บทที่ 1
หลักสําคัญและการเริ่มตนในการเลี้ยงสัตว
1. หัวขอการสอน
1.1 ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงสัตว
1.2 หลักสําคัญในการเลี้ยงสัตว
1.3 การเริ่มตนเลี้ยงสัตว
2. สาระสําคัญ
หัวใจสําคัญของการผลิตสัตว คือ การเลี้ยงใหไดกําไรสูงสุด ซึ่งหมายถึงการผลิตที่มีตนทุนต่ํา
ที่สุดและขายไดราคาสูงสุด ดังนั้น ในการเลี้ยงสัตวตาง ๆ เพื่อใหบรรลุถึงจุดหมายนี้ ผูเลี้ยงจําเปนตอง
เรียนรูและศึกษาถึงขอดี ขอเสีย รวมทั้งปจจัยตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบตอการผลิตสัตวและการตลาดใหถอง
แทเสียกอน
3. จุดประสงคการสอน
3.1 มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับแนวคิดการเริ่มตนเลี้ยงสัตว
3.2 ผูเรียนอธิบายหลักสําคัญในการเลี้ยงสัตวได
4. เนื้อหา
4.1 ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงสัตว
มนุษยใชสัตวแทบทุกชนิดเปนอาหาร สมัยโบราณมนุษยลาสัตวมาเปนอาหาร ตั้งแตสัตวที่ลาหรือ
จับไดงาย ๆ โดยไมตองใชเครื่องมือพิเศษ เชน งู แย ฯลฯ จนกระทั่งคิดเครื่องมือจับสัตวที่มีขนาดใหญ
และลาไดยากขึ้น สามารถลาและจับสัตวมาเปนอาหารไดมากขึ้น เมื่อเหลือจากการบริโภคก็กักขังสัตวไว
ใชเปนอาหารในวันตอไป และพัฒนาจนมาเปนการเลี้ยงสัตวเพื่อการคาอยางเชนทีท่ ํากันอยูใ นปจจุบัน
การเลี้ยงสัตวจงึ มีความสําคัญและใหประโยชนตอผูเลี้ยงมากมายหลายประการ ผูที่ประกอบอาชีพ
เลี้ยงสัตวสามารถสรางฐานะจนร่ํารวยได เปนอาชีพที่ไดผลตอบแทนสูง หากมองในภาพรวมตั้งแตผู

ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ไดรับประโยชนจากการเลี้ยงสัตวทั้งสิ้น ซึ่งพอ
สรุปประโยชนของการเลี้ยงสัตวได 4 ประการใหญ ๆ ดังนี้
4.1.1 ประโยชนของการเลี้ยงสัตวตอเศรษฐกิจของประเทศ
สัตวเลี้ยงจําพวกโค กระบือ สุกร ไกและเปด ลวนมีบทบาทตอเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะเปนสินคาจําหนายเพื่อการบริโภค เนื้อ นม ไข โดยตรงแลว ยังมีผล
พลอยไดหลายชนิดทําเปนเครื่องอุปโภคและเครื่องใชไดหลาย ๆ ประเภท สินคาบางชนิด มีปริมาณมาก
จนกระทั่งสามารถสงออกไปจําหนายตางประเทศไดดวย นับวาผลผลิตจากสัตวนี้ ชวยลดการเสียดุลการคา
ไดประการหนึ่ง ประมาณ 60 เปอรเซ็นตของประชากรไทยมีอาชีพทําการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว แมวา
จํานวนผูประกอบอาชีพเกษตรจะมีแนวโนมลดลงอันเปนผลมาจากทิศทางของระบบเศรษฐกิจไทยมุงไปสู
การประกอบการดานอุตสาหกรรม แตการเลี้ยงสัตวกย็ ังนับเปนอาชีพทีส่ ําคัญของเกษตรกรไทย
4.1.2 ประโยชนของการเลี้ยงสัตวดานเกษตรกรรม
การเลี้ยงสัตวมีความสัมพันธกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมดานอื่น ๆ หลายดาน ซึ่ง
ลวนแตมีความสัมพันธทั้งสิ้น คือ
ก. การใชแรงงานจากสัตว ประเทศไทยมีเนื้อที่ในการทํานาในปจจุบนั ประมาณ
75 ลานไร ซึ่งถาหากใชรถแทรกเตอรไถนาเปนเครื่องทุนแรงในการทํานาจะตองใชรถแทรกเตอรไถนาไม
ต่ํากวา 2 แสนคัน ซึ่งเปนไปไมได เพราะสภาวะทางเศรษฐกิจและระดับความรูทางเทคนิคของเกษตรกร
ไทยยังไมอํานวย อีกทั้งราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นเปนอุปสรรคตอการที่เกษตรกรจะใชเครื่องทุนแรงให
แพรหลายได ดังนั้น แรงงานที่ใชในการเกษตรกรรมสวนใหญจึงมาจากโค กระบือนั่นเอง
ข. การเลี้ยงสัตวชวยเปลี่ยนแปลงผลผลิตในฟารม ซึ่งมนุษยไมสามารถที่จะใช
ผลิตผลนั้นไดโดยตรง มาเปนอาหารที่มีคณ
ุ คาและมนุษยชอบ นอกจากนั้น สัตวยังเปลี่ยนผลผลิตที่เหลือ
จากมนุษยกินมาเปนเนื้อ ซึง่ ไดราคาสูงกวาการขายผลิตผลนั้น ๆ โดยตรง จึงอาจกลาวไดวา สัตวเปรียบ
เสมือนตลาดรับซื้อพืชผลซึ่งมีราคาถูกแลวเปลี่ยนเปนเนื้อเพื่อใหขายไดราคาแพง หรือถาจะพูดอีกอยาง
หนึ่งคือ การเลี้ยงสัตวชวยทําใหผลผลิตที่เกษตรกรผลิตไดมีมูลคาเพิ่มขึ้น ยอมเปนผลทําใหเกษตรกรมี
รายไดเพิ่มขึน้ กวาการเอาผลิตผลเหลานั้นมาเลี้ยงมนุษยโดยตรง
ค. การเลี้ยงสัตวชวยลดตนทุนการผลิตทางดานเกษตรอื่นๆ เชน การเลี้ยงปลา
ควบคูกับการเลี้ยงสุกร โดยใชมูลสุกรเปนอาหารของปลา พบวาสามารถใชมูลไกแหงตั้งแต 10-40
เปอรเซ็นต ของอาหารผสมเปนอาหารของไกไขและวัวเนื้อได ในภาคใตของประเทศไทยนิยมเลี้ยงวัวใน
สวนมะพราว เพื่อใหวัวกําจัดหญาในสวนมะพราว และใหมูลแกตนมะพราว ทําใหมะพราวเจริญเติบโต
และใหผลดกขึ้น
ง. สัตวชวยรักษาความอุดมสมบูรณใหแกดิน เพราะมูลของสัตวประกอบดวยแร
ธาตุตาง ๆ ซึ่งเปนปุยแกพืช สัตวจะใหมูลซึ่งนับเปนปุยคอก (manure) หรือปุยอินทรีย (organic
fertilizer) ที่ทําใหดนิ มีความอุดมสมบูรณสูง แมวาจะเปนปุยที่มีอัตราการสลายตัว (decompose rate) ชา

แตปุยคอกจะชวยทําใหโครงสรางของดินดีขึ้น มูลสัตวตาง ๆ มีไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ
โปตัสเซียม (K) ดังนี้ มูลโครุนมีคาเทากับ 1.7, 1.6 และ 0.5 เปอรเซ็นต ของน้ําหนักแหงตามลําดับ มูล
สุกรมีคาเทากับ 3.8, 2.1 และ 1.3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักแหงตามลําดับ มูลไกมีคาเทากับ 6.5, 1.8 และ
1.8 เปอรเซ็นตของน้ําหนักแหงตามลําดับ สวนมูลกระบือเชื่อวามีคาใกลเคียงกับมูลโค นักวิชาการจึงได
เนนอยูเ สมอวาเกษตรกรจะตองใสปุยอินทรียในพืน้ ที่เพาะปลูกพืชอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่ที่
ตองการเพิ่มผลผลิตพืชมากขึ้น ๆ สัตวเลี้ยงพวกโค – กระบือ จะถายมูลสดไมต่ํากวา 5 เปอรเซ็นตของ
น้ําหนักตัวตอวัน
จ. การเลี้ยงสัตวชวยกําจัดวัชพืชไดเปนอยางดี วัชพืชบางอยาง เชน หญาคา
ผักตบชวา เปนศัตรูที่รายแรงตอการปลูกพืชเปนอยางมาก ปหนึ่ง ๆ เกษตรกรตองเสียคาใชจายในการ
กําจัดวัชพืชเหลานี้เปนเงินหลายลานบาท ถาหากเกษตรกรนําเอาวัชพืชเหลานี้มาใชเลี้ยงสัตวก็จะชวย
ประหยัดคาใชจายในสวนนี้ได และเปนการประหยัดคาอาหารสัตวไปในตัวอีกดวย ตัวอยางเชน การ
นําเอาผักตบชวาตากแหงมาเปนสวนผสมของอาหารสุกร สามารถใชไดถึง 20 เปอรเซ็นตของอาหาร
ทั้งหมด ทั้งนี้เพราะผักตบชวาตากแหงมีโปรตีนถึง 20.50 เปอรเซ็นต คารโบไฮเดรต 33.6 เปอรเซ็นต
4.1.3 ประโยชนของการเลี้ยงสัตวดานสังคม
การเลี้ยงสัตวชวยแกไขปญหาสังคมหลายประการ ซึ่งลวนแตเกื้อกูลสังคม ทําใหสังคม
สวนใหญของประเทศเปนปกติสุข ดังนี้
ก. ลดปญหาการวางงานของประชาชน การที่ประชาชนในชาติไมมีงานทํา ยอม
กอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมาอยางมากมาย เชน ชาวชนบทมีการอพยพจากไรนาสูเ มือง ปญหาโจรผูราย
ชุกชุม ปญหาจากผูกอการราย ปญหาโสเภณี ปญหาการเกิดแหลงเสื่อมโทรมเนื่องมาจากการอพยพจาก
ชนบทสูเมือง เปนตน หากประชาชนไดประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตวก็จะชวยใหมงี านทําประจํา ปญหา
ทางสังคมอันเกิดจากการวางงานก็จะหมดไป
ข. ผลิตผลจากสัตวชวยบํารุงพลานามัยของประชาชนอันเปนกําลังของชาติ เปน
ที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปแลววา เนื้อ นม ไข เปนอาหารพิเศษสําหรับพลานามัยของมนุษย ทําใหผูบริโภคมี
รางกายแข็งแรงเติบโต ปราศจากโรคภัย มีความคิดเฉลียวฉลาด มีความเขมแข็งในการปฏิบัติงานและ
ภารกิจ ซึ่งผลทายสุดก็จะกอใหเกิดความมัน่ คงของประเทศชาติ เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีรายงานจากประเทศ
ญี่ปุนกลาววา คนญี่ปุนรุนใหมมีความสูงมากกวาคนญีป่ ุนรุนเกา (กอนสงครามโลก) ถึง 4 นิ้ว เขาอางวา
ทั้งนี้ เปนเพราะคนญี่ปุนนิยมรับประทานอาหาร เนื้อ นม ไข กันมากขึ้น นม ไข นั้นมีวิตามินและ
สารอาหาร แรธาตุ บางอยางที่หาไมไดหรือมีเพียงเล็กนอยในอาหารประเภทอื่น ๆ นักโภชนาการได
วิเคราะหจํานวนโปรตีนในไข เนื้อไกและสุกร ไวดังนี้ ไข 12.7 เปอรเซ็นต ไก 21.4 เปอรเซ็นต และ
สุกร 15.7 เปอรเซ็นต
ค. การเลี้ยงสัตวเปนการใหการศึกษาแกสมาชิกในครอบครัว โดยทัว่ ไปแลวการ
ประกอบอาชีพการเกษตรมักจะกระทําสืบตอไปยังรุนลูกหลาน ดังนัน้ ในการที่ใหลูกหลานไดชว ย

ปฏิบัติงานเลี้ยงสัตวอยางถูกตอง จึงเปนการใหการศึกษาแกบุตรหลานผูซึ่งตอไปจะตองประกอบอาชีพ
การเกษตรอยูแ ลว เปนการวางรากฐานอาชีพการเกษตรใหแกเขา ถามีโอกาสทําการเกษตรในโอกาสตอไป
ก็จะเปนเกษตรกรที่ดี สามารถประสบผลสําเร็จได
ง. การเลี้ยงสัตวเปนการใชแรงงานภายในครอบครัวใหเปนประโยชน แรงงาน
จากเด็ก คนชรา หรือคนทุพพลภาพ สามารถนํามาใชเลี้ยงสัตวไดเปนอยางดี หากนํามาใชประโยชนใน
เรื่องนี้ก็จะเปนการชวยปองกันการสูญเปลาทางแรงงาน และชวยใหบคุ คลดังที่กลาวมาแลว ไดมีความ
ภาคภูมใิ จในความสามารถของตน และเห็นวาตนก็สามารถทําประโยชนใหแกครอบครัวไดเชนกัน
จ. การเลี้ยงสัตวเปนการฝกนิสัยของผูประกอบการ ใหมีความรับผิดชอบ การ
ตรงตอเวลาและรูจักการประหยัด
ฉ. การเลี้ยงสัตวชวยสรางความเพลิดเพลินใหกับผูปฏิบัติ อันจะทําใหมี
สุขภาพจิตที่ดี คลายความเครียดได
4.1.4 ประโยชนดานอื่น ๆ ของการเลี้ยงสัตว
นอกจากประโยชนดังทีก่ ลาวมาแลว การเลี้ยงสัตวยังมีประโยชนในดานอื่น ๆ อีก
มากมายหลายประการซึ่งลวนกอใหเกิดประโยชนตอประชากรของประเทศทั้งสิ้น ทั้งในดาน
อุตสาหกรรม ดานพลังงาน การแพทย และการกีฬา เปนตน
ก. การเลี้ยงสัตวชวยทําใหเกิดผลิตภัณฑตาง ๆ ทางอุตสาหกรรม เชน
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมการทําปุยวิทยาศาสตรจากกระดูกสัตว ฯลฯ
ข. การผลิตพลังงานจากมูลสัตว เชน การผลิตแกสชีวภาพ (bio – gas) ทําได
โดยหมักมูลสัตวใหเกิดแกสมีเทน ซึ่งการผลิตแกสจากมูลสัตวนี้กระทําแพรหลายมากในประเทศอินเดีย
และไตหวัน ฯลฯ สําหรับในประเทศไทยมีการใชประโยชนจากแกสจากมูลสัตวเพื่อใชกับเครื่องไฟฟา
เครื่องมือเกษตรและเพื่อการหุงตมในจํานวนไมมาก แมรัฐบาลจะพยายามรณรงคสงเสริมอยูตลอดเวลาก็
ตาม
ค. การทําวัคซีนปองกันโรคของสัตวและของคน โดยผลิตจากไขและเลือดของ
สัตว
ง. การทํากาวจากหนังสัตว ทํายาฟอกหนัง เครื่องสําอางจากไข
จ. การเลี้ยงสัตวเพื่อใชกันขโมย เชน การฝกสุนัขเพื่อใชจับคนราย และใชใน
ราชการสงคราม
ฉ. การเลี้ยงสัตวเพื่อเปนเกมกีฬา เชน การแขงมา ขี่มาโปโล แขงสุนัข และการ
ชนไก เปนตน
การเลี้ยงสัตวมีความสําคัญตอชีวิตและสังคมในแทบทุกดานเชนนี้ การสนใจศึกษาถึงขอดี ขอเสีย
ตลอดจนวิธีการผลิตเพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุด ผ็เลี้ยงจึงควรศึกษาหาความรูในแงตาง ๆ รวมทั้งปญหาที่

เกี่ยวของกับการผลิตสัตวชนิดนั้น ๆ ใหรซู ึ้งและแนใจกอน จึงจะตัดสินใจลงทุนเลีย้ งสัตวตอไป (ธีระ,
2520) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.2 หลักสําคัญในการเลี้ยงสัตว
ในการเลี้ยงสัตวโดยทัว่ ๆ ไปนั้น มีหลัก 3 ประการ ที่ผูเลี้ยงควรปฏิบัติ เพื่อใหการเลี้ยงสัตว
ไดผลดีที่สุด คือ ใชพันธุดี อาหารดี และการจัดการดี (สมชาย, 2549) (ภาพที่ 1.1) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 เลี้ยงแตสัตวพันธุดี เพราะสัตวพนั ธุดีจะโตไวใชเวลาเลี้ยงสั้นใหผลผลิตสูงและกิน
อาหารไมเปลือง ตัวอยางเชน การเลือกเลีย้ งสุกรที่โตไดวันละ 9 ขีด ใชเวลาเลี้ยงตัง้ แตเกิดจนถึงน้ําหนัก
100 กิโลกรัม สงตลาดเพียง 5 เดือน และกินอาหาร 2.5 กิโลกรัม ในการเติบโตได 1 กิโลกรัม ยอมจะ
ทํากําไรใหผูเลีย้ งมากกวาการเลี้ยงสุกรที่โตไดวนั ละ 5 ขีด ใชเวลาเลี้ยงจนสงตลาดเมื่อ 100 กิโลกรัม
นาน 6 เดือน และมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ 3.5 ตอ 1
4.2.2 เลี้ยงดวยอาหารที่ดี มีคุณคาทางอาหารครบถวนตามความตองการของรางกายสัตว
ในแตละระยะการเจริญเติบโตใหผลผลิต รวมไปถึงมีวิธีการใหอาหารทีถ่ ูกตอง ยอมจะทําใหสัตว
เจริญเติบโตไดเต็มที่
4.2.3 มีระบบการจัดการฟารมที่ดี การรูหลักการจัดการฟารมที่ดี ทําใหประหยัดตนทุน
และแรงงานในการเลี้ยงดูสตั ว การใชประโยชนจากที่ดนิ และโรงเรือนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปญหา
มลภาวะทีจ่ ะเกิดจากการเลี้ยงสัตว เชน กลิ่นเนาเหม็นของมูลสัตวมีนอยและปองกันโรคระบาด ซึ่งจะ
กอใหเกิดความเสียหายตอสัตวเลี้ยงได

wwwwww
ภาพที่ 1.1 หลัก 3 ประการในการเลี้ยงสัตวใหไดผลดี
ที่มา: ธีระ (2528)

อยางไรก็ตามหลักทั้ง 3 ประการนี้ จําเปนตองเกื้อหนุนซึ่งกันและกันจึงจะทําใหการผลิตสัตวให
ผลดีที่สุด (ลงทุนนอยแตใหผลผลิตสูง) การดอยในจุดใดจุดหนึ่ง จะทําใหประสิทธิภาพของการผลิตไม
ไดผลสูงสุด หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลวก็จะทําใหประสิทธิภาพการผลิตสัตวดอยลงไปทําใหไดผลผลิตไม
เต็มที่หรือบางครั้งอาจจะขาดทุนได
4.3 การเริ่มตนเลี้ยงสัตว
ผูท่จี ะเริ่มตนเลี้ยงสัตวนั้นจะตองมีการศึกษาขอมูล หาความรูเพิ่มเติม เปนผูที่มีความกระตือรือรน
ขยัน อดทน ทั้งนี้ เพราะสัตวเปนสิ่งมีชวี ติ ที่ตองการการเอาใจใสดแู ลเปนพิเศษ ซึ่ง ธีระ (2528) ได
แนะนําการเริม่ ตนเลี้ยงสัตวไวดังนี้
4.3.1 ลักษณะของผูที่จะเลี้ยงสัตวสําเร็จ ผูที่จะเลี้ยงสัตวไดสําเร็จสมควรจะตองมีลักษณะ
และนิสัยดังตอไปนี้
ก. ตองมีนิสัยรักและชอบสัตว ความรักชอบจะเปนเหตุใหผูเลี้ยงเอาใจใส
ดูแลสัตวอยูเ สมอ ผูเลี้ยงสัตวบางคนเห็นคนอื่นลงทุนเลีย้ งสัตวแลวรวยก็เลี้ยงตามอยางบาง แตพอลงทุน
เลี้ยงไปแลว พบวานิสัยไมชอบและไมเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว ทําใหกิจการเลี้ยงสัตวตองลมเลิกไปใน
ที่สุด
ข. ตองแสวงหาความรูความชํานาญอยูเสมอ ความรูและความชํานาญนับวาเปน
หัวใจสําคัญที่สุดของการผลิตสัตวใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ความรูอาจจะศึกษาไดจากตําราวิชาการตาง ๆ
ซึ่งจะมีรายงานถึงการคนพบใหม ๆ ออกมาเรื่อย ๆ หรือศึกษาจากตัวสัตวเอง ในขณะที่ความชํานาญ
จําเปนตองอาศัยประสบการณและการปฏิบัติดวยตัวเองเปนหลัก
ค. ตองเปนคนละเอียดรอบคอบ เนื่องจากสัตวพูดไมได ฉะนั้นผูเลีย้ งจําเปนตอง
คอยตรวจตราสังเกตอยูเสมอ การมองขามจุดเล็ก ๆ นอย ๆ อาจเปนสาเหตุทําใหกิจการเลี้ยงสัตวตอง
ขาดทุน ลมเลิกไปได
ง. ตองเปนคนสูงาน การเลี้ยงสัตวจะตองเปนผูทํางานดวยตนเองบาง งาน
บางอยางจะวางใจใหคนอื่นทําแทนไมได เนื่องจากความกระตือรือรนและความเอาใจใสทุมเทกับงานของ
ลูกจางมักจะไมสูงเทาเจาของกิจการเองและการทํางานดวยตนเอง เทากับเปนการเพิม่ พูนประสบการณและ
ความชํานาญใหตัวเองดวย
จ. ตองเปนคนกลาและมีมานะ เพราะกิจการเลี้ยงสัตวกวาจะพบความสําเร็จตอง
พบปญหาอุปสรรคหลายอยาง เนื่องจากมีปจจัยตาง ๆ เปนตัวแปรมาก โดยเฉพาะปญหาดานการตลาด
ราคาผลิตผลจากสัตวและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว ซึ่งเมืองไทยยังไมมรี ะบบประกันราคาที่แนนอน ราคา
ขึ้นลงอยูเสมอ ฉะนั้น ถาไมกลาสูและไมมคี วามพยายามแลว เมื่อพบปญหาอุปสรรคก็จะเกิดความทอถอย
และเลิกเลี้ยงได

4.3.2 การเลือกสถานที่เลี้ยงสัตว ในการเลี้ยงสัตว ถาเปนการเลี้ยงแบบหลังบานหรืองาน
อดิเรก สถานที่เลี้ยงสัตวไมคอยมีปญหา เพียงแตเลือกทีใ่ ดที่หนึ่งในบริเวณบานหรือที่ดินของตนให
เหมาะสม เนือ่ งจากปริมาณสัตวที่เลี้ยงไมคอยมาก แตในการเลี้ยงเปนอาชีพหลัก ทําเล สถานที่ในการ
เลี้ยงนับวาเปนสิ่งสําคัญที่มีผลกระทบตอความสําเร็จหรือลมเหลวในการทําฟารม ดังนั้น ผูเลี้ยงจะตอง
พิจารณาอยางระมัดระวังและรอบคอบ ดังเชน
ก. สถานที่ควรอยูหางไกลจากชุมชนและผูเลี้ยงรายอื่น ๆ พอสมควร เนื่องจาก
การเลี้ยงสัตวเปนจํานวนมาก ปญหากลิ่นมูลสัตวและเสียงรอง อาจรบกวนผูอื่นเปนปญหาถึงขั้นตองยาย
ฟารมได และการตั้งสถานที่ทําฟารมในแหลงเลี้ยงสัตวที่หนาแนน ปญหาโรคระบาดอาจเกิดและเขามาสู
ฟารมไดงาย
ข. ตองอยูในทําเลที่เหมาะสม ในการติดตอกับตลาดชุมชนและสะดวกในการ
ขนสง การอยูใ กลตลาดรับซื้อ และแหลงผลิตอาหารสัตว ทําใหประหยัดตนทุนคาขนสง ทั้งในดานสงตัว
สัตวผลิตภัณฑจากสัตวไปขาย และซื้อนําอาหารเขามาเลี้ยงสัตว นอกจากนีใ้ นการตัง้ ฟารม ถาเจาของ
จําเปนตองตั้งบานเรือนอยูใ นบริเวณฟารมดวย จําเปนตองคํานึงถึงความสะดวกเหมาะสม สําหรับตนเอง
และครอบครัวในการติดตอกับชุมชน เชน ไมหางไกลโรงพยาบาล โรงเรียนจนเกินไป
ค. ศัตรู ควรจะเลือกที่ที่มีศัตรูของสัตวใหนอยที่สุดหรือไมมีเลย ศัตรูของสัตว
เลี้ยงนอกจากพวกสัตวดว ยกัน เชน เสือ งู เหยีย่ ว พังพอน ฯลฯ แลว ศัตรูที่สําคัญที่สุดก็คือ คน ถา
สถานที่ตั้งฟารมอยูในแหลงที่มีขโมยมากคนมีนิสัยไมดคี อยแกลง จองลักขโมยตลอดเวลา กิจการก็ไปไม
รอด
ง. ดิน แมวาในหลักการโดยทั่วไปจะพิจารณาวา ดินที่มคี วามอุดมสมบูรณปลูก
พืชใหผลผลิตไมสูง จึงสมควรพิจารณานํามาเลี้ยงสัตว แตในทางปฏิบตั ิสําหรับผูจะเลี้ยง โดยเฉพาะสัตว
ประเภทกินหญา หรือจําเปนตองปลูกพืชอาหารสัตวเอง การเลือกสถานที่ที่ดินดี มีความอุดมสมบูรณสูง
มีการระบายน้าํ ดี น้ําไมทว ม เปนสิ่งจําเปนในการผลิตพืชอาหารสัตวใหไดผลผลิตมาก ๆ
จ. น้ํา ควรมีน้ํามีคุณภาพดีและมีพอเพียง น้ําสะอาดเปนสิ่งจําเปนสําหรับสัตวใน
การเติบโตใหผลผลิต ฟารมบางแหงตองเสียคาใชจายสูงในการกรองน้ําหรือทําน้ําใหสะอาดพอใหสัตวดื่ม
กินได เนื่องจากคุณสมบัติของน้ําไมเหมาะสมและบางแหงก็จําเปนตองหยุดกิจการหรือลดขนาดของฟารม
ลง เนื่องจากปญหาขาดแคลนน้ําโดยเฉพาะในหนาแลง
ฉ. ควรมีพื้นทีก่ วางขวาง เพื่อไมใหสัตวอยูอยางแออัดและสามารถขยายกิจการใน
อนาคตได เมือ่ กิจการเจริญขึ้น การขยายกิจการฟารมโดยอยูใ นพืน้ ที่เดียวกัน นับวาประหยัดและสะดวก
ในการควบคุมดูแลมากกวาการแยกฟารมตั้งเปน 2 หรือ 3 แหง
4.3.3 การลงทุน
ก. ในการเลี้ยงสัตวนั้น ทุนที่ลงไปแบงไดเปน 2 อยาง คือ ทุนหมุน ไดแก
พวกคาอาหาร คาเวชภัณฑสตั ว คาตัวสัตวและคาแรงงาน เงินทุนพวกนี้คาอาหารสัตวนับวาสูงที่สุด

โดยเฉพาะในการผลิตพวกสัตวกระเพาะเดี่ยว ซึ่งกินอาหารขนเปนหลัก คาใชจายดานอาหารจะสูง
ประมาณ 60 – 80 เปอรเซ็นตของตนทุนการผลิต ทั้งหมด ดังนั้น ทุนหมุนเวียนควรจะกันไวอยางนอย
ที่สุดก็ไมต่ํากวา 50 เปอรเซ็นตของเงินทุนที่มี ทุนอีกประเภท คือ ทุนนอน ไดแก คาที่ดิน โรงเรือน
อุปกรณตาง ๆ ทุนพวกนี้มักจะลงทุนครั้งเดียว แตตองใชเวลานานกวาจะถอนทุนได ฉะนั้น การลงทุน
ประเภทนี้ไมควรเกินครึ่งของเงินทุนทั้งหมด การสรางโรงเรือนควรถือหลักประหยัด แตสัตวตองอยูสุข
สบาย และมีประสิทธิภาพในการใชโรงเรือนสูง เนื่องจากกําไรทีไ่ ดจากการทําฟารม มาจากตัวสัตว
โดยตรงมากกวาการขึ้นราคาของที่ดิน ดังนั้น ในการลงทุนเลี้ยงสัตว ชนิดและประเภทของสัตวทจี่ ะเลี้ยง
จึงเปนสิ่งที่ควรคํานึง สัตวเล็กประเภทสัตวปกและสุกร มีผูนิยมลงทุนเลี้ยงกันมาก เนื่องจากมีวงจรการ
ผลิตสั้นสามารถคืนทุนและกําไรมาสูผูเลี้ยงไดไวกวาสัตวใหญ
ข. ลงทุนจากนอยไปหามาก เพื่อเปนการเรียนรูใหเกิดประสบการณและความ
ชํานาญกอน เมื่อมั่นใจแลวคอนขยายกิจการใหใหญโตขึ้น การเริ่มตนเลี้ยงแตนอยประสพความลมเหลวก็
จะเสียเงินลงทุนไมมาก
ค. ลงทุนในสัตวที่เลี้ยงงายไปหาสัตวที่เลี้ยงยาก เนื่องจากในระยะแรกผูเลี้ยง
มือใหมยังขาดความรูความชํานาญ แมจะไดศึกษาเรียนรูจ ากตําราวิชาการมาบาง แตประสบการณและ
ความมั่นใจยอมจะยังไมมาก ตัวอยางเชน ถาจะเลี้ยงหมูก็ควรจะเริ่มจากเลี้ยงหมูขนุ ซึ่งเปนงานหยาบ และ
ไมจําเปนตองใชเทคนิควิชาการเขาชวยมากนัก เมื่อมีความรูความชํานาญพอเพียงคอยขยับไปเลีย้ งหมูพันธุ
ซึ่งตองอาศัยความละเอียดและวิชาการเขาชวยในการผลิตมากขึ้น
ง. ลงทุนเริ่มตนดวยสัตวพนั ธุดี เพราะสัตวพันธุดแี มจะมีราคาแพง แตก็ให
ผลผลิตสูง ใชเวลาในการเลี้ยงสั้น และใหผลตอบแทนคืนสูผูเลี้ยงมากกวาการใชสัตวพันธุเลว เมือ่ คิดโดย
ทั่ว ๆ ไปแลวเปนการลงทุนที่คุมคากวาการเลือกเลี้ยงสัตวพันธุเลวราคาถูก
4.3.4 การตลาด ปญหาการตลาด แมจะอยูนอกเหนือวงจรการผลิต แตปญหาการตลาดก็
นับวาเปนหัวใจสําคัญในการทํากําไรหรือขาดทุนใหแกผูเลี้ยงสัตว เนื่องจากระบบตลาดการเกษตรของ
ประเทศไทย ยังไมมีระบบประกันราคาหรือควบคุมปริมาณการผลิตที่แนนอนไดผล ดังไดกลาวมาแลว
ฉะนั้น ผูจะเริม่ ตนเลี้ยงสัตวจําเปนตองศึกษาถึงความตองการและความมั่นคงของตลาด มีหูตากวางไกล
ติดตามการเคลื่อนไหวและแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงในปริมาณการผลิตของสัตวแตละชนิดอยางใกลชิด ผู
เลี้ยงที่เขาใจระบบตลาดไดดี คาดการณไดถูกตองสามารถผลิตภัณฑ ออกจําหนายถูกจังหวะในชวงที่ความ
ตองการของตลาดสูง หรือราคาแพงก็ยอมจะทํากําไรไดมาก

5. บทสรุป
ผูที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวจะตองมีความชอบกอนเปนอันดับแรก จากนั้นก็ศึกษาหาขอมูล
เพื่อใหการเลี้ยงสัตวเกิดผลสําเร็จนั้นมีองคประกอบ 3 อยาง ที่ตองคํานึงถึงในการเลีย้ งสัตว คือ ใชพันธุ
สัตวที่ดี ใชอาหารดี และมีการจัดการที่ดี

