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การเลี้ยงสัตวมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศไทยมาชานาน ในการศึกษางาน

เกษตรเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวจึงจําเปนตองเรียนรู 

ขัน้ตอนในการเล้ียงสตัว ความสาํคญัของการผลติสตัว 

มีความรูความเขาใจถึงกระบวนการผลิตสัตว รูจัก

วิธีการศึกษาและวางแผนจัดการ ซึ่งผูเลี้ยงตองศึกษา

ขอมูลและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของใหถูกตองชัดเจน 

เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป

หนวยการเรียนรูที ่  ๑
การเตรียมการกอนการเลี้ยงสัตว

 ผลการเรียนรู

•  อธบิายประวตัคิวามเปนมาและความสําคญัของการเลีย้งสตัว

ที่มีผลตอเศรษฐกิจและสังคมได

• จําแนกประเภทของสัตวเลี้ยงได

•  วิเคราะหปจจัยสําคัญในการวางแผนการเลี้ยงสัตว และ

สามารถวางแผนจัดการในการปฏิบัติงานเลี้ยงสัตวได



ñ. »ÃÐÇÑµÔ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ¢Í§¡ÒÃàÅÕéÂ§ÊÑµÇ�
 การเลี้ยงสัตวของมนุษยเรานั้นมีวิวัฒนาการมายาวนานต้ังแตสมัยโบราณ เมื่อมนุษยเราดํารงชีวิตอยูได

ดวยการอาศัยพืชและสัตวตางๆ ท่ีมีอยูตามธรรมชาติเปนอาหาร มีการไลตอนฝูงสัตวที่จะใชเปนอาหารมากักขังไว 

เพื่อที่จะไมตองออกไปลาทุกวัน ระหวางที่สัตวถูกกักขังหรือมีชีวิตอยูนั้นก็ตองหาอาหารใหสัตวกินทุกวัน ทําใหเกิด

ความใกลชิดกันข้ึนระหวางคนและสัตว ไดเรียนรูและเขาใจนิสัยของสัตว และสัตวก็จะมีความคุนเคยกับคนทําให

ลดนิสัยดุราย มีความเชื่องมากขึ้น เมื่อเวลาผานไปนานๆ สัตวเหลานี้ก็จะกลายเปนสัตวเลี้ยงในเวลาตอมา ทําใหคน

ไมตองออกไปลาสัตวบอยนัก มนุษยจึงเห็นความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงสัตวมากขึ้น

 สตัวเลีย้งรุนแรกๆ ของมนษุยนาจะเปนพวกสตัวทีเ่ลีย้งไวเพือ่ใชแรงงานหรอืใชลาสตัว เชน โค กระบอื มา สนุขั 

เปนตน  ตอมาไดมีการศึกษาหาความรู พัฒนาวิธีการเลี้ยงสัตว แลวมีการถายทอดตอๆ กันมา ทําใหการเลี้ยงสัตว

มีประสิทธิภาพและไดผลผลิตเพิ่มมากขึ้นจนกลายเปนอาชีพ ตลอดจนไดมีการขยายการเลี้ยงสัตวในเชิงธุรกิจและ

อุตสาหกรรม เพื่อวัตถุประสงคในดานตางๆ ไดแก บริโภคเนื้อ นม ไข และผลิตภัณฑอื่นๆ เชน ขน หนัง เปนตน 

ตามความตองการของมนุษย

 ปจจุบันการเลี้ยงสัตวมีความกาวหนาและพัฒนาไปมาก โดยมีวิทยาการตางๆ เขามาเกี่ยวของ เพื่อใหสามารถ

สรางผลผลิตออกมาไดอยางมีคุณภาพและมีปริมาณมากเพียงพอกับความตองการ แตบางครั้งอาจมีการใชวิธีการ

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม จนทําใหเกิดการปนเปอนหรือมีการตกคางของสารพิษ สงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมและเปนอันตรายแกผูบริโภค ดังนั้นจึงจําเปนตองหาทางปองกันและแกไขตอไป

การเลี้ยงสัตวชวยใหมีผลิตผลที่เกี่ยวกับสัตวในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการของผูบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น

๒



ò.  ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃàÅÕéÂ§ÊÑµÇ�µ‹ÍàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Áä·Â
 ในอดีตการเลี้ยงสัตวของคนไทยนั้น นิยมเลี้ยงเพื่อ

ใชประโยชนในดานตางๆ แตในปจจุบันการเลี้ยงสัตวบาง

ชนิดอาจมีจุดประสงคตางไปจากในอดีต เชน จากที่เคย

เลี้ยงโคและกระบือเพ่ือใชแรงงานก็เปลี่ยนเปนการเล้ียง

เพื่อนําเนื้อและนมมาบริโภค ท้ังยังมีการพัฒนาสงเสริม

การเลี้ยงสัตว จนกลายเปนการเลี้ยงเชิงธุรกิจ หรืออาจ

เลี้ยงเปนฟารมขนาดใหญ ซ่ึงเนนประโยชนเพื่อการนํา

มาบริโภคภายในและสงออกไปขายยังตางประเทศ การ

ผลิตสัตวจึงมีความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทย ซึ่งสรุปได ดังนี้

๑) การเลีย้งสตัวเพือ่ใชเปนแหลงอาหาร

สัตวที่นิยมเลี้ยงเปนอาหาร ไดแก ไก เปด สุกร โคเนื้อ 

โคนม แพะ กุง ปลาชนิดตางๆ โดยเฉพาะไกเนื้อ และ

กุงกลุาดาํ มกีารเลีย้งกนัมากจนสามารถสงเปนสนิคาออก

ไปจําหนายยังตางประเทศและทํารายไดเขาประเทศปละหลายลานบาท 

๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อความเพลิดเพลิน โดยทั่วไปคนไทยนิยมเลี้ยงสัตวไวประจําบาน เพื่อเปนเพื่อน

และสรางความเพลิดเพลินใหกับผูเลี้ยง เชน สุนัข แมว นก ปลาสวยงาม ไก เปนตน จึงทําใหมีธุรกิจที่เกี่ยวของกับ

การเลี้ยงสัตว เชน อาหาร กรง คอก ตู อุปกรณการเลี้ยง การบริการเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพสัตวเกิดขึ้นมากมาย 

ซึ่งการเลี้ยงสัตวประเภทนี้ไดรับความนิยมมากจนมีการ

พฒันาการเลีย้ง การผสมพนัธุ และการคดัเลอืกพันธุสตัว 

ท่ีสวยงามและมลีกัษณะตรงตามความตองการของผูเล้ียง 

จนสามารถสงไปจําหนายยังตางประเทศและนํารายไดให

กับประเทศไดอีกทางหนึ่งดวย 

๓) การเลี้ยงสัตวเพื่อการกีฬา หรือเพื่อ

การแขงขัน ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ไดแก มา โคชน นกเขา 

นกปรอดหัวจุก ไกชน เปนตน สําหรับการเลี้ยงมาแขง

เปนการเลี้ยงที่ตองลงทุนสูงและมีราคาแพง จึงมีผูเลี้ยง

นอยราย สวนสัตวเลี้ยงอื่นๆ นิยมเลี้ยงกันทั่วไปตาม

พื้นบาน โดยอาศัยแรงงานในครอบครัวและไมตองลงทุน

มากนกั อาจจดัเปนงานประเพณีเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว

เชน ประเพณีวิ่งควาย เปนตน
การเลี้ยงปลาสวยงามชวยสรางความเพลิดเพลินใหกับผูเลี้ยงและ
สามารถยึดเปนอาชีพได

ไกเปนสัตวเศรษฐกิจของไทยที่มีการเลี้ยงเพื่อสงออกไปยังประเทศ
ญี่ปุน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

๓



๔) การเลี้ยงสัตวเพ่ือใชเปนวัตถุดิบ
สําหรับงานอุตสาหกรรม ปจจุบันมีการเลี้ยงสัตวเพ่ือ

ใชเปนวัตถุดิบในงานอุตสาหกรรมโดยตรง เพื่อรองรับ

ความตองการของตลาดทีสู่งขึน้ เชน หนงัสัตวประเภทโค 

กระบือ จระเข งู เปนตน ซึ่งนํามาใชเปนวัตถุดิบสําหรับ

ทาํรองเทา กระเปา เขม็ขดั เส้ือ เบาะรถยนต เครือ่งเรอืน

ตางๆ การใชผลพลอยไดจากสัตวที่เลี้ยงมาใชประโยชน 

ไดแก การนาํขนไกและขนเปดมาใชทาํหมอน ทีน่อน หรอื

เบาะนัง่ นอกจากนีย้งัมีการเล้ียงชาง จระเข และสตัวตางๆ 

ไวในสวนสัตวเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

๕) การเลี้ยงสัตวเพื่อรณรงคและชวย
สงเสริมการทองเที่ยว ปจจุบนัสตัวบางชนิดโดยเฉพาะ

สตัวปาทัง้ในประเทศ และนอกประเทศเริม่หาดไูดยากขึน้ 

บางชนิดเกือบจะสูญพันธุ จึงไดมีการเล้ียงสัตวเหลาน้ี

โดยไดรับอนุญาตจากกรมปาไม กรมประมง กระทรวง

การทําเกษตรแบบไรนาสวนผสม เปนการทําเกษตรหลายรูปแบบ
ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในพื้นที่เดียวกัน

เกษตรและสหกรณ จัดเปนสวนสัตว พิพิธภัณฑปลาและสัตวนํ้า ฟารมจระเข สวนนก สวนผีเสื้อ ตลอดจนการเลี้ยง

ชางเพ่ือใชเปนพาหนะในการเดินทางทองเทีย่วปา หรอืจดัแสดงโชวความสามารถพเิศษและความแสนรูของสัตวตางๆ 

เปนตน ซึ่งสรางรายไดใหกับประเทศไดอีกทางหนึ่ง

๖) การเล้ียงสตัวเพือ่เปนอาชพีของเกษตรกรไทย เกษตรกรไทยในอดีตจะมีรายไดจากการปลกูพชื

เพยีงอยางเดยีว แตปจจบุนัไดเปลีย่นมาทาํไรนาสวนผสม

กันมากขึ้น โดยทํากิจกรรมหลายอยางทั้งการปลูกพืช 

เลี้ยงสัตว และอื่นๆ ควบคูกันไป ซึ่งสามารถนําผลผลิต

ที่ผลิตไดมาใชใหเกิดประโยชนและคุมคา ตัวอยางเชน 

การนําผลผลิตที่เหลือใชจากพืชที่ไมสามารถขายไดมา

เปนอาหารสัตวเลี้ยง เมื่อขายสัตวหรือผลผลิตจากสัตวก็

ทําใหมีรายไดมากขึ้น จึงทําใหเกษตรกรเห็นความสําคัญ

ของการเลี้ยงสัตว บางก็เปลี่ยนมาเลี้ยงสัตวเปนอาชีพ

เชน การเลี้ยงไกไข ไกเนื้อ เปด สุกร โคเนื้อ โคนม ปลา 

กุง เปนตน  นอกจากนี้ยังเกิดอาชีพที่เกี่ยวของกับการ

เลี้ยงสัตว เชน โรงงานอาหารสัตว รานจําหนายอุปกรณ

และผลติภณัฑเกีย่วกบัสตัว โรงงานชาํแหละสตัว หองเยน็

สําหรับเก็บรักษาผลผลิตจากสัตว เปนตน  ตลอดจนเกิด

บริษัทการคาและสงออกผลิตภัณฑจากสัตวมากมาย

สวนสัตวหลายแหงมีการแสดงความสามารถของสัตวเพ่ือดึงดูด
ความสนใจของนักทองเที่ยว

๔



สุกรเปนสัตวที่เลี้ยงกันอยางแพรหลายทั่วประเทศเพื่อการบริโภค
ภายประเทศ

แกะมีการเลี้ยงไวเพื่อบริโภคเนื้อ นม ตัดขน รวมทั้งสรางความสนใจ
ดานการทองเที่ยวดวย

ó. »ÃÐàÀ·¢Í§ÊÑµÇ�àÅÕéÂ§·Õè¹ÔÂÁàÅÕéÂ§ã¹»ÃÐà·Èä·Â
 สัตวเลี้ยงที่มีความสําคัญในประเทศไทยตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบันมีมากมายหลายชนิดแตกตางกันไป เชน 

ชาง มา โค กระบือ สุกร แพะ เปด ไก เปนตน ซึ่งปจจุบัน

สัตวที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย มีดังนี้

๑) สตัวปก ทีน่ยิมเลีย้งกนัโดยทัว่ไป ไดแก 

เปด ไก นกกระทา หาน นกเขา นกกระจอกเทศ และ

นกสวยงามตางๆ สัตวปกที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดใน

ประเทศไทย คือ ไกเนื้อ ซึ่งเลี้ยงกันมากจนสามารถสง

ไปจําหนายยังประเทศตางๆ เกือบทั่วโลก รองลงมา คือ 

ไกไข และเปดไข เพือ่ผลติไขไวสาํหรบัการบรโิภคภายใน

ประเทศ นกกระทาเลี้ยงเพื่อผลิตไขและเนื้อ หานเลี้ยง

เพื่อใหกินหญาและกําจัดวัชพืชในไรนาและผลิตเน้ือหาน 

นกเขาเลี้ยงเพื่อผสมพันธุ คัดพันธุใหไดลักษณะพันธุที่ดี

เพื่อจําหนายหรือไวฟงเสียงขัน

๒) สุกร เปนสัตวที่เลี้ยงเพื่อใชบริโภค มีการเลี้ยงกันมากรองลงมาจากไก การเลี้ยงสุกรของเกษตรกร

ไทยมีทั้งเลี้ยงเพื่อใหกินผลผลิต หรือเศษเหลือจากพืชในไรนา เชน ขาวโพด ขาวฟาง ปลายขาว รํา ถั่ว เปนตน และ

เลี้ยงจํานวนมากเพื่อเปนอาชีพโดยตรงจนเปนฟารมขนาดใหญเพื่อผลิตเนื้อสุกรจําหนาย หรือผลิตลูกสุกรขายใหแก

ผูอื่นที่ซื้อไปเลี้ยงอีกตอหนึ่ง

๓) โคนม โคเนือ้ กระบอื แพะ แกะ ปจจบุนั

คนไทยไดรบัการสงเสรมิใหดืม่นมกนัมากขึน้ จงึไดมกีาร

ทาํฟารมเลีย้งโคนมกนัมากขึน้ ทัง้ไดมีการนาํพนัธุโคเนือ้

จากตางประเทศมาเลี้ยง และไดปรับปรุงบํารุงพันธุจนได

โคเน้ือพันธุแทและพันธุผสมท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม

กับการเลี้ยงในสภาพแวดลอมของประเทศไทยมากขึ้น

สวนกระบือมีการเลี้ยงกันอยูทั่วๆ ไป เพื่อใชเปนแรงงาน

ในการไถนาเทียมเกวียนและบริโภคเนื้อ แตในปจจุบัน

จํานวนกระบือลดนอยลงมาก เนื่องจากเกษตรกรนิยมใช

เครื่องยนตทดแทนแรงงานสัตวมากขึ้น สําหรับแพะและ

แกะนั้นเลี้ยงกันนอยมาก จะมีเฉพาะบางทองถิ่นเทานั้น

ซึ่งนิยมบริโภคเนื้อและนม หรือมีการเลี้ยงเพื่อสงเสริม

การทองเที่ยวภายในประเทศ

๕



๔) สัตวนํ้า โดยสัตวนํ้าที่สําคัญ ไดแก กุง 

ปลา หอย ปู ซึ่งแตเดิมแหลงนํ้าตางๆ ในประเทศไทย

อุดมไปดวยสัตวนํ้านานาชนิดที่เราสามารถนํามาบริโภค

ไดเพียงพอกบัความตองการ แตปจจุบนัจํานวนประชากร

มากขึ้น เครื่องมือ อุปกรณในการจับสัตวนํ้าก็มีความ

ทนัสมยัมากขึน้ ทาํใหสัตวนํา้ตางๆ ทีอ่าศยัตามธรรมชาติ

ลดนอยลง ไมเพียงพอกับความตองการ จึงไดมีการ

เพาะเล้ียงสัตวนํ้าขึ้น และไดมีการพัฒนาจนเปนอาชีพ 

และธุรกิจที่สําคัญ สามารถผลิตสัตวนํ้าชนิดตางๆ ได

ปริมาณมากและเพียงพอกับความตองการ นอกจากน้ัน

ปลาสวยงามชนิดตางๆ ที่เล้ียงไวเพื่อความเพลิดเพลิน

และพักผอนหยอนใจ ก็ไดมีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุและ

สงไปขายยังตางประเทศไดเชนเดียวกัน

๕) สัตวเล้ียงประเภทอื่นๆ นอกจากสัตว

เลี้ยงที่กลาวมาแลวยังมีสัตวเลี้ยงประเภทอ่ืนๆ ที่ไมได

เลี้ยงกันอยางแพรหลาย แตจะเล้ียงกันเฉพาะทองถิ่นหรือเล้ียงเพื่อใชประโยชนจากผลผลิตเฉพาะอยาง เชน การ

เลี้ยงผึ้งเพื่อผลิตนํ้าผึ้ง การเลี้ยงไหมเพื่อนํามาผลิตผาไหม การเลี้ยงหอยเพื่อผลิตไขมุก เปนตน

สตัวนํา้นอกจากจะเปนแหลงอาหารทีส่าํคัญแลวยงัเปนสตัวเศรษฐกจิ
ที่สรางรายไดใหกับประเทศจํานวนมาก

การเลี้ยงผึ้งเปนการเลี้ยงเพื่อประโยชนจากผลผลิตอยางเฉพาะเจาะจง ขณะเดียวกันก็ตองอาศัยความเชี่ยวชาญในการเลี้ยง

๖



ô. »˜¨¨ÑÂÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃÇÒ§á¼¹àÅÕéÂ§ÊÑµÇ�
 กอนเริ่มทําการเลี้ยงสัตว ผูเลี้ยงควรจะศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเลี้ยงสัตว  

เพื่อใหผูเลี้ยงไดสามารถนําขอมูลตางๆ  และความรูที่ไดศึกษามาประกอบเปนแนวทางในการวางแผนการเลี้ยง

ตอไป การเลี้ยงสัตวมีปจจัยสําคัญที่ตองคํานึงถึง ดังนี้

๑) ศึกษานิสัยของผูเลี้ยงสัตว ผูเลี้ยงสัตวไมวาจะเปนเจาของกิจการ ลูกจาง หรือผูที่เกี่ยวของ 

จะตองมีนิสัยรักสัตว ชอบการเลี้ยงสัตว มีความอดทนตองานที่จะตองดูแลและอยูใกลชิดกับสัตว เมื่อเกิดปญหาใน

การเลี้ยงสามารถแกไขไดทันที สามารถทนตอกลิ่น เสียง และสิ่งปฏิกูลที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวสัตวได

๒) สิ่งแวดลอมและชุมชนใกลเคียง สิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสัตว คือ มลภาวะ

ตางๆ เชน กลิ่น เสียง แมลงวัน และความไมบริสุทธิ์ของอากาศ โดยเฉพาะของเสียที่เกิดจากการขับถายไมวาจะ

เปนมูลและปสสาวะของสัตว หรือเศษอาหารตางๆ อาจเกิดการบูดเนาสงกลิ่นเหม็นกระจายไปตามบานเรือนรวมถึง

ชุมชนใกลเคียง ผูเลี้ยงจึงควรศึกษาคนควาหาวิธีการปองกันและกําจัดปญหาดังกลาว เชน การทําบอเก็บกักมูลสัตว

เพื่อผลิตกาซชีวภาพ นํามูลสัตวมาผลิตเปนพลังงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ การใชมูลสัตวเลี้ยงปลา เปนตน

๓) พื้นที่และสภาพพื้นที่ การเลี้ยงสัตวบางชนิดตองใชพื้นที่กวางขวาง เชน โคเนื้อ ซึ่งตองมีพื้นที่

สาํหรบัทาํทุงหญา และการเลีย้งสตัวนํา้ตองขดุบอเกบ็กกันํา้ สภาพของดนิจงึควรเปนดนิเหนยีวหรอืดินทีม่คีณุสมบตัิ

สามารถเกบ็กกันํา้ไดด ีโดยสถานท่ีเลีย้งสตัวควรอยูใกลแหลงนํา้ แหลงอาหารสตัว และมีการคมนาคมสะดวก สามารถ

หาซื้อวัตถุดิบที่ใชในการเลี้ยงสัตวไดสะดวกและราคาถูก ปลอดภัยจากโรคศัตรูและโจรผูรายที่จะเขามาทํารายหรือ

ขโมยสัตวที่เลี้ยงไว

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว ควรเปนที่ราบนํ้าทวมไมถึงและไมชื้นแฉะ

๗



อาหารสัตวมีหลายชนิด ซึ่งผูเลี้ยงควรเลือกใหเหมาะสมกับสัตวแตละชนิดและแตละชวงวัย

๔) อาหารสัตว เปนปจจัยสําคัญสําหรับการเล้ียงสัตว เพราะถามีอาหารใหสัตวในปริมาณที่เพียงพอ

และมีคุณภาพ สัตวที่เลี้ยงก็จะมีการเจริญเติบโต สมบูรณแข็งแรง ใหผลผลิตดีและมีคุณภาพ อาหารสัตวมีหลาย

ชนิดแตกตางกันไปตามประเภทของสัตวที่เลี้ยง ทั้งที่สามารถผลิตขึ้นหรือจัดหาไดเองในไรนา และไมสามารถผลิต

ขึ้นเองไดจะตองหาซื้อมาใช ปจจุบันอาหารสัตวสามารถหาซื้อไดงายและสะดวก เนื่องจากมีหนวยงานธุรกิจ บริษัท 

หางรานตางๆ ไดคดิคนหาสตูรอาหารสาํหรบัสตัวเลีย้งชนดิตางๆ ใหเหมาะกบัความตองการและการเจรญิเตบิโตของ

สัตวในแตละวัยออกมาจําหนายทั่วไปในทองตลาด ซึ่งเรียกอาหารประเภทนี้วา “อาหารสําเร็จรูป”

๕) ทุนและแรงงาน เปนปจจัยท่ีสําคัญมาก ผูเลี้ยงสัตวจะตองคิดตนทุนทั้งหมด ตั้งแตเร่ิมกอสราง

คอกสัตว บอเลี้ยง การจัดหาพันธุสัตว รวมถึงคาใชจายทั้งหมดที่จะตองใชลงทุน จนกวาจะเริ่มมีรายไดจากการขาย

ผลผลิต ถาหากเงินทุนไมพออาจตองมีการกูยืมมีดอกเบี้ย และดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะตองคิดเปนตนทุนดวย ในการ

พิจารณาวางแผนการเลี้ยงสัตว จะตองคํานึงถึงขนาดของงานดวย จะใชแรงงานในครอบครัว หรือจางแรงงาน และ

ควรคัดเลือกคนทํางานที่รักและชอบเลี้ยงสัตว เพื่อจะไดดูแลสัตวเล้ียงใหมีสุขภาพดี มีคุณภาพ จนกวาจะจําหนาย

ผลผลิตได

๖) ความรูเฉพาะดานเกี่ยวกับสารเคมีที่ใชในกระบวนการเลี้ยงสัตว เกษตรกรที่ทันสมัยจะตอง

มีความรูและควรศึกษาเกี่ยวกับวิธีการใชสารเคมีหรือยาปฏิชีวนะตางๆ ตลอดจนผลตกคางที่อาจมีอยูในผลผลิต 

ซ่ึงอาจทําใหเกิดผลเสียหรือเปนอันตรายแกผูบริโภค ไดแก สารพิษตางๆ ที่ใชกําจัดศัตรูพืชที่อาจจะปะปนมาใน

อาหารสัตว ซึ่งสารตางๆ ดังกลาวเหลานี้อาจจะทําใหผลผลิตดอยคุณภาพ และไมเปนที่ตองการของตลาดได

โดยเฉพาะการสงเปนสินคาออกไปจําหนายยังตางประเทศ

๘



หนวยงานของรฐับาลบางหนวยงานสามารถใหขอมลูการเลีย้งสตัวได

õ. á¹Ç·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤Œ¹¤ÇŒÒ¢ŒÍÁÙÅ
 เมื่อผูเลี้ยงตัดสินใจไดแลววาตองการจะเลี้ยงสัตว

ชนิดใด หรือตองการรูวาควรจะเลี้ยงสัตวชนิดใดจึงจะ

เหมาะสมกับปจจัยตางๆ ที่ตนมีอยู เชน สถานท่ีเลี้ยง 

แหลงนํ้า และตนทุน เปนตน สิ่งแรกท่ีควรกระทําก็คือ

การศึกษาคนควาหาขอมูลเพื่อนํามาใชในการตัดสินใจ 

ซึ่งปจจุบันผูเลี้ยงสามารถทําการศึกษาและคนควาขอมูล

ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวไดจากแหลงความรูตางๆ ดังนี้

๑) ศึกษาคนควาขอมูลโดยการสังเกต
และสํารวจ โดยสังเกตวาในบริเวณดังกลาวมีการเลี้ยง

สัตวชนิดใดบาง มีจํานวนมากนอยเพียงใด และสัตวที่

เลี้ยงอยูเจริญเติบโตใหผลตอบแทนดีหรือไม มีอุปสรรค

และปญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงอยางไร ตนทุนในการเลี้ยง

มากนอยเพียงใด เม่ือเลี้ยงแลวสามารถนําไปใชใหเกิด

ประโยชนหรือจําหนายไดดีเปนที่นิยมของตลาดหรือไม ตลอดจนสังเกตถึงสภาพสิ่งแวดลอมที่มีอยู แลวจึงนําขอมูล

ที่ไดนั้นมาเปนองคประกอบในการวางแผน และการตัดสินใจเลี้ยงสัตวใหเหมาะสมกับปจจัยตางๆ ที่มีอยูตอไป

๒) ศกึษาคนควาขอมูลจากหนวยงานของรฐั ซึง่มบีทบาทในการใหความรูและเผยแพรขอมูลทางการ

เลี้ยงสัตว เชน เกษตรตําบล เกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัด ปศุสัตวอําเภอ ปศุสัตวจังหวัด เปนตน โดยหนวยงานของ

รัฐเหลานี้จะมีบุคลากรประจําท่ีสามารถใหขอมูลอันเปนประโยชนแกเราโดยตรง หรือใหคําชี้แนะเพื่อใหเราสามารถ

ติดตอประสานงานไปยังหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งอาจจะมีเอกสารความรู คูมือตางๆ แจกฟรีเพื่อนํามาศึกษา

ดวยตนเองและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไปได

๓) ศกึษาคนควาขอมลูจากบคุลากรทีม่ี
ความรูความสามารถ การศึกษาคนควาจากบุคลากรที่

มีความรูความสามารถดานการเลี้ยงสัตว เชน เจาของ

ฟารม เจาของคอก ผูที่คลุกคลีอยูกับอาชีพการเลี้ยงสัตว 

ผูประกอบธรุกจิการเลีย้งสตัว เปนตน ซึง่จดัไดวาเปนบคุคล

ท่ีมีความสําคัญในการใหขอมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว

ไดเปนอยางดี เน่ืองจากบุคคลเหลานี้คลุกคลีและสัมผัส

กับอาชีพเลี้ยงสัตว จนเกิดความรู ความชํานาญ เขาใจ

ถึงวิธีการเลี้ยง การดูแล และปญหาตางๆ ในการเลี้ยง

ไดเปนอยางดี ซึ่งสามารถอธิบายและแนะนําขอมูลตางๆ 

ไดอยางถองแทและเปนประโยชนอยางยิ่ง
ผูเลีย้งสตัวสามารถศกึษาขอมลูเกีย่วกบัการเลีย้งสตัวไดจากคูมอืตางๆ 
ที่จัดทําขึ้นโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ

๙



ปจจุบันขอมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวสามารถสืบคนไดสะดวกจากเว็บไซตตางๆ ทางอินเทอรเน็ต

๔) ศึกษาคนควาขอมูลจากหนวยงานภาคเอกชน ปจจุบันมีองคกรธุรกิจภาคเอกชนหลายแหงท่ี

ดาํเนนิธรุกจิเกีย่วกบัการเลีย้งสตัว ทัง้บรษิทัเอกชนรายใหญและรายยอย ซึง่มาประกอบธุรกจิตางๆ เกีย่วกบัสตัว เชน 

จัดจําหนายพันธุสัตว อาหารสัตว เวชภัณฑ อุปกรณการเลี้ยงสัตว การรับซื้อผลผลิตจากสัตวเพื่อนําไปจําหนาย

หรือแปรรูปดวย เปนตน  ซึ่งบริษัทหรือหนวยงานเอกชนเหลานี้ไดเขามามีบทบาทเผยแพรวิทยาการ และเทคโนโลยี

เก่ียวกบัการเลีย้งสัตวใหเกษตรกรและประชาชนทัว่ไปไดรบัทราบในรปูแบบตางๆ อาทเิชน วารสาร แผนพบั บทความ 

แผนปลวิ สือ่อิเลก็ทรอนิกส แตขอมลูจากหนวยงานเอกชนบางแหงอาจจะมขีอจํากดั เนือ่งจากอาจจะเปนขอมลูทีใ่ช

เพื่อสงเสริมการขายผลิตภัณฑของตน ดังนั้นกอนที่จะนําขอมูลมาใชควรพิจารณาอยางรอบคอบเสียกอน

๕) ศึกษาคนควาขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพตางๆ ซึ่งสามารถคนควาหาอานไดจากหองสมุดหรือหาซื้อ

ไดเอง เชน ตําราการเลี้ยงสัตวชนิดตางๆ การเลี้ยงสัตวบก การเลี้ยงสัตวนํ้า การปองกันกําจัดโรคของสัตวเลี้ยง 

เปนตน โดยการใชขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพนั้นควรอานประกอบกันหลายๆ ฉบับ เพื่อตรวจสอบขอมูลวาถูกตองตรงกัน

หรือไม มีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ก็ยังมีสื่อสิ่งพิมพจากหนวยงานของรัฐบาล อาทิเชน วารสาร

ของกรมสงเสรมิการเกษตร กรมประมง กรมปศสุตัว จดัพมิพเผยแพรแนะนาํความรูใหเกษตรกรและประชาชนทัว่ไป

ที่สนใจสามารถนําไปปฏิบัติใชประโยชนได

๖) ศึกษาคนควาขอมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลจากเว็บไซตตางๆ จากทางอินเทอรเน็ต 

เปนอีกแหลงหนึ่งที่เราสามารถสืบคนขอมูลเพื่อนํามาใชในการวางแผนเล้ียงสัตวได ซึ่งในปจจุบันมีทั้งเว็บไซต

สวนบุคคล องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน นําขอมูลที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว ไปเผยแพรในอินเทอรเน็ตเปนจํานวนมาก 

ขอดีของขอมลูในอนิเทอรเนต็ คอื ประหยดัเวลาและคาใชจาย รวมทัง้มีความทนัสมัย สามารถสืบคนขอมูลทีต่องการ

ไดครอบคลุม แตอาจมีขอบเขตจํากัดผูใชอยูเพียงบางกลุมที่มีความพรอมในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณเทานั้น

๑๐
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