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กระบวนทรรศน์ใหม่ในการผลิตสัตว์ 
ผศ.ดร. เสกสม อาตมางกรู1 

คํานํา 

ปัจจยัที�สําคญัในการผลิตสตัว์แบ่งออกได้เป็นปัจจยัภายในที�ทางฟาร์มสามารถควบคมุได้ (intrinsic หรือ direct 
factors) และปัจจยัภายนอกที�ทางฟาร์มไมส่ามารถควบคมุหรือจดัการได้ (extrinsic หรือ indirect factors)  โดยปัจจยัในการ
ผลติสตัว์ทั :งสองชนิดมีคณุลกัษณะที�เหมือนกนัอยู่ประการหนึ�งได้แก่คุณสมบตัิที�มีความเป็นพลวตัรในตวัเอง ปัจจยัภายในที�
สําคญัต่อการผลติสตัว์ประกอบไปด้วย พนัธุกรรมและการจดัการทางด้านพนัธุกรรมการจดัการทางด้านโภชนาการ การจดัการ
สภาพแวดล้อม การจดัการเลี :ยงด ู และการจดัการสขุภาพสตัว์ ปัจจยัภายในเหล่านี :ป็นปัจจยัที�สําคญัและเกี�ยวข้องโดยตรงกบั
กระบวนการผลิตสตัว์ให้มีประสทิธิภาพ และเป็นปัจจยัที�สามารถควบคมุได้โดยตรงผ่านการบริหารและจดัการทางด้านสตัว
ศาสตร์ที�ดีนอกเหนือจากปัจจยัภายในที�มีผลต่อการผลิตสตัว์แล้ว ในปัจจบุนัเรายงัต้องให้ความสําคญักบัปัจจยัภายนอกที�
ส่งผลกระทบต่อการผลิตสตัว์ด้วยเช่นกนั ซึ�งได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจและภมูิอากาศ ความวิตกกงัวลทางด้านโภชนาการ และ
ความปลอดภยัในการบริโภคของผู้บริโภค การเลี :ยงสตัว์กบัปัญหาสงัคมและสภาพแวดล้อม เงื�อนไขทางการค้ากฎ ระเบยีบ 
และมาตรฐานต่างๆในการผลติสตัว์ ปัจจยัเหล่านี :ล้วนจะมีผลให้รูปแบบของการเลี :ยงสตัว์เปลี�ยนไปจากเดิม ดงันั :นจึงเป็นสิ�ง
สําคญัและจําเป็นที�ผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัการเลี :ยงสตัว์จะต้องให้การรับรู้และให้ความสําคญักบัปัญหาเหล่านี :และเตรียมตวัสําหรับ
การเปลี�ยนแปลงในอนาคตต่อไป 

ในทศันมิตขิองการผลติสตัว์นั :น  เราสามารถพิจารณาการผลิตออกได้เป็นสองมมุมอง ได้แก่มมุมองที�เป็น
วิทยาศาสตร์และมมุมองทางด้านธุรกิจ มมุมองทางวิทยาศาสตร์เป็นมมุมองที�พจิารณาถงึการเพิ�มสมรรถภาพการผลิตของสตัว์
ให้มากที�สดุโดยไม่ได้มีการนําส่วนของต้นทนุการผลิตหรือเงื�อนไขทางการค้าต่างๆเข้ามาเป็นองค์ประกอบแต่อย่างใด ซึ�งต่าง
จากมมุมองทางธุรกิจที�มุ่งเน้นสมรรถภาพการผลิตที�เหมาะสมที�มุ่งสู่การได้ผลตอบแทนที�สูงสดุต่อหน่วยการลงทนุเป็นสําคญั 

 
ปัจจัยภายในของการผลติปศุสัตว์และพลวัตรของปัจจัย 

ปัจจัยภายในที�สําคัญต่อการผลิตสัตว์อนัได้แก่ พนัธุกรรมและการจัดการทางด้านพันธุกรรม การจัดการทางด้าน
โภชนาการ การจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการเลี :ยงดู และการจัดการด้านสุขภาพของตัวสัตว์นั :นมีความสําคัญและมี
ความสัมพันธ์ที� เกี�ยวข้องซึ�งกันและกันโดยสัตว์แต่ละตัวจะมีพันธุกรรมที�แตกต่างกันในการกําหนดความสามารถที�จะ
เจริญเติบโตรวมทั :งการให้ผลผลิตและการกําหนดองค์ประกอบของร่างกาย  เช่นปริมาณของเนื :อแดง ผลผลิตไข่ หรือผลผลิต
นํ :านมเป็นต้น ดงันั :นในการทําให้สตัว์สามารถแสดงออกซึ�งศกัยภาพทางพนัธุกรรมที�มีอยู่ได้อย่างเต็มที�จําเป็นที�สตัว์ต้องได้รับ
สารอาหารในปริมาณที�ร่างกายต้องการต่อการดํารงชีพ การซ่อมแซมส่วนที�สึกหรอ และเพื�อการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที�
พันธุกรรมของสัตว์ตัวนั :นๆได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอื�นๆอีกหลายปัจจัยที�ทําให้สัตว์ไม่สามารถแสดงออกซึ�ง
ศกัยภาพทางพนัธุกรรมอย่างเต็มที�ได้ไม่ว่าจะเป็น (1) การที�สตัว์ได้รับโภชนะในปริมาณที�ไม่ถึงเกณฑ์ความต้องการของตวัสตัว์
เอง (อาจเกิดจากปัญหาความเข้มข้นของโภชนะในอาหารหรือปริมาณอาหารที�สัตว์กินได้ในแต่ละวัน)  (2) สัตว์อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที�ไม่เหมาะสม เช่นอยู่ในสภาพอากาศที�ร้อนและชื :นซึ�งมีผลทําให้สตัว์ระบายความร้อนได้ไม่ดี ส่งผลให้มีการกิน
อาหารได้น้อยลง หรือการที�อากาศภายในโรงเรือนไม่มีการหมุนเวียนหรือมีปริมาณออกซิเจนที�ตํ�ากว่าความต้องการใน
กระบวนการเมแทบอลิสมของตัวสัตว์เอง (3) การจดัการเลี :ยงดูที�ไม่เหมาะสม เช่นมีการเลี :ยงสัตว์ในปริมาณที�แออดัทําให้มี
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ปัญหาในเรื�องการแก่งแย่งอาหาร อากาศ และพื :นที�ที�อยู่อาศัยเป็นต้น และ (4) ปัญหาสุขภาพของสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
ปัญหาในระบบทางเดินหายใจของตวัสตัว์ซึ�งจะส่งผลทั :งทางตรงและทางอ้อมต่อการใช้ประโยชน์ได้ของอาหารและออกซิเจนใน
ระดับเซลของตัวสัตว์ ดังนั :นจะเห็นได้ว่าการที�สัตว์จะสามารถแสดงออกซึ�งศักยภาพทางพันธุกรรมได้อย่างเต็มที�นั :น 
นอกเหนือจากโภชนะที�สตัว์ต้องได้รับในปริมาณที�เหมาะสมแล้ว การจดัการเลี :ยงดูที�เหมาะสม การจดัการเรื�องสภาพแวดล้อมที�
สตัว์อาศยัอยู่อย่างถูกวิธี รวมทั :งการจัดการในด้านสุขภาพสตัว์ที�ถูกต้องก็จัดเป็นปัจจัยที�สําคญัที�ผู้ เลี :ยงจะละเลยไม่ได้เช่นกนั
ปัจจยัภายในเหล่านี :ล้วนเป็นปัจจยัที�สําคญัและเกี�ยวข้องโดยตรงกบักระบวนการผลิตสตัว์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจยัที�
สามารถควบคมุได้โดยตรงผ่านการบริหารและจดัการทางด้านสตัวศาสตร์ที�ดี 

 

พันธุกรรมและการจัดการทางพันธุกรรม 

พนัธุกรรมของสตัว์มีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลาเริ�มต้นอย่างช้าๆจากอดีตกาลที�สัตว์ผ่านกระบวนการคดัเลือกและ
เปลี�ยนแปลงพนัธุกรรมโดยวิธีทางธรรมชาติ มาจนถึงปัจจุบนัที�มนุษย์มีส่วนอย่างมากในการเข้าไปปรับปรุงและเปลี�ยนแปลง
พนัธุกรรมอย่างรวดเร็วเพื�อให้ได้สตัว์ที�เป็นที�ต้องการของอตุสาหกรรม ดงัจะเห็นได้จากการเปลี�ยนแปลงพนัธุกรรมของสตัว์ที�มี
แนวโน้มสะสมไขมนัสูงมาเป็นสตัว์ที�มีการสะสมเนื :อแดงที�สูงและมีการสะสมไขมันในปริมาณที�ตํ�าแทน  การเปลี�ยนแปลงทาง
พนัธุกรรมในทิศทางดงักล่าวเกิดขึ :นตลอดเวลาในแต่ละฟาร์มแต่จะเกิดขึ :นอย่างรวดเร็วหรือช้าก็ขึ :นอยู่กบัความเข้มข้นของการ
คดัเลือกและการวางแผนการผสมพนัธ์ุ ดงันั :นผู้ เลี :ยงสตัว์ต้องเข้าใจพื :นฐานทางพนัธุกรรมของสตัว์ในฟาร์มของตวัเองเป็นอย่าง
ดีเพื�อที�การจดัการทางด้านโภชนาการและอื�นๆจะเป็นไปอย่างถกูต้องสอดคล้องกบัพนัธุกรรมและต้นทนุการผลิตที�ควรจะเป็น   

 
กระบวนการในการปรับปรุงพนัธ์ุสตัว์สามารถกระทําได้หลากหลายวิธีขึ :นอยู่กบัชนิดของสตัว์และวัตถปุระสงค์ของ

การผลติ ทั :งนี :สามารถสรุปได้โดยสงัเขปดงันี : 
1. การปรับปรุงพันธุกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (Genetic improvement to fit environment) การ

ปรับปรุงในลักษณะเช่นนี :มกันิยมใช้ในการปรับปรุงสัตว์พื :นเมืองที�มีความสามารถในการดํารงชีวิตในสภาพแวดล้อมและเชื :อ
โรคที�ปรากฏในประเทศไทยให้มีความสามารถหรือประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตที�ดีขึ :น ยกตวัอย่างเช่น การปรับปรุงพนัธ์ุโคนม
ลกูผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียน-พื :นเมืองในระดบัสายเลือดต่างๆ (upgrading), การปรับปรุงพนัธ์ุโคเนื :อกําแพงแสนที�ใช้หลกัการผสม
ข้ามพันธ์ุระหว่างโคพันธุ์ชาร์โรเลส บราห์มัน และพื :นเมือง ผ่านกระบวนการคัดเลือกพันธุ์ที�เข้มข้น (crossbreeding and 
intensive selection and breeding program), หรือการปรับปรุงพนัธ์ุไก่ลกูผสมสามสายเลือด โรดไอแลนด์เรด บาร์พลีมธัร็อค 
และพื :นเมือง (crossbreeding) เป็นต้น สัตว์ที�ได้จากพื :นฐานการปรับปรุงพันธุ์แบบนี :จะมีความสามารถในการดํารงชีวิตใน
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ดีกว่าสตัว์ที�มีพนัธุกรรมจากต่างประเทศโดยตรง 

2. การปรับปรุงพันธ์ุโดยไม่ใช้พันธุกรรมจากสัตว์พื Uนเมือง (Environment management to fit genetic)  แต่
จะใช้พนัธุกรรมจากต่างประเทศทั :งหมดโดยจะใช้วิธีการปรับสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกบัพนัธุกรรมนั :นๆซึ�งส่วนใหญ่
จะมาจากเขตที�มีภมูิอากาศหนาวหรืออบอุ่น พนัธุกรรมเหล่านี :จะมีการนําเข้าจากต่างประเทศในรูปตวัสตัว์หรือใช้วิธีการนําเข้า
นํ :าเชื :อแช่แข็ง (frozen semen) หรือนํ :าเชื :อสด (fresh semen) การปรับปรุงพนัธ์ุในกรณีนี :อาจจะเป็นการรักษาพนัธุกรรมของ
พนัธ์ุนั :นๆให้บริสุทธิZโดยผสมเฉพาะในพนัธ์ุหรือสายพนัธ์ุของตวัเองเท่านั :น (purebred) แต่ทั :งนี :ต้องระวงัในเรื�องการผสมเลือด
ชิด (inbreeding) ซึ�งเกิดจากการใช้สตัว์ที�มีความเกี�ยวโยงในพนัธุกรรมมาผสมกนั หรือการผสมข้ามระหว่างพนัธุ์หรือสายพนัธ์ุ 
(crossbreeding) เพื�อใช้ประโยชน์จากการเกิดลกัษณะที�ดีเด่นเหนือพ่อแม่ในรุ่นลูก (heterosis or hybrid vigor) การจดัการ
พนัธุกรรมโดยวิธีนี :มกัเป็นที�นิยมในอตุสาหกรรมสุกรที�มีการผลิตสุกรพนัธุ์แท้เพื�อใช้เป็นปู่ ย่าพนัธ์ุ หรือพ่อแม่พนัธ์ุทั :งที�เป็นพนัธ์ุ
แท้และลูกผสม เช่นพันธ์ุแท้ดูรอค, เพียเทรน, ลาร์จไวท์ (ยอร์คเชียร์), แลนด์เรซ หรือลูกผสมลาร์จไวท์-แลนด์เรซ, ดูรอค- 
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เพียเทรน เป็นต้น สตัว์เหล่านี :จะมีประสิทธิภาพในการผลิตที�ดีกว่าสตัว์พื :นเมืองมากแต่จะมีปัญหาในการปรับตวัและดํารงชีวิต
อยู่ในสภาพแวดล้อมที�ร้อนและชื :นของประเทศไทย ดังนั :นจําเป็นต้องมีการปรับสภาพแวดล้อมที�สัตว์อาศัยอยู่ให้มีความ
เหมาะสมกบัพนัธุกรรมมากที�สดุ เช่นเลี :ยงสตัว์ดงักล่าวในโรงเรือนในระบบไอระเหย (evaporative cooling house) หรือในห้อง
ปรับอากาศ (Air-conditioning room) สําหรับสตัว์ที�มีคณุค่าทางพนัธกุรรมสงูเช่นพ่อพนัธุ์แท้เป็นต้น 

3. การใช้สายพันธ์ุสังเคราะห์ (Synthetic breed) ซึ�งเป็นการใช้สายพนัธ์ุจากต่างประเทศทั :งหมดในรุ่นทวดพนัธ์ุ 
(great grand Parent) ปู่ ย่าพันธ์ุ (grand parent)  และพ่อแม่พนัธุ์ (parent) ในรูปพนัธุ์แท้หรือลูกผสม มาผสมให้ได้ลูกผสม
หลากหลายสายพนัธ์ุ (hybrid) เพื�อเลี :ยงในการให้ผลผลิตขั :นสุดท้าย วิธีการดังกล่าวนิยมใช้ในอุตสาหกรรมไก่เนื :อ (Arbor 
acres, Ross, Cobb เป็นต้น), ไก่ไข่ (Isa brown, Dekalb Warren, Hisex, Babcock, Shaver เป็นต้น), และในสุกร (PIC, 
Hypor เป็นต้น) การใช้สตัว์ในกลุ่มนี :จําเป็นต้องพึ�งการนําเข้าพนัธุกรรมในระดบัปู่ ย่าพนัธ์ุ และพ่อแม่พนัธ์ุเป็นระยะๆตลอดเวลา
เนื�องจากผู้ เลี :ยงไม่สามารถผลิตหรือขยายพ่อแม่พนัธ์ุได้ด้วยตนเองจากเงื�อนไขรูปแบบของการผลิตวิธีนี : นอกจากนี :สตัว์ในกลุ่ม
นี :จําเป็นต้องมีการจดัการสภาพแวดล้อมที�ดีเช่นเดียวกบัในกรณีการปรับปรุงพนัธ์ุโดยไม่ใช้พนัธุกรรมจากสตัว์พื :นเมืองเพื�อให้ได้
ประสิทธิภาพการให้ผลผลิตเป็นไปตามพนัธุกรรมที�กําหนด 

4. การใช้การดัดแปรทางพันธุกรรม (Genetic modification) ในปัจจุบนัมีการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ในการปรับปรุงทางด้านพันธุกรรมของสัตว์มากขึ :นไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการCloning และเทคนิคทางพนัธุวิศวกรรม (genetic 
engineering) ซึ�งยงัอยู่ในขั :นการศกึษาวิจยัเป็นส่วนใหญ่  

 
ภาพที�1  แพะที�ได้จากกระบวนการ cloning ซึ�งจะมีลกัษณะทางพนัธุกรรมเหมือนสตัว์ต้นแบบ 

 
ภาพที� 2  สกุรที�มีการดดัแปรทางพนัธุกรรมเพื�อให้มีความสามารถในการผลติเอ็นไซม์ไฟเตสได้สกุรดงักล่าวจะมีลกัษณะของ

จมกูและกีบเท้าที�มีสีเหลือง (ตวัซ้ายมือ) ในขณะที�สกุรปกติ (ตวัขวามือ) จะมีสีชมพ ู
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การปรับปรุงพนัธ์ุโดยเทคนิคดงักล่าวนี :สามารถให้ผลทางพนัธุกรรมตามความคาดหวงัได้อย่างแน่นอนและในเวลา
อนัรวดเร็วแต่จะมีต้นทุนในการผลิตที�สูงและอาจจะได้รับกระแสการต่อต้านจากสงัคมโดยทั�วไป ตัวอย่างที�เป็นรูปธรรมของ
เทคนิคเหล่านี :ได้แก่การปรับปรุงทางพนัธุกรรมให้สุกรมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในรูปไฟเตท (phytate 
phosphorus) จากวตัถดุิบอาหารจากพืชได้โดยสอดแทรกสารพนัธุกรรมที�ควบคุมการสร้างเอ็นไซม์ไฟเตส (phytase) ลงไปใน
ตัวสัตว์ ทําให้ช่วยในการลดการใช้ฟอสฟอรัสในรูปอนินทรีย์ในอาหารสุกรและช่วยลดปัญหามลภาวะที�เกิดจากการขับ
ฟอสฟอรัสส่วนเกินออกจากร่างกายลงสู่แหล่งดินและนํ :ารอบฟาร์ม 

จากกระบวนการจดัการและปรับปรุงพนัธ์ุสตัว์ของแต่ละฟาร์มดงัที�กล่าวมานั :น มีข้อสงัเกตอยู่ 2 ประการที�นกัสตัว
บาลและผู้ เกี�ยวข้องควรจะทราบและถือปฏิบตัิได้แก่ 

(1) ในปัจจุบนัพันธุกรรมของสัตว์ในฟาร์มเป็นอย่างไร และเรามีการจัดการไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาการ สภาพแวดล้อม 
การจดัการเลี :ยงดู และการจดัการสุขภาพของสตัว์ให้สอดคล้องและถูกต้องกบัพนัธุกรรมที�เรามีอยู่แล้วหรือยงั ยกตวัอย่างเช่น
สายพันธ์ุสุกรที�มีการเจริญเติบโตและยังคงมีการสร้างกล้ามเนื :อที�นํ :าหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม จะมีความต้องการใน
กระบวนการจัดการทางด้านโภชนาการไม่ว่าจะเป็นในด้านความเข้มข้นของโภชนะในอาหารหรือการจัดการในด้านการให้
อาหารที�แตกต่างจากสายพนัธ์ุที�มีการสร้างกล้ามเนื :อได้ถงึที�นํ :าหนกั 80 กิโลกรัมเท่านั :นเป็นต้น 

(2) พนัธุกรรมของสตัว์ภายในฟาร์มมีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลาซึ�งการเปลี�ยนแปลงอาจเกิดขึ :นเร็วหรือช้า ขึ :นอยู่กบั
ความเข้มข้นของการคดัเลือกและการวางแผนการผสมพนัธ์ุของฟาร์มเองหรือจากโปรแกรมการปรับปรุงพนัธ์ุ ในกรณีสายพนัธ์ุ
สงัเคราะห์ ดงันั :นการยดึมั�นในระบบโภชนาการ สภาพแวดล้อม การจดัการเลี :ยงด ูและการจดัการสุขภาพของสตัว์ที�เคยประสบ
ความสําเร็จในอดีตอาจจะใช้ไม่ได้ในปัจจบุนัหรืออนาคตก็ได้ซึ�งตวัอย่างที�เห็นได้ชดัในกรณีนี :ได้แก่โปรแกรมการจดัการทางด้าน
โภชนาการของไก่เนื :อที�มีอายใุนการเลี :ยงที�สั :นลงแต่ยงัคงให้นํ :าหนกัตวัที�เท่าเดิม ทําให้จําเป็นต้องมีการปรับชนิดของอาหารจาก 
3 ชนิดได้แก่อาหารไก่เล็ก รุ่น และ ระยะสุดท้ายไปเป็นอาหาร 4 หรือ 5 ชนิด ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการเลี :ยงมาก
ยิ�งขึ :น หรือในกรณีที�ยังต้องการใช้อาหารเพียง 3 ชนิดดังเช่นในอดีตก็อาจต้องมีการปรับระดับของโภชนะให้สอดคล้องกับ
ศกัยภาพในการเจริญเติบโตให้มากขึ :น 

 
การจัดการทางด้านโภชนาการ 
ในการแสดงออกซึ�งศกัยภาพทางพนัธุกรรมอย่างเต็มที�โดยเฉพาะอย่างยิ�งสัตว์ที�มีพันธุกรรมที�โตเร็วและมีการสร้าง

เนื :อแดงที�มากนั :นสตัว์จําเป็นต้องมีความต้องการโภชนะในปริมาณที�มากขึ :นโดยเฉพาะอย่างยิ�ง โปรตีน กรดอะมิโน พลังงาน  
ไวตามิน และแร่ธาตุชนิดต่างๆ ทั :งนี :เนื�องจากสตัว์ที�โตเร็ว และมีการสะสมเนื :อแดงในปริมาณที�มากขึ :นนั :นเป็นผลเนื�องมาจาก
การเพิ�มอตัราการสังเคราะห์และการสะสมโปรตีนที�มากขึ :นจึงเป็นเรื�องที�สําคญัในการจัดหาโภชนะต่างๆเหล่านี :ป้อนให้แก่เซล
ในปริมาณที�เหมาะสม นอกจากนี :การปรับปรุงทางด้านพันธุกรรมให้สัตว์มีการเจริญเติบโตที�เร็วและมีคุณภาพซากที�ดีนั :นมี
แนวโน้มที�จะทําให้สตัว์ลดการกินอาหารลงจงึควรพิจารณาเพิ�มความเข้มข้นของโภชนะ (nutrient density) ไม่ว่าจะเป็นโปรตีน 
พลงังานใช้ประโยชน์ได้ รวมทั :งโภชนะอื�นๆให้มากขึ :น การเพิ�มของโภชนะทุกชนิดในกรณีนี :จะเป็นการเพิ�มโภชนะตลอดระนาบ
ของระดบัโภชนาการ (plane of nutrition) ซึ�งจะไม่ส่งผลเสียต่อสมดุลของโภชนะต่างๆ แตกต่างจากการเพิ�มโภชนะเพียงชนิด
ใดชนิดหนึ�งอันจะก่อให้เกิดการขาดความสมดุลของโภชนะและนําไปสู่การแก่งแย่งในการใช้ประโยชน์ได้ (nutrient 
antagonism) ในภายหลงั 
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อาหารสตัว์โดยทั�วไปเมื�อมีการนําไปใช้ก็ก่อให้เกิดความคาดหวงัว่าสตัว์สามารถนําไปใช้ประโยชน์เพื�อการซ่อมแซม
ส่วนที�สึกหรอของร่างกาย (maintenance), การเจริญเติบโต (growth), การสืบพนัธ์ุ (reproduction) และการให้ผลผลิต 
(production) ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพดงันั :นปัจจยัที�ช่วยทําให้สิ�งต่างๆเหล่านี :บรรลวุตัถปุระสงค์สามารถสรุปได้ดงันี :คือ 

1. ข้อมูลทางด้านคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารวัตถุดิบอาหารแต่ละชนิดที�ถูกเลือกมาใช้ในการ
ประกอบอาหารสตัว์นั :นมีคุณสมบติัแตกต่างกนัออกไปมากมายแต่มีอยู่ลกัษณะหนึ�งที�ทุกวตัถุดิบอาหารมีความคล้ายคลึงกัน
ได้แก่ความแปรปรวนของโภชนะต่างๆที�เกิดขึ :นในวตัถุดิบความแปรปรวนนี :เป็นลักษณะธรรมชาติที�เกิดขึ :นทั :งนี :อาจเนื�องจาก
สายพันธุ์สภาพภูมิประเทศ, สภาพภูมิอากาศ, หรือเป็นลักษณะที�เกิดจากปัญหาทางเทคนิคเช่นการปนปลอมหรือความ
ผิดพลาดในการวิเคราะห์ในห้องปฏิบตัิการเป็นต้น 

จากการที�วตัถุดิบอาหารแต่ละชนิดมีความแปรปรวนในด้านโภชนะต่างๆดงันั :นการติดตามเพื�อให้ได้ข้อมูลทางด้าน
โภชนาการของวตัถุดิบอาหารที�เป็นปัจจุบนัและนําข้อมูลเหล่านั :นมาใช้อย่างมีประสิทธิผลจะทําให้การผลิตอาหารสัตว์เป็นไป
อย่างถกูต้องและแม่นยํามากยิ�งขึ :น 

2. คุณภาพและการจัดการของวัตถุดิบ ในการผลิตอาหารสตัว์ที�ดีนั :นคณุภาพของวตัถุดิบจดัว่ามีส่วนที�สําคญัไม่
ยิ�งหย่อนไปกว่าปัจจยัอื�นๆ การคดัเลือกวตัถุดิบที�มีคณุภาพ มีการปลอมปนหรือปนเปื:อนของวตัถหุรือสารพิษต่างๆในระดบัที�
น้อยที�สุด ตลอดจนความเข้มงวดในกระบวนการเก็บรักษา การจดัการอื�นๆเช่นการโมเ่พื�อให้มีขนาดที�เล็กลง และการนํามาใช้
โดยอาศยัหลกัการ first-in, first-out (FIFO) ก็จะช่วยให้ได้มาซึ�งอาหารสตัว์ที�มีคณุภาพที�ดี 

3. มาตรฐานความต้องการโภชนะของสัตว์จากสภาพการเลี :ยงสตัว์ในปัจจุบนัที�มีการใช้สตัว์ที�มีความแตกต่าง
และหลากหลายทางด้านพันธุกรรมอย่างมากจึงทําให้การกําหนดมาตรฐานความต้องการโภชนะของสัตว์จําเป็นต้องมี
รายละเอียดมากขึ :นทั :งในด้านพนัธ์ุ, สายพนัธ์ุ, ข้อมูลในด้านการเจริญเติบโตและข้อมูลในด้านการให้ผลผลิตเพื�อที�ว่าการผลิต
อาหารจะตอบสนองต่อความต้องการของสตัว์นั :นๆให้มากที�สุดเท่าที�จะทําได้ฟาร์มสัตว์แต่ละแห่งควรมีการศึกษาถึงโปรแกรม
อาหารที�เหมาะสมกบัสตัว์ในฟาร์มของตวัเองอยู่ตลอดเวลาเพื�อให้ได้ซึ�งระดบัโภชนาการที�เหมาะสมและมีต้นทุนที�ตํ�าที�สุดของ
ฟาร์มตวัเอง 

4. การผสมอาหาร กระบวนการผสมอาหารที�ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นลําดับของการใส่วัตถุดิบ การจดัการวัตถุดิบที�
เป็นของเหลว เวลาที�ใช้ในการผสม และโปรแกรมการตรวจสอบคุณภาพของเครื�องผสมที�เป็นประจํา จะช่วยให้ได้มาซึ�งอาหาร
สตัว์ที�คาดหวงัไว้ในสตูรอาหารทกุประการ 

5. ปริมาณการกินอาหารของสัตว์ ในการผลิตอาหารสตัว์เพื�อให้ได้อาหารที�รับประกันว่าสตัว์สามารถได้โภชนะ
ต่างๆครบถ้วนตามความต้องการในแต่ละวนันั :นนอกเหนือจากมาตรฐานความต้องการอาหารสตัว์และคุณค่าทางโภชนาการ
ของวตัถดุิบอาหารแต่ละชนิดที�ทางฟาร์มต้องทราบเป็นอย่างดีแล้วปริมาณการกินอาหารในแต่ละวนัยงัเป็นปัจจัยที�สําคญัที�จะ
บง่ชี :ว่าสตัว์จะได้รับโภชนะต่างๆครบถ้วนตามความต้องการหรือไม่ดงันั :นการติดตามปริมาณการกินอาหารโดยสมํ�าเสมอจะทํา
ให้การผลิตอาหารสตัว์เป็นไปโดยสมบรูณ์ยิ�งขึ :น 

จากปัจจัยต่างๆดังกล่าวสามารถแบ่งโภชนาการของสัตว์ออกได้เป็นสองประเภทได้แก่ โภชนศาสตร์เชิงคุณภาพ 
(qualitative nutrition) ซึ�งได้แก่ ความต้องการโภชนะของสตัว์ในรูปความเข้มข้นที�ปรากฏในอาหาร คุณภาพของวัตถุดิบและ
ความเข้มข้นของโภชนะที�ปรากฏอยู่ และคุณภาพของการผสมอาหาร และ โภชนศาสตร์เชิงปริมาณ (quantitative nutrition)
ได้แก่ปริมาณการกินอาหารของตวัสตัว์ในแต่ละวนัและโปรแกรมการกินอาหารในช่วงระยะเวลาต่างๆที�สอดคล้องกบัพฒันาการ
ของตัวสตัว์ (feeding program) การบริหารและจดัการโภชนาการทั :งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที�ดีจะช่วยให้ศกัยภาพทาง
พนัธุกรรมได้แสดงออกมาอย่างเต็มที�และด้วยต้นทุนการผลิตที�ตํ�า ทั :งนี :เนื�องจากต้นทุนในการผลิตสัตว์โดยทั�วไปจะเป็นต้นทุน
ค่าอาหารประมาณร้อยละเจ็ดสิบถงึแปดสิบ 
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การจัดการสภาพแวดล้อม 
ประเทศไทยเป็นประเทศที�ตั :งอยู่ในเขตสภาพอากาศที�ร้อนและชื :น (tropical conditions) โดยมีอณุหภมูิเฉลี�ยทั�วไป 

(ambient temperature) และความชื :นสมัพทัธ์ (relative humidity) ที�สงู สภาวะดงักล่าวส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการของสตัว์
ในการระบายความร้อนออกจากร่างกาย ดงัตวัอย่างที�เห็นบอ่ยๆในช่วงฤดฝูนที�สตัว์มกัมีปัญหาในด้านความเครียดจากสภาพ
อากาศร้อนชื :น (heat stress) ซึ�งเป็นผลจากการที�สตัว์ไม่สามารถใช้กระบวนการในการระบายความร้อนที�ตวัสตัว์มีอยู่ได้แก่ 
การแผ่รังสี (radiation) การนําความร้อน (conduction) การพาความร้อน (convection) และการใช้ระบบไอระเหย 
(evaporation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั�นเอง ส่งผลให้สตัว์มีอตัราการป่วยและตายที�เพิ�มขึ :นนอกจากนี :ยงัส่งผลโดยตรงต่อ
ความสามารถในการกินอาหารอีกด้วยกล่าวคือสตัว์จะมีการกินอาหารได้น้อยลง ดงันั :นการจดัการในด้านโครงสร้างของฟาร์ม 
รูปแบบของโรงเรือน ระบบระบายความร้อนภายในโรงเรือนรูปแบบต่างๆ ล้วนเป็นกระบวนการหนึ�งในการควบคมุสภาพอากาศ
ร้อนชื :นดังกล่าว  

ในปัจจุบนัการเลี :ยงสตัว์เศรษฐกิจที�สําคญัได้แก่ ไก่เนื :อ ไก่ไข่ และสกุร ได้มีการจดัการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน

เพื�อประสิทธิภาพในการจดัการและควบคุมอณุหภูมิและความชื :นโดยใช้เทคโนโลยีของระบบไอระเหย (evaporative cooling 

house) มาใช้อย่างกว้างขวางซึ�งก่อให้เกิดผลดีในด้านการจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนและยังเป็นการสนับสนุน

มาตรการในการควบคุมโรค (farm bio-security) ทางอ้อมอีกด้วย อย่างไรก็ตามการใช้โรงเรือนโดยอาศยัเทคโนโลยีดงักล่าว

ควรให้ความสําคัญและระมัดระวังต่อการหมุนเวียนของอากาศภายในโรงเรือนหรือการมีปริมาณออกซิเจนที�ตํ�ากว่าความ

ต้องการในกระบวนการการเมแทบอลิสมของตัวสัตว์เอง ดังนั :นการออกแบบโรงเรือนและระบบในการควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื :นจงึต้องให้นํ :าหนกัและความสําคญัต่อปริมาณและขนาดของสตัว์ในโรงเรือนเพื�อให้การคํานวณพื :นที�ของช่องรับอากาศ 

(cooling pad) จํานวนของพดัลม (fans) และความเร็วของลม (air velocity) ภายในโรงเรือนเป็นไปอย่างถูกต้องต่อการ

เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสตัว์ 

หลกัการโดยทั�วไปในการจดัการให้สตัว์ได้อาศยัอยู่ในสภาพแวดล้อมที�เหมาะสมสามารถสรุปโดยสงัเขปดงันี : 
1. การจัดการโรงเรือน (Housing management) โรงเรือนเปิด (open house) ที�มีความเหมาะสมในการเลี :ยงสตัว์

ควรมีการวางทิศของโรงเรือนทอดยาวไปตามทิศตะวนัออก-ตกเพื�อไม่ให้แสงแดดส่องเข้าไปในโรงเรือนได้โดยตรง นอกจากนี :ยงั
ช่วยให้มีการระบายอากาศจากลมธรรมชาติ (ลมตะวนัออกเฉียงเหนือและลมตะวันตกเฉียงใต้) โรงเรือนแต่ละหลังควรมี
ระยะห่างกนัไม่ตํ�ากว่า 30 เมตร สําหรับรูปแบบโรงเรือนที�เป็นที�นิยมได้แก่โรงเรือนหน้าจั�วสองชั :นเนื�องจากมีความสามารถใน
การระบายความร้อนที�ดีกว่า อย่างไรก็ตามความสงูของจั�วต้องกําหนดให้มีความเหมาะสมเพื�อหลีกเลี�ยงการสาดของละอองฝน
เข้าสู่โรงเรือนในฤดูมรสุม ความกว้างของโรงเรือนเปิดทั�วไปมกัจะกําหนดให้อยู่ไม่เกิน 10-12 เมตรเพื�อให้ลมสามารถพดัผ่าน
โรงเรือนได้สะดวก โครงสร้างของหลงัคาที�เป็นสงักะสีหรือกระเบื :องควรมีฉนวนกนัความร้อนที�จะแผ่รังสีเข้ามาในโรงเรือนซึ�ง
อาจจะเป็นการใช้แผ่นฝ้ากนัความร้อนหรือการมงุใบจากใต้หลงัคาเป็นต้น สําหรับหลงัคาที�ทําด้วยวสัดุกลัวาไนซ์ (galvanized 
roof) จะมีความคงทนและป้องกนัความร้อนได้ดีกว่าหลงัคารูปแบบอื�นๆแต่ต้องใช้การลงทุนในเบื :องต้นที�สูงเช่นกนั โรงเรือนที�
เป็นแบบไอระเหย (evaporative cooling house) นั :นจะมีข้อจํากดัในเรื�องที�กล่าวมาที�น้อยกว่า แต่จะมีรายละเอียดเพิ�มในส่วน
การออกแบบพื :นที�บริเวณแผ่นเยื�อกระดาษ (cooling pad) และจํานวนและขนาดของพดัลม (fans) ที�จะใช้เพื�อให้สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิและการไหลเวียนของอากาศอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี :ควรมีการเลือกวัสดุที�จะนํามาใช้เป็นฝ้าและ
ผ้าม่านที�มีความคงทนและและบํารุงรักษาได้สะดวก 
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2. วิธีและอุปกรณ์ในการระบายความร้อนและให้ความอบอุ่นในโรงเรือน นอกเหนือจากการใช้ลมธรรมชาติ
ในการระบายอากาศภายในโรงเรือนแล้วเราสามารถใช้การเสริมอปุกรณ์ในรูปแบบต่างๆเพื�อช่วยให้สตัว์มีการระบายความร้อน
ที�ดียกตวัอย่างเช่นการใช้พัดลมติดตามบริเวณต่างๆของโรงเรือนในตําแหน่งที�สูงกว่าตัวสตัว์และหนัไปในตําแหน่งความยาว
หรือขวางของโรงเรือน หรือการใช้เทคนิคนํ :าหยด (water dripping) ลงบนตวัสตัว์บริเวณกลางตวัแนวไหล่ หรือการพ่นฝอยนํ :า
ภายในโรงเรือน (water spraying) เป็นระยะๆ ซึ�งการใช้เทคนิคที�ใช้นํ :าในรูปแบบต่างๆที�กล่าวมาต้องให้ความระมดัระวงัในเรื�อง
ความเปียกชื :นของพื :นคอกและความชื :นสัมพทัธ์ภายในโรงเรือนด้วย สําหรับโรงเรือนแบบไอระเหยควรมีการตรวจสอบและ
บํารุงรักษาแผ่นเยื�อกระดาษ (cooling pad) และการทํางานของพัดลม (fans) ให้มีความเหมาะสมและใช้การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั :งนี :พดัลมที�ใช้ควรเลือกพดัลมที�สามารถปรับรอบการทํางานโดยอตัโนมตัิตามอณุหภมูิภายในโรงเรือน (inverter 
fans) ซึ�งจะช่วยในเรื�องค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและการควบคมุความเร็วของลมภายในโรงเรือนด้วยนอกเหนือจากการระบายความร้อน
จากโรงเรือนแล้วในบางกรณีเช่นในกรณีลมโกรก ฤดูหนาว หรือในกรณีสัตว์อ่อนที�จําเป็นต้องปรับสภาพแวดล้อมให้มีความ
อบอุ่นนั :น เราจําเป็นต้องเพิ�มอปุกรณ์เพื�อใช้ในการควบคุมสภาวการณ์ดงักล่าวเช่นการติดตั :งผ้าม่านที�เปิดจากบนลงล่างเพื�อ
ช่วยควบคุมให้อากาศสามารถระบายได้ด้านบนแต่ไม่สามารถเข้าไปกระทบตัวสัตว์ได้โดยตรง หรือการสร้างอุปกรณ์กก 
(Brooders) ในรูปแบบต่างๆ ตั :งแต่การใช้ฟางข้าวเป็นวสัดุรองพื :น การทํากล่องกก ไปจนถึงการใช้อุปกรณ์กกเสริมเช่นการใช้
หลอดให้ความร้อนหรือการใช้หวักกแก๊สเป็นต้น 

 
การจัดการเลี Uยงดู 

การเลี :ยงสัตว์ให้มีศักยภาพในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที�สูงนั :น จําเป็นที�ผู้ เลี :ยงต้องให้ความสําคัญในด้าน
คณุภาพของการเลี :ยงเป็นอย่างดี การเลี :ยงสตัว์ในปริมาณที�สูงต่อหน่วยพื :นที� (intensive production) อาจก่อให้เกิดปัญหาใน
เรื�องการแก่งแย่งอาหาร นํ :า อากาศ และพื :นที�ที�อยู่อาศยัของสตัว์ ส่งผลให้เกิดผลเสียทั :งในด้านตวัสัตว์เองและผลเสียทั :งในด้าน
ผลผลิตในภาพรวม ทกัษะและประสบการณ์ของผู้ ที�เกี�ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระดบัผู้จดัการฟาร์ม นกัสตัวบาล นกัสัตวแพทย์ และ
พนักงานอื�นๆในองค์ความรู้พื :นฐานของการเลี :ยงสัตว์รวมทั :งความเข้าใจในตัวสัตว์ของทุกระยะในการเลี :ยงจะช่วยทําให้การ
จัดการเลี :ยงดูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ :น นอกจากนี :สัดส่วนของเจ้าหน้าที�และพนักงานต่อจํานวนสัตว์ที�เลี :ยงให้
เหมาะสมจัดเป็นจุดวิกฤตของการจัดการเลี :ยงดูที�สําคัญอีกประการหนึ�ง การทบทวนและประเมินจํานวนของพนักงานให้
เหมาะสมกบัชนิดของงานและจํานวนสตัว์โดยเฉพาะอย่างยิ�งในสถานการณ์ที�ฟาร์มมีอตัราการขยายตวัที�สูงจึงมีความจําเป็น
เป็นอย่างยิ�งที�ต้องกระทําโดยสมํ�าเสมอเพื�อการรักษาสถานะภาพการผลิตที�ได้มาตรฐานเอาไว้อย่างยั�งยืน 

หลกัในการจดัการเลี :ยงดทีู�ดีโดยทั�วๆไปสามารถสรุปพอสงัเขปดงัต่อไปนี : 
1.  การจัดการเลี Uยงสัตว์แบบเข้าหมดออกหมด (All-in, all-out) ฟาร์มเลี :ยงสัตว์ที�สามารถจดัการการเลี :ยงสตัว์

ในฟาร์มให้มีอายุเดียวกันได้หมดทั :งฟาร์มเช่นในกรณีฟาร์มไก่เนื :อซึ�งเป็นการจัดการเลี :ยงสตัว์ทั :งฟาร์มในระบบเข้าหมดออก
หมดอย่างสมบรูณ์แบบโดยมีการนําลกูไก่เข้าเลี :ยงและจับไก่ใหญ่ออกขายพร้อมกนัในทุกโรงเรือนของฟาร์ม การจัดการแบบนี :
จะช่วยให้การจดัการเลี :ยงด ูประสิทธิภาพการเลี :ยง และการจดัการด้านสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับฟาร์ม
ที�ไม่สามารถจดัการเลี :ยงสตัว์ในรูปแบบดงักล่าวได้เนื�องจากมีความจําเป็นต้องเลี :ยงสตัว์หลายอายุเพื�อให้มีการให้และการขาย
ผลผลิตกระจายไปตลอดทั :งปีดังเช่นในกรณีไก่ไข่นั :นก็สามารถจัดการเลี :ยงดูระดบัฟาร์มให้เป็นกึ�งเข้าหมดออกหมดได้เช่นกัน
โดยเลี :ยงสตัว์ที�มีอายเุดียวกนัหรือรุ่นเดียวกนัในโรงเรือนเดียวกนัเท่านั :นเมื�อจะต้องทําการปลดหรือจําหน่ายสตัว์ออกขายก็ต้อง
ปลดหรือจําหน่ายทั :งหลงั สําหรับในกรณีฟาร์มที�ต้องมีการเลี :ยงสัตว์หลายอายุหมุนเวียนในโรงเรือนต่างๆอยู่ตลอดเวลาดงัเช่น
ในกรณีของฟาร์มสุกรนั :นควรมีการจดัการสตัว์ในระบบสปัดาห์โดยจดัให้สตัว์ชุดสปัดาห์นั :นๆหมนุเวียนไปตามโรงเรือนหรือคอก
ต่างๆทั :งนี :ให้มีการนําเข้าและนําออกพร้อมๆกัน ซึ�งจําเป็นต้องพึ�งทักษะในการบริหารการไหลเวียนของสัตว์ (animal flow 
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management) ของผู้ เกี�ยวข้องเป็นอย่างดี จากที�กล่าวมาจะเห็นว่าการจดัการเลี :ยงสตัว์แบบเข้าหมดออกหมดนั :นเป็นข้อปฏิบตัิ
ที�ทกุฟาร์มและบคุลากรทุกฝ่ายต้องให้ความสําคญัมากที�สุด ถ้าไม่สามารถกระทําได้ในระดบัฟาร์มก็ต้องพยายามทําในระดับ
โรงเรือน หรือในระดบัห้องหรือคอกเป็นลําดบัลงมา การละเลยในข้อปฏิบตัินี :จะนําไปสู่ปัญหาด้านสขุภาพของฟาร์มในรูปแบบที�
เรื :อรังและยากที�จะแก้ไขได้ 

2. การจัดการเลี Uยงดูในสถานการณ์ที]เป็นจริง (real time animal management) ได้แก่การจัดการเลี :ยงดูให้
สอดคล้องกบัพนัธุกรรม โภชนาการ สภาพแวดล้อม และสขุภาพของสตัว์ในฟาร์มในช่วงเวลานั :นๆ ทั :งนี :สืบเนื�องจากการที�ปัจจัย
ต่างๆที�ได้กล่าวมามีการเปลี�ยนแปลงโดยตลอด ดงันั :นการยดึติดในรูปแบบของการจัดการเลี :ยงดูเดิมๆจะทําให้สตัว์ไม่สามารถ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามศกัยภาพที�แท้จริงของตวัสตัว์ได้ ยกตวัอย่างเช่นไก่เนื :อที�มีการปรับปรุงพนัธุกรรมให้เจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วได้เพิ�มขึ :นทุกปี ถ้าการจัดการเลี :ยงดูไม่ว่าจะเป็นในด้านพื :นที�ในการเลี :ยงต่อตัวหรือการจัดการต่อปริมาณและ
คุณภาพของอากาศภายในโรงเรือนไม่มีการปรับปรุงให้ดีขึ :น ไก่เหล่านั :นก็ไม่สามารถมีการเจริญเติบโตตามศักยภาพทาง
พนัธุกรรมได้อย่างแน่นอน  

3. บุคลากรที]มีจํานวนและคุณภาพเหมาะสมกับเนื Uองาน ในการเลี :ยงสตัว์ซึ�งเป็นสิ�งมีชีวิตนั :นคงปฏิเสธไม่ได้ว่า
บุคลากรที�เลี :ยงดูและเกี�ยวข้องจะมีส่วนที�สําคญัในการทําให้สตัว์มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที�มีประสิทธิภาพมากที�สุด 
บุคลากรที�เกี�ยวข้องกับการเลี�ยงสัตว์ทุกคนควรมีคุณสมบัตใินการมีกระบวนการความคิดและการปฏิบัติในแนวทาง
ที�เป็นวิทยาศาสตร์ มีความรอบรู้และประสบการณ์ที�เกี�ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆที�เกี�ยวข้องกับสัตว์รวมทั�งพฤติกรรม
การแสดงออกของสัตว์เป็นอย่างดี (stockmanship) นอกเหนือจากด้านคุณภาพแล้ว จํานวนของบุคลากรก็ล้วนมี
ความสําคัญต่อการดําเนินงานของฟาร์มไม่ยิ�งหย่อนไปกว่ากัน การเลี :ยงสัตว์ในปริมาณที�มากและมีความหนาแน่นสูง
จําเป็นต้องมีบุคลากรในจํานวนที�มากพอเพื�อให้กระบวนการจัดการและเลี :ยงดูเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้ผลตามที�
คาดการณ์ไว้ 

 
การจัดการสขุภาพสัตว์ 

การปศุสัตว์ของประเทศไม่ว่าจะเป็นในระดบัอุตสาหกรรม กึ�งอุตสาหกรรม หรือในระดับครัวเรือนล้วนแต่ประสบ
ปัญหาหรือประสบภยัคกุคามในเรื�องโรคสตัว์ทั :งนั :น โรคดงักล่าวสามารถแบง่เป็น 1) โรคระบาดที�แพร่กระจายไปตามพื :นที�ต่างๆ
ของประเทศตามสภาวการณ์ที�เอื :ออํานวยต่างๆ เช่น โรคปากและเท้าเปื� อย (foot and mouth disease) ในโค กระบือและสุกร
โรคอหิวาต์สุกร (swine fever) โรคไข้หวดันก (avian influenza) เป็นต้น 2) โรคที�ปรากฏและระบาดภายในฟาร์ม เช่น โรคมา
เร็กซ์ (Marek’s disease)ในสัตว์ปีกโรคระบบทางเดินหายใจแบบซบัซ้อนในสุกร (porcine respiratory disease complex)  
เป็นต้น และ3) โรคจากความบกพร่องของกระบวนการเมตาบอลิสมของตัวสตัว์เอง (metabolic disorders) เช่นการตายแบบ
เฉียบพลนัในไก่เนื :อ (sudden death syndrome) อาการท้องมานในไก่เนื :อ (ascites) ลกัษณะเนื :อซีดและแฉะในสุกร (pale, 
soft and exudates) โรคไข้นํ :านม (milk fever) ในโคนมเป็นต้น การจัดการทางด้านสุขภาพต่อกลุ่มโรคดังกล่าวต้องอาศัย
ความรู้ความเข้าใจต่อพยาธิสภาพของโรครวมทั :งปัจจัยอื�นๆที�เกี�ยวข้องเพื�อให้การจัดการและการควบคุมโรคเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั�งยืน 

โดยทั�วไปการจดัการด้านสขุภาพของฟาร์มเลี :ยงสตัว์มีแนวทางในการปฏิบตัิดงันี : 
1. การจัดโปรแกรมความมั]นคงทางชีวภาพของฟาร์ม (farm bio-security program) เพื�อเป็นการป้องกนัและ

ควบคมุโรคของฟาร์มโดยใช้หลกัการที�สําคญั 3 ประการได้แก่  
 1.1 การแบง่แยกสตัว์ภายในฟาร์มออกจากสิ�งมีชีวิตทกุชนิดภายนอกฟาร์ม (isolation) ซึ�งเป็นการจดัการฟาร์ม

ในระบบปิด (farm closing system) โดยการเน้นไปที�การสร้างรั :วรอบขอบชิด การปฏิบตัิในการเข้าออกเขตฟาร์มของบุคลากร 
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ยานพาหนะ และผู้ เยี�ยมชม การจดัการในเรื�องที�พกัอาศยั อาคารสํานกังาน โรงงานอาหารสตัว์ ตลอดจนการจดัการต่อสตัว์
เลี :ยงต่างๆภายในบริเวณฟาร์ม  

 1.2 การควบคุมการคมนาคมภายในฟาร์ม (traffic control) ได้แก่การจัดรูปแบบการทํางานของบุคลากร 
ผู้ เกี�ยวข้องและยานพาหนะ (รถขนอาหารสตัว์, รถเคลื�อนย้ายสัตว์มีชีวิต, และรถเคลื�อนย้ายสตัว์ตายเป็นต้น) ทั :งนี :ให้เริ�มต้น
จากสตัว์ที�มีความต้านทานน้อยที�สดุต่อการติดเชื :อโรคไปยงัสตัว์ที�มีความต้านทานต่อโรคมากที�สดุยกตวัอย่างเช่นจากสัตว์อ่อน
หรือเล็กไปยงัสตัว์ที�มีอายมุากขึ :นหรือจากสตัว์กลุ่มที�มีสขุภาพที�ดีไปยงัสตัว์ป่วยเป็นต้น   

 1.3  การจดัการสขุาภิบาลที�ดี (sanitation) ได้แก่การทําความสะอาดคอกและโรงเรือนอย่างถกูสขุลกัษณะ มีการ
ใช้นํ :ายาฆา่เชื :อที�ถกูต้องและเหมาะสมกับสภาพการใช้งานรวมทั :งการจัดการสุขาภิบาลของบุคลากรที�ทํางานในเขตฟาร์มด้วย
ไม่ว่าจะเป็นในเรื�องเครื�องแต่งกาย รองเท้า การจุ่มนํ :ายาและล้างมือก่อนเข้าเขตโรงเรือนเป็นต้น 

2. ข้อมูลของสถานการณ์เชื Uอโรครอบๆ ฟาร์มและสภาวะโรคที]พบในฟาร์ม ข้อมูลดงักล่าวจะช่วยให้ทาง
ฟาร์มสามารถประเมินความเสี�ยงของโรคต่างๆที�มีต่อฟาร์มอนัจะนําไปสู่การวางโปรแกรมในการป้องกนัและควบคมุโรค รวมทั :ง
การทําวัคซีน และการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ข้อมูลดังกล่าวนี :ต้องมีการดําเนินการและตรวจสอบอย่างสมํ�าเสมอ
เนื�องจากสถานการณ์ของโรคมีการเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

3. การทําวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ การทําวคัซีนถึงแม้ว่าจะไม่สามารถให้ประสิทธิผลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่
เราควรมีกระบวนการในการทําวคัซีนที�มีคณุภาพในทกุขั :นตอนเริ�มตั :งแต่มีโปรแกรมวคัซีนที�เหมาะสมต่อสภาวะโรคในเวลานั :นๆ 
เลือกใช้ชนิดของวคัซีนที�เหมาะสม มีกระบวนการในการเก็บรักษา การเตรียม และการใช้วคัซีนที�ถูกต้อง สตัว์มีความพร้อมต่อ
การทําวคัซีนและอยู่ในสภาพที�สามารถตอบสนองต่อการทําวคัซีนกล่าวคือมีการสร้างภูมิคุ้มกนัที�ดี เป็นต้นอนึ�งการทําวคัซีนให้
มีประสิทธิผลมากที�สุดนั :นยงัเกี�ยวข้องทางอ้อมกบัการวางระบบและการปฏิบตัิต่อโปรแกรมความมั�นคงทางชีวภาพของฟาร์ม
รวมทั :งการปฏิบตัิต่อสตัว์อย่างถกูต้องเพื�อให้สตัว์มีความสมบูรณ์แข็งแรงและมีโอกาสที�เชื :อโรคจะเข้าไปถึงตวัสัตว์ได้น้อยที�สุด
อีกด้วย  

4. การใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติการใช้ยาในการเลี :ยงสตัว์จะมีวตัถุประสงค์เพื�อใช้ป้องกนัและใช้เพื�อ
การรักษาโรครูปแบบของการให้ยาสามารถกระทําได้หลายรูปแบบได้แก่การฉีด การละลายนํ :า หรือการผสมอาหารทั :งนี :หลัก
สําคญัของทั :งสามรูปแบบคือสตัว์ต้องได้รับยาในระดบัที�ถูกต้อง (การให้ยาผ่านการฉีดจะให้ความสามารถในการให้ยาแก่สตัว์
ครบตามความต้องการมากที�สดุถ้ามีการคํานวณปริมาณยาถูกต้องและมีวิธีการฉีดที�ดี แต่ไม่เหมาะสมที�จะใช้กบัสตัว์ในระดบั
ฝงูใหญ่)  

หลกัในการใช้ยาที�ดีสามารถสรุปได้ดงันี :  
 4.1 มีความสามารถในการตรวจพบสตัว์ที�ป่วยได้เร็ว  
 4.2  มีการวินิจฉยัโรคเบื :องต้นตามหลกัการสตัวแพทย์อย่างรวดเร็ว  
 4.3  เลือกใช้ชนิดและปริมาณยาอย่างถกูต้อง  
 4.4  ทําการรักษาและติดตามผลอย่างต่อเนื�อง  
การปฏิบตัิต่อการใช้ยาดงักล่าวจะช่วยให้การจดัการต่อสตัว์ที�ป่วยกลบัคืนสูส่ภาพปกติเร็วขึ :นและไม่ก่อให้เกิดปัญหา

ลกุลามไปเป็นปัญหาระดบัฝงูหรือฟาร์มขึ :น นอกจากนี :ยงัช่วยทําให้โอกาสในการเกิดการดื :อยาของเชื :อโรคต่างๆมีน้อยลง 
 

ปัจจัยภายนอกของการผลิตปศุสัตว์และพลวัตรของปัจจัย 
ในอดีตการเลี :ยงสตัว์จะเน้นให้ความสําคญัในปัจจยัการผลิตที�เป็นปัจจยัโดยตรงได้แก่การจัดการด้านพนัธุกรรม การ

จดัการด้านโภชนาการ การจดัการเลี :ยงด ูการจดัการสภาพแวดล้อม และการจัดการสุขภาพสตัว์เป็นสําคญั แต่ในปัจจุบนัและ
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อนาคตผู้ เลี :ยงต้องหนัมาให้ความสําคญัในปัจจยัภายนอกที�ไม่ใช่ปัจจยัโดยตรงมากยิ�งขึ :นไม่ว่าจะเป็นในเรื�องสภาวะเศรษฐกิจ 
ดินฟ้าอากาศ รวมทั :งความรู้สกึและความต้องการของผู้บริโภค ปัจจยัเหล่านี :ล้วนจะมีผลให้รูปแบบของการเลี :ยงสัตว์เปลี�ยนไป
จากเดิม ผู้ ที�เกี�ยวข้องกับการเลี :ยงสัตว์จึงต้องให้การรับรู้และให้ความสําคัญกับปัญหาเหล่านี :และเตรียมพร้อมในการ
เปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ :นในอนาคต 

ตัวอย่างที�เห็นได้ชัดในกรณีนี :ได้แก่ความต้องการของผู้บริโภคหรือประเทศคู่ค้าในกรณีการปฏิบตัิต่อสัตว์อย่างมี
เมตตาธรรมรวมทั :งมีการจดัการทางด้านมลภาวะของฟาร์มที�มีความเหมาะสม ซึ�งส่งผลให้อตุสาหกรรมไก่เนื :อของประเทศไทย
ที�มีการส่งออกเนื :อไก่มีมลูค่าเป็นอนัดบัที�ห้าของโลกจําเป็นต้องเปลี�ยนโครงสร้างของฟาร์มรวมทั :งการปฏิรูปการเลี :ยงดูและการ
ปฏิบตัิต่อไก่เนื :อเพื�อให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคและคู่ค้ามาโดยตลอด อีกตัวอย่างหนึ�งที�ชี :ให้เห็นถึงอิทธิพลของ
การค้าเสรีและความผกผนัของสภาวะอากาศของโลก ได้แก่การใช้ข้าวโพดเป็นวตัถุดิบแหล่งพลงังานในอาหารสตัว์เศรษฐกิจ
ของประเทศ ประเทศไทยในอดีตเป็นประเทศที�มีการผลิตข้าวโพดได้ถึงปีละประมาณ 4 ล้านตันซึ�งพอเพียงต่อความต้องการ
ของอตุสาหกรรมอาหารสตัว์ภายในประเทศมาโดยตลอด แต่ในช่วงสองถงึสามปีที�ผ่านมาที�การเพาะปลกูวตัถดุิบแหล่งพลงังาน
ที�สําคญัของโลกไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีที�ประสบปัญหาภยัแล้งหรือการนําข้าวโพดไปใช้ในการผลิตเอทธานอลล้วนส่งผลให้ความ
ต้องการและราคาของวตัถดุิบแหล่งพลงังานของตลาดโลกสงูขึ :น สถานการณ์ดงักล่าวทําให้ราคาข้าวโพดในประเทศสูงขึ :นอย่าง
ไม่เคยปรากฏมาในอดีตเนื�องจากการที�อุตสาหกรรมอาหารสัตว์จําเป็นต้องซื :อข้าวโพดในราคาตลาดโลกเพื�อป้องกันไม่ให้
ข้าวโพดถกูส่งออกไปขายต่างประเทศแทนเป็นต้น ดงันั :นฟาร์มเลี :ยงสตัว์จําเป็นต้องเตรียมพร้อมในการศึกษาวิธีใช้วตัถุดิบอื�นๆ
ในประเทศไม่ว่าจะเป็นวตัถุดิบแหล่งพลังงานหลักอาทิเช่นมันสําปะหลังบด หรือผลิตผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหาร
มนษุย์เช่น กากเบียร์จากอตุสาหกรรมผลิตเบียร์ กากมนัจากอตุสาหกรรมผลิตแป้งมนั หรือกากถั�วเขียวจากอุตสาหกรรมผลิต
วุ้นเส้นเป็นต้น มาใช้เป็นองค์ประกอบของอาหารสตัว์ในอนาคต 
 
สภาวะเศรษฐกจิและภูมอิากาศของโลก 

สืบเนื�องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื�องทางเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ�งในแถบภูมิภาคเอเซียอันได้แก่
สาธารณรัฐประชาชนจีนและอินเดียทําให้ความต้องการในการบริโภคนํ :ามันเชื :อเพลิงเพิ�มขึ :นเป็นลําดับ  ส่งผลให้เกิด
วิกฤตการณ์นํ :ามนัโลกในช่วงปีค.ศ. 2004-2008 ทั :งในด้านปริมาณนํ :ามนัดิบที�ผู้ผลิตผลิตน้อยลงและราคานํ :ามนัดิบที�พุ่งสูงขึ :น
จาก 30 เป็น 140 เหรียญอเมริกาต่อบาร์เรล ในการนี :ประเทศต่างๆได้มีการวางแผนด้านการพลงังานของประเทศโดยการผลิต
พลังงานทดแทน (biofuel) จากชีวมวลที�มีอยู่ในประเทศ พลังงานทดแทนดังกล่าวในปัจจุบันแบ่งออกเป็นสองชนิดได้แก่ 
เอทธานอล (ethanol) จากวตัถุดิบแหล่งแป้งเช่นข้าวโพด ข้าวสาลี และ มนัสําปะหลัง เป็นต้น และไบโอดีเซล (biodiesel) จาก
วตัถุดิบแหล่งนํ :ามันหรือไขมัน เช่น นํ :ามันปาล์ม นํ :ามนัเรพซีด และนํ :ามันพืชอื�นๆเป็นต้น การขยายตัวของการผลิตพลังงาน
ทดแทนจากชีวมวลต่างๆรวมทั :งปริมาณของวตัถุดิบที�ต้องใช้ในการผลิตได้ส่งผลโดยตรงต่ออตุสาหกรรมปศุสตัว์ของโลก ดงัจะ
เห็นได้จากการแก่งแย่งในด้านปริมาณรวมทั :งราคาที�เพิ�มสูงขึ :นในช่วงปีที�ผ่านๆมา นอกจากนี :ยงัมีปัจจยัอื�นๆที�เสริมให้ปริมาณ
และราคาของวตัถดุิบเหล่านี :เกิดสภาวะวิกฤตมากยิ�งขึ :นได้แก่ สภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจและสภาวะเงินเฟ้อของโลก การอ่อน
ค่าของเงินตระกลูสําคญัๆเช่นเงินอเมริกนัดอลลาห์เป็นต้น  

นอกจากนี :ความผิดปกติของดินฟ้าอากาศซึ�งทําให้การกสิกรรมของโลกเกิดความเสียหายเช่นการเกิดสภาวะแห้งแล้ง
อย่างต่อเนื�องในทวีปออสเตรเลียอย่างต่อเนื�องระหว่าง ค.ศ. 2005-2007  การเปลี�ยนแปลงนโยบายของประเทศต่างๆต่อราคา
พืชผลทางการเกษตรและการกําหนดอตัราภาษีศุลกากรดงัตวัอย่างการขึ :นภาษีส่งออกของผลิตผลทางการเกษตรของประเทศ
อาร์เจนตินาในปี ค.ศ. 2008 เป็นต้น การขึ :นราคาขนส่งทางเรือเดินสมุทร (ocean freight) เนื�องจากราคานํ :ามนัดิบที�สูงขึ :นและ
การเก็งกําไรขององค์กรต่างๆ ในด้านราคาของพืชผลการเกษตรของโลก (Hedge Funds, Index funds, และ Sovereign 
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funds) ในช่วงตั :งแต่ปี ค.ศ. 2006  เป็นต้นมา ปรากฏการณ์เหล่านี :ส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการและราคาของวตัถุดิบ
ทั :งภายในประเทศและวตัถดุิบที�ต้องพึ�งการนําเข้าเป็นอย่างมาก 

จากความผันผวนดังกล่าวได้ส่งผลให้การเลี :ยงสัตว์ในปัจจุบันมีการเปลี�ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ�งในด้าน
โภชนาการ วตัถดุิบอาหารกลุ่มเยื�อใย (fibrous ingredients) เช่น กากมนัสําปะหลงั กากเบียร์ กากถั�วเขียวที�เคยใช้เป็นอาหาร
ของสตัว์กระเพาะรวมได้ถกูนํามาใช้เป็นอาหารสตัว์กระเพาะเดี�ยวเช่นสกุรมากขึ :นส่งผลให้อตุสาหกรรมโคเนื :อและโคนมต้องซื :อ
วตัถดุิบดงักล่าวยากขึ :นและด้วยราคาที�สงูกว่าเดิมมาก ในขณะเดียวกนัอตุสาหกรรมสตัว์ปีกและสุกรเริ�มที�จะมีการนําเข้าเมล็ด
ข้าวสาลีมาใช้เป็นอาหารสตัว์ในช่วงที�ผลผลิตข้าวโพดของประเทศเกิดความผนัผวนขึ :นมา การหนัมานิยมใช้วตัถุดิบกลุ่มเยื�อใย
และเมล็ดข้าวสาลีในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและสุกรส่งผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในโครงสร้างของอาหารสัตว์อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างยิ�งการใช้เอน็ไซม์ในการใช้ประโยชน์จากเยื�อใยที�มีเพิ�มขึ :นเป็นลําดบั 

 
ผู้บริโภค 
ผลิตผลและผลิตภณัฑ์จากสตัว์หลายชนิดที�ตกเป็นเป้าหมายในเชิงลบของโภชนาการมนษุย์ ยกตวัอย่างเช่น นํ :านมโค 

(มีองค์ประกอบของกรดไขมนัอิ�มตวัเป็นจํานวนมาก) ไข่ไก่ (มีองค์ประกอบของโคเลสเตอรอล) และเนื :อโค (มีลกัษณะเป็นเนื :อสี
แดง) เป็นต้นความเข้าใจของผู้บริโภคในเรื�องดังกล่าวเกิดจากบทความและแนวความคิดทางด้านสุขภาพในอดีตที�ยังมีความ
คลาดเคลื�อนจากข้อเท็จจริง ปัจจุบนัได้มีการศึกษาเป็นจํานวนมากถงึเรื�องดงักล่าวยกตวัอย่างเช่นโคเลสเตอรอลในไข่แดงไม่มี
ความเกี�ยวข้องแต่อย่างใดต่อปริมาณความเข้มข้นของโคเลสเตอรอลในกระแสเลือดและการเกิดปัญหาหลอดเลือดอดุตนั หรือ
การค้นพบว่ากรดไขมนัในกลุ่ม trans fatty acids ที�เกิดจากการนําเอานํ :ามนัพืชที�มีองค์ประกอบของกรดไขมนัไม่อิ�มตวัมาผ่าน
กระบวนการเติมไฮโดรเจนเพื�อให้กรดไขมันมีลกัษณะอิ�มตัว (hydrogenation) เพื�อผลิตเนยเทียม (magarine) เป็นสารก่อ
มะเร็ง (carcinogenic agent) ในขณะที�เนยที�ได้จากนํ :านมโคธรรมชาติที�ประกอบไปด้วยกรดไขมนัที�อิ�มตวัไม่ได้มีคุณสมบตัิ
เป็นสารก่อมะเร็งเป็นต้น อย่างไรความเข้าใจในเรื�องดงักล่าวของผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ยงัคงอยู่จึงเป็นเรื�องที�ผู้ผลิตและผู้ เกี�ยวข้อง
ต้องให้ความรู้และความเข้าใจในเรื�องดังกล่าวแก่ผู้ บริโภคและสังคมเพื�อได้ทราบและมีเจตคติที�ถูกต้องต่อผลิตผลและ
ผลิตภณัฑ์จากสตัว์   

ผู้บริโภคและสังคมในปัจจุบนัและในอนาคตจะมีบทบาทมากขึ :นในการกําหนดการดําเนินธุรกิจเกี�ยวกับฟาร์มเลี :ยง
สตัว์ นบัตั :งแต่อดีตในเรื�องความวิตกกงัวลต่อการใช้สารปฏิชีวนะเพื�อเร่งการเจริญเติบโต (antibiotic growth promotors), การ
ใช้ฮอร์โมนในการเร่งการผลิตนํ :านมโค, คณุสมบตัิในทางลบของผลิตผลและผลิตภณัฑ์จากสตัว์อาทิเช่นโคเลสเตอรอลในไข่ไก่ 
หรือไขมนัอิ�มตวัในนํ :านมและเนื :อสตัว์ต่างๆ หรือจากเหตุการณ์การปนเปื:อนของเชิ :อจุลชีพ สารเคมี หรือยาปฏิชีวนะในผลิตผล
และผลิตภณัฑ์จากสตัว์เช่นการปนเปื:อนของเชื :อ Salmonella หรือ Campylobacter ในไข่ไก่และเนื :อไก่, การปนเปื:อนของสาร 
Dioxin ในผลิตภัณฑ์ช็อคโกเลท, การปนเปื:อนของโปรตีนจากโรควัวบ้าในเนื :อววั, การปนเปื:อนของยาปฏิชีวนะในเนื :อสัตว์ 
นํ :านม และไข่, และการปนเปื:อนของสารเมลามีนในนํ :านมโคเป็นต้นจนกระทั�งในปัจจุบนัที�กระแสและความต้องการในด้าน
อาหารปลอดภัย (food safety) และอาหารที�เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย (functional foods) มีมากขึ :นเช่นนํ :านมที�มีสาร 
conjugated linoleic acid (CLA) เป็นองค์ประกอบ, ไข่โอเมก้า 3 (omega 3 fatty acid enriched eggs) หรือไข่ไอโอดีน 
(iodine enriched eggs) เป็นต้นดงันั :นการเข้าใจในความหวาดระแวงและความต้องการของผู้บริโภคในผลิตผลและผลิตภณัฑ์
จากสตัว์จะช่วยให้การเลี :ยงสตัว์ต้องมีความตระหนักต่อการใช้สารปฏิชีวนะและฮอร์โมนในการเลี :ยงสตัว์ รวมทั :งตระหนักถึง
ปัญหาการปนเปื:อนของสิ�งต่างๆในผลิตผล มีกระบวนการในการดําเนินการ การประเมินและติดตามผล รวมทั :งการรับรอง
คุณภาพของผลิตผลว่าปราศจากหรือมีปริมาณการปนเปื:อนที�ไม่เกินที�มาตรฐานสากลได้ระบุไว้ หรือการนําไปสู่กระบวนการ
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เพิ�มมลูค่าของผลิตผลให้มีคณุค่าทางโภชนาการหรือคณุค่าด้านอื�นๆตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเพื�อเพิ�มความสามารถ
ในการแข่งขนัและมลูค่าของผลิตผลให้สงูขึ :น 

 
ความปลอดภยัในการบริโภค เป็นกระบวนที�เริ�มจากขั :นตอนการผลิตไปจนถึงขั :นตอนของการบริโภค โดยเริ�มตั :งแต่

วตัถุดิบอาหารสัตว์ที�นํามาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ที�ได้คุณภาพและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ (traceability system), 
การผลิตและการนําส่งอาหารสตัว์ที�มีคุณภาพปราศจากจุลชีพและสารประกอบต่างๆที�เป็นปัญหา, การเลี :ยงสัตว์ในสภาวะที�
ปลอดเชื :อโรคและปลอดความเสี�ยงจากการปนเปื:อนต่างๆ, มีกระบวนการจดัการต่อผลผลิตที�เน้นความสะอาดและมีการจดัการ
ที�ดีต่อบริเวณที�มีแนวโน้มในการเกิดการปนเปื:อนต่างๆ, และมีการจดัการต่อผลิตผลและผลิตภณัฑ์ที�ดีในกระบวนการเก็บรักษา 
การจดัจําหน่าย และการให้ความรู้ความเข้าใจรวมทั :งข้อปฏิบตัิต่อผลิตผลและผลิตภณัฑ์จากสัตว์ของผู้บริโภค ซึ�งจะเห็นได้ว่า
ในขั :นตอนการผลิตสัตว์ของฟาร์มมีส่วนที�ต้องรับผิดชอบเป็นจํานวนมาก ในการนี :จําเป็นที�เจ้าของกิจการ บุคลากรและ
ผู้ เกี�ยวข้องต้องมีความตระหนกัและมีจิตสํานกึในเรื�องความรับผิดชอบต่อเรื�องดงักล่าว ในปัจจุบนัมีโปรแกรมที�นํามาใช้ในการ
จดัการและบริหารความเสี�ยงต่อการปนเปื:อนของจุลชีพและสารต่างๆหลายโปรแกรม เช่น Hazard Analysis and Critical 
Control Points Program (HACCP), Quality Assurance Program (QAP), Good Manufacturing Practice (GMP), และ 
Good Agricultural Practice (GAP) เป็นต้น โปรแกรมเหล่านี :จะมีความสําคญัมากขึ :นในอนาคตจึงเป็นเรื�องที�ฟาร์มเลี :ยงสตัว์
ต้องศกึษาและเริ�มปฏิบตัิแต่เนิ�นๆเพื�อที�จะสามารถปฏิบตัิได้อย่างถกูต้องเมื�อมีความต้องการหรือจําเป็น 

การเพิ�มมลูค่าของผลิตผลและผลิตภณัฑ์จากสตัว์สามารถกระทําได้หลายรูปแบบอาทิเช่น การเพิ�มปริมาณสารอาหาร
ที�จําเป็นและสําคญัในผลิตผลเชน่ ไวตามินอี, กรดไขมนัโอเมก้า 3, กรดไขมนั conjugated linoleic, สารไอโอดีน เป็นต้น หรือ
การพฒันารูปแบบของผลิตผลและผลติภณัฑ์ให้มีความแตกต่างจากผลิตผลและผลิตภณัฑ์ทั�วๆไป เช่นการปรับปรุงการบรรจุ 
(packaging), การตั :งชื�อผลิตภณัฑ์ (branding), และการพฒันาผลิตผลและผลิตภณัฑ์ให้มีความพร้อมที�จะบริโภค (ready to 
eat Products) เป็นต้น เหล่านี :ล้วนแต่เป็นการเพิ�มคณุค่าและมลูค่าของผลิตผลและผลติภณัฑ์จากปศสุตัว์เป็นอย่างดี 

 
สังคมและสภาพแวดล้อม 
ปัจจบุนัการขยายตวัของสังคมเมืองอย่างรวดเร็วประกอบกบัการขยายขนาดของฟาร์มเลี :ยงสตัว์ส่งผลให้เกิดปัญหา

ทางด้านสงัคมระหว่างฟาร์มกบัชมุชนข้างเคียง ปัญหาที�ก่อความรําคาญ (nuisances) แก่ชมุชนรอบๆฟาร์มได้แก่ กลิ�น (odor), 
เสียง (noises), ภาพที�ไม่เหมาะสมต่างๆ (sights), และแมลงวัน (flies) เป็นต้น ปัญหาเหล่านี :ก่อให้เกิดการกระทบกระทั�ง
ระหว่างฟาร์มกบัชมุชนรอบข้างส่งผลให้มีการร้องเรียนและเกิดการต่อต้านในรูปแบบต่างๆ การแก้ปัญหาดงักล่าวจําเป็นต้องใช้
แนวทางรัฐศาสตร์มากกว่าใช้แนวทางนิติศาสตร์เนื�องจากประเทศไทยไม่ได้มีกฏหมายที�คุ้มครองฟาร์มที�เกิดขึ :นก่อนสงัคมเมือง
ที�สร้างในภายหลัง (Farm Acts) อย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา ทําให้แนวทางประณีประนอมดูเหมือนจะเป็นวิธีการที�
เหมาะสมที�สดุในปัจจบุนั ทั :งนี :มีข้อควรปฏิบตัิในเรื�องดงักล่าวดงันี : 

(1) ฟาร์มต้องแสดงถงึความตั :งใจและมุ่งมั�นในการแก้ปัญหาที�ก่อความรําคาญนั :นๆ 
(2) ควรให้ชมุชนได้รับทราบกระบวนการและปัญหาของฟาร์มในการดําเนินการแก้ไข และยอมให้ชมุชนมีส่วนร่วมใน

การเสนอวิธีการแก้ไข 
(3) นําเสนอการวดัผลความสําเร็จของการแก้ปัญหาจากข้อมูลที�เป็นวิทยาศาสตร์เช่นปริมาณความเข้มข้นของสาร

แอมโมเนีย ณสถานที�ใดสถานที�หนึ�งมากกว่าจะใช้ความรู้สกึของบคุคลหนึ�งบคุคลใดในการตดัสิน 
(4) ฟาร์มต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนให้มากขึ :นไม่ว่าจะเป็นการสนบัสนนุในกิจกรรมการศึกษา ศาสนา การ

สงัคมและวฒันธรรมต่างๆ 
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นอกเหนือจากปัญหาการก่อความรําคาญแก่ชุมชนที�อยู่ข้างเคียงของฟาร์มแล้ว ในอนาคตฟาร์มเลี :ยงสตัว์อาจจะต้อง
เผชิญกบัปัญหาทั :งในระดบัชาติและระดบันานาชาติในเรื�องมลภาวะที�เกิดจากการดําเนินกิจการของฟาร์ม อาทิเช่น ปัญหาการ
ปนเปื:อนของสารไนเตรท ไนไตรท ฟอสเฟต ทองแดงและเหล็กในแหล่งดินและนํ :ารอบๆฟาร์ม หรือจากการที�สตัว์เลี :ยงเช่นโคมี
การปลดปล่อยแกสเรือนกระจก เช่นมีเทนออกสู่ชั :นบรรยากาศโลกเป็นต้น ปัญหาดังกล่าวจะเพิ�มทวีความรุนแรงมากขึ :น
เนื�องจากการสนบัสนนุของผู้บริโภค คู่ค้า (ในกรณีที�มีการค้าขายระหว่างประเทศ) สื�อต่างๆ รวมทั :งนกักฎหมายและนกัการเมือง 
ดงันั :นฟาร์มเลี :ยงสตัว์ต้องตระหนกัและเตรียมตวัในเรื�องนี :เริ�มตั :งแต่การจดัการด้านโภชนาการให้มีความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็น
การเลือกใช้ระดับของโปรตีน ฟอสฟอรัส และแร่ธาตุต่างๆให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการของสัตว์จริงๆ หรือมีการใช้
เทคโนโลยีทางด้านโภชนาการเช่นการคํานวณสูตรอาหารโดยใช้ค่าการย่อยได้ของโภชนะมาเป็นพื :นฐานในการประกอบสูตร
อาหาร หรือการใช้เอน็ไซม์ไปช่วยในการเพิ�มประสิทธิภาพของการใช้อาหารให้เพิ�มขึ :น ตลอดจนมีการจัดการต่อมูลและของเสีย
จากสตัว์อย่างถกูต้องเช่นมีการใช้เทคโนโลยีผลิตแกสชีวภาพ (biogas production) จากของเสียเพื�อผลิตแกสหรือกระแสไฟฟ้า
ใช้ภายในฟาร์มเป็นต้น 

 
เงื]อนไขทางการค้า 
ในปัจจุบนัปัญหาที�เกิดจากเงื�อนไขทางการค้า และมีผลกดดันมาถึงการดําเนินธุรกิจด้านปศุสัตว์ที�มีการค้าขาย

ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ�งกับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปได้แก่ปัญหาสวสัดิภาพสัตว์ (animal right หรือ animal 
welfare) ซึ�งในปัจจุบนัอตุสาหกรรมไก่เนื :อเพื�อการส่งออกจําเป็นต้องมีการปฏิบติัที�เกี�ยวข้องกบัตวัสตัว์ในด้านพื :นที�ในการเลี :ยง
ต่อตวั การจบัไก่เพื�อขนส่ง และกระบวนการฆ่าและชําแหละเป็นต้นทั :งนี :เพื�อเหตุผลในด้านธุรกิจซึ�งทางประเทศคู่ค้าก็มีการเข้า
มาตรวจสอบความถูกต้อง (audition) เป็นระยะๆ เช่นกนั  ซึ�งตัวอย่างประเด็นสําคญัในการปฏิบตัิตามหลกัสวสัดิภาพสตัว์มี
ดงัต่อไปนี : 

1. การปราศจากความหิวและกระหาย (freedom from hunger and thirst) 
2. การปราศจากความไมส่ะดวกสบาย (freedom from discomfort) 
3. การปราศจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ หรือโรคภยั (freedom from pain, injury, or disease) 
4. การมีอสิระที�จะแสดงออกถงึพฤตกิรรมตามธรรมชาติ (freedom to express normal behavior) 
5. การปราศจากความกลวัและทกุข์ทรมาน (freedom from fear and distress) 
ในอนาคตข้อเรียกร้องในเรื�องดังกล่าวอาจจะลุกลามไปถึงสัตว์ชนิดอื�นๆที�ไม่เกี�ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงแต่ใช้เป็น

เงื�อนไขทางการค้าระหว่างประเทศได้เช่นกนัดงัเช่นในกรณีการตอนสุกรเพศผู้  การตัดปากไก่ไข่ การตัดเขาโค การเลี :ยงไก่ไข่
แบบขงักรง เป็นต้น จึงเป็นเรื�องที�ทางฟาร์มควรให้ความสําคญั ศึกษาและเตรียมพร้อมสําหรับกระแสความต้องการที�อาจจะ
เกิดขึ :นในอนาคตอนัใกล้นี : 

ถึงแม้ว่าปัญหาสวสัดิภาพสตัว์ในระดบัประเทศจะไม่ได้กดดันอตุสาหกรรมปศุสัตว์เท่าใดนัก แต่ในฐานะที�เป็นเมือง
พุทธเราควรมีเมตตาต่อสัตว์ที�เลี :ยง การปฏิบตัิต่อสัตว์อย่างถูกต้องและมีเมตตาธรรมสามารถกระทําได้ตั :งแต่การจัดการ
สภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมเช่นมีพื :นที�ในการเลี :ยงที�ไม่หนาแน่นมากเกินไป มีความสะอาด มีแหล่งอาหารและนํ :าที�สตัว์
ทุกตวัสามารถเข้าไปกินหรือดื�มได้ตลอดเวลา มีการเคลื�อนย้ายสตัว์ที�เหมาะสมและไม่แน่นจนเกินไป รวมทั :งมีการทําให้สัตว์
สลบอย่างถูกวิธีและเป็นสากลก่อนกระบวนการฆ่าเป็นต้น กระบวนการเลี :ยงสัตว์อย่างมีเมตตาธรรมนี :ควรถือเป็นภาระกิจที�
สําคัญอย่างหนึ�งของฟาร์มซึ�งบุคลากรและผู้ เกี�ยวข้องต้องถือปฏิบตัิให้เป็นนิสยัโดยที�ไม่ต้องมีเงื�อนไขทางการค้ามาบงัคับให้
ปฏิบตัิแต่อย่างใด 
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นอกจากนี :ผู้ ที�เกี�ยวข้องทุกคนในภาคการผลิตปศุสัตว์ควรมีการศึกษาและเตรียมพร้อมสําหรับเงื�อนไขทางการค้าใน
รูปแบบใหม่ๆในอนาคตยกตวัอย่างเช่นเรื�องการติดฉลากคาร์บอนฟุตปรินท์  (carbon footprint) ในผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์จาก
สัตว์ ซึ�งสืบเนื�องมาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและญี�ปุ่ นที�ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อปัญหาโลกร้อน (global 
warming) และได้วางมาตรการในการกําหนดให้สินค้าอาหารที�วางจําหน่ายต้องติดฉลากคาร์บอนฟุตปรินท์เพื�อบ่งบอกถึง
ปริมาณแกสคาร์บอนไดออกไซด์ที�ถูกปลดปล่อยออกมาในชั :นบรรยากาศจากกระบวนการผลิตอาหารชนิดนั :นๆทําให้ผู้บริโภค
ได้รับทราบข้อมลูและใช้เป็นข้อกําหนดในการเลือกซื :อสินค้าได้ในอนาคต ดงันั :นเพื�อให้สินค้าจากผลิตผลและผลิตภณัฑ์สตัว์มี
ความเป็นสากลและสามารถแข่งขนัในตลาดโลกภายใต้เงื�อนไขดงักล่าวได้ ภาคการผลิตปศุสตัว์ของประเทศทุกส่วนต้องเร่งหา
แนวทางในการผลิตปศสุตัว์เพื�อให้มีผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนน้อยที�สดุเพื�อความยั�งยืนของอุตสาหกรรมปศสุตัว์ของประเทศ
และยงัเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในด้านความใส่ใจในเรื�องสิ�งแวดล้อมและสงัคมอีกทางหนึ�งด้วย 

 
กฎ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ในการผลิตสัตว์ 
การผลิตปศุสัตว์ในปัจจุบนัได้รับอิทธิพลจากผู้บริโภคและประเทศคู่ค้าในด้านอาหารปลอดภัย (food safety) เป็น

อย่างมากซึ�งความต้องการในเรื�องต่างๆเหล่านี :ล้วนส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตสตัว์เพื�อการส่งออกและเพื�อใช้บริโภค
ภายในประเทศ กระบวนการประกนัคุณภาพ (quality assurance) ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานฟาร์มต่างๆ GAP, 
GMP, HACCP, รวมทั :งระบบ ISO ต่างๆ เป็นต้นล้วนแต่ถูกนํามาใช้เป็นมาตรการในการควบคุมและป้องกนั นอกจากนี :ระบบ
ประกันคุณภาพเหล่านี :จําเป็นที�ต้องมีการตรวจสอบและตรวจติดตามจากหน่วยงานที�ได้มาตรฐาน (certified accredit 
agency) เพื�อให้เกิดความมั�นใจต่อผู้บริโภคและประเทศคู่ค้าในเรื�องดงักล่าว 

  
นอกเหนือจากมาตรฐานต่างๆที�ทางฟาร์มได้ปฏิบตัิเพื�อเหตุผลดงัที�ได้กล่าวมาแล้ว ทางฟาร์มยังต้องให้ความสําคัญ

กบักฎระเบียบที�เกี�ยวกับการปศุสัตว์ที�ออกในรูปแบบของ พระราชบญัญตัิพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ระเบียบกรมปศสุตัว์ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกรมปศสุตัว์และมาตรฐานฟาร์มเลี :ยงสตัว์
ต่างๆของกรมปศุสตัว์เช่นกนัเพราะถือว่าเป็นกฎระเบียบทางกฎหมายที�ฟาร์มเลี :ยงสตัว์ต้องรับรู้ถึงข้อปฏิบตัิและข้อห้ามต่างๆ
โดยไม่สามารถหลีกเลี�ยงได้ หรือปฏิเสธไม่รับรู้ไม่ได้เช่นกนั 

 
ในปัจจุบนัฟาร์มส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัมาตรฐานฟาร์มเลี :ยงสตัว์โดยมีการปรับปรุงโครงสร้าง การปฏิบตัิงาน

และระบบข้อมูลเพื�อให้ฟาร์มของตนเข้าสู่ระบบมาตรฐานที�กําหนดไว้ อย่างไรก็ตามเป็นเรื�องสําคัญที�ทางฟาร์มต้องรักษา
มาตรฐานของตนเองไว้อย่างต่อเนื�องเพราะการได้มาซึ�งมาตรฐานดงักล่าวมีการกําหนดเวลาไว้ช่วงเวลาหนึ�งเท่านั :น เมื�อถึงเวลา
ครบกําหนดทางฟาร์มต้องเตรียมพร้อมสําหรับการตรวจสอบและติดตามจากเจ้าหน้าที�ของกรมปศสุตัว์อีกครั :งหนึ�ง 
 

การผลิตสัตว์ในมุมมองที]เป็นวิทยาศาสตร์และธุรกิจ 
การผลิตสัตว์มีความเป็นวิทยาศาสตร์ที�เกี�ยวข้องกับการใช้แนวความคิดที�เป็นเหตุและผลโดยใช้หลักทางด้าน

วิทยาศาสตร์พื :นฐานมาใช้ในการปฏิบตัิ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ :นในระหว่างการเลี :ยงสัตว์ ทั :งนี :ระบบฐานข้อมูลที�ดี
และถูกต้องจะช่วยให้การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา รวมทั :งการวางแผนการปฏิบัติงานของฟาร์มเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ :น อย่างไรก็ตามเป้าหมายที�สําคัญที�สุดของการปศุสัตว์คือการทํากําไรต่อหน่วยให้สูงสุดเท่าที�โอกาสจะ
อํานวย การจดัการให้สตัว์มีประสิทธิภาพการผลิตที�เหมาะสมต่อเหตกุารณ์ด้วยต้นทนุการผลิตที�ตํ�ากว่าอาจจะช่วยให้มีผลกําไร
มากกว่าการผลิตสตัว์ให้มีประสิทธิภาพสงูสดุแต่ด้วยต้นทนุที�แพงกว่า 
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การผลิตสัตว์ในมุมมองที]เป็นวิทยาศาสตร์ 

การเลี :ยงสตัว์นั :นเป็นทั :งวิทยาศาสตร์ (sciences) และศิลป์ (arts) อย่างไรก็ตามศิลปะของการเลี :ยงสตัว์ก็มีที�มาจาก
การเฝ้าสงัเกตพฤติกรรมของตวัสตัว์ (animal behavior) ซึ�งเป็นศาสตร์อย่างหนึ�งในแขนงวิชาสตัวศาสตร์เช่นกนั การรวมความ
เป็นวิทยาศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกลไกของการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต รวมทั :ง
พฤติกรรมการแสดงออกของตัวสตัว์ในสถานการณ์ต่างๆเป็นอย่างดี ซึ�งเป็นคุณลักษณะที�บคุลากรที�เกี�ยวข้องโดยตรงกบัตัว
สตัว์จําเป็นต้องมี 

วิทยาศาสตร์ที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับการเลี :ยงสตัว์เกี�ยวข้องกบัการใช้แนวความคิดที�มีเหตุมีผล (logics) โดยใช้หลัก
ทางด้านวิทยาศาสตร์พื :นฐานได้แก่ คณิตศาสตร์ (mathmatics) ชีววิทยา (biology) สตัววิทยา (zoology) เคมี (chemistry) 
ชีวเคมี (biochemistry) พนัธุศาสตร์ (genetics) ฟิสิกส์ (physics) และสถิติ (statistics)  รวมทั :งหลกัทางด้านวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ได้แก่ การปรับปรุงพนัธ์ุ (breeding) โภชนาการ (nutrition) สรีรวิทยา (physiology) และพฤติกรรม (behavior) มาใช้
ในการปฏิบตัิ การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที�เกิดในการเลี :ยงสัตว์ การที�บุคลากรที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับการเลี :ยงสัตว์มี
ความสามารถในการใช้พื :นฐานทางวิทยาศาสตร์ดงัที�ได้กล่าวมาอย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้ฟาร์มนั :นๆ มีการบริหารและ
จดัการฟาร์มในรูปแบบที�ทนัและสอดคล้องต่อสถานการณ์ในทุกรูปแบบโดยไม่ยึดติดกบัความเชื�อหรือการปฏิบตัิที�เคยปฏิบตัิ
ซํ :าๆกนัมาจากอดีต  

 
นกัสตัวบาลหรือบุคลากรที�ปฏิบตัิงานในฟาร์มเป็นเวลานานๆจะเริ�มเคยชินและคุ้นเคยกบัการปฏิบตัิงานที�เป็นแบบ

แผนเดิมๆ และจะปฏิเสธการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ :นในแทบทุกกรณีสืบเนื�องจากการยึดมั�นในแนวทางปฏิบัติและ
ประสบการณ์ในทางลบที�แต่ละบคุคลได้ประสบมา ยกตวัอย่างเช่นการใช้ข้าวโพดเป็นแหล่งของพลงังานในอาหารสุกรมกัจะถูก
มองว่าด้อยกว่าการใช้ปลายข้าวสืบเนื�องจากการปนเปื:อนของเชื :อราและสารพิษจากเชื :อราที�มกัจะพบในข้าวโพด และยิ�งสุกรที�
กินอาหารที�มีข้าวโพดเป็นองค์ประกอบเกิดป่วยหรือตาย หรือมีการให้ผลผลิตที�ตํ�าก็จะคิดว่าเป็นผลมาจากการใช้ข้าวโพดโดย
อตัโนมติัทั :งนี :ไม่ได้มีการวิเคราะห์ว่าเป็นจากสาเหตุดงักล่าวที�แท้จริงหรือไม่ ดงันั :นฟาร์มสุกรในอดีตจึงมกัจะหลีกเลี�ยงการใช้
ข้าวโพดในอาหารสตัว์เนื�องจากเกิดความกลวัโดยไม่ได้คํานึงถึงข้อเท็จจริงของข้าวโพดและความจริงที�ว่าอตุสาหกรรมสตัว์ปีก
ไม่ว่าไก่เนื :อหรือไก่ไข่มีการใช้ข้าวโพดในอาหารสตัว์ในปริมาณที�สงูมาโดยตลอด จริงอยู่ที�ข้าวโพดมีโอกาสที�จะเกิดการปนเปื:อน
ของเชื :อราและสารพิษจากเชื :อรา แต่ก็อยู่ในวิสัยที�จะจัดการให้ได้มาซึ�งข้าวโพดที�มีคุณภาพที�ดีมากกว่าการที�จะปฏิเสธไม่
ยอมรับตั :งแต่แรก การปฏิเสธไม่ใช้ข้าวโพดและหนัมาใช้ปลายข้าวนั :นจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรขุนกล่าวคือราคา
ส่วนต่างของข้าวโพดที�ถูกกว่าปลายข้าวเพียงกิโลกรัมละ 1 บาทจะทําให้ฟาร์มมีกําไรจากการขุนสุกรหนึ�งตวัเพิ�มขึ :นประมาณ 
100 บาท ดงันั :นฟาร์มสกุรที�มีขนาดแม่สกุร 5,000 ตวัจะให้ผลผลิตสุกรขุนประมาณ 100,000 ตวัต่อปี การใช้ข้าวโพดแทนการ
ใช้ปลายข้าวจะช่วยให้มีกําไรในส่วนสุกรขุนเพิ�มขึ :นอย่างน้อย 10 ล้านบาทต่อปี ซึ�งปัจจุบนัฟาร์มสุกรส่วนใหญ่เริ�มหันมาให้
ความสําคญักบัการใช้ข้าวโพดมากขึ :นแต่จากวิกฤติการณ์ด้านวตัถดุิบแหล่งพลงังานในปัจจบุนัทําให้ข้าวโพดกลายเป็นวตัถุดิบ
ที�ขาดแคลนทําให้การใช้วตัถดุิบชนิดอื�นหรือวตัถุดิบใหม่ๆที�ไม่คุ้นเคยจะมีความสําคญัมากขึ :นดงัเช่นในกรณีของมนัสําปะหลงั 
กากมนัสําปะหลงั กากปาล์มเนื :อใน และกากเบียร์เป็นต้น ดงันั :นการยอมรับการเปลี�ยนแปลงโดยใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์มา
ช่วยในการปฏิบตัิและแก้ไขปัญหาจากการใช้วตัถดุิบดงักล่าวให้สําเร็จลลุ่วงไปจะช่วยให้ฟาร์มสามารถประสบความสําเร็จและ
อยู่รอดจากวิกฤติการณ์ดังกล่าวไปได้ ดีกว่าที�จะปฏิเสธไม่ยอมรับตั :งแต่แรกและทําให้ฟาร์มอยู่ในสภาพที�ไม่อาจแข็งขันกับ
ฟาร์มอื�นๆ ได้ 
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การใช้วิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติ รวมทั :งการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาต่างๆของฟาร์มนั :นจําเป็นอย่างยิ�งที�ต้อง
พึ�งพาข้อมลูที�ถกูต้องแม่นยํา การบริหารฟาร์มให้ได้มาซึ�งข้อมลูดงักล่าวจําเป็นที�ฟาร์มต้องวางระบบฐานข้อมลูที�มีประสิทธิภาพ 
เป็นปัจจบุนัและน่าเชื�อถือ ซึ�งในปัจจุบนัมีโปรแกรมที�ช่วยในเรื�องฐานข้อมูลและการจดัการฟาร์มมากมายหลายโปรแกรมอาทิ
เช่น Pig’s Champ หรือหมอหมู ในสุกร และ Dairy’s Champ ในโคนมเป็นต้น โปรแกรมเหล่านี :ช่วยให้ทางฟาร์มสามารถได้
ข้อมลูปฐมภมูิและทตุิยภมูิที�เป็นปัจจุบนัและทนัต่อเหตุการณ์สามารถนําไปใช้ในการติดตาม ประเมิน และวางแผนการบริหาร
และจดัการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมดงักล่าวมกัถูกจํากดัอยู่เพียงบุคคลไม่กี�
คนสําหรับใช้เป็นข้อมูลที�สนบัสนุนผลการดําเนินงานฟาร์มที�ผ่านมา สําหรับการนําไปใช้เพื�อการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาทั :ง
ในส่วนที�เป็นปัจจุบนัและในอนาคตรวมทั :งการมีส่วนร่วมของบคุลากรทกุคนในการเข้าถึงข้อมูลและดึงข้อมูลที�เป็นประโยชน์ไป
ใช้ในการบริหารและจัดการฟาร์มยังอยู่ในเกณฑ์ที�น้อยมาก สําหรับฟาร์มที�ไม่ได้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการบริหารข้อมูลก็
สามารถได้มาซึ�งข้อมูลที�เป็นประโยชน์เช่นกันจากการใช้การบนัทึกด้วยมือโดยบุคลากรอย่างเป็นระบบเพื�อให้ได้ข้อมูลระดับ
ปฐมภมูิที�ถกูต้องหลงัจากนั :นมีการแปลงข้อมลูให้เป็นข้อมลูระดบัทตุิยภมูิที�สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและจดัการ
ฟาร์มต่อไป 
 
การผลิตสัตว์ในมุมมองที]เป็นธุรกจิ 

เป้าหมายที�สําคญัของการเลี :ยงสตัว์ที�เป็นการค้าได้แก่การทํากําไรต่อหน่วยให้สูงสุดเท่าที�โอกาสจะอํานวย กําไรจาก
การดําเนินธุรกิจปศสุตัว์มาจากรายได้จากการจําหน่ายผลิตผลและต้นทุนในการผลิตผลผลิตนั :นๆ  เป็นความจริงที�ว่าการผลิต
สตัว์ให้มีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด (maximize performance) เช่นมีการเจริญเติบโตต่อวนั (average daily gain, ADG) ที�
สูง และมีประสิทธิภาพการแลกอาหารเป็นผลผลิต (feed conversion rate, FCR) ที�ดีนั :นอาจจะไม่ให้กําไรที�ดีที�สุด แต่การ
จดัการให้สตัว์มีประสิทธิภาพการผลิตที�เหมาะสมต่อเหตุการณ์ (optimize performance) ด้วยต้นทุนการผลิตที�ตํ�ากว่าจะช่วย
ให้ได้กําไรที�ดีกว่า ดงันั :นในปัจจุบนัการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ�งต้นทุนด้านอาหารที�จดัเป็นต้นทุนการผลิตที�
สูงที�สุดจึงให้ความสนใจต่อค่าต้นทุนค่าอาหารในการแลกเปลี�ยนเป็นผลผลิต (feed cost per gain, FCG) มากกว่าที�จะ
พิจารณาถึงค่าประสิทธิภาพการแลกอาหารเป็นผลผลิต (FCR) ดังเช่นในอดีต ซึ�งหมายความว่าเราสามารถให้สัตว์มีการ
เจริญเติบโตที�ช้าลงกว่าปกติและมีการใช้อาหารในปริมาณที�มากกว่าเดิมได้ตราบที�ต้นทุนรวมค่าอาหารยังตํ�ากว่าเดิมเป็นต้น 
อนึ�งการผลิตสตัว์โดยให้มีประสิทธิภาพการผลิตที�เหมาะสมต่อเหตุการณ์นั :นจะใช้ได้ดีในสภาวการณ์ที�วตัถุดิบอาหารหลกัเกิด
การขาดแคลนหรือมีราคาที�สูงกว่าปกติมาก  

การบริหารและจัดการฟาร์มโดยแบ่งส่วนของฟาร์มออกเป็นส่วนทํากําไร (profit center) และส่วนต้นทุน (cost 
center) จะช่วยให้การผลิตสตัว์นั :นมีลกัษณะที�เป็นธุรกิจการค้ามากขึ :น อาทิเช่นในธุรกิจสุกรสามารถแบ่งส่วนของสุกรอนุบาล 
(ในกรณีขายลกูสกุรอนบุาล) หรือสกุรขุนเป็นส่วนที�ทํากําไรดงันั :นบุคลากรในส่วนนี :ต้องมีบทบาทในการจดัการให้สุกรในความ
รับผิดชอบทํารายได้ให้แก่ฟาร์มให้สงูที�สดุเท่าที�จะทําได้ไม่ว่าจะเป็นการลดอตัราการสูญเสีย การสร้างความสมํ�าเสมอของสัตว์
ในโรงเรือนหรือคอก การทําให้สุกรมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์โดยที�ยังสามารถควบคุมหุ่นหรือคุณภาพซากได้อยู่เป็นต้น 
ในขณะที�ส่วนของสกุรพนัธ์ุเป็นส่วนต้นทนุของฟาร์มที�ต้องบริหารและจดัการให้ได้สกุรหย่านมที�มีต้นทนุตํ�าที�สดุโดยการทําให้ได้
ลกูสกุรแรกคลอดมีชีวิตสงูที�สดุ มีอตัราการสญูเสียของลกูสกุรก่อนหย่านมที�ตํ�าที�สดุส่งผลให้ได้จํานวนลูกสุกรหย่านมที�สูงที�สุด 
การแบง่ส่วนของฟาร์มในรูปแบบดงักล่าวจะช่วยให้การบริหารงานฟาร์มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั :งตัวบุคลากรเองในส่วน
ต่างๆ ก็มีความเข้าใจในบทบาทของตวัเองเป็นอย่างดีและพร้อมที�จะรับการประเมินผลงานตามลกัษณะงานที�ได้รับมอบหมาย 
เหมาะสมกว่าแนวคิดที�ให้ทกุส่วนของฟาร์มเป็นส่วนทํากําไรและประเมินผลงานของบุคลากรในทุกส่วนโดยใช้กําไรเป็นที�ตั :งซึ�ง
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จะทําให้ขาดการประสานงานที�ดีในระหว่างส่วนต่างๆเพราะทุกฝ่ายต่างหวงัผลที�เป็นเลิศในส่วนที�ตนเองรับผิดชอบอยู่เท่านั :น
โดยขาดความสนใจในภาพรวมของฟาร์ม 

โดยสรุปการผลิตสัตว์นั :นสามารถพิจารณาออกได้เป็นสองมุมมอง ได้แก่มุมมองที�เป็นวิทยาศาสตร์และมุมมอง
ทางด้านธุรกิจ มมุมองทางวิทยาศาสตร์เป็นมมุมองที�พจิารณาถึงการเพิ�มสมรรถภาพการผลิตของสตัว์ให้มากที�สุด (maximize 
performance)โดยไม่ได้มีการนําส่วนของต้นทุนการผลิตหรือเงื�อนไขทางการค้าต่างๆ เข้ามาเป็นองค์ประกอบแต่อย่างใด ซึ�ง
ต่างจากมมุมองทางธุรกิจที�มุ่งเน้นสมรรถภาพการผลิตที�เหมาะสม (Optimize performance) ที�มุ่งสู่การได้ผลตอบแทนที�สูงสุด
ต่อหน่วยการลงทนุ 

 
บทสรุป 

การผลิตสตัว์ในอนาคตเป็นเรื�องที�ผู้ เกี�ยวข้องทั :งหมดไม่ว่าจะเป็นองค์กรและบุคลากรที�เกี�ยวข้องในภาคการผลิต หรือ
องค์กรและบคุลากรในภาคการศกึษาทางด้านนี :จําเป็นต้องตระหนกัและปรับทรรศนะมิติให้สอดคล้องกบัพลวตัรของปัจจยัการ
ผลิตต่างๆที�เปลี�ยนไปอย่างรวดเร็ว นั�นหมายความว่าบคุลากรที�อยู่ในแวดวงของการผลิตสตัว์ต้องเป็นบุคลากรที�ยอมรับต่อการ
เปลี�ยนแปลงทั :งในด้านแนวคิดและแนวปฏิบตัิ กระบวนการผลิตบณัฑิตในสาขาสตัวบาลและสัตวศาสตร์ควรนําไปสู่การสร้าง
บณัฑิตที�มีแนวคิดเป็นวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพตามเงื�อนไขของสถานะการณ์ในขณะนั :น  

 


