ห้ มีการนําเข้ าและนําออกพร้ อมๆกัน ซึงจําเป็ นต้ องพึงทักษะในการบริ หารการไหลเวียนของสัตว์ (animal flow
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management) ของผู้เกียวข้ องเป็ นอย่างดี จากทีกล่าวมาจะเห็นว่าการจัดการเลี :ยงสัตว์แบบเข้ าหมดออกหมดนั :นเป็ นข้ อปฏิบตั ิ
ทีทกุ ฟาร์มและบุคลากรทุกฝ่ ายต้ องให้ ความสําคัญมากทีสุด ถ้ าไม่สามารถกระทําได้ ในระดับฟาร์ มก็ต้องพยายามทําในระดับ
โรงเรือน หรือในระดับห้ องหรื อคอกเป็ นลําดับลงมา การละเลยในข้ อปฏิบตั ินี :จะนําไปสู่ปัญหาด้ านสุขภาพของฟาร์ มในรูปแบบที
เรือ: รังและยากทีจะแก้ ไขได้
2. การจัดการเลียU งดูในสถานการณ์ ท]ีเป็ นจริ ง (real time animal management) ได้ แก่การจัดการเลี :ยงดูให้
สอดคล้ องกับพันธุกรรม โภชนาการ สภาพแวดล้ อม และสุขภาพของสัตว์ในฟาร์ มในช่วงเวลานั :นๆ ทั :งนี :สืบเนืองจากการทีปัจจัย
ต่างๆทีได้ กล่าวมามีการเปลียนแปลงโดยตลอด ดังนั :นการยึดติดในรู ปแบบของการจัดการเลี :ยงดูเดิมๆจะทําให้ สตั ว์ไม่สามารถ
เจริญเติบโตและให้ ผลผลิตตามศักยภาพทีแท้ จริงของตัวสัตว์ได้ ยกตัวอย่างเช่นไก่เนื :อทีมีการปรับปรุงพันธุกรรมให้ เจริ ญเติบโต
อย่างรวดเร็ วได้ เพิมขึ :นทุกปี ถ้ าการจัดการเลี :ยงดูไม่ว่าจะเป็ นในด้ านพื :นทีในการเลีย: งต่อตัวหรื อการจัดการต่อปริ มาณและ
คุณภาพของอากาศภายในโรงเรื อนไม่มีการปรั บปรุ งให้ ดีขึ :น ไก่เหล่านัน: ก็ไ ม่ส ามารถมีการเจริ ญเติบโตตามศักยภาพทาง
พันธุกรรมได้ อย่างแน่นอน
3. บุคลากรที]มีจํานวนและคุณภาพเหมาะสมกับเนือU งาน ในการเลี :ยงสัตว์ซงึ เป็ นสิงมีชีวิตนั :นคงปฏิเสธไม่ได้ ว่า
บุคลากรทีเลี :ยงดูและเกียวข้ องจะมีส่วนทีสําคัญในการทําให้ สตั ว์มีการเจริ ญเติบโตและให้ ผลผลิตทีมีประสิทธิภาพมากทีสุด
บุคลากรทีเกียวข้ องกับการเลียงสัตว์ ทกุ คนควรมีคุณสมบัตใิ นการมีกระบวนการความคิดและการปฏิบัติในแนวทาง
ทีเป็ นวิทยาศาสตร์ มีความรอบรู้ และประสบการณ์ ทีเกียวข้ องกับศาสตร์ ต่างๆทีเกียวข้ องกับสัตว์ รวมทังพฤติกรรม
การแสดงออกของสั ตว์ เ ป็ นอย่ า งดี (stockmanship) นอกเหนื อ จากด้ านคุณภาพแล้ ว จํ านวนของบุค ลากรก็ล้ ว นมี
ความสํ า คัญ ต่อ การดํ าเนิ นงานของฟาร์ ม ไม่ ยิ ง หย่อ นไปกว่ากัน การเลี ย: งสัต ว์ใ นปริ ม าณที มากและมี ค วามหนาแน่ น สูง
จํ า เป็ นต้ อ งมีบุค ลากรในจํ า นวนที ม ากพอเพื อ ให้ ก ระบวนการจัด การและเลี ย: งดูเป็ นไปอย่ างมี คุณภาพและได้ ผ ลตามที
คาดการณ์ไว้
การจัดการสุขภาพสัตว์
การปศุสัตว์ของประเทศไม่ว่าจะเป็ นในระดับอุตสาหกรรม กึงอุตสาหกรรม หรื อในระดับครัวเรื อนล้ วนแต่ประสบ
ปั ญหาหรื อประสบภัยคุกคามในเรื องโรคสัตว์ทั :งนั :น โรคดังกล่าวสามารถแบ่งเป็ น 1) โรคระบาดทีแพร่กระจายไปตามพื :นทีต่างๆ
ของประเทศตามสภาวการณ์ทีเอื :ออํานวยต่างๆ เช่น โรคปากและเท้ าเปื อย (foot and mouth disease) ในโค กระบือและสุกร
โรคอหิวาต์สุกร (swine fever) โรคไข้ หวัดนก (avian influenza) เป็ นต้ น 2) โรคทีปรากฏและระบาดภายในฟาร์ ม เช่น โรคมา
เร็กซ์ (Marek’s disease)ในสัตว์ปีกโรคระบบทางเดินหายใจแบบซับซ้ อนในสุกร (porcine respiratory disease complex)
เป็ นต้ น และ3) โรคจากความบกพร่ องของกระบวนการเมตาบอลิสมของตัวสัตว์เอง (metabolic disorders) เช่นการตายแบบ
เฉียบพลันในไก่เนื :อ (sudden death syndrome) อาการท้ องมานในไก่เนื :อ (ascites) ลักษณะเนื :อซีดและแฉะในสุกร (pale,
soft and exudates) โรคไข้ นํ :านม (milk fever) ในโคนมเป็ นต้ น การจัดการทางด้ านสุขภาพต่อกลุ่มโรคดังกล่าวต้ องอาศัย
ความรู้ ความเข้ าใจต่อพยาธิสภาพของโรครวมทัง: ปั จจัยอืนๆทีเกียวข้ องเพือให้ การจัดการและการควบคุมโรคเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและยัง ยืน
โดยทัว ไปการจัดการด้ านสุขภาพของฟาร์ มเลี :ยงสัตว์มีแนวทางในการปฏิบตั ิดงั นี :
1. การจัดโปรแกรมความมั]นคงทางชีวภาพของฟาร์ ม (farm bio-security program) เพือเป็ นการป้องกันและ
ควบคุมโรคของฟาร์มโดยใช้ หลักการทีสําคัญ 3 ประการได้ แก่
1.1 การแบ่งแยกสัตว์ภายในฟาร์มออกจากสิงมีชีวิตทุกชนิดภายนอกฟาร์ ม (isolation) ซึง เป็ นการจัดการฟาร์ม
ในระบบปิ ด (farm closing system) โดยการเน้ นไปทีการสร้ างรัว: รอบขอบชิด การปฏิบตั ิในการเข้ าออกเขตฟาร์ มของบุคลากร
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ยานพาหนะ และผู้เยียมชม การจัดการในเรืองทีพกั อาศัย อาคารสํานักงาน โรงงานอาหารสัตว์ ตลอดจนการจัดการต่อสัตว์
เลี :ยงต่างๆภายในบริเวณฟาร์ม
1.2 การควบคุมการคมนาคมภายในฟาร์ ม (traffic control) ได้ แก่การจัดรู ปแบบการทํางานของบุคลากร
ผู้เกียวข้ องและยานพาหนะ (รถขนอาหารสัตว์, รถเคลือนย้ ายสัตว์มีชีวิต, และรถเคลือนย้ ายสัตว์ตายเป็ นต้ น) ทัง: นี :ให้ เริ มต้ น
จากสัตว์ทีมีความต้ านทานน้ อยทีสดุ ต่อการติดเชื :อโรคไปยังสัตว์ทีมีความต้ านทานต่อโรคมากทีสดุ ยกตัวอย่างเช่นจากสัตว์อ่อน
หรื อเล็กไปยังสัตว์ทีมีอายุมากขึ :นหรื อจากสัตว์กลุ่มทีมีสขุ ภาพทีดีไปยังสัตว์ป่วยเป็ นต้ น
1.3 การจัดการสุขาภิบาลทีดี (sanitation) ได้ แก่การทําความสะอาดคอกและโรงเรื อนอย่างถูกสุขลักษณะ มีการ
ใช้ นํ :ายาฆ่าเชื :อทีถกู ต้ องและเหมาะสมกับสภาพการใช้ งานรวมทั :งการจัดการสุขาภิบาลของบุคลากรทีทํางานในเขตฟาร์ มด้ วย
ไม่ว่าจะเป็ นในเรื องเครื องแต่งกาย รองเท้ า การจุ่มนํ :ายาและล้ างมือก่อนเข้ าเขตโรงเรือนเป็ นต้ น
2. ข้ อมูลของสถานการณ์ เชือU โรครอบๆ ฟาร์ มและสภาวะโรคที]พบในฟาร์ ม ข้ อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ ทาง
ฟาร์มสามารถประเมินความเสียงของโรคต่างๆทีมีต่อฟาร์มอันจะนําไปสู่การวางโปรแกรมในการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั :ง
การทําวัคซีน และการใช้ ยาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ข้ อมูล ดังกล่าวนี ต: ้ องมีการดําเนินการและตรวจสอบอย่างสมําเสมอ
เนืองจากสถานการณ์ของโรคมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา
3. การทําวัคซีนอย่ างมีประสิทธิภาพ การทําวัคซีนถึงแม้ ว่าจะไม่สามารถให้ ประสิทธิผลได้ 100 เปอร์ เซ็นต์ แต่
เราควรมีกระบวนการในการทําวัคซีนทีมีคณ
ุ ภาพในทุกขั :นตอนเริมตั :งแต่มีโปรแกรมวัคซีนทีเหมาะสมต่อสภาวะโรคในเวลานั :นๆ
เลือกใช้ ชนิดของวัคซีนทีเหมาะสม มีกระบวนการในการเก็บรักษา การเตรี ยม และการใช้ วคั ซีนทีถูกต้ อง สัตว์มีความพร้ อมต่อ
การทําวัคซีนและอยู่ในสภาพทีสามารถตอบสนองต่อการทําวัคซีนกล่าวคือมีการสร้ างภูมิค้ ุมกันทีดี เป็ นต้ นอนึงการทําวัคซีนให้
มีประสิทธิผลมากทีสุดนั :นยังเกียวข้ องทางอ้ อมกับการวางระบบและการปฏิบตั ิต่อโปรแกรมความมัน คงทางชีวภาพของฟาร์ ม
รวมทั :งการปฏิบตั ิต่อสัตว์อย่างถูกต้ องเพือให้ สตั ว์มีความสมบูรณ์แข็งแรงและมีโอกาสทีเชื :อโรคจะเข้ าไปถึงตัวสัตว์ได้ น้อยทีสุด
อีกด้ วย
4. การใช้ ยาอย่ างมีประสิทธิภาพ โดยปกติการใช้ ยาในการเลีย: งสัตว์จะมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ ป้องกันและใช้ เพือ
การรักษาโรครู ปแบบของการให้ ยาสามารถกระทําได้ หลายรูปแบบได้ แก่การฉีด การละลายนํ :า หรื อการผสมอาหารทั :งนี :หลัก
สําคัญของทั :งสามรูปแบบคือสัตว์ต้องได้ รับยาในระดับทีถูกต้ อง (การให้ ยาผ่านการฉีดจะให้ ความสามารถในการให้ ยาแก่สตั ว์
ครบตามความต้ องการมากทีสดุ ถ้ ามีการคํานวณปริ มาณยาถูกต้ องและมีวิธีการฉีดทีดี แต่ไม่เหมาะสมทีจะใช้ กบั สัตว์ในระดับ
ฝูงใหญ่)
หลักในการใช้ ยาทีดีสามารถสรุปได้ ดงั นี :
4.1 มีความสามารถในการตรวจพบสัตว์ทีป่วยได้ เร็ว
4.2 มีการวินิจฉัยโรคเบื :องต้ นตามหลักการสัตวแพทย์อย่างรวดเร็ว
4.3 เลือกใช้ ชนิดและปริมาณยาอย่างถูกต้ อง
4.4 ทําการรักษาและติดตามผลอย่างต่อเนือง
การปฏิบตั ิต่อการใช้ ยาดังกล่าวจะช่วยให้ การจัดการต่อสัตว์ทีป่วยกลับคืนสูส่ ภาพปกติเร็วขึ :นและไม่ก่อให้ เกิดปั ญหา
ลุกลามไปเป็ นปั ญหาระดับฝูงหรื อฟาร์มขึ :น นอกจากนี :ยังช่วยทําให้ โอกาสในการเกิดการดื :อยาของเชื :อโรคต่างๆมีน้อยลง
ปั จจัยภายนอกของการผลิตปศุสัตว์ และพลวัตรของปั จจัย
ในอดีตการเลี :ยงสัตว์จะเน้ นให้ ความสําคัญในปั จจัยการผลิตทีเป็ นปั จจัยโดยตรงได้ แก่การจัดการด้ านพันธุกรรม การ
จัดการด้ านโภชนาการ การจัดการเลี :ยงดู การจัดการสภาพแวดล้ อม และการจัดการสุขภาพสัตว์เป็ นสําคัญ แต่ในปั จจุบนั และ
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อนาคตผู้เลี :ยงต้ องหันมาให้ ความสําคัญในปั จจัยภายนอกทีไม่ใช่ปัจจัยโดยตรงมากยิงขึน: ไม่ว่าจะเป็ นในเรื องสภาวะเศรษฐกิจ
ดินฟ้ าอากาศ รวมทั :งความรู้สกึ และความต้ องการของผู้บริโภค ปั จจัยเหล่านี :ล้ วนจะมีผลให้ รูปแบบของการเลี :ยงสัตว์เปลียนไป
จากเดิ ม ผู้ ที เ กี ย วข้ อ งกับ การเลี ย: งสัตว์ จึ งต้ อ งให้ ก ารรั บรู้ และให้ ความสํ าคั ญกับ ปั ญหาเหล่ า นี แ: ละเตรี ยมพร้ อมในการ
เปลียนแปลงทีจะเกิดขึ :นในอนาคต
ตัวอย่างทีเห็นได้ ชัดในกรณี นีไ: ด้ แ ก่ความต้ องการของผู้บริ โภคหรื อประเทศคู่ค้าในกรณี การปฏิบตั ิต่อสัต ว์อย่างมี
เมตตาธรรมรวมทั :งมีการจัดการทางด้ านมลภาวะของฟาร์ มทีมีความเหมาะสม ซึง ส่งผลให้ อตุ สาหกรรมไก่เนื :อของประเทศไทย
ทีมีการส่งออกเนื :อไก่มีมลู ค่าเป็ นอันดับทีห้าของโลกจําเป็ นต้ องเปลียนโครงสร้ างของฟาร์ มรวมทั :งการปฏิรูปการเลี :ยงดูและการ
ปฏิบตั ิต่อไก่เนื :อเพือให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริโภคและคู่ค้ามาโดยตลอด อีกตัวอย่างหนึงทีชี :ให้ เห็นถึงอิทธิพลของ
การค้ าเสรี และความผกผันของสภาวะอากาศของโลก ได้ แก่การใช้ ข้าวโพดเป็ นวัตถุดิบแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์เศรษฐกิจ
ของประเทศ ประเทศไทยในอดีตเป็ นประเทศทีมีการผลิตข้ าวโพดได้ ถึงปี ละประมาณ 4 ล้ านตันซึง พอเพียงต่อความต้ องการ
ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภายในประเทศมาโดยตลอด แต่ในช่วงสองถึงสามปี ทีผ่านมาทีการเพาะปลูกวัตถุดิบแหล่งพลังงาน
ทีสําคัญของโลกไม่วา่ จะเป็ นข้ าวสาลีทีประสบปั ญหาภัยแล้ งหรือการนําข้ าวโพดไปใช้ ในการผลิตเอทธานอลล้ วนส่งผลให้ ความ
ต้ องการและราคาของวัตถุดิบแหล่งพลังงานของตลาดโลกสูงขึ :น สถานการณ์ดงั กล่าวทําให้ ราคาข้ าวโพดในประเทศสูงขึ :นอย่าง
ไม่เคยปรากฏมาในอดีตเนืองจากการที อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จําเป็ นต้ องซื :อข้ าวโพดในราคาตลาดโลกเพือป้ องกันไม่ให้
ข้ าวโพดถูกส่งออกไปขายต่างประเทศแทนเป็ นต้ น ดังนั :นฟาร์ มเลี :ยงสัตว์จําเป็ นต้ องเตรี ยมพร้ อมในการศึกษาวิธีใช้ วตั ถุดิบอืนๆ
ในประเทศไม่ว่าจะเป็ นวัตถุดิ บแหล่งพลังงานหลักอาทิเช่นมันสําปะหลังบด หรื อผลิตผลพลอยได้ จากอุตสาหกรรมอาหาร
มนุษย์เช่น กากเบียร์ จากอุตสาหกรรมผลิตเบียร์ กากมันจากอุตสาหกรรมผลิตแป้งมัน หรื อกากถัว เขียวจากอุตสาหกรรมผลิต
วุ้นเส้ นเป็ นต้ น มาใช้ เป็ นองค์ประกอบของอาหารสัตว์ในอนาคต
สภาวะเศรษฐกิจและภูมอิ ากาศของโลก
สื บเนื องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื องทางเศรษฐกิ จของโลกโดยเฉพาะอย่างยิงในแถบภูมิภาคเอเซียอันได้ แ ก่
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และอิน เดี ย ทํ าให้ ค วามต้ องการในการบริ โ ภคนํ า: มัน เชื อ: เพลิ ง เพิ มขึน: เป็ นลํ าดับ ส่ ง ผลให้ เกิ ด
วิกฤตการณ์นํ :ามันโลกในช่วงปี ค.ศ. 2004-2008 ทั :งในด้ านปริมาณนํ :ามันดิบทีผ้ ูผลิตผลิตน้ อยลงและราคานํ :ามันดิบทีพ่งุ สูงขึ :น
จาก 30 เป็ น 140 เหรี ยญอเมริกาต่อบาร์ เรล ในการนี :ประเทศต่างๆได้ มีการวางแผนด้ านการพลังงานของประเทศโดยการผลิต
พลังงานทดแทน (biofuel) จากชีวมวลที มีอยู่ใ นประเทศ พลังงานทดแทนดังกล่าวในปั จจุบันแบ่งออกเป็ นสองชนิดได้ แ ก่
เอทธานอล (ethanol) จากวัตถุดิบแหล่งแป้ งเช่นข้ าวโพด ข้ าวสาลี และ มันสําปะหลัง เป็ นต้ น และไบโอดีเซล (biodiesel) จาก
วัตถุดิบแหล่งนํา: มันหรื อไขมัน เช่น นํา: มันปาล์ม นํ :ามันเรพซีด และนํา: มันพืชอืนๆเป็ นต้ น การขยายตัวของการผลิตพลังงาน
ทดแทนจากชีวมวลต่างๆรวมทั :งปริมาณของวัตถุดิบทีต้องใช้ ในการผลิตได้ ส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมปศุสตั ว์ของโลก ดังจะ
เห็นได้ จากการแก่งแย่งในด้ านปริมาณรวมทั :งราคาทีเพิมสูงขึ :นในช่วงปี ทีผ่านๆมา นอกจากนี :ยังมีปัจจัยอืนๆทีเสริ มให้ ปริมาณ
และราคาของวัตถุดิบเหล่านี :เกิดสภาวะวิกฤตมากยิงขึ :นได้ แก่ สภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจและสภาวะเงินเฟ้ อของโลก การอ่อน
ค่าของเงินตระกูลสําคัญๆเช่นเงินอเมริกนั ดอลลาห์เป็ นต้ น
นอกจากนี :ความผิดปกติของดินฟ้ าอากาศซึง ทําให้ การกสิกรรมของโลกเกิดความเสียหายเช่นการเกิดสภาวะแห้ งแล้ ง
อย่างต่อเนืองในทวีปออสเตรเลียอย่างต่อเนืองระหว่าง ค.ศ. 2005-2007 การเปลียนแปลงนโยบายของประเทศต่างๆต่อราคา
พืชผลทางการเกษตรและการกําหนดอัตราภาษีศุลกากรดังตัวอย่างการขึ :นภาษีส่งออกของผลิตผลทางการเกษตรของประเทศ
อาร์ เจนตินาในปี ค.ศ. 2008 เป็ นต้ น การขึ :นราคาขนส่งทางเรื อเดินสมุทร (ocean freight) เนืองจากราคานํ :ามันดิบทีสูงขึน: และ
การเก็งกําไรขององค์กรต่างๆ ในด้ านราคาของพืชผลการเกษตรของโลก (Hedge Funds, Index funds, และ Sovereign
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funds) ในช่วงตั :งแต่ปี ค.ศ. 2006 เป็ นต้ นมา ปรากฏการณ์เหล่านี :ส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้ องการและราคาของวัตถุดิบ
ทั :งภายในประเทศและวัตถุดิบทีต้องพึง การนําเข้ าเป็ นอย่างมาก
จากความผันผวนดังกล่าวได้ ส่งผลให้ ก ารเลี ย: งสัตว์ใ นปั จ จุบันมีก ารเปลี ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิง ในด้ าน
โภชนาการ วัตถุดิบอาหารกลุ่มเยือใย (fibrous ingredients) เช่น กากมันสําปะหลัง กากเบียร์ กากถัว เขียวทีเคยใช้ เป็ นอาหาร
ของสัตว์กระเพาะรวมได้ ถกู นํามาใช้ เป็ นอาหารสัตว์กระเพาะเดียวเช่นสุกรมากขึ :นส่งผลให้ อตุ สาหกรรมโคเนื :อและโคนมต้ องซื :อ
วัตถุดิบดังกล่าวยากขึ :นและด้ วยราคาทีสงู กว่าเดิมมาก ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและสุกรเริ มทีจะมีการนําเข้ าเมล็ด
ข้ าวสาลีมาใช้ เป็ นอาหารสัตว์ในช่วงทีผลผลิตข้ าวโพดของประเทศเกิดความผันผวนขึ :นมา การหันมานิยมใช้ วตั ถุดิบกลุ่มเยือใย
และเมล็ดข้ าวสาลีใ นอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและสุกรส่งผลให้ เกิดการเปลี ยนแปลงในโครงสร้ างของอาหารสัตว์อ ย่างชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้ เอ็นไซม์ในการใช้ ประโยชน์จากเยือใยทีมีเพิมขึ :นเป็ นลําดับ
ผู้บริโภค
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากสัตว์หลายชนิดทีตกเป็ นเป้ าหมายในเชิงลบของโภชนาการมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น นํ :านมโค
(มีองค์ประกอบของกรดไขมันอิม ตัวเป็ นจํานวนมาก) ไข่ไก่ (มีองค์ประกอบของโคเลสเตอรอล) และเนื :อโค (มีลกั ษณะเป็ นเนื :อสี
แดง) เป็ นต้ นความเข้ าใจของผู้บริ โภคในเรื องดังกล่าวเกิดจากบทความและแนวความคิดทางด้ านสุขภาพในอดีตทียังมีความ
คลาดเคลือนจากข้ อเท็จจริง ปั จจุบนั ได้ มีการศึกษาเป็ นจํานวนมากถึงเรืองดังกล่าวยกตัวอย่างเช่นโคเลสเตอรอลในไข่แดงไม่มี
ความเกียวข้ องแต่อย่างใดต่อปริมาณความเข้ มข้ นของโคเลสเตอรอลในกระแสเลือดและการเกิดปั ญหาหลอดเลือดอุดตัน หรื อ
การค้ นพบว่ากรดไขมันในกลุ่ม trans fatty acids ทีเกิดจากการนําเอานํ :ามันพืชทีมีองค์ประกอบของกรดไขมันไม่อิมตัวมาผ่าน
กระบวนการเติมไฮโดรเจนเพือให้ กรดไขมันมีลกั ษณะอิมตัว (hydrogenation) เพือผลิตเนยเทียม (magarine) เป็ นสารก่อ
มะเร็ ง (carcinogenic agent) ในขณะทีเนยทีได้ จากนํ :านมโคธรรมชาติทีประกอบไปด้ วยกรดไขมันทีอิมตัวไม่ได้ มีคุณสมบัติ
เป็ นสารก่อมะเร็งเป็ นต้ น อย่างไรความเข้ าใจในเรื องดังกล่าวของผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ยงั คงอยู่จึงเป็ นเรืองทีผ้ ผู ลิตและผู้เกียวข้ อง
ต้ อ งให้ ค วามรู้ และความเข้ า ใจในเรื องดังกล่ าวแก่ ผ้ ูบริ โ ภคและสัง คมเพื อ ได้ ท ราบและมี เ จตคติทีถู กต้ อ งต่อผลิ ต ผลและ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ผู้บริ โภคและสังคมในปั จจุบนั และในอนาคตจะมีบทบาทมากขึ :นในการกํ าหนดการดําเนินธุรกิจเกียวกับฟาร์ มเลี :ยง
สัตว์ นับตั :งแต่อดีตในเรื องความวิตกกังวลต่อการใช้ สารปฏิชีวนะเพือเร่ งการเจริ ญเติบโต (antibiotic growth promotors), การ
ใช้ ฮอร์ โมนในการเร่งการผลิตนํ :านมโค, คุณสมบัติในทางลบของผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากสัตว์อาทิเช่นโคเลสเตอรอลในไข่ไก่
หรื อไขมันอิม ตัวในนํ :านมและเนื :อสัตว์ต่างๆ หรื อจากเหตุการณ์การปนเปื อ: นของเชิ :อจุลชีพ สารเคมี หรื อยาปฏิชีวนะในผลิตผล
และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เช่นการปนเปื :อนของเชื :อ Salmonella หรื อ Campylobacter ในไข่ไก่และเนื :อไก่, การปนเปื อ: นของสาร
Dioxin ในผลิตภัณฑ์ช็อคโกเลท, การปนเปื :อนของโปรตีนจากโรควัวบ้ าในเนื :อวัว, การปนเปื :อนของยาปฏิชีวนะในเนือ: สัตว์
นํ :านม และไข่, และการปนเปื :อนของสารเมลามีนในนํา: นมโคเป็ นต้ นจนกระทัง ในปั จจุบนั ทีกระแสและความต้ องการในด้ าน
อาหารปลอดภัย (food safety) และอาหารที เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย (functional foods) มีมากขึน: เช่นนํ า: นมทีมีสาร
conjugated linoleic acid (CLA) เป็ นองค์ประกอบ, ไข่โอเมก้ า 3 (omega 3 fatty acid enriched eggs) หรื อไข่ไอโอดีน
(iodine enriched eggs) เป็ นต้ นดังนั :นการเข้ าใจในความหวาดระแวงและความต้ องการของผู้บริโภคในผลิตผลและผลิตภัณฑ์
จากสัตว์จะช่วยให้ การเลี :ยงสัตว์ต้องมีความตระหนักต่อการใช้ สารปฏิชีวนะและฮอร์ โมนในการเลี :ยงสัตว์ รวมทั :งตระหนักถึง
ปั ญหาการปนเปื :อนของสิงต่างๆในผลิตผล มีกระบวนการในการดําเนินการ การประเมินและติดตามผล รวมทัง: การรับรอง
คุณภาพของผลิตผลว่าปราศจากหรื อมีปริ มาณการปนเปื อ: นทีไม่เกินทีมาตรฐานสากลได้ ระบุไว้ หรื อการนําไปสู่กระบวนการ
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เพิม มูลค่าของผลิตผลให้ มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการหรื อคุณค่าด้ านอืนๆตรงตามความต้ องการของผู้บริ โภคเพือเพิมความสามารถ
ในการแข่งขันและมูลค่าของผลิตผลให้ สงู ขึ :น
ความปลอดภัยในการบริ โภค เป็ นกระบวนทีเริ มจากขัน: ตอนการผลิตไปจนถึงขัน: ตอนของการบริ โภค โดยเริมตั :งแต่
วัตถุดิบอาหารสัตว์ทีนํามาใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ทีได้ คุณภาพและสามารถตรวจสอบย้ อนหลังได้ (traceability system),
การผลิตและการนําส่งอาหารสัตว์ทีมีคุณภาพปราศจากจุลชี พและสารประกอบต่างๆทีเป็ นปั ญหา, การเลี :ยงสัตว์ในสภาวะที
ปลอดเชื :อโรคและปลอดความเสียงจากการปนเปื อ: นต่างๆ, มีกระบวนการจัดการต่อผลผลิตทีเน้ นความสะอาดและมีการจัดการ
ทีดีต่อบริเวณทีมีแนวโน้ มในการเกิดการปนเปื อ: นต่างๆ, และมีการจัดการต่อผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทีดีในกระบวนการเก็บรักษา
การจัดจําหน่าย และการให้ ความรู้ความเข้ าใจรวมทั :งข้ อปฏิบตั ิต่อผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ของผู้บริโภค ซึง จะเห็นได้ ว่า
ในขัน: ตอนการผลิ ต สัต ว์ข องฟาร์ มมี ส่วนที ต้อ งรั บผิ ดชอบเป็ นจํา นวนมาก ในการนี จ: ํ าเป็ นที เจ้ าของกิจ การ บุค ลากรและ
ผู้เกียวข้ องต้ องมีความตระหนักและมีจิตสํานึกในเรื องความรับผิดชอบต่อเรื องดังกล่าว ในปั จจุบนั มีโปรแกรมทีนํามาใช้ ในการ
จัดการและบริ หารความเสียงต่อการปนเปื อ: นของจุลชีพและสารต่างๆหลายโปรแกรม เช่น Hazard Analysis and Critical
Control Points Program (HACCP), Quality Assurance Program (QAP), Good Manufacturing Practice (GMP), และ
Good Agricultural Practice (GAP) เป็ นต้ น โปรแกรมเหล่านี :จะมีความสําคัญมากขึน: ในอนาคตจึงเป็ นเรื องทีฟาร์ มเลี :ยงสัตว์
ต้ องศึกษาและเริมปฏิบตั ิแต่เนินๆเพือทีจะสามารถปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ องเมือมีความต้ องการหรื อจําเป็ น
การเพิมมูลค่าของผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากสัตว์สามารถกระทําได้ หลายรูปแบบอาทิเช่น การเพิมปริมาณสารอาหาร
ทีจําเป็ นและสําคัญในผลิตผลเช่น ไวตามินอี, กรดไขมันโอเมก้ า 3, กรดไขมัน conjugated linoleic, สารไอโอดีน เป็ นต้ น หรื อ
การพัฒนารูปแบบของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ให้ มีความแตกต่างจากผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทวั ๆไป เช่นการปรับปรุ งการบรรจุ
(packaging), การตั :งชือผลิตภัณฑ์ (branding), และการพัฒนาผลิตผลและผลิตภัณฑ์ให้ มีความพร้ อมทีจะบริโภค (ready to
eat Products) เป็ นต้ น เหล่านี :ล้ วนแต่เป็ นการเพิม คุณค่าและมูลค่าของผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากปศุสตั ว์เป็ นอย่างดี
สังคมและสภาพแวดล้ อม
ปั จจุบนั การขยายตัวของสังคมเมืองอย่างรวดเร็วประกอบกับการขยายขนาดของฟาร์ มเลี :ยงสัตว์ส่งผลให้ เกิดปั ญหา
ทางด้ านสังคมระหว่างฟาร์ มกับชุมชนข้ างเคียง ปัญหาทีก่อความรําคาญ (nuisances) แก่ชมุ ชนรอบๆฟาร์มได้ แก่ กลิน (odor),
เสียง (noises), ภาพทีไม่เหมาะสมต่างๆ (sights), และแมลงวัน (flies) เป็ นต้ น ปั ญหาเหล่านีก: ่อให้ เกิดการกระทบกระทัง
ระหว่างฟาร์ มกับชุมชนรอบข้ างส่งผลให้ มีการร้ องเรียนและเกิดการต่อต้ านในรูปแบบต่างๆ การแก้ ปัญหาดังกล่าวจําเป็ นต้ องใช้
แนวทางรัฐศาสตร์มากกว่าใช้ แนวทางนิติศาสตร์ เนืองจากประเทศไทยไม่ได้ มีกฏหมายทีค้ มุ ครองฟาร์มทีเกิดขึน: ก่อนสังคมเมือง
ทีสร้ างในภายหลัง (Farm Acts) อย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทําให้ แนวทางประณีประนอมดูเหมือนจะเป็ นวิธีการที
เหมาะสมทีสดุ ในปั จจุบนั ทั :งนี :มีข้อควรปฏิบตั ิในเรืองดังกล่าวดังนี :
(1) ฟาร์มต้ องแสดงถึงความตั :งใจและมุ่งมัน ในการแก้ ปัญหาทีก่อความรํ าคาญนั :นๆ
(2) ควรให้ ชมุ ชนได้ รับทราบกระบวนการและปั ญหาของฟาร์ มในการดําเนินการแก้ ไข และยอมให้ ชมุ ชนมีส่วนร่ วมใน
การเสนอวิธีการแก้ ไข
(3) นําเสนอการวัดผลความสําเร็ จของการแก้ ปัญหาจากข้ อมูลทีเป็ นวิทยาศาสตร์ เช่นปริ มาณความเข้ มข้ นของสาร
แอมโมเนีย ณสถานทีใดสถานทีหนึง มากกว่าจะใช้ ความรู้สกึ ของบุคคลหนึง บุคคลใดในการตัดสิน
(4) ฟาร์มต้ องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนให้ มากขึ :นไม่ว่าจะเป็ นการสนับสนุนในกิจกรรมการศึกษา ศาสนา การ
สังคมและวัฒนธรรมต่างๆ
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นอกเหนือจากปั ญหาการก่อความรํ าคาญแก่ชุมชนทีอยู่ข้างเคียงของฟาร์มแล้ ว ในอนาคตฟาร์ มเลี :ยงสัตว์อาจจะต้ อง
เผชิญกับปั ญหาทั :งในระดับชาติและระดับนานาชาติในเรืองมลภาวะทีเกิดจากการดําเนินกิจการของฟาร์ ม อาทิเช่น ปั ญหาการ
ปนเปื อ: นของสารไนเตรท ไนไตรท ฟอสเฟต ทองแดงและเหล็กในแหล่งดินและนํ :ารอบๆฟาร์ ม หรื อจากการทีสตั ว์เลี :ยงเช่นโคมี
การปลดปล่อยแกสเรื อนกระจก เช่นมี เทนออกสู่ชัน: บรรยากาศโลกเป็ นต้ น ปั ญหาดังกล่ าวจะเพิมทวีความรุ นแรงมากขึน:
เนืองจากการสนับสนุนของผู้บริโภค คู่ค้า (ในกรณีทีมีการค้ าขายระหว่างประเทศ) สือต่างๆ รวมทั :งนักกฎหมายและนักการเมือง
ดังนั :นฟาร์ มเลี :ยงสัตว์ต้องตระหนักและเตรี ยมตัวในเรื องนี :เริ มตั :งแต่การจัดการด้ านโภชนาการให้ มีความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็ น
การเลือกใช้ ระดับของโปรตีน ฟอสฟอรัส และแร่ ธาตุต่างๆให้ มีความเหมาะสมต่อความต้ องการของสัตว์จริ งๆ หรื อมีการใช้
เทคโนโลยี ทางด้ านโภชนาการเช่นการคํานวณสูตรอาหารโดยใช้ ค่าการย่อยได้ ของโภชนะมาเป็ นพื :นฐานในการประกอบสูตร
อาหาร หรื อการใช้ เอ็นไซม์ไปช่วยในการเพิมประสิทธิภาพของการใช้ อาหารให้ เพิมขึ :น ตลอดจนมีการจัดการต่อมูลและของเสีย
จากสัตว์อย่างถูกต้ องเช่นมีการใช้ เทคโนโลยีผลิตแกสชีวภาพ (biogas production) จากของเสียเพือผลิตแกสหรือกระแสไฟฟ้ า
ใช้ ภายในฟาร์มเป็ นต้ น
เงื]อนไขทางการค้ า
ในปั จ จุบนั ปั ญหาที เกิดจากเงื อนไขทางการค้ า และมี ผ ลกดดันมาถึง การดํ าเนินธุรกิจด้ านปศุสัตว์ทีมี การค้ าขาย
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิงกับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปได้ แก่ปัญหาสวัสดิภาพสัตว์ (animal right หรื อ animal
welfare) ซึง ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมไก่เนื :อเพือการส่งออกจําเป็ นต้ องมีการปฏิบตั ิทีเกียวข้ องกับตัวสัตว์ในด้ านพื :นทีในการเลี :ยง
ต่อตัว การจับไก่เพือขนส่ง และกระบวนการฆ่าและชําแหละเป็ นต้ นทั :งนี :เพือเหตุผลในด้ านธุรกิจซึง ทางประเทศคู่ค้าก็มีการเข้ า
มาตรวจสอบความถูกต้ อง (audition) เป็ นระยะๆ เช่นกัน ซึง ตัวอย่างประเด็นสําคัญในการปฏิบตั ิตามหลักสวัสดิภาพสัตว์มี
ดังต่อไปนี :
1. การปราศจากความหิวและกระหาย (freedom from hunger and thirst)
2. การปราศจากความไม่สะดวกสบาย (freedom from discomfort)
3. การปราศจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ หรื อโรคภัย (freedom from pain, injury, or disease)
4. การมีอสิ ระทีจะแสดงออกถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (freedom to express normal behavior)
5. การปราศจากความกลัวและทุกข์ทรมาน (freedom from fear and distress)
ในอนาคตข้ อเรี ยกร้ องในเรื องดังกล่าวอาจจะลุกลามไปถึงสัตว์ช นิดอืนๆทีไ ม่เกี ยวข้ องกับธุรกิจโดยตรงแต่ใช้ เป็ น
เงือนไขทางการค้ าระหว่างประเทศได้ เช่นกันดังเช่นในกรณีการตอนสุกรเพศผู้ การตัดปากไก่ไข่ การตัดเขาโค การเลี :ยงไก่ไข่
แบบขังกรง เป็ นต้ น จึงเป็ นเรื องทีทางฟาร์ มควรให้ ความสําคัญ ศึกษาและเตรี ยมพร้ อมสําหรับกระแสความต้ องการทีอาจจะ
เกิดขึ :นในอนาคตอันใกล้ นี :
ถึงแม้ ว่าปั ญหาสวัสดิภาพสัตว์ในระดับประเทศจะไม่ได้ กดดันอุตสาหกรรมปศุสัตว์เท่าใดนัก แต่ในฐานะทีเป็ นเมือง
พุทธเราควรมี เมตตาต่อ สัตว์ทีเลี ย: ง การปฏิบตั ิต่อ สัตว์อย่างถูก ต้ องและมี เมตตาธรรมสามารถกระทํ าได้ ตัง: แต่การจัดการ
สภาพแวดล้ อมให้ มีความเหมาะสมเช่นมีพื :นทีในการเลี :ยงทีไม่หนาแน่นมากเกินไป มีความสะอาด มีแหล่งอาหารและนํ :าทีสตั ว์
ทุกตัวสามารถเข้ าไปกินหรื อดืมได้ ตลอดเวลา มีการเคลือนย้ ายสัตว์ทีเหมาะสมและไม่แน่นจนเกินไป รวมทั :งมีการทําให้ สัตว์
สลบอย่างถูกวิธีและเป็ นสากลก่อนกระบวนการฆ่าเป็ นต้ น กระบวนการเลี :ยงสัตว์อย่างมีเมตตาธรรมนีค: วรถือเป็ นภาระกิจที
สําคัญอย่างหนึงของฟาร์ มซึงบุคลากรและผู้เกียวข้ องต้ องถือปฏิบตั ิให้ เป็ นนิสยั โดยทีไม่ต้องมีเงือนไขทางการค้ ามาบังคับให้
ปฏิบตั ิแต่อย่างใด
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นอกจากนี :ผู้ทีเกียวข้ องทุกคนในภาคการผลิตปศุสัตว์ควรมีการศึกษาและเตรี ยมพร้ อมสําหรับเงือนไขทางการค้ าใน
รูปแบบใหม่ๆในอนาคตยกตัวอย่างเช่นเรืองการติดฉลากคาร์ บอนฟุตปรินท์ (carbon footprint) ในผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์จาก
สัต ว์ ซึงสื บ เนื อ งมาจากประเทศในกลุ่ม สหภาพยุโ รปและญี ปุ่ นที ไ ด้ ใ ห้ ค วามสนใจเป็ นพิเ ศษต่ อ ปั ญ หาโลกร้ อน (global
warming) และได้ วางมาตรการในการกําหนดให้ สินค้ าอาหารทีวางจําหน่ายต้ องติดฉลากคาร์ บอนฟุตปริ นท์เพือบ่งบอกถึง
ปริมาณแกสคาร์บอนไดออกไซด์ทีถูกปลดปล่อยออกมาในชั :นบรรยากาศจากกระบวนการผลิตอาหารชนิดนั :นๆทําให้ ผ้ ูบริโภค
ได้ รับทราบข้ อมูลและใช้ เป็ นข้ อกําหนดในการเลือกซื :อสินค้ าได้ ในอนาคต ดังนั :นเพือให้ สินค้ าจากผลิตผลและผลิตภัณฑ์สตั ว์มี
ความเป็ นสากลและสามารถแข่งขันในตลาดโลกภายใต้ เงือนไขดังกล่าวได้ ภาคการผลิตปศุสตั ว์ของประเทศทุกส่วนต้ องเร่ งหา
แนวทางในการผลิตปศุสตั ว์เพือให้ มีผลกระทบต่อสภาวะโลกร้ อนน้ อยทีสดุ เพือความยัง ยืนของอุตสาหกรรมปศุสตั ว์ของประเทศ
และยังเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ในด้ านความใส่ใจในเรื องสิงแวดล้ อมและสังคมอีกทางหนึง ด้ วย
กฎ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ในการผลิตสัตว์
การผลิตปศุสัตว์ในปั จจุบนั ได้ รับอิทธิพลจากผู้บริ โภคและประเทศคู่ค้าในด้ านอาหารปลอดภัย (food safety) เป็ น
อย่างมากซึงความต้ องการในเรื องต่างๆเหล่านีล: ้ วนส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตสัตว์เพือการส่งออกและเพือใช้ บริ โภค
ภายในประเทศ กระบวนการประกันคุณภาพ (quality assurance) ในรู ปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็ น มาตรฐานฟาร์ มต่างๆ GAP,
GMP, HACCP, รวมทั :งระบบ ISO ต่างๆ เป็ นต้ นล้ วนแต่ถูกนํามาใช้ เป็ นมาตรการในการควบคุมและป้องกัน นอกจากนี :ระบบ
ประกันคุณภาพเหล่านี จ: ําเป็ นทีต้องมี การตรวจสอบและตรวจติดตามจากหน่วยงานทีไ ด้ มาตรฐาน (certified accredit
agency) เพือให้ เกิดความมัน ใจต่อผู้บริโภคและประเทศคู่ค้าในเรืองดังกล่าว
นอกเหนือจากมาตรฐานต่างๆทีทางฟาร์ มได้ ปฏิบตั ิเพือเหตุผลดังทีได้ กล่าวมาแล้ ว ทางฟาร์มยังต้ องให้ ความสําคัญ
กับกฎระเบียบทีเกียวกับการปศุสัตว์ทีออกในรู ปแบบของ พระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ระเบียบกรมปศุสตั ว์ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกรมปศุสตั ว์และมาตรฐานฟาร์มเลี :ยงสัตว์
ต่างๆของกรมปศุสตั ว์เช่นกันเพราะถือว่าเป็ นกฎระเบียบทางกฎหมายทีฟาร์ มเลี :ยงสัตว์ต้องรับรู้ ถึงข้ อปฏิบตั ิและข้ อห้ ามต่างๆ
โดยไม่สามารถหลีกเลียงได้ หรื อปฏิเสธไม่รับรู้ไม่ได้ เช่นกัน
ในปั จจุบนั ฟาร์ มส่วนใหญ่จะให้ ความสําคัญกับมาตรฐานฟาร์มเลี :ยงสัตว์โดยมีการปรับปรุงโครงสร้ าง การปฏิบตั ิงาน
และระบบข้ อมูล เพือ ให้ ฟาร์ มของตนเข้ าสู่ระบบมาตรฐานที กําหนดไว้ อย่างไรก็ตามเป็ นเรื องสําคัญทีทางฟาร์ มต้ องรักษา
มาตรฐานของตนเองไว้ อย่างต่อเนืองเพราะการได้ มาซึง มาตรฐานดังกล่าวมีการกําหนดเวลาไว้ ช่วงเวลาหนึงเท่านั :น เมือถึงเวลา
ครบกําหนดทางฟาร์มต้ องเตรี ยมพร้ อมสําหรับการตรวจสอบและติดตามจากเจ้ าหน้ าทีของกรมปศุสตั ว์อีกครัง: หนึง
การผลิตสัตว์ ในมุมมองที]เป็ นวิทยาศาสตร์ และธุรกิจ
การผลิ ตสัตว์ มี ความเป็ นวิท ยาศาสตร์ ที เกี ย วข้ องกับการใช้ แ นวความคิด ที เ ป็ นเหตุและผลโดยใช้ หลัก ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ พืน: ฐานมาใช้ ในการปฏิบตั ิ วิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึ :นในระหว่างการเลีย: งสัตว์ ทั :งนี :ระบบฐานข้ อมูลทีดี
และถู ก ต้ องจะช่ ว ยให้ การวิ เ คราะห์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญหา รวมทั ง: การวางแผนการปฏิ บัติ ง านของฟาร์ ม เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึน: อย่างไรก็ตามเป้ าหมายทีสําคัญทีสุดของการปศุสัตว์คือการทํากําไรต่อหน่วยให้ สูงสุดเท่าทีโอกาสจะ
อํานวย การจัดการให้ สตั ว์มีประสิทธิภาพการผลิตทีเหมาะสมต่อเหตุการณ์ด้วยต้ นทุนการผลิตทีตํากว่าอาจจะช่วยให้ มีผลกําไร
มากกว่าการผลิตสัตว์ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ด้วยต้ นทุนทีแพงกว่า
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การผลิตสัตว์ ในมุมมองที]เป็ นวิทยาศาสตร์
การเลี :ยงสัตว์นั :นเป็ นทั :งวิทยาศาสตร์ (sciences) และศิลป์ (arts) อย่างไรก็ตามศิลปะของการเลี :ยงสัตว์ก็มีทีมาจาก
การเฝ้ าสังเกตพฤติกรรมของตัวสัตว์ (animal behavior) ซึง เป็ นศาสตร์อย่างหนึง ในแขนงวิชาสัตวศาสตร์ เช่นกัน การรวมความ
เป็ นวิท ยาศาสตร์ แ ละศิล ป์ เข้ าด้ วยกันก่ อ ให้ เกิ ดความรู้ ความเข้ าใจในกลไกของการเจริ ญ เติ บโต การให้ ผ ลผลิต รวมทัง:
พฤติกรรมการแสดงออกของตัวสัตว์ในสถานการณ์ต่างๆเป็ นอย่างดี ซึงเป็ นคุณลักษณะทีบคุ ลากรทีเกียวข้ องโดยตรงกับตัว
สัตว์จําเป็ นต้ องมี
วิทยาศาสตร์ ทีเกียวข้ องโดยตรงกับการเลี :ยงสัตว์เกียวข้ องกับการใช้ แนวความคิดทีมีเหตุมีผล (logics) โดยใช้ หลัก
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ พื :นฐานได้ แก่ คณิตศาสตร์ (mathmatics) ชีววิทยา (biology) สัตววิทยา (zoology) เคมี (chemistry)
ชีวเคมี (biochemistry) พันธุศาสตร์ (genetics) ฟิ สิกส์ (physics) และสถิติ (statistics) รวมทั :งหลักทางด้ านวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ได้ แก่ การปรับปรุงพันธุ์ (breeding) โภชนาการ (nutrition) สรี รวิทยา (physiology) และพฤติกรรม (behavior) มาใช้
ในการปฏิบตั ิ การวิเคราะห์และการแก้ ไ ขปั ญหาทีเกิดในการเลีย: งสัตว์ การทีบุคลากรทีเกียวข้ องโดยตรงกับการเลี :ยงสัตว์มี
ความสามารถในการใช้ พื :นฐานทางวิทยาศาสตร์ ดงั ทีได้ กล่าวมาอย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้ ฟาร์ มนั :นๆ มีการบริหารและ
จัดการฟาร์ มในรู ปแบบทีทนั และสอดคล้ องต่อสถานการณ์ใ นทุกรู ปแบบโดยไม่ยึดติดกับความเชือหรื อการปฏิบตั ิทีเคยปฏิบตั ิ
ซํ :าๆกันมาจากอดีต
นักสัตวบาลหรื อบุคลากรทีปฏิบตั ิงานในฟาร์ มเป็ นเวลานานๆจะเริ มเคยชินและคุ้นเคยกับการปฏิบตั ิงานทีเป็ นแบบ
แผนเดิ ม ๆ และจะปฏิ เ สธการเปลี ย นแปลงที จ ะเกิ ด ขึน: ในแทบทุก กรณี สื บ เนื อ งจากการยึ ด มัน ในแนวทางปฏิ บัติ แ ละ
ประสบการณ์ในทางลบทีแต่ละบุคคลได้ ประสบมา ยกตัวอย่างเช่นการใช้ ข้าวโพดเป็ นแหล่งของพลังงานในอาหารสุกรมักจะถูก
มองว่าด้ อยกว่าการใช้ ปลายข้ าวสืบเนืองจากการปนเปื อ: นของเชื :อราและสารพิษจากเชือ: ราทีมกั จะพบในข้ าวโพด และยิงสุกรที
กินอาหารทีมีข้าวโพดเป็ นองค์ประกอบเกิดป่ วยหรื อตาย หรื อมีการให้ ผลผลิตทีตําก็จะคิดว่าเป็ นผลมาจากการใช้ ข้าวโพดโดย
อัตโนมัติทัง: นี :ไม่ได้ มีการวิเคราะห์ว่าเป็ นจากสาเหตุดงั กล่าวทีแท้ จริ งหรื อไม่ ดังนั :นฟาร์ มสุกรในอดีตจึงมักจะหลีกเลียงการใช้
ข้ าวโพดในอาหารสัตว์เนืองจากเกิดความกลัวโดยไม่ได้ คํานึงถึงข้ อเท็จจริงของข้ าวโพดและความจริ งทีว่าอุตสาหกรรมสัตว์ปีก
ไม่ว่าไก่เนื :อหรือไก่ไข่มีการใช้ ข้าวโพดในอาหารสัตว์ในปริมาณทีสงู มาโดยตลอด จริงอยู่ทีข้าวโพดมีโอกาสทีจะเกิดการปนเปื อ: น
ของเชือ: ราและสารพิษจากเชือ: รา แต่ก็อยู่ในวิสัยที จะจัดการให้ ได้ มาซึงข้ าวโพดทีมีคุณภาพทีดีมากกว่าการที จะปฏิเสธไม่
ยอมรับตั :งแต่แรก การปฏิเสธไม่ใช้ ข้าวโพดและหันมาใช้ ปลายข้ าวนั :นจะส่งผลโดยตรงต่อต้ นทุนการผลิตสุกรขุนกล่าวคือราคา
ส่วนต่างของข้ าวโพดทีถูกกว่าปลายข้ าวเพียงกิโลกรัมละ 1 บาทจะทําให้ ฟาร์ มมีกําไรจากการขุนสุกรหนึงตัวเพิมขึ :นประมาณ
100 บาท ดังนั :นฟาร์มสุกรทีมีขนาดแม่สกุ ร 5,000 ตัวจะให้ ผลผลิตสุกรขุนประมาณ 100,000 ตัวต่อปี การใช้ ข้าวโพดแทนการ
ใช้ ปลายข้ าวจะช่วยให้ มีกําไรในส่วนสุกรขุนเพิมขึ :นอย่างน้ อย 10 ล้ านบาทต่อปี ซึงปั จจุบนั ฟาร์ มสุกรส่วนใหญ่เริ มหันมาให้
ความสําคัญกับการใช้ ข้าวโพดมากขึ :นแต่จากวิกฤติการณ์ด้านวัตถุดิบแหล่งพลังงานในปั จจุบนั ทําให้ ข้าวโพดกลายเป็ นวัตถุดิบ
ทีขาดแคลนทําให้ การใช้ วตั ถุดิบชนิดอืนหรือวัตถุดิบใหม่ๆทีไม่ค้ ุนเคยจะมีความสําคัญมากขึ :นดังเช่นในกรณีของมันสําปะหลัง
กากมันสําปะหลัง กากปาล์มเนื :อใน และกากเบียร์เป็ นต้ น ดังนั :นการยอมรับการเปลียนแปลงโดยใช้ เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ มา
ช่วยในการปฏิบตั ิและแก้ ไขปั ญหาจากการใช้ วตั ถุดิบดังกล่าวให้ สําเร็จลุล่วงไปจะช่วยให้ ฟาร์ มสามารถประสบความสําเร็จและ
อยู่รอดจากวิกฤติการณ์ดังกล่าวไปได้ ดีกว่าทีจะปฏิเสธไม่ยอมรับตัง: แต่แรกและทําให้ ฟาร์ มอยู่ในสภาพทีไม่อาจแข็งขันกับ
ฟาร์มอืนๆ ได้
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การใช้ วิทยาศาสตร์ ในการปฏิบัติ รวมทั :งการวิเคราะห์และการแก้ ไขปั ญหาต่างๆของฟาร์ มนั :นจําเป็ นอย่างยิงทีต้อง
พึง พาข้ อมูลทีถกู ต้ องแม่นยํา การบริหารฟาร์ มให้ ได้ มาซึง ข้ อมูลดังกล่าวจําเป็ นทีฟาร์ มต้ องวางระบบฐานข้ อมูลทีมีประสิทธิภาพ
เป็ นปัจจุบนั และน่าเชือถือ ซึง ในปั จจุบนั มีโปรแกรมทีช่วยในเรื องฐานข้ อมูลและการจัดการฟาร์ มมากมายหลายโปรแกรมอาทิ
เช่น Pig’s Champ หรื อหมอหมู ในสุกร และ Dairy’s Champ ในโคนมเป็ นต้ น โปรแกรมเหล่านี :ช่วยให้ ทางฟาร์ มสามารถได้
ข้ อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิทีเป็ นปั จจุบนั และทันต่อเหตุการณ์สามารถนําไปใช้ ในการติดตาม ประเมิน และวางแผนการบริ หาร
และจัดการฟาร์ มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการใช้ ประโยชน์จากโปรแกรมดังกล่าวมักถูกจํากัดอยู่เพียงบุคคลไม่กี
คนสําหรับใช้ เป็ นข้ อมูลทีสนับสนุนผลการดําเนินงานฟาร์ มทีผ่านมา สําหรับการนําไปใช้ เพือการวิเคราะห์ การแก้ ไขปั ญหาทั :ง
ในส่วนทีเป็ นปั จจุบนั และในอนาคตรวมทั :งการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการเข้ าถึงข้ อมูลและดึงข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์ไป
ใช้ ในการบริ หารและจัดการฟาร์ มยังอยู่ในเกณฑ์ทีน้อยมาก สําหรับฟาร์ มทีไม่ได้ ใช้ โปรแกรมสําเร็จรู ปในการบริ หารข้ อมูลก็
สามารถได้ มาซึง ข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์เช่นกันจากการใช้ การบันทึกด้ วยมือโดยบุคลากรอย่างเป็ นระบบเพือให้ ได้ ข้อมูลระดับ
ปฐมภูมิทีถกู ต้ องหลังจากนั :นมีการแปลงข้ อมูลให้ เป็ นข้ อมูลระดับทุติยภูมิทีสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการบริหารและจัดการ
ฟาร์มต่อไป
การผลิตสัตว์ ในมุมมองที]เป็ นธุรกิจ
เป้ าหมายทีสําคัญของการเลี :ยงสัตว์ทีเป็ นการค้ าได้ แก่การทํากําไรต่อหน่วยให้ สูงสุดเท่าทีโอกาสจะอํานวย กําไรจาก
การดําเนินธุรกิจปศุสตั ว์มาจากรายได้ จากการจําหน่ายผลิตผลและต้ นทุนในการผลิตผลผลิตนั :นๆ เป็ นความจริงทีว่าการผลิต
สัตว์ให้ มีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด (maximize performance) เช่นมีการเจริญเติบโตต่อวัน (average daily gain, ADG) ที
สูง และมีประสิทธิภาพการแลกอาหารเป็ นผลผลิต (feed conversion rate, FCR) ทีดีนัน: อาจจะไม่ให้ กําไรทีดีทีสุด แต่การ
จัดการให้ สตั ว์มีประสิทธิภาพการผลิตทีเหมาะสมต่อเหตุการณ์ (optimize performance) ด้ วยต้ นทุนการผลิตทีตํากว่าจะช่วย
ให้ ได้ กําไรทีดีกว่า ดังนั :นในปั จจุบนั การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิงต้ นทุนด้ านอาหารทีจดั เป็ นต้ นทุนการผลิตที
สูงทีสุดจึงให้ ความสนใจต่อค่าต้ นทุนค่าอาหารในการแลกเปลียนเป็ นผลผลิต (feed cost per gain, FCG) มากกว่าทีจะ
พิจารณาถึงค่าประสิทธิ ภ าพการแลกอาหารเป็ นผลผลิต (FCR) ดังเช่นในอดี ต ซึงหมายความว่าเราสามารถให้ สัตว์มีการ
เจริ ญเติบโตทีช้าลงกว่าปกติและมีการใช้ อาหารในปริมาณทีมากกว่าเดิมได้ ตราบทีต้นทุนรวมค่าอาหารยังตํากว่าเดิมเป็ นต้ น
อนึง การผลิตสัตว์โดยให้ มีประสิทธิภาพการผลิตทีเหมาะสมต่อเหตุการณ์นั :นจะใช้ ได้ ดีในสภาวการณ์ทีวตั ถุดิบอาหารหลักเกิด
การขาดแคลนหรื อมีราคาทีสูงกว่าปกติมาก
การบริ หารและจัดการฟาร์ มโดยแบ่งส่วนของฟาร์ มออกเป็ นส่วนทํากําไร (profit center) และส่วนต้ นทุน (cost
center) จะช่วยให้ การผลิตสัตว์นั :นมีลกั ษณะทีเป็ นธุรกิจการค้ ามากขึ :น อาทิเช่นในธุรกิจสุกรสามารถแบ่งส่วนของสุกรอนุบาล
(ในกรณีขายลูกสุกรอนุบาล) หรื อสุกรขุนเป็ นส่วนทีทํากําไรดังนั :นบุคลากรในส่วนนี :ต้ องมีบทบาทในการจัดการให้ สุกรในความ
รับผิดชอบทํารายได้ ให้ แก่ฟาร์ มให้ สงู ทีสดุ เท่าทีจะทําได้ ไม่วา่ จะเป็ นการลดอัตราการสูญเสีย การสร้ างความสมําเสมอของสัตว์
ในโรงเรื อนหรื อคอก การทําให้ สุกรมีการเจริ ญเติบโตตามเกณฑ์โดยทียังสามารถควบคุมหุ่นหรื อคุณภาพซากได้ อยู่เป็ นต้ น
ในขณะทีส่วนของสุกรพันธุ์เป็ นส่วนต้ นทุนของฟาร์มทีต้องบริหารและจัดการให้ ได้ สกุ รหย่านมทีมีต้นทุนตําทีสดุ โดยการทําให้ ได้
ลูกสุกรแรกคลอดมีชีวติ สูงทีสดุ มีอตั ราการสูญเสียของลูกสุกรก่อนหย่านมทีตําทีสดุ ส่งผลให้ ได้ จํานวนลูกสุกรหย่านมทีสูงทีสุด
การแบ่งส่วนของฟาร์ มในรูปแบบดังกล่าวจะช่วยให้ การบริ หารงานฟาร์ มเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั :งตัวบุคลากรเองในส่วน
ต่างๆ ก็มีความเข้ าใจในบทบาทของตัวเองเป็ นอย่างดีและพร้ อมทีจะรับการประเมินผลงานตามลักษณะงานทีได้ รับมอบหมาย
เหมาะสมกว่าแนวคิดทีให้ ทกุ ส่วนของฟาร์ มเป็ นส่วนทํากําไรและประเมินผลงานของบุคลากรในทุกส่วนโดยใช้ กําไรเป็ นทีตั :งซึง
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จะทําให้ ขาดการประสานงานทีดีในระหว่างส่วนต่างๆเพราะทุกฝ่ ายต่างหวังผลทีเป็ นเลิศในส่วนทีตนเองรับผิดชอบอยู่เท่านั :น
โดยขาดความสนใจในภาพรวมของฟาร์ ม
โดยสรุ ปการผลิตสัตว์นัน: สามารถพิจารณาออกได้ เป็ นสองมุมมอง ได้ แก่มุมมองที เป็ นวิทยาศาสตร์ และมุมมอง
ทางด้ านธุรกิจ มุมมองทางวิทยาศาสตร์ เป็ นมุมมองทีพจิ ารณาถึงการเพิมสมรรถภาพการผลิตของสัตว์ให้ มากทีสุด (maximize
performance)โดยไม่ได้ มีการนําส่วนของต้ นทุนการผลิตหรื อเงือนไขทางการค้ าต่างๆ เข้ ามาเป็ นองค์ประกอบแต่อย่างใด ซึง
ต่างจากมุมมองทางธุรกิจทีม่งุ เน้ นสมรรถภาพการผลิตทีเหมาะสม (Optimize performance) ทีม่งุ สู่การได้ ผลตอบแทนทีสูงสุด
ต่อหน่วยการลงทุน
บทสรุ ป
การผลิตสัตว์ในอนาคตเป็ นเรื องทีผ้ เู กียวข้ องทั :งหมดไม่ว่าจะเป็ นองค์กรและบุคลากรทีเกียวข้ องในภาคการผลิต หรื อ
องค์กรและบุคลากรในภาคการศึกษาทางด้ านนี :จําเป็ นต้ องตระหนักและปรับทรรศนะมิติให้ สอดคล้ องกับพลวัตรของปั จจัยการ
ผลิตต่างๆทีเปลียนไปอย่างรวดเร็ว นัน หมายความว่าบุคลากรทีอยู่ในแวดวงของการผลิตสัตว์ต้องเป็ นบุคลากรทียอมรับต่อการ
เปลียนแปลงทั :งในด้ านแนวคิดและแนวปฏิบตั ิ กระบวนการผลิตบัณฑิตในสาขาสัตวบาลและสัตวศาสตร์ ควรนําไปสู่การสร้ าง
บัณฑิตทีมีแนวคิดเป็ นวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบและมี
ประสิทธิภาพตามเงือนไขของสถานะการณ์ในขณะนั :น
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