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คำ�นำ� 

ก�รพัฒน�ต�มตำ�ร�แม่ฟ้�หลวง เกิดจ�กก�รรวบรวมบทเรียนและประสบก�รณ์จ�กก�ร 

ปฏิบัติจริงของมูลนิธิแม่ฟ้�หลวง ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ ที่น้อมนำ�แนวพระร�ชดำ�ริของ 

สมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี หรือ “แม่ฟ้�หลวง” ของปวงชนช�วไทย ไปประยุกต์ใช้ 

ในพื้นที่ต่�งๆ โดยเริ่มจ�กก�รพัฒน�แบบองค์รวมทั้งด้�นเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ 

สิ่งแวดล้อมที่ดอยตุง อำ�เภอแม่ฟ้�หลวง จังหวัดเชียงร�ย เป็นพื้นที่แรกเมื่อปี 2531  

ปัจจุบัน โครงก�รพัฒน�ดอยตุง (พื้นที่ทรงง�น) อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ กล�ยเป็น 

โครงก�รพัฒน�ที่ได้รับก�รยอมรับและกล่�วถึงในเวทีส�กล และเป็นต้นแบบของโลก 

ด้�นก�รพัฒน�ท�งเลือก ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน และธุรกิจเพื่อสังคม

ตั้งแต่ปี 2545 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงน�าแนวปฏิบัติที่ดี หรือ Best Practices จากโครงการพัฒนา 

ดอยตุงฯ ไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินโครงการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น  

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

เป็นต้น ทั้งนี้ พื้นที่แต่ละแห่งมีปัญหาแตกต่างกัน แต่ล้วนมีรากเหง้าของปัญหาเหมือนกัน คือ  

ความยากจนและขาดโอกาสในการด�ารงชีวิต

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ตระหนักถึงความแตกต่างของภูมิสังคม ทุนทางธรรมชาติ และศักยภาพ 

ของแต่ละพื้นที่ จึงมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่สุจริต  

ด้วยการน�าหลักการและกระบวนการพัฒนาที่พิสูจน์ชัดแล้วว่าน�าความมั่นคงและยั่งยืนสู่ชุมชน  

ไปปรับใช้ในแต่ละพื้นที่ แทนที่จะคัดลอกหรือน�ากิจกรรมพัฒนาใดๆ ไปใช้ทันที ตัวอย่างเช่น  

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ส่งเสริมอาชีพตลอดห่วงโซ่มูลค่าของแมคคาเดเมียและกาแฟ โครงการ 

ปลูกป่าฯ จังหวัดน่าน ส่งเสริมอาชีพตลอดห่วงโซ่มูลค่าของมะม่วงหิมพานต์ กล้วย เป็นต้น  

ในขณะที่โครงการพัฒนาทางเลือกในการด�ารงชีวิตที่ยั่งยืน ประเทศอัฟกานิสถาน เน้นการ 

ส่งเสริมอาชีพตลอดห่วงโซ่มูลค่าของแกะ 
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ต�าราแม่ฟ้าหลวงจึงมุ่งเน้นการรวบรวม “หลักการและกระบวนการพัฒนา” เพราะน�าไปประยุกต์ใช้ 

ได้กับทุกพื้นที่ และน�าเสนอกิจกรรมพัฒนา เช่น การเลี้ยงแพะ การปลูกต๋าว การเพาะและปลูกไม้ป่า  

เป็นต้น เพื่อให้เห็นภาพการด�าเนินการในพื้นที่จริง หนังสือแนวทางการพัฒนาตามต�ารา 

แม่ฟ้าหลวง เรื่องการพัฒนาปศุสัตว์แบบครบวงจร จึงเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชุดการพัฒนา 

ตามต�าราแม่ฟ้าหลวง ซึ่งปัจจุบัน ประกอบด้วยหนังสือ 9 เล่ม ได้แก่ การสร้างทีมปฏิบัติ 

การพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย, การบริหารจัดการน้�า, หลักการปลูกป่า ปลูกคน, การส�ารวจป่า,  

การเพาะและปลูกต๋าว, การเพาะและปลูกหวาย, การเพาะและปลูกไทร, การเพาะและปลูกไม้ป่า  

และการพัฒนาปศุสัตว์แบบครบวงจร 

เนื้อหาในหนังสือชุดแนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวงเกิดจากการถอดและสกัดองค์ความรู ้ 

วิเคราะห์ และเรียบเรียงจากผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ที่มีประสบการณ์สูงในการน้อมน�าแนว 

พระราชด�าริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไปปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชน โดยเน้น 

อธิบายเหตุผลของการท�างานแต่ละขั้น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการและกระบวนการ ว่าท�าไม 

ต้องท�า ท�าเพื่ออะไร และน�าไปปฏิบัติได้จริง 

ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในการจัดท�าต�าราชุดนี้ ต่างท�าหน้าที่บนหลักการที่พระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เคยมีพระราชกระแสรับสั่งถึงการท�าหน้าที่ของครูหรือในที่นี้ คือ  

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ว่ามีเรื่องส�าคัญอยู่ 2 เรื่องคือ 1) ต้องสอนหรือในที่นี้ คือ ต้องถ่ายทอด 

ด้วยเนื้อหาของหลักวิชาที่บริสุทธิ์ ปราศจากการสอดแทรกใส่อคติความเชื่อของตน และ 2)  

ต้องสอนหรือถ่ายทอดให้บริบูรณ์หรือให้ครบ โดยไม่กลัวว่าผู้เรียนจะรู้มากกว่าหรือเก่งกว่า  

(กนก วงษ์ตระหง่าน, สัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2553) อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้น 

เมื่อผู้อ่านน�าความเข้าใจที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปลงมือท�าจริงด้วยความถี่ถ้วน รอบคอบ และ 

ให้ผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนในการปรับปรุงงานของท่านให้ดียิ่งๆขึ้น ทั้งนี้ หากเกิด 

ปัญหาในการด�าเนินงานที่ไม่สามารถหาค�าตอบได้จากต�าราได้ หลักส�าคัญ คือ ท่านต้องกลับไป 

พิจารณาข้อเท็จจริงทางภูมิสังคมของพื้นที่นั้นๆ และด�าเนินการแก้ไขตามเหตุผล โดยยึดคน 

หรือชุมชนและประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

คณะผู้จัดทำ�
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[01]
แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามตำาราแม่ฟ้าหลวง

มูลนิธิแม ่ฟ ้�หลวง ในพระบรมร�ชูปถัมภ ์  ดำ�เนินก�รพัฒน�โดยใช ้พื้นที่ เป ็นตัวตั้ ง  

(Area-based Development Approach) นั่นคือ พัฒน�คุณภ�พชีวิตของชุมชนในพื้นที่ 

นั้นๆ ทุกมิติท่ีเกี่ยวข้องกับก�รดำ�รงชีวิตอย่�งรอบด้�น และดำ�เนินก�รพัฒน�ทั้งลุ่มนำ้�เพื่อให้ 

ส�ม�รถบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ โดยเฉพ�ะนำ้�และป่�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและ 

ยั่งยืน เริ่มด้วยก�รเรียนรู้จ�กชุมชน เอ�ใจเข�ม�ใส่ใจเร� มองปัญห�และสถ�นก�รณ์ต่�งๆ  

จ�กส�ยต�ของชุมชน พร้อมทั้งศึกษ�ข้อมูลภูมิสังคมอย่�งละเอียด ด้วยก�รเดินสำ�รวจทุน 

ท�งธรรมช�ติและก�รใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกับชุมชนและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง และสำ�รวจ 

ข้อมูลเศรษฐกิจสังคมทุกครัวเรือน เพื่อให้รู ้จริงถึงร�กเหง้�ของปัญห� และทร�บทุนหรือ 

ศักยภ�พในพ้ืนที่ที่ส�ม�รถส่งเสริม ต่อยอด ให้เกิดเป็นอ�ชีพที่มั่นคงและยั่งยืนได้ นอกจ�กนี้  

กระบวนก�ร “เดินด้วยกัน กินด้วยกัน เหนื่อยด้วยกัน เห็นพร้อมกัน” นี้ ยังทำ�ให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่�ยเข้�ใจตรงกัน ร่วมกันแก้ไขปัญห�ได้ตรงจุด และยังส่งผลให้ชุมชนเชื่อมั่นในโครงก�ร 

พัฒน�ม�กขึ้นและรู้สึกเป็นเจ้�ของก�รพัฒน� 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  

และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดยเน้นให้ชุมชนซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรง มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห ์

และร่วมปฏิบัติตั้งแต่ต้น เพื่อให้เกิดการระเบิดจากข้างใน หมายถึง เกิดความตระหนักในสาเหตุ 

และผลของปัญหาและต้องการจะแก้ไขให้ดีขึ้นด้วยตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในการด�าเนินกิจกรรมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หรือสร้างงาน สร้างอาชีพนั้น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ  

เริ่มจากการลดรายจ่ายก่อน นั่นคือ ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ตามพระราชด�าริของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จากนั้น จึงด�าเนินกิจกรรมเพิ่มรายได้ โดยพิจารณา 

ศักยภาพในพื้นที่ ทักษะของชุมชน และความต้องการของตลาดควบคู่กัน พร้อมกันนั้น ยังต้อง 

ค�านึงถึงการลงทุน การขนส่ง และการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าด้วย อีกทั้ง ค�านวนงบประมาณและ 

รายได้ที่จะเกิดขึ้นต่อปีในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้จริงในการ 
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ส่งเสริมอาชีพ (Feasibility) จากนั้น จึงวางแผนงาน กรอบเวลา ทรัพยากร องค์ความรู้ และ 

งบประมาณที่ต้องใช้ แล้วจึงด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

1.1 การพัฒนาระดับอยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ จึงด�าเนินกิจกรรมพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

ชีวิตให้ชุมชนมีความม่ันคงและยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ “คิดเป็น ท�าเป็น” พร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงและเรียนรู้อยู่เสมอ  

ประกอบอาชีพโดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ดูแล และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

อย่างรู้คุณค่า พึ่งพาตนเอง และต่อยอดการพัฒนาได้ ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงใช้เวลา ค่อยเป็น 

ค่อยไป ดังหลักการทรงงานและแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  

ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ น้อมน�าและประยุกต์เป็นกรอบแนวคิด (Model) ของการพัฒนา เรียกว่า  

3S Model ซึ่งแบ่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเป็น 3 ระยะ เริ่มจาก อยู่รอด หรือ Survival พอเพียง  

หรือ Sufficiency และยั่งยืน หรือ Sustainability

การพัฒนาขั้นอยู่รอด เน้นการเข้าถึงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานในการด�ารงชีวิต ได้แก่ น�้า ดิน ป่า  

สาธารณูปโภค และสาธารณสุข พร้อมๆ กับกิจกรรมพัฒนาเพ่ือลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได้ในการ 

ประกอบอาชีพสุจริต เพื่อให้คนในพื้นที่มีรายได้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค “ไม่ต้องกู้กิน  

กู้ใช้” และบุกรุกท�าลายระบบนิเวศเพิ่มขึ้น อีกทั้งเริ่มบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม 

โดยชุมชน

การพัฒนาขั้นพอเพียง เน้นการเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าของผลผลิตและการบริการ เพื่อให้คน 

ในพื้นที่ “พอกิน พอใช้” มีรายได้ที่มั่นคง สามารถปลดหนี้ได้บางส่วนหรือทั้งหมด มีการศึกษา 

สูงขึ้น รู้สิทธิและหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน สืบสานวัฒนธรรม ตลอดจนร่วมกันบริหาร 

จัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศ

การพัฒนาขั้นยั่งยืน เน้นพัฒนาให้คนในพื้นที่มีภูมิคุ้มกันตามแนวพระราชด�าริ เช่น มีหลักประกัน 

ในชีวิต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม จัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืน มีกลไกการตรวจสอบและ 

ถ่วงดุลอ�านาจ ชุมชน “คิดเป็น ท�าเป็น” สามารถแก้ไขปัญหาและสานต่อแนวคิดการพัฒนา 

ด้วยตนเอง รวมทั้งให้การช่วยเหลือ แบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ให้คนในและนอกชุมชน



Sufficiency พอเพ�ยง
• ใชหนี้บางสวน หร�อใชหนี้ทั�งหมด

• มีรายไดสม่ำเสมอ

• มีสาธารณูปโภค

• มีการศึกษา

• ช�ว�ตพอสบายข�้น

3S

Sustainability ยั�งยืน
• มีเง�นออม

• ยืนบนลำแขง

• พัฒนาตนเองได

• มีภูมิคุมกัน

• เปนเจาของกิจการ

Survival รอด
• พนจากความอดอยาก

• ไมตองกูกิน กูใช

• มีอาหารกินตลอดป

• พนความเจ�บไข

• ไมมีหนี้สินใหม
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ทั้งนี้ แต่ละชุมชนมีทุนทางธรรมชาติและทุนทางอาชีพแตกต่างกัน ส่งผลให้ระดับคุณภาพชีวิต

แตกต่างกันไปด้วย บางชุมชนอาจอยู่ระดับอยู่รอด คือ ไม่อดอยาก มีอาหารกินครบทั้งปี ไม่มี

หนี้สินที่เกิดจากการกู้เพื่อมาซื้ออาหารหรือใช้จ่ายในครัวเรือน บางชุมชนอาจอยู่ระดับพอเพียง 

คือ มีความสามารถในการช�าระหนี้อย่างสม�่าเสมอเพราะเริ่มมีรายได้ที่ต่อเนื่องมากขึ้น มีการศึกษา

ที่ดี ชีวิตสุขสบายมากขึ้น และบางชุมชนอาจก�าลังก้าวไปสู ่ระดับยั่งยืน คือ มีเงินออมใน

ครัวเรือน มีหลักประกันทั้งทางด้านรายได้ สุขภาพ การศึกษาและสามารถยืนอยู ่บนล�าแข้ง

ของตนเองได้อย่างม่ันคงจนสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการได้ในอนาคต เป็นต้น 

ดังนั้น จึงส�าคัญมากท่ีทีมปฏิบัติการพัฒนาจะต้องศึกษาและวิเคราะห์ว่าชุมชนอยู่ในระดับไหน 

ภาพท่ี 1
ก�รพัฒน�ระดับอยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน
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ต้องเติมเต็มจุดใดบ้าง จึงจะวางแผนการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ได้ และพัฒนาอย่างค่อยเป็น 

ค่อยไป บนพื้นฐานที่ม่ันคง แต่ยืดหยุ ่นเพียงพอที่จะรองรับกับการพัฒนาของชุมชนที่มีระดับ 

การพัฒนาแตกต่างกันในแต่ละด้าน เพื่อให้ชุมชน “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง” ได้อย่างแท้จริง 

1.2 กิจกรรมพัฒนาที่เหมาะสมกับชุมชน “ปลูกบนกระดาษ”

ปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย คือ ชาวบ้านเห็นประโยชน์ของกิจกรรม 

พัฒนา และกิจกรรมพัฒนานั้นสอดคล้องกับระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน นั่นคือ หากชุมชน 

ยังอยู่ในขั้นอยู่รอด กิจกรรมพัฒนาที่ตอบโจทย์การลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ สร้างอาชีพ มักเป็น 

กิจกรรมที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นประโยชน์และพร้อมเข้าร่วม ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา 

อย่างรวดเร็ว หากชุมชนอยู่ในขั้นพอเพียงแล้ว นั่นคือ มีกินมีใช้ มีรายได้พอสมควร กิจกรรมพัฒนา 

ที่เน้นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากทุนที่ชุมชนมี เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว มักเป็นกิจกรรม 

ที่ชุมชนพร้อมที่จะเข้าร่วมอย่างจริงจัง โดยสรุป คือ กิจกรรมพัฒนาที่จะส่งเสริมต้องท�าให้คุณภาพ 

ชีวิตของชาวบ้านดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ดังนั้น จึงส�าคัญมากที่ทีมปฏิบัติการพัฒนาจะต้องทราบว่า 

ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร มีข้อมูลที่ชัดเจน และกิจกรรมที่จะส่งเสริมจะสร้างประโยชน ์

อย่างเป็นรูปธรรมให้ชาวบ้านได้อย่างไรทั้งทางตรงและทางอ้อม หากเป็นกิจกรรมเพิ่มรายได้  

ก็ต้องแสดงให้ชาวบ้านเห็นชัดเจนว่าจะสร้างรายได้เท่าไร ในกี่ปี รวมแล้วเท่าไร โดยมีต้นทุน 

เท่าไร นั่นคือ ต้องค�านวนความคุ้มค่าที่จะเกิดกับชาวบ้าน หรือ “ปลูกบนกระดาษ” ก่อน 

1.3 การบูรณาการ

การบูรณาการเป็นหนึ่งในกระบวนการส�าคัญของการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย  

หมายถึงการคิดร่วมกัน เดินร่วมกัน เห็นร่วมกัน ประสานแผนงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีเป้าหมายร่วม คือ การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ 

คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ นั่นคือ การบูรณาการตามต�าราแม่ฟ้าหลวงเน้นการลงไป “ท�า” ด้วยกัน 

ในพื้นที่จริงตามความถนัดและเชี่ยวชาญของหน่วยงานน้ันๆ ไม่ใช่เพียงการประชุมและตกลงกัน 
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นอกจากการบูรณาการการท�างานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ หรือ “การบูรณาการ 

แนวราบ” แล้ว “การบูรณาการแนวดิ่ง” หรือการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกระดับ 

ภายในหน่วยงานนั้นๆ ก็ส�าคัญเช่นกัน และส่งผลโดยตรงต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา ดังนั้น  

เมื่อด�าเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ ทีมปฏิบัติการพัฒนาจึงต้องท�างานจากล่างขึ้นบนและบนลงล่าง 

ไปพร้อมกัน ขึ้นลง ขึ้นลง อย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกัน ก็ต้องท�างานจากซ้ายไปขวาและ 

ขวาไปซ้ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างต่อเน่ืองเช่นกัน โดยเอาปัญหาและความ 

ต้องการของประชาชนเป็นตัวตั้ง
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[02]
การพัฒนาปศุสัตว์อย่างครบวงจร
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

ก�รพัฒน�และส่งเสริมปศุสัตว์เป็นกิจกรรมพัฒน�หนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญห�คว�มย�กจน  

ครอบคลุมก�รลดร�ยจ่�ย สร้�งคว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร เพิ่มร�ยได้ และชำ�ระหนี้ เนื่องจ�ก 

ร�ยจ่�ยค่�อ�ห�รมักมีสัดส่วนม�กที่สุดของร�ยจ่�ยทั้งหมดของครัวเรือน (ข้อมูลจ�กก�ร 

สำ�รวจเศรษฐกิจสังคมร�ยครัวเรือน) แต่ละครัวเรือนจึงส�ม�รถลดร�ยจ่�ยได้อย่�งม�ก 

ด้วยก�ร “ปลูกทุกอย่�งที่กิน กินทุกอย่�งที่ปลูก” ทั้งพืชผักสวนครัวและปศุสัตว์ จ�กนั้นจึง 

แบ่งปันหรือข�ย ซึ่งห�กดำ�เนินง�นอย่�งครบวงจรจะส�ม�รถสร้�งร�ยได้ให้กับเกษตรกร 

ได้อย่�งมั่นคงและยั่งยืน

การพัฒนาปศุสัตว์อย่างครบวงจร หมายถึง การพัฒนาทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ ทั้งพันธุ ์ 

อาหาร โรงเรือน คนดูแลรักษา องค์ความรู้ ยารักษาโรค และการบริหารจัดการ เป็นต้น เพื่อให้สัตว ์

ภาพที่ 2
ช�วบ้�นในพื้นท่ีโครงก�รธน�ค�รแพะ 

อ.เยนันชอง ภ�คมะกวย ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�



การเตร�ยม
ความพรอมคน

โรงเร�อน

อาหาร กลไกการแจกจาย

โรคและการดูแล
สุขภาพสัตว

ยา
รักษาโรค

พันธุและการเตร�ยม
ความพรอมสัตว

การเตร�ยม

ยา โรคและการดูแล

โรงเร�อน พันธุและการเตร�ยม

กลไกการแจกจายอาหาร
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มีสุขภาพแข็งแรง ให้ผลผลิตมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน จึงลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้ชุมชน

ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กิจกรรมพัฒนาปศุสัตว์ในแต่ละพื้นที่อาจเลี้ยงสัตว์ต่างชนิด ต่างพันธุ์กัน

ตามภูมิสังคมของแต่ละแห่ง แต่สิ่งส�าคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงสัตว์ให้มีมาตรฐาน 

พัฒนาคนในชุมชนให้เป็นผู้รู้จริงด้านการเลี้ยงสัตว์ และเป็นผู้ที่ตระหนักถึงการปรับปรุงคุณภาพ

มาตรฐานการเลี้ยงและการรักษาพันธุ์สัตว์ที่ดีต่อไป 

จากประสบการณ์และบทเรียนด้านการพัฒนาปศุสัตว์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ พบว่าการพัฒนา

ปศสุตัวแ์บบครบวงจร ประกอบดว้ยการด�าเนนิงาน 7 ดา้นควบคูก่นัไป ไดแ้ก ่1) การเตรยีมความพรอ้ม

คน 2) พันธุ์และการเตรียมความพร้อมสัตว์ 3) กลไกการแจกจ่าย 4) โรคและการดูแลสุขภาพสัตว์ 

5) ยารักษาโรค 6) อาหาร 7) โรงเรือน

ภาพที่ 3
แผนภ�พองค์ประกอบ 7 ด้�น

ในก�รดำ�เนินง�นพัฒน�ปศุสัตว์ครบวงจร
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การเตรียมความพร้อมคน คือ กระบวนการพัฒนาคนในพื้นที่เป้าหมายให้มีความรู้ในการด�าเนิน 

กิจกรรมพัฒนาปศุสัตว์ ได้แก่ 1) การสร้างอาสาสมัครปศุสัตว์ นั่นคือ การสร้างคนในพื้นที่ให้มี 

องค์ความรู้ด้านการป้องกันและรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น เพื่อให้สุขภาพสัตว์ ในพื้นที่แข็งแรง  

เจริญเติบโตตามมาตรฐานพันธุ์ ให้ลูกดก คุ้มค่าคุ้มทุน ส่งผลให้ชาวบ้านลดรายจ่ายจากการ 

สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยตนเอง และเพิ่มรายได้จากการขายผลผลิต ไปจนถึงแปรรูปได้  

และ 2) การส่งเสริมให้ชาวบ้านมีความรู้เรื่องการดูแลปศุสัตว์ และบริหารจัดการกองทุนด้วยตัวเอง  

นอกจากนี้ ต้องส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงมีจิตส�านึกเอาใจใส่ดูแลสัตว์ รู้จักวิธีการและเทคนิคในการสังเกต 

พฤติกรรมเพื่อการจัดการและการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

กับสัตว์ ซึ่งเปรียบเสมือนสินทรัพย์ของชาวบ้าน

การเตรียมความพร้อมสัตว์ คือ การคัดเลือกพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ มีวิธีการเลี้ยงที่สอดคล้อง 

กับวิถีชีวิตของชุมชน สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้ ตลอดจนการอนุบาลและ 

ดูแลสัตว์ให้ปลอดภัยและสุขภาพดีก่อนส่งถึงมือชาวบ้าน พร้อมทั้งความรู้วิธีการดูแลสัตว์ที่เป็น 

มาตรฐาน รวมถึงการให้ความส�าคัญกับกระบวนการที่เกิดขึ้นกับสัตว์ ได้แก่ การเกิด การตาย  

การขนย้าย เป็นต้น

กลไกการแจกจ่าย คือ แนวคิดและวิธีการแจกจ่ายสัตว์ให้กับชุมชน โดยต้องออกแบบบนพื้นฐาน 

ของความเสมอภาค เป็นธรรม และที่ส�าคัญคือสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือน 

และชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

โรคและการดูแลสุขภาพสัตว์ คือ การให้ความรู้อาสาสมัครปศุสัตว์และชาวบ้าน เพื่อสังเกตอาการ 

ผิดปกติของสัตว์แต่ละชนิด และรักษาอาการป่วยเบื้องต้น พร้อมทั้งให้วัคซีนตามมาตรฐานและ 

วางระบบเฝ้าระวังในชุมชนได้ ส่งผลให้อัตราการตายของปศุสัตว์ในพื้นที่ลดลง จึงลดรายจ่ายและ 

เพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านได้

ยารักษาโรคและกองทุนยาเวชภัณฑ์ คือ การจัดหายาที่มีคุณภาพ ตรงตามโรคของสัตว์ และ 

ครบถ้วน ให้มีไว้ในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงยารักษาโรคที่มีคุณภาพและใช้ได้ทันทีเมื่อจ�าเป็น  

รวมถึงการวางระบบการบริหารจัดการและดูแลรักษาโดยชุมชน นอกจากนี้ หากมีศักยภาพและตลาด 

รองรับ อาจรวมถึงการส่งเสริมให้อาสาสมัครเป็นหุ้นส่วนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร้านยา 

ปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการร้านยาในชุมชนได้ต่อไป
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อาหาร เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้สัตว์อยู่รอดและเจริญเติบโตตามวัย ประกอบด้วยการจัดการ

อาหารและน้�า การพัฒนาสูตรอาหารจากวัตถุดิบในพื้นที่ ที่ได้โปรตีนตามมาตรฐานการเจริญเติบโต 

เพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร อันเป็นรายจ่ายส�าคัญของการเลี้ยงสัตว์ 

โรงเรือน เป็นปัจจัยส�าคัญอีกด้านหนึ่งในการพัฒนาปศุสัตว์อย่างครบวงจร จึงต้องออกแบบและปรับ

ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ และชนิดสัตว์ รวมทั้งค�านึงถึงความสะดวกในการจัดการ

โรคและการจัดการประจ�าวันด้วย

2.1 หลักการพัฒนาปศุสัตว์ในรูปแบบกองทุน

“กองทุน” เป็นกลไกที่ใช้ในการบริหารจัดการการพัฒนาปศุสัตว์ในพื้นที่ เพราะการพัฒนาปศุสัตว ์

ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการแจกสัตว์ ให้ชาวบ้านแบบให้เปล่า แต่กองทุนปศุสัตว์จะท�าหน้าที่ 

เหมือนกับ “ธนาคาร” นั่นคือ เป็นแหล่งทุน (ปศุสัตว์) ที่มีระบบกู้ยืมและคืน กล่าวคือ กองทุนจะ 

ให้สมาชิกยืมสัตว์ไปก่อน โดยสมาชิกกองทุนที่รับสัตว์ไปจะต้องน�าสัตว์มาคืนให้กับกองทุนตาม 

กฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันไว้แล้วล่วงหน้า เพื่อให้กองทุนน�าสัตว์เหล่านั้นไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกใหม ่

ที่ยังไม่ได้รับสัตว์ต่อไปได้ กองทุนปศุสัตว์จึงลงทุนเพียงครั้งเดียว แต่สามารถขยายครอบคลุม 

ทั้งชุมชนได้เอง นอกจากนี้ ระบบกู้ยืมและคืนยังสามารถตรวจสอบและบังคับใช้ได้จริง เพราะบริหาร 

จัดการโดยสมาชิกชุมชนหรือผู้รับประโยชน์เอง จึงตรวจสอบกันและกันได้โดยง่าย ทั้งนี้ มักเริ่ม 

ด�าเนินการกับชาวบ้านประมาณ 30% ของชุมชนก่อน เพราะบางครัวเรือนอาจยังไม่มีความพร้อม 

ที่จะเลี้ยง บางครัวเรือนรอดูท่าที และเพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการก�ากับ ดูแล และ 

รักษาอาการเจ็บป่วยของปศุสัตว์ในช่วงแรก

หลักการบริหารกองทุนปศุสัตว์และกฎเกณฑ์ของระบบยืมและคืนอาจแตกต่างกันไปตามชนิดของ 

สัตว์และระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย บางพื้นที่โครงการส่งเสริมให้ชาวบ้าน 

มีรายได้เพียงพอต่อการด�าเนินชีวิต บางพื้นที่คุณภาพชีวิตของชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีแต่ขาด 

การออม โครงการพัฒนาปศุสัตว์จะช่วยเสริมให้ชาวบ้านมีเงินออมในรูปแบบของการมีฝูงสัตว์เป็น 

สินทรัพย์ เช่น กองทุนหมูเหมยซานในจังหวัดน่าน เริ่มให้กู้ยืมหมูแม่พันธุ์ 1 ตัว ที่ร้อยละ 33%  

ของจ�านวนหลังคาเรือนทั้งหมดในชุมชน เพราะต้องการสนับสนุนชาวบ้านที่จ�าเป็นและต้องการ 

เลี้ยงสัตว์จริงๆ ก่อน ถ้าชาวบ้านเลี้ยงดูสัตว์เป็นอย่างดีตามข้อก�าหนดของโครงการฯ หมูจะผลิตลูก 

ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะน�าไปให้ชาวบ้านรายอื่นที่ต้องการเลี้ยงสัตว์กู้ยืมต่อได้ 

ครบทั้งชุมชนในระยะเวลา 3 ปี กองทุนแพะ อ.เยนันชอง ประเทศเมียนมา เริ่มให้กู้ยืมแพะตัวเมีย  

10 ตัวต่อครอก เพราะแพะในจ�านวนดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิตและ 

สามารถส่งต่อแพะในจ�านวนนี้ไปยังผู้ที่ต้องการอื่นๆ ภายใน 1 ปีได้



1
2

แจกจายสัตวแกชาวบานจำนวน 30% 

ของหมูบานเพ��อใหเกิดการหมุนเว�ยน

ในลักษณะกองทุน

ชาวบานผูรับแพะจะตองปฏิบัติ

ตามขอกำหนดของโครงการ 

คือ มีโรงเร�อนเลี้ยงสัตว 

มีอาหารเพ�ยงพอ

3 ชาวบานตองสงคืนสัตวใหแก

โครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด

เพ��อแจกจายสัตวแกชาวบาน

รายอื่นๆ ตอไป
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ภาพที่ 4
กลไกกองทุนพัฒน�ปศุสัตว์

รูปแบบของการบริหารกองทุนพัฒนาปศุสัตว์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงเป็นกลไกเพื่อแบกรับ

ความเสีย่งใหก้บัชมุชน โดยโครงการจะเปน็ผู้ใหง้บประมาณในการจดัตัง้แรกเริม่ทัง้หมด แตท่า้ยทีส่ดุ 

กองทุนพัฒนาปศุสัตว์ต้องสามารถเลี้ยงตัวเองได้ และคนในพื้นที่ต้องเป็นผู้ด�าเนินงานทั้งหมดเอง 

โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่จะท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและผู้ประสานงานให้ในช่วง
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เริ่มแรก โดยเน้นการประสานให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที ่ 

อีกทั้งช่วยเสริมสร้าง “ความรู้สึกเป็นเจ้าของกองทุนให้กับชุมชน” โดยดึงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ทุกขั้นตอน รวมทั้งร่วมกันบริหารกองทุนโดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และผู้รับผิดชอบเหล่านั้น 

ควรได้รับผลประโยชน์ที่จับต้องได้จากกองทุน เพราะเขาก็ต้องมีรายได้เพื่อด�ารงชีวิตเช่นกัน

การบริหารจัดการและความเป็นเจ้าของเป็นกลไกส�าคัญที่ช่วยให้กองทุนเกิดความยั่งยืนและ 

เสริมสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในการต่อยอดกองทุนต่อไป

2.2 ปัจจัยในการพิจารณาการส่งเสริมปศุสัตว์ในแต่ละพื้นที่

 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

 1. มีตลาดในพื้นที่รองรับแน่นอน ราคาตลาดเหมาะสม กล่าวคือ ผลผลิตที่ได้จากสัตว์ชนิด 

  นั้นๆ เป็นสิ่งที่ตลาดต้องการ มีราคาค่อนข้างคงที่ สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อ 

  การด�ารงชีวิต

 2. ระยะเวลาที่ผลผลิตจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน

 ปัจจัยทางสังคม

 3. วิถีชีวิตของชุมชน

 4. ความสามารถของครัวเรือนในการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เพื่อพิจารณา 

  จ�านวนสัตว์) 

 5. ความเสี่ยงหรืออัตราการเลี้ยงสัตว์ให้รอด ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงเฉพาะของพื้นที่นั้นๆ  

  เช่น โรคระบาด สัตว์มีพิษ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

 ปัจจัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 6. สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศรวมถึงอาหารเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์ชนิดนั้นๆ 



6. ระบบการติดตาม
ประเมินผล

1. รูขอมูล
จร�ง

1. รูขอมูล

2. ว�เคราะห
ขอมูล

2. ว�เคราะห

3. สรางอาสาสมัคร
ปศุสัตว

ขอมูล

3. สรางอาสาสมัคร

4. สรางความเขาใจชุมชน
และจัดตั�งกองทุนปศุสัตว
4. สรางความเขาใจชุมชน

5. การจัดตั�ง
กองทุนสนับสนุน

และจัดตั�งกองทุนปศุสัตว

5. การจัดตั�ง
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2.3 ขั้นตอนการพัฒนาปศุสัตว์แบบครบวงจร

 1. ลงพื้นที่สังเกตและสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยง

  สัตว์ในชุมชน ชนิด สภาพของสัตว์ที่เลี้ยง แหล่ง

  อาหาร เป็นต้น และสร้างความเข้าใจเบื้องต้นกับ

  ชมุชนเกีย่วกบัการพัฒนาปศสัุตว์ตามต�าราแมฟ้่าหลวง

 2. วิเคราะห์ข้อมูล เลือกพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

  ที่สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนตาม

  เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยค�านึงถึงอาหารที่เพียงพอด้วย 

  จากนั้น จัดท�าแผนด�าเนินการ 

 3. ฝึกอบรมโดยเน้นการปฏิบัติจริงให้ตัวแทนชาวบ้าน 

  ซึ่งเรียกว่าอาสาสมัครปศุสัตว์ เพื่อให้มีความรู้ในการ

  ดูแลสุขภาพสัตว์ในชุมชน การใช้ยา การให้วัคซีนและ

  การรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น

 4. สร้างความเข้าใจกับชุมชนเรื่องหลักการและกลไก

  ของกิจกรรมพัฒนาปศุสัตว์ ยกระดับองค์ความรู้ด้าน

  การเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้าน และร่วมกับชุมชนวาง

  กฎระเบียบในการบริหารจัดการกองทุนและกฎเกณฑ์

  การกู้ยืมและคืน

 5. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการพัฒนาปศุสัตว์ ได้แก่ 

  กองทุนอาหาร และกองทุนยาและเวชภัณฑ์สัตว์ 

 6. วางระบบการติดตามประเมินผลการเลี้ยงสัตว์ของ

  ชาวบ้าน และการท�างานของอาสาสมัครปศุสัตว์

  ในชุมชน

ภาพที่ 5
ขั้นตอนก�รทำ�ง�น

ในก�รพัฒน�ปศุสัตว์แบบครบวงจร
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[03]
การพัฒนาปศุสัตว์อย่างครบวงจร กรณีศึกษาที่ 1 
โครงการธนาคารแพะ อ.เยนันชอง ภาคมะกวย 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โครงก�รพัฒน�ท�งเลือกเพื่อก�รดำ�รงชีวิตที่ยั่งยืน อ.เยนันชอง ภ�คมะกวย ส�ธ�รณรัฐ 

แห่งสหภ�พเมียนม� ดำ�เนินก�รโดยมูลนิธิแม่ฟ้�หลวงฯ ภ�ยใต้คว�มร่วมมือระหว่�ง 

ประเทศไทยและเมียนม� เพื่อแก้ไขปัญห�คว�มย�กจนและส่งเสริมคุณภ�พชีวิตของคน 

ในเขตแห้งแล้งให้มีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยก�รน้อมนำ�ศ�สตร์พระร�ช�และตำ�ร�แม่ฟ้�หลวง 

ไปประยุกต์ให้เหม�ะกับภูมิสังคมของ อ. เยนันชอง ซึ่งเป็นเขตแห้งแล้งตอนกล�งของประเทศ 

เมียนม� ครอบคลุม 29 หมู่บ้�น

ภาพที่ 6
อ�ส�สมัครและช�วบ้�น

ตรวจสุขภ�พแพะของโครงก�ร
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เมื่อด�าเนินการเก็บข้อมูลภูมิสังคม พบว่าชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้น้อย มีหนี้สินที่เกิดจากการกู ้

เพื่อกินเพื่อใช้ เพราะมีทางเลือกในการประกอบอาชีพจ�ากัด เนื่องจากมีต้นทุนทางธรรมชาติต่�า  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ต้นทุนน้�า” ปริมาณฝนตกในพื้นที่น้อยและขาดการจัดการน้�าที่มีประสิทธิภาพ  

ทั้งเป็นดินทราย ไม่สามารถอุ้มน้�าได้ จึงไม่สามารถท�ากิจกรรมการเกษตรได้ดังเช่นพื้นที่อื่นๆ  

ปศุสัตว์จึงกลายเป็นสินทรัพย์ส�าคัญของแต่ละครัวเรือน อย่างไรก็ตาม อัตราการตายของสัตว์ 

ในพื้นที่เกินกว่ามาตรฐาน นั่นคือ ร้อยละ 7.13 เนื่องจากชาวบ้านไม่มีความรู้ในเรื่องการรักษาโรค 

สัตว์ ไม่มียารักษาโรคที่มีคุณภาพ ค่ารักษาพยาบาลแพง อีกทั้ง หมอและสถานพยาบาลสัตว์ 

อยู่ไกลจากหมู่บ้านมาก นอกจากนี้ พันธุ์สัตว์ดั้งเดิมในพื้นที่เป็นพันธุ์พื้นเมือง ให้ผลผลิตเนื้อแพะ 

ไม่มากนัก จึงสร้างรายได้ไม่คุ้มค่า 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงเห็นความส�าคัญกับการพัฒนาปศุสัตว์ เพราะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ 

เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวบ้าน หลักการท�างานที่ส�าคัญของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ  

คือ การพัฒนาคนในชุมชนให้เข้าใจหลักการและกระบวนการท�างานผ่านการลงมือท�าจริง เพื่อให้ 

คนในชุมชนมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการด�าเนินการต่างๆ ด้วยตัวเองในอนาคต การสร้าง 

อาสาสมัครปศุสัตว์จึงเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาปศุสัตว์แบบครบวงจร ส่งผลให้อัตราการตาย 

ของสตัวล์ดลงอยา่งมนียัยะส�าคญั และสามารถยกระดบัคณุภาพชวีติของคนในชมุชนไดอ้ยา่งรวดเรว็  

อีกทั้ง เมื่อชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างดีแล้ว ยังเกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผ่านการถ่ายทอดองค์ 

ความรู้ให้คนรุ่นใหม่และคนในพื้นที่อื่นที่ต้องการด้วย

ทั้งนี้ หุ้นส่วนการพัฒนาที่ส�าคัญของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในโครงการนี้ ได้แก่ กระทรวงพัฒนา 

ปศุสัตว์ ประเทศเมียนมา (Livestock Breeding and Veterinary Department - LBVD) ซึ่งร่วมกับ 

มูลนิธิฯ ออกแบบหลักสูตรและฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ สนับสนุนการด�าเนินงานร่วมกับ 

หน่วยงานและภาคประชาสังคมอื่นๆ ในพื้นที่ และส่งข้าราชการของกระทรวงมาฝึกปฏิบัติกับมูลนิธ ิ

แม่ฟ้าหลวงฯ โดยใช้พื้นที่พัฒนา อ. เยนันชองเป็นห้องเรียน

3.1 การเตรียมความพร้อม ‘คน’

 3.1.1 อาสาสมัครปศุสัตว์

 อาสาสมัครปศุสัตว์เป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาปศุสัตว์แบบครบวงจร เพราะการสร้าง 

 อาสาสมคัรปศสุตัว ์คอื การสรา้งคนในพืน้ทีใ่หม้อีงคค์วามรูด้า้นการปอ้งกนัและรกัษาโรคสตัว ์
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 เบื้องต้น เพื่อให้สุขภาพสัตว์ในพื้นที่แข็งแรง เจริญเติบโตตามมาตรฐานพันธุ์ ให้ลูกดก คุ้มค่า 

 คุ้มทุน ส่งผลให้ชาวบ้านลดรายจ่ายจากการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยตนเอง และ 

 เพิ่มรายได้จากการขายผลผลิต ไปจนถึงแปรรูปได้ และยังเป็นคนที่เชื่อมระหว่างโครงการ 

 และชาวบ้าน มีหน้าที่สร้างความเข้าใจกับชุมชน และท�างานใกล้ชิดกับชุมชนมาก เพื่อแก ้

 ปัญหาสุขภาพของสัตว์ ส่งผลให้อัตราการตายของสัตว์ลดลง ในขณะเดียวกัน อาสาสมัคร 

 ก็เป็นตัวแทนของชาวบ้านที่ท�าให้โครงการรับรู้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน  

 รวมทั้งปัญหาในระหว่างการด�าเนินงานเพื่อแก้ไขได้โดยเร็ว 

 หน้าที่หลักของอาสาสมัครปศุสัตว์ คือ การดูแลสุขภาพสัตว์ในโครงการฯ โดยเฉพาะสัตว์ 

 เศรษฐกิจ และยังมีหน้าที่เฝ้าระวังการติดเชื้อโรคระบาดในหมู่สัตว์ ให้ค�าแนะน�าและส่งเสริม 

 ความรู้เรื่องผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ และความรู้เรื่องการรักษาพันธุ์แพะให้กับชาวบ้าน 

 ในพื้นที่

ภาพที่ 7
อ�ส�สมัครปศุสัตว์ตรวจโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

ของช�วบ้�นผู้รับประโยชน์ในโครงก�ร

  3.1.1.1 ภาพรวมการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ใน อ. เยนันชอง 

  เมื่ออาสาสมัครปศุสัตว์ปฏิบัติงานในพื้นที่จริงต้องมีความรู้เรื่องสุขภาพสัตว์ การสังเกต 

  อาการและการจัดการโรคเป็นอย่างดี รวมทั้งต้องสละเวลาส่วนตัวเพื่อแก้ไขปัญหาของ 
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  ชุมชน ดังนั้น เมื่ออบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ นอกจากความเข้าใจเนื้อหาและฝึกปฏิบัต ิ

  แล้ว ยังต้องคอยสังเกตพฤติกรรม ความตั้งใจ และความอดทนของอาสาสมัครปศุสัตว์  

  เพื่อปลูกฝังทัศนคติและความพร้อมทั้งกายและใจในการปฏิบัติหน้าที่ การอบรม 

  อาสาสมัครจึงมีกระบวนการดังนี้

ภาพท่ี 8
ก�รฝึกอบรมอ�ส�สมัครปศุสัตว์  
โดยสัตวแพทย์ประจำ�โครงก�ร

ภาพท่ี 10
อ�ส�สมัครปศุสัตว์จะได้รับก�รทดสอบคว�มรู ้

ในบทเรียนอย่�งสมำ่�เสมอจนแน่ใจว่�เข้�ใจ 
หลักก�รเบื้องต้นของก�รจัดก�รโรคและก�รรักษ�สัตว์ 

ภาพที่ 9
อ�ส�สมัครปศุสัตว ์

ฝึกปฏิบัติก�รฉีดย�วัว 

ภาพที่ 11
ก�รฝึกปฏิบัติก�รจับบังคับสัตว์
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  1. คัดเลือกอาสาสมัครที่มีจิตใจอยากช่วยเหลือคน  

   โดยให้ผู้ใหญ่บ้านคัดเลือกหมู่บ้านละ 3 คน 

  2. อบรม 3 ครั้ง ทิ้งระยะเวลาการอบรมแต่ละครั้ง 

   ห่างกันนาน 3 เดือน โดยระหว่างนั้น ทีมพัฒนา 

   ที่เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์จะเข้าไปติดตามการ 

   ท�างานของอาสาสมัครปศุสัตว์ในหมู่บ้านอย่าง 

   ใกล้ชิด พร้อมทั้งพัฒนาทักษะและความรู้ของ 

   อาสาสมัครตามกรณีที่เกิดจริงในพื้นที่

  3. ในการอบรมแต่ละครั้ง จะสอบเก็บคะแนนและ 

   สังเกตพฤติกรรมของอาสาสมัครแต่ละคนว่า 

   มีความกระตือรือร้นในการท�างานหรือไม่

  4. โครงการร่วมกับ LBVD ก�าหนดเรื่องที่ ใช้ใน 

   การฝึกอบรม และร่วมกันอบรม ตลอดจน 

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
การทิ้งระยะเวลานานในการอบรม
แต่ละครั้ ง  เพื่ อ ให้ โครงการฯ 
สามารถสัง เกตพฤติกรรมของ
อาสาสมัครแต่ละคนได้ว่า มี ใจ
อยากท�างานจริงแค่ไหน โดยจะดู
ควบคู่กันทั้งคะแนนสอบและการ
ปฏิบัติ เพื่อเลือกคนที่มีความรู้
และสามารถปฏิบัติได้ดี 2 ใน 3 คน 
มาเป็นอาสาสมัครประจ�าหมู่บ้าน 
และถ้าหากมีอาสาสมัครประจ�า
หมู่บ้านลาออกหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้ก็จะเลือกคนที่
ไม่ได้รับเลือกตั้งแต่ต้นขึ้นมาท�า
หน้าที่แทน

   ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับพื้นที่และอาสาสมัครมากยิ่งขึ้น

  3.1.1.2 วิธีการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์

  1. วิทยากรบรรยายเนื้อหาแต่ละเรื่องใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อให้ 

   เข้าใจพื้นฐานเบื้องต้น

  2. เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ทั้งการฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ FMD และ BQ ซึ่งเป็นโรค 

   ที่ เกิดมากในพื้นที่ ตลอดจนการรักษาโรคทั่วไป และการคลอด การตอน  

   การผสมเทียม เป็นต้น

  3. สอบวัดประเมินผลทุกครั้งหลังการอบรม ทั้งเนื้อหาและปฏิบัติ

  3.1.1.3 อุปกรณ์การอบรม

  1. Power point presentation

  2. อุปกรณ์ฉีดยาส�าหรับฝึกปฏิบัติการฉีดยาสัตว์

  3. ยาบ�ารุง

  4. วัคซีน

  5. ยารักษาโรคสัตว์ในพื้นที่
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  3.1.1.4 หัวข้อในการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์

เนื้อหาการอบรม 

ครั้งที่ 1

เนื้อหาในการอบรม 

ครั้งที่ 2

เนื้อหาในการอบรม 

ครั้งที่ 3

1. คุณลักษณะของสุขภาพท่ีดี 

 ของสัตว์ 

2. โรคไข้ขาหรือโรคแบลคเลก 

3. กายวิภาคศาสตร์และสรีร- 

 วิทยาของสัตว์เค้ียวเอ้ือง 

4. โรคจากสัตว์ท่ีสามารถติดต่อ 

 สู่คน

5. โรคแอนแทรกซ์

6. โภชนาการสัตว์ปีก

7. โรคพยาธิภายในของสัตว์ปีก 

 - โรคพยาธิทั้งภายในและ 

 ภายนอกของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

8. โภชนาการส�าหรับสัตว์

9. โรค Hemorrhagic 

10. โรคปากและเท้าเป่ือย (FMD)

11. ประเภทของสายพันธุ์หมู 

12. การคัดเลือกพ่อพันธ์ุหมูป่า 

13. การอนุบาลลูกหมู

 - โรคพยาธิภายในหมู

14. โรคผิวหนังในหมู

15. โรคไข้หนังแดง

16. การเป็นสัด, การตั้งครรภ์,  

 และการท�าคลอดหมู

17. การจดัการแปลงหญา้อาหาร 

 สัตว์

18. การรกัษาโรคทางเดนิหายใจ  

 ท้องร่วง ท้องอืด เต้านม 

 อักเสบและมดลูกย้อยแบบ 

 ดั้งเดิม

1. โรคและสาเหตุการเกิดโรค

2. โรคในแพะ (ปัญหาสุขภาพ,  

 อาการของโรค, อาการ,  

 การป้องกัน) 

3. ชนิดของยารักษาโรค

4. การตัดอัณฑะในสัตว์เคี้ยว 

 เอื้อง 

5. การท�าบล็อกอาหารเสริม 

 ยูเรียผสมกากน้�าตาล 

6. การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ 

 ที่มีประสิทธิภาพ 

7. การผสมเทียม 

8. ชนิดของสายพันธุ์วัว 

9. ประสบการณ์ภาคสนาม 

 การเพาะพันธุ์

1. โรคในจมูกแพะที่มีสาเหตุ 

 จากแมลงวันเข้าไปวางไข่

2. ไส้เดือนฝอยในหมู 

3. การท�าปศุสัตว์ในสัตว์ปีก 

4. อาหารเป็นพิษ 

5. ยารักษาโรค 

6. การท�าผลิตภัณฑ์ในโคนม 

 และการดูแลสุขภาพ 

7. อาหารโคนม 

8. พืชและหญ้าเลี้ยงสัตว์

9. การท�าหญ้าหมัก

10. การใช้พืชและผลไม้ส�าหรับ 

 รักษาโรคสัตว์ 

11. พิษวิทยา 

12. การประมาณค่าน้�าหนักตัว 

 แพะ
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บทเรียนจากปัญหาและอุปสรรคระหว่างการอบรม

1. ปรับวิธีการอบรมให้เหมาะสมกับอาสาสมัคร เพราะบางพื้นที่ยังขาดการศึกษา หรือบางคน 

 ไม่เคยได้รับการศึกษามาก่อน

 • ตัวอย่างการอบรมอาสาสมัครในพื้นที่ อ.เยนันชอง วิทยากร คือ ทีมสัตวแพทย์ประจ�า 

  โครงการ และ LBVD ซึ่งเป็นผู้ได้รับการศึกษาระดับสูงจากมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์  

  ต้องปรับการสอนให้เป็นภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจง่าย ไม่ใช้ศัพท์วิชาการ ใช้ตัวอย่าง 

  ประสบการณ์ภาคสนามในการรักษาสัตว์สอดแทรกเพื่อให้อาสาสมัครเข้าใจเนื้อหามาก 

  ยิ่งขึ้น

2. ให้ความส�าคัญในการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ให้ก�าลังใจผู้เรียนไม่ให้เกิดความท้อถอย

 • อาสาสมัครบางคนมีจิตอาสาต้องการท�างานเพื่อพัฒนาชุมชนแต่ไม่รู้หนังสือ ไม่สามารถ 

  อ่านและเขียนได้ ทีมสัตวแพทย์ประจ�าโครงการจึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษและติดตามเข้าไป 

  ในหมู่บ้านเพื่อเข้าไปคุย อธิบาย และสอนจากเหตุการณ์จริงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง 

  การเงิน การจดบันทึกข้อมูล ซึ่งต้องออกแบบวิธีการจดให้ง่าย ไม่ซับซ้อน และต้อง 

  กวดขันมาก เพราะอาจผิดพลาดได้

3. วิทยากรต้องเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี และไม่กลัวที่จะเป็นครูให้กับคนที่มีอาวุโสกว่า 

 • สัตวแพทย์ประจ�าโครงการบางคนเพิ่งจบการศึกษามาใหม่ ไม่เคยพูดต่อหน้าชุมชน  

  ในบางครั้งจะเกร็งและเขิน ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 12
สัตวแพทย์ประจำ�โครงก�รสอน 

ก�รสังเกตอ�ยุสัตว์จ�กก�รนับจำ�นวนซี่ฟัน
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  3.1.1.5 การติดตามการทำางานของอาสาสมัครปศุสัตว์ (Livestock Volunteer)

  ในการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ จะเห็นได้ชัดว่าใครเรียนรู้ได้เร็วและสามารถปฏิบัติตาม 

  ได้ ส�าหรับคนที่ยังเรียนรู้ไม่ทันคนอื่นๆ ในระหว่างการอบรม จะได้รับการสอนเพิ่มเติม 

  และมีทีมงานลงพื้นที่ตามไปดูการปฏิบัติงานจริงอย่างใกล้ชิด 

  เมื่อเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัครบางคนสามารถสอบถามการท�างาน 

  ด้วยการโทรศัพท์มาถามสัตวแพทย์ประจ�าโครงการว่าควรท�าหรือแก้ปัญหาอย่างไรในจุด 

  ที่ยังสงสัย ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการฉีดยา และปริมาณการฉีดยา แสดงให้เห็นว่า 

  อาสาสมัครปศุสัตว์มีความใส่ใจในสุขภาพของสัตว์และมีความรับผิดชอบต่อชีวิตสัตว์มาก

  3.1.1.6 ความรู้เรื่องยาและอุปกรณ์รักษาโรคพื้นฐาน

  อาสาสมัครปศุสัตว์จะได้รับแจกกล่องยารักษาโรคพื้นฐานและอุปกรณ์การรักษาโรค  

  ซึ่งครอบคลุมการรักษาโรคเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (สามารถศึกษารายละเอียดยารักษา 

  โรคในภาคผนวก หัวข้อ ยารักษาโรค) เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพสัตว์และรักษาอาการ 

  เจ็บป่วยเบื้องต้น และโรคที่เกิดขึ้นบ่อยได้ ข้อควรระวังในการใช้ยารักษา คือ ต้องใช้ยา 

  สตัวก์บัสตัวเ์ทา่นัน้ ไม่ใชย้าส�าหรบัคนในการรกัษาสตัว ์และตอ้งใชย้ารกัษาสตัว์ใหถ้กูตอ้ง 

  ตามชนิดของสัตว์ที่ระบุไว้ในฉลากยาเท่านั้น เช่น ยาส�าหรับรักษาสัตว์กระเพาะหมัก 

  ตามขนาด เล็ก-ใหญ่ ยาส�าหรับรักษาสัตว์ปีก ยาส�าหรับรักษาสัตว์ขนาดเล็ก เป็นต้น

ภาพท่ี 13
อ�ส�สมัครพัฒน�ฝึกปฏิบัติจริง 

โดยก�รออกไปรักษ�สัตว์ของช�วบ้�นในพื้นท่ี

ภาพที่ 14
ก�รฝึกปฏิบัต ิ

ก�รตอนสัตว์เบื้องต้น
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  ในการฝึกอบรม จะเน้นให้อาสาสมัครอ่านฉลากยาเป็น เข้าใจการใช้ยาแต่ละชนิด และ

  การค�านวนปริมาณยา โดยขวดยาแต่ละขวดจะมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน 

  ดังนี้ 

  ชื่อการค้า หมายถึง ชื่อยี่ห้อที่บริษัทตั้ง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แล้วแต่ความ

  พึงพอใจของบริษัท

  ชื่อสารออกฤทธิ์ เป็นชื่อส�าคัญ ใช้เหมือนกันทั่วโลก และไม่เปลี่ยนแปลง เป็นชื่อที่ควร

  ต้องจดจ�า

  ความเขม้ขน้ของยา หมายถงึ ปรมิาณสารออกฤทธิ ์ตอ่สารละลายหนึง่หนว่ย (มก.ตอ่ซซี)ี 

  จะแสดงในฉลากข้างขวดยา

  ขนาดยาหรือโด๊ส หมายถึง ปริมาณยาที่ให้ผลรักษาหรือป้องกัน ในสัตว์แต่ละชนิด 

  ซึ่งมาจากการทดลองจากการใช้จริงในสัตว์ อาจแสดงหรือไม่แสดงในฉลากข้างขวด 

  หรือในใบก�ากับยา

  สิ่งที่อาสาสมัครปศุสัตว์ทุกคนจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษคือ ปริมาณการใช้ยาในสัตว์ 

  เนื่องจากสัตว์แต่ละชนิดต้องการปริมาณยาไม่เท่ากัน ปริมาณการใช้ยาค�านวณจาก

  น้�าหนกัตวัสตัว ์หากฉ�ดยานอ้ยเกนิไป ประสทิธภิาพจะไมถ่งึการรกัษา หากฉ�ดมากเกนิไป

  จะเป็นอันตรายแก่สัตว์ได้ 

  การสังเกตฉลากยาเบื้องต้น

ภาพที่ 15
ตัวอย่�งก�รสังเกตฉล�กย�เบื้องต้น

ชื่อก�รค้�มีขน�ดใหญ่ที่สุด

ชื่อส�รออกฤทธื์
เขียนไว้ในฉล�ก
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  การคำานวณขนาดการให้ยาในสัตว์

  การใหย้าในสตัว ์ตอ้งใหข้นาดทีเ่หมาะสมกบัน้�าหนกัตวั 

  ของสัตว์ อาสาสมัครปศุสัตว์จึงต้องมีความรู้ในการ 

  ค�านวณขนาดยาสัตว์ เพื่อให้ยาตามขนาดที่ถูกต้อง  

  ดังนั้น ผู้ที่ท�าการรักษาสัตว์ต้องให้ความส�าคัญกับการ 

  อ่านฉลากยา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

  สิ่งที่ควรคำานึงถึง 

  1.  ชนิดของสัตว์ที่จะฉีดยา

  2.  น้�าหนักสัตว์

  3.  ระยะเวลาที่เหมาะต่อการฉีดยา กรณีต้องฉีดยาต่อเนื่อง

  4.  ขนาดยาหรือโด๊สยา(Dose) ที่เหมาะสม

  ตัวอย่าง

  ตามฉลากยา ระบวุา่ หากตอ้งการฉดียาใหส้ตัวป์ระเภทแพะ แกะ เกง้ หรอืกวาง ควรฉดียา 

  ในปรมิาณ 4 มลิลลิติร ตอ่น้�าหนกัตวั 50 กโิลกรมั ดงันัน้ หากตอ้งการฉดียาเพือ่รกัษาแพะ  

  ซึ่งมีน้�าหนักตัว 25 กิโลกรัม ขนาดยาที่เหมาะสมกับแพะตัวนี้จึงเท่ากับ 2 มิลลิลิตร  

  นอกจากนี้ ยาแต่ละชนิดจะระบุว่าเป็นยาที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ฉีดใต้ผิวหนัง หรือหยอดตา  

  อาสาสมัครต้องศึกษาและใช้ให้ถูกต้อง

  การฉีดยาเข้าไปในผิวหนังหรือกล้ามเนื้อสัตว์ สามารถก�าหนดได้โดยขนาดและความยาว 

  ของเข็ม

  -  ถ้าฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ ให้ฉีดยาให้สุดเข็ม

  -  ถ้าฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ให้หยิบหนังแพะและเฉียงองศาในการแทงเข็ม 45 องศา

ภาพที่ 16
ตัวอย่�งฉล�กย�



ให้แทงเข็ม
ตั้งฉาก

กับผิวหนัง 
80-90 องศา

ชั้นผิวหนัง

ช้ันใต้ผิวหนัง

ช้ันกล้ามเน้ือ
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ภาพที่ 21
ก�รฉีดย�แพะขน�ดเล็ก

ภาพท่ี 17
ก�รฉีดย�เข้�กล้�มเนื้อ

ภาพที่ 18
ลักษณะก�รฉีดย�เข้�กล้�มเนื้อสัตว์

ภาพท่ี 19
ก�รฉีดย�เข้�ใต้ผิวหนัง

ภาพที่ 20
ลักษณะก�รฉีดย�เข้�ใต้ผิวหนังของสัตว์
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  3.1.1.7 การทำาวัคซีน

  การท�าวัคซีนเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันการเกิดโรค วัคซีน คือ เชื้อโรคที่ถูกท�าให ้

  อ่อนแรงจนไม่สามารถก่อโรคได้ ใช้ฉีดเข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

  จากเชื้อนั้นๆ จึงสามารถป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การท�าวัคซีนแต่ละชนิดจึงมี 

  ชว่งเวลาทีก่�าหนดไวแ้ตกตา่งกนั และระยะเวลาทีต่อ้งใหแ้ตกตา่งกนั เชน่ โรคปากเทา้เปือ่ย 

  มักให้ก่อนช่วงหน้าฝน ระยะเวลาการให้ทุก 6 เดือน เป็นต้น ข้อควรระวัง คือ หากฉีด 

  วัคซีนต่างชนิดกัน ต้องเปลี่ยนกระบอก/หลอดฉีดยา (syringe) ห้ามมักง่ายใช้หลอดเดิม

  การเก็บรักษาวัคซีนต้องเก็บในอุณหภูมิไม่เกิน 2-8 องศาเซลเซียส หรือหากเก็บในตู้เย็น 

  ควรเก็บในช่องธรรมดา ไม่ควรใส่ไว้ในช่องแช่แข็ง ควรหมั่นตรวจสอบว่ามีวัคซีนหรือ 

  ยารักษาสัตว์ชนิดใดบ้างที่จ�าเป็นต้องเก็บรักษาด้วยการแช่เย็น โดยการอ่านฉลากยา  

  และควรหมั่นสังเกตความผิดปกติของวัคซีนและยาอย่างสม่�าเสมอ เมื่อเข้าพื้นที่  

  ควรจัดหากระติกและน้�าแข็งเพื่อให้เชื้อในวัคซีนยังมีชีวิตอยู่ ควรใส่ขวดวัคซีนไว้ในถุง 

  ปิดสนิท เพื่อป้องกันน้�าซึมเข้าขวด 

  หลังจากเรียนรู้การใช้อุปกรณ์และวัคซีนชนิดต่างๆ  

  แลว้ อาสาสมคัรปศสุตัวจ์ะเขา้ไปฝกึท�าวคัซีนในหมูบ้่าน  

  พร้อมกับทีมสัตวแพทย์ประจ�าโครงการ ซึ่งจะสาธิต 

  ให้ดูการท�าวัคซีนในพื้นที่จริง ให้ลองท�า ก่อนจะให้ 

  อาสาสมัครปศุสัตว์แบ่งเป็นชุดๆ กระจายไปตามบ้าน 

  เพื่อท�าวัคซีน โดยมีทีมพี่เลี้ยงติดตามไปด้วย

  บทเรียนจากการปฏิบัติในพื้นที่

  1. หากมีจ�านวนปศุสัตว์มาก ควรนัดผู้รับแพะมาทั้ง 

   หมู่บ้าน ณ สถานที่ที่เหมาะสม ภายในคราวเดียว  

   เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่มีข้อเสีย  

   คือ อาจบันทึกข้อมูลได้ยาก

  2. การฉีดยาสัตว์หรือท�าวัคซีนควรท�าตอนเช้าและ 

   ต้องฉีดให้เสร็จภายในวันเดียว เพราะจะท�าให้ 

   บันทึกข้อมูลได้ง่ายไม่ยุ่งยากเมื่อถึงรอบการฉีด 

   วัคซีนครั้งต่อไป

   

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
การบันทึกข้อมูลจะท�าได้ง่ายถ้า
หากอาสาสมัครปศุสัตว์ ไปฉีดยา
สัตว์ ให้เองตามบ้าน จึงควรดูว่า
หมู่บ้านใดที่มีจ�านวนผู้รับแพะใน
โครงการน้อย อาสาสมัครปศุสัตว์
ควรเดินทางไปฉีดยาที่บ้านของ
ชาวบ้านเพื่อความรวดเร็วและ
ท�าให้จดบันทึกได้ง่าย
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  3. เมื่อจะฉีดยาสัตว์ควรให้เจ้าของมาช่วยจับแพะ เพราะเจ้าของแพะจะจ�าได้ว่าแพะ 

   ตัวไหนฉีดยาแล้วหรือยังไม่ฉีด 

  4. ใช้กระบอกฉีดยากระบอกเดียว ดูดยาแค่ครั้งเดียว ให้ฉีดได้ทีละ 10 ตัว เพื่อความ 

   รวดเร็ว

  5. การฉีดยาควรเอียงกระบอกฉีดยาประมาณ 15 องศาจะสามารถฉีดได้ง่ายขึ้น

  6. การฉีดยาแพะให้ต้อนแพะเข้ามุมคอกแล้วอุ้มแพะโดยใช้มืออุ้มด้านข้างของแพะ  

   จะท�าให้จับแพะได้ง่าย

  7. ควรท�าซองจับบังคับส�าหรับฉีดยาสัตว์ โดยกั้นคอกให้เล็กลงเพื่อการจัดการอย่างง่าย 

   เมื่อสัตว์อยู่ในซองให้ฉีดยาจากด้านข้างของสัตว์จะสามารถลดอันตรายของผู้ฉีดได้

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
แต่ถ้าหากเจ้าของจ�าแพะไม่ได้มา 
หรือไม่ได้มีเจ้าของอยู่ด้วย ขณะที ่
ไปฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด 
การฉดียาซ้�าซึง่จะท�าใหเ้กดิอนัตราย 
กับสัตว์ ให้ใช้สีป้ายบนหลังสัตว์ 
ในตวัทีฉ่ดีแลว้ สทีีม่กัใช ้เชน่ สเปรย ์
สทีาบา้นหรอืยามว่ง หรอืสีใดกต็าม 
ท่ีหาได้ในพ้ืนท่ี หรือถ้าหากไม่สามารถ 
หาได้ ให้ฉีดวัคซีนแพะภายในคอก 
แลว้ปลอ่ยออกไปนอกคอก จะท�าให ้
ไม่สับสนและไม่ฉีดยาซ้�า

ภาพท่ี 22
สัตวแพทย์ประจำ�โครงก�รสอนก�รใช้อุปกรณ์ก�รฉีดย�สัตว์

ภาพท่ี 23
อ�ส�สมัครพัฒน�ฝึกปฏิบัติก�รใช้เคร่ืองมือในก�รฉีดย�
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ภาพท่ี 26
อ�ส�สมัครปศุสัตว์ส�ธิตท่�ท�งท่ีเหม�ะสมในก�รฉีดย�สัตว์ใหญ่

เมื่อไม่มีซองจับบังคับสัตว์

ภาพท่ี 27
อ�ส�สมัครปศุสัตว์ส�ธิตก�รฉีดย�สัตว์ใหญ่ในซองจับบังคับสัตว์

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
ในพื้นที่ที่ไม่สามารถสร้างซองจับ
บังคับสัตว์ ถ้าหากต้องรักษาสัตว์
ใหญ่ เช่น วัว ควาย เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้รักษา ควรให้วัว
เทียมเกวียนไว้ วัวจะไม่สามารถ
ขยับไปไหนได้ หรือถ้าหากไม่มี
ซองส�าหรับสัตว์หรือเกวียน ผู้ฉีด
ต้องอาศัยความช�านาญในการ
ฉีดยา เช่น ในพื้นที่ เยนันชอง 
อาสาสมัครปศุสัตว์จะผูกวัวไว้
ใต้ถุนบ้าน แล้วฉีดยาจากข้างบน
บ้าน ซึ่งสามารถลดอันตรายที่จะ
เกิดกับผู้ฉีดยาได้

ภาพท่ี 24
เทคนิคก�รยืนจับบังคับแพะเพื่อฉีดย�

ภาพที่ 25
เทคนิคก�รฉีดย�ในแพะขน�ดเล็ก

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
การฉีดยาแพะ ควรมีผู้ช่วยในการ 
จับแพะให้ยืนตรงอยู่กับที่ ไม่ดิ้น 
หลุด โดยการยืนคร่อมแพะแล้ว 
ใช้ต้นขาหนีบบริเวณล�าตัวค่อนไป 
ทางขาหน้าของแพะ



ภาพที่ 28
จุกย�งปดป�กขวดย�สัตว์
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  3.1.1.8 การเก็บรักษาอุปกรณ์ 

  1. ขวดยาสัตว์ ส่วนใหญ่มีจุกยางที่ปิดปากขวดเพื่อ

   ปดิรกัษาความสะอาดอยูแ่ลว้ แตค่วรสงัเกตวา่อยู่ใน

   สภาพดีหรือไม่ เพราะอาจท�าให้ยาเสื่อมสภาพได ้

   ควรเก็บยาที่อุณหภูมิ 2-8 องศา

  2. เข็มฉีดยาสัตว์ มี 2 แบบ คือ 

   1. กระบอกฉีดยาแบบใช้แล้วทิ้ง (Disposable 

    Syringes) 

   2. กระบอกฉีดยาแบบสแตนเลส (Stainless 

    Syringe) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ฉีดยาแบบระบบ

    กึ่งออโต้ (Autometic Syringes) ใช้คู่กับเข็ม

    ฉีดยาสแตนเลสมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับสัตว์

    ที่ท�าการรักษา เมื่อใช้งานเสร็จต้องใช้น้�าร้อน

    ลา้งใหส้ะอาดแลว้ถอดชิน้สว่นทัง้หมดตากแดด 

    ทาน้�ามันพืช ประกอบชิ้นส่วนแล้วเก็บไว้ใน

    ที่แห้ง 

  3. อปุกรณเ์จาะระบายลมในทอ้งสตัว ์เมือ่ใชง้านเสรจ็

   ให้ต้มในน้�าเดือดนานอย่างน้อย 2 นาที แล้วน�าไป

   ตากแดดให้แห้ง

  4. เก็บรักษายาในอุณหภูมิปกติ ห้ามเก็บในที่ร้อน

   หรือควรสังเกตที่ขวดยา หากเป็นยาที่มีขวดสีชา 

   แสดงว่าห้ามโดนแสงเด็ดขาด หากโดนแสงจะ

   ท�าให้ยาเสื่อมสภาพ

  5. ตรวจสอบฉลากยาให้ละเอียด โดยส่วนใหญ่ยา

   รักษาสัตว์จะหมดอายุภายใน 3- 4 ปี นับจากวันผลิต

ภาพที่ 29
เข็มฉีดย�สัตว์แบบใช้ครั้งเดียว

ภาพที่ 30
เข็มฉีดย�สัตว์แบบกี่งออโตเมติก

ภาพที่ 31
เข็มฉีดย�สัตว์สำ�หรับใช้กับ

กระบอกฉีดย�แบบกึ่งออโตเมติก
ส�ม�รถเปลี่ยนขน�ดเข็มได้ต�ม

ขน�ดของสัตว์ที่ทำ�ก�รรักษ�

ภาพที่ 32
อุปกรณ์เจ�ะระบ�ยลมในท้องสัตว์

ภาพที่ 33
ลักษณะขวดย�สีช�
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  3.1.1.9 การอบรมด้านทักษะการจัดการ

  นอกจากอาสาสมัครปศุสัตว์จะมีหน้าที่ให้บริการทางปศุสัตว์กับชุมชนแล้ว โครงการฯ  

  ยังส่งเสริมให้อาสาสมัครมีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การม ี

  ความรูเ้บือ้งตน้ดา้นการท�าบญัช ีการคดิตน้ทนุ การจดัการสตอ๊คยา ฯลฯ ท�าใหอ้าสาสมคัร 

  ปศุสัตว์มีทักษะที่สามารถน�ามาใช้เพื่อต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาที่ด�าเนินงานอยู่ใน 

  ชุมชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการที่ต้องการให้ชุมชนสามารถยืนอยู่ได ้

  ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

  วิธีการฝึกอบรม

  การฝึกอบรมอาสาสมัครด้านทักษะการจัดการนั้น ใช้วิธีการสอนผ่านการจ�าลองจาก 

  สถานการณ์จริง เพื่อให้อาสาสมัครเข้าใจภาพรวมของการท�างาน และสามารถคาดเดา 

  เหตุการณ์ที่โครงการอาจจะประสบได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการด�าเนินงาน โครงการฯ  

  จ�าลองสถานการณ์ให้อาสาสมัครเป็นผู้ประกอบการ โดยมีกฎกติกาและการสร้าง 

  สถานการณ์จ�าลองที่อาสาสมัครต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ช่วยเสริมทักษะ 

  ใหอ้าสาสมคัรปศสุตัวส์ามารถวางแผนการท�างาน การท�าบญัช ีการจดัการสตอ๊คยาในคลงั  

  เรียนรู้ความส�าคัญของการจดบันทึกข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการวางแผน  

  การตัดสินใจ และเห็นช่องโหว่หรือปัญหาเมื่อโครงการประสบปัญหาได้ 

 3.1.2 ชาวบ้านผู้รับแพะ

 การเตรียมความพร้อมคนอีกส่วนหนึ่ง คือ การเตรียมความพร้อมชาวบ้าน เพื่อให้สามารถ 

 ดูแลแพะให้เจริญเติบโตแข็งแรงได้ กระบวนการเตรียมความพร้อมชาวบ้านครอบคลุม 

 การสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบักลไกกองทนุแพะและเงือ่นไขทีต่อ้งปฏบิตั ิการคดัเลอืกผูร้บัแพะ  

 และการให้ความรู้เรื่องการดูแลแพะ

  3.1.2.1  การคัดเลือกผู้รับแพะภายในโครงการ

  การคัดเลือกผู้รับแพะมีปัจจัยหลัก 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความยากจน 2) ความต้องของผู้รับ  

  กองทุนแพะ อ. เยนันชอง จึงมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับแพะ ดังนี้
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  1. ผู้รับแพะ Loan recipient (LR) รอบแรกต้องเป็น 

   คนยากจน ไม่มีที่ดินท�ากิน ไม่มีสัตว์เล้ียง และ 

   มีสมาชิกในครอบครัวที่มีเวลาเลี้ยงแพะ โดย 

   ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ VDC  

   (Village Development Committee) เปน็ผูค้ดัเลอืก  

   จากนั้น โครงการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่า 

   ผูร้บัแพะมคีณุสมบตัติรงตามขอ้ก�าหนด โดยเทยีบ 

   กับฐานข้อมูลส�ารวจเศรษฐกิจสังคมด้วย 

  2. ก่อนแจกแพะ 1 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไป 

   ตรวจคอกและโรงเรือนของผู้รับแพะแต่ละคนว่า 

   เป็นไปตามข้อก�าหนดหรือไม่ (สามารถศึกษา 

ภาพที่ 34
ช�วบ้�นในพื้นท่ีท่ีเข้�ร่วมโครงก�รพัฒน�ปศุสัตว์ครบวงจร  

อำ�เภอเยนันชอง ประเทศเมียนม� 

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
หลังจากที่โครงการได้ด�าเนินงาน 
ไประยะหน่ึง จึงต้ังหัวหน้าอาสาสมัคร  
โดยคัดเลือกจากอาสาสมัครและ 
ทีมสัตวแพทย์ประจ�าโครงการ  
หัวหน้าอาสาสมัครมีหน้าที่ตาม 
ไปตรวจสอบคอกของชาวบ้านซ้�า 
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ 1. ตรวจสอบ 
การท�างานของอาสาสมัครปศุสัตว ์ 
และ 2. ตรวจสอบคอกสัตว์ของ 
ชาวบ้านให้มีความเรียบร้อยอย่าง 
สม่�าเสมอ

   รายละเอียดการท�าคอกแพะและโรงเรือนใน หัวข้อ โรงเรือน) ซึ่งสะท้อนได้ว่าผู้รับ 

   ต้องการแพะจริงหรือไม่ และมีความพร้อม ความใส่ใจ และกระตือรือร้นเพียงใด  

   เพราะการสร้างคอกและโรงเรือนไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก เน้นการใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น  

   หากผู้รับต้องการจริง ก็จะลงมือท�าทันที อันจะท�าให้แน่ใจได้ว่าผู้รับพร้อมที่จะใส่ใจ 

   ดูแลแพะอย่างจริงจังเมื่อได้รับแพะแล้ว
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  3. ภายหลังการแจกแพะ อาสาสมัครต้องตรวจคอกและโรงเรือนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

  4. ผูร้บัแพะตอ้งรบัรูข้อ้ตกลงและเงือ่นไขของกองทนุดว้ยความเขา้ใจ โดยตลอดการพดูคยุ  

   ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน (VDC) ต้องรับรู้ด้วยตลอดกระบวนการ  

   โดยเจ้าหน้าที่โครงการจะอ่านสัญญาให้ชาวบ้านฟังทีละข้ออย่างละเอียด และ 

   ท�าความเขา้ใจกบัผูท้ีมี่ขอ้สงสยัไปพรอ้มๆ กนั ถา้ชาวบา้นเหน็ชอบดว้ยจงึจะเซน็สญัญา

  5. ในการเซ็นสัญญา ต้องมีผู้รับรู้และรับรอง 4 คน คือ 

   • ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 

   • ผู้ใหญ่บ้าน 

   • อาสาสมัคร 

   • ชาวบ้านที่รับแพะ

 3.2 พันธุ์และการเตรียมความพร้อมสัตว์ 

 ปัจจัยส�าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของการพัฒนาปศุสัตว์อย่างครบวงจร คือ  

 พันธุ์สัตว์ การเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิต และทรัพยากร อีกทั้งเป็น 

 พันธุ์ที่ลูกดก ผลผลิตมีมูลค่าสูง สามารถแปรรูปได้หลากหลาย จึงแก้ไขปัญหาความยากจน 

 ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 อยา่งไรกต็าม สาเหตทุีท่�าใหก้ารพฒันาปศสุตัว์ไมป่ระสบความส�าเรจ็และมสัีตว์ตายจ�านวนมาก  

 คือ ขาดขั้นตอนการสังเกตอาการ ขาดการเตรียมความพร้อมของสัตว์ก่อนส่งมอบให้ชุมชน  

 และขาดระบบติดตามสุขภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง 

 การเตรียมความพร้อมสัตว์จึงหมายถึงการคัดเลือกและดูแลสัตว์ให้แข็งแรงสมบูรณ์ก่อนจะ 

 ถงึมอืชาวบา้น เชน่ การคดัเลอืกพอ่แมพ่นัธุท์ีล่กัษณะด ีการดแูลระหวา่งการขนสง่เคลือ่นยา้ย  

 ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดโรคและท�าให้สัตว์ตายได้ 

 3.2.1 พันธุ์

 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้ความส�าคัญกับการเลือกพันธุ์สัตว์ที่ดีและเหมาะกับการเลี้ยงในพื้นที ่ 

 สามารถสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่ากับการเลี้ยง 
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 พนัธุส์ตัวท์ีด่ ีคอื มลีกัษณะตรงตามสายพนัธุ ์พนัธุส์ตัวท์ีเ่หมาะสม คอื สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบั 

 สภาพภมูอิากาศ ภมูปิระเทศ และอาหารทีม่อียู่ในพืน้ที่ได ้นอกจากนี ้ยงัตอ้งเหมาะกบัวถิชีวีติ 

 ของชมุชนดว้ย พนัธุส์ตัวท์ีด่แีละเหมาะสมจะท�าใหอ้ตัราการตายของสตัวล์ดลง แพะมสีขุภาพ 

 แข็งแรงและให้ผลผลิตคุณภาพสูง เป็นพื้นฐานที่ดีของการน�าไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และ 

 สร้างรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชน

 ที ่อ. เยนนัชอง โครงการสง่เสรมิใหช้าวบา้นเลีย้งแพะพนัธุเ์ทง็ซาน (ภาษาทอ้งถิน่) เพราะแพะ 

 พนัธุเ์ทง็ซานเปน็พนัธุล์กัษณะผสมระหวา่งแพะเนือ้พนัธุแ์กมบงิกตัจงั (Kambing Katjang หรอื  

 Kacang) และแพะพันธุ์เอตาวา (Etawah) หรือที่ผู้เลี้ยงแพะในเมืองไทยมักเรียกว่า ‘แพะพม่า’  

 ลักษณะเด่นของแพะพันธุ์เท็งซานที่ท�าให้โครงการเลือกมาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

 ในพื้นที่ ได้แก่ 

 1. เหมาะกับการเลี้ยงในพื้นที่แห้งแล้ง จึงอยู่รอดได้ดีในพื้นที่ อ.เยนันชอง 

 2. เป็นแพะเนื้อพันธุ์ที่เลี้ยงกันทั่วไปในประเทศเมียนมา รวมถึงประเทศในแถบเอเชีย 

  ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น 

 3. สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มาก เพราะมีเนื้อเยอะ 

 4. ใช้วิธีเลี้ยงแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านเคยปฏิบัติได้ ไม่ต้องเปลี่ยนวิถีมากนัก เพียงแต่ปรับ 

  วิธีการเลี้ยงให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคและการตายของแพะ  

  เช่น การล้อมรั้วคอกด้วยความสูง 1 เมตรขึ้นไป และต้องมีโรงเรือนกันแดดกันฝนภายใน 

  คอก เป็นต้น

ภาพที่ 35
ลักษณะก�รเลี้ยงแพะของชุมชน
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  ลักษณะเด่นของแพะพันธุ์พื้นเมืองเท็งซาน

  1. มขีนาดใหญก่วา่แพะพนัธุพ์ืน้เมอืงปกต ิโดยเฉพาะ 

   ตัวผู้ อาจมีน้�าหนักเมื่อโตเต็มที่ถึง 60-70 กก.

  2. ขายาวเก้งก้าง

  3. หูใหญ่ตูบ

  4. ใบหน้าโค้ง

  5. หัวนมยาว 

  6. มีทั้งที่มีเขาและไม่มีเขา

  7. ขนสั้น เรียบ เป็นมัน

  8. ขนมีสีขาวด�า คือ มีสีขาวเป็นสีพื้นและมีสีด�า 

   เป็นลายตามตัว

ภาพที่ 36
ลักษณะทั่วไปของ 

แพะพ้ืนเมือง พันธุ์เท็งซ�น 

  คุณสมบัติเด่นของแพะพันธุ์พื้นเมืองเท็งซาน

  1. ให้เนื้อแพะมาก ท�าให้ขายได้ราคาดี

  2. ให้ผลผลิตและผลตอบแทนเร็ว 

  3. หาอาหารกินเองได้ กินพืชที่มีอยู่ทั่วไปในพื้นที่ได้ 

  4. อยู่ในสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งได้อย่างดี

  5. เลี้ยงง่าย แม้แต่ผู้หญิงหรือเด็กก็สามารถเลี้ยงได้ 

  วิธีการเลือกแพะที่สมบูรณ์

  1. มีลักษณะสมบูรณ์ตรงตามพันธุ์ 

  2. ไม่มีความปกติตามล�าตัว โดยสังเกตได้จาก แผล 

   ตามล�าตัว ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จ�าเป็นอย่างยิ่งเพราะ 

   การมีแผลจะท�าให้แพะติดโรคได้ง่ายและแพร่ 

   กระจายเชื้อให้แพะตัวอื่น นอกจากนี้ การสังเกต 

   แผลตามล�าตัวยังท�าให้คาดเดาได้ว่าแพะมีความ 

   สมบูรณ์และมีความสามารถในการหาอาหารได้ 

   เพยีงใด เชน่ ถา้หากแพะมแีผลทีบ่รเิวณขา จะท�าให ้

   เดินไปแหลง่อาหารหรอืแปลงหญา้ไมไ่หว กนิอาหาร 

   ได้ไม่มาก ท�าให้สุขภาพไม่สมบูรณ์

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
การสังเกตแพะที่สมบูรณ์ นอกจาก 
กา ร สั ง เ ก ต ลั ก ษณ ะ แพ ะท า ง 
กายภาพภายนอกแล้ว สิ่งที่ส�าคัญ 
คือ ต้องสังเกตอาการผิดปกติ  
ความกระตอืรอืรน้ และความระวงัภยั 
ของแพะด้วย
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  3. ไม่มีอาการทางประสาท โดยการสังเกตว่าแพะมีความผิดปกติทางประสาทหรือไม่  

   ให้สังเกตว่าแพะเดินตรงหรือไม่ ถ้าไม่ตรงอาจจะมีสาเหตุจากปัญหาในสมอง  

   ซึ่งเป็นอาการทางประสาทอย่างหนึ่ง

  4. ขนแพะ เรียบ มัน เงางาม ไม่หยาบ

  5. สขุภาพสมบรูณ ์ไมม่คีวามพกิาร ดวงตาแจม่ใส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ไมม่อีาการตาบอด  

   เพราะจะท�าให้แพะหาอาหารล�าบากมากขึ้นและไม่แข็งแรง

  6. อายุที่เหมาะสม คือ 1- 3 ปี 

  การสังเกตลักษณะพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ดี

  พ่อพันธุ์ที่ดีต้องมีลูกอัณฑะครบ 2 ใบ โดยลูกอัณฑะของแพะจะต้องมีขนาดเท่ากัน  

  ลักษณะอื่นๆ ประกอบด้วย ส่วนหัวไม่เบี้ยว ขนคอยาว ขาหน้าขาหลังใหญ่ มีท่ายืน 

  มั่นคงแข็งแรง 

ภาพท่ี 37
ลักษณะของพ่อพันธุ์แพะ

ภาพที่ 38
ลักษณะของแม่พันธุ์แพะ

  แพะตวัเมยีที่โตเตม็วยัหรอืพรอ้มทีจ่ะผสมพนัธุแ์ลว้ จะมฟีนัแท ้1 คู ่โดยเมือ่แพะมอีาย ุ1 ป ี 

  จะเริ่มเห็นฟันแท้ 1 คู่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ควรสังเกตลักษณะเต้านมทั้ง 2 เต้าที่โผล่ 

  มาจากรังนม ว่าไม่สั้นจนเกินไป และไม่มีลักษณะรูปร่างผิดปกติที่จะท�าให้ลูกแพะ 

  ไม่สามารถดูดนมจากเต้านมของแม่แพะได้
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  ลกัษณะอวยัวะเพศของแพะทัง้ตวัผูต้วัเมยีจะตอ้งมสีเีขม้ 

  ไม่ซีด ซึ่งเป็นลักษณะปกติของสัตว์ที่อาศัยในเขตร้อน  

  ซึ่งแสดงว่าแพะมีระบบหมุนเวียนเลือดปกติ สามารถ 

  ผสมพันธุ์ได้ ถ้าสีไม่เข้มอาจแสดงถึงความผิดปกติ 

  ของระบบสืบพันธุ์

  ที ่อ. เยนนัของ โครงการฯ รว่มมอือยา่งใกลช้ดิกบั LBVD  

  ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องสัตว์และการซื้อขายสัตว ์

  ในพื้นที่ ดังนั้น เมื่อถึงขั้นตอนของการเลือกซื้อแพะ  

  LBVD จงึสง่คนมาชว่ยเลอืกซือ้แพะกบัโครงการ สง่ผล 

  ให้โครงการสามารถเลือกซื้อแพะในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย 

  ได้ และยังมั่นใจว่าโครงการจะได้แพะที่สมบูรณ์ 

  

ภาพท่ี 39
พ่อพันธุ์แพะของช�วบ้�นท่ีมีลักษณะสมบูรณ์

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
หากเป็นไปได้ การเลือกแพะตัว
เมียต้องเลือกแพะที่ เคยตั้งท้อง
มาก่อน หรือถ้าหากแพะตัวนั้นมี
ประวัติการออกลูกแฝดจะดีที่สุด 
เพราะแน่ใจว่าจะไม่มีปัญหาในการ
สืบพันธุ์ และหากมีลูกแฝด ย่อม
หมายถึงความเป็นไปได้สูงที่จะมี
ลูกดก จึงสร้างรายได้ให้ผู้รับแพะ
ได้มากขึ้นและเร็วขึ้น 

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
การสังเกตอวัยวะเพศเบื้องต้น
ท�าได้โดยการจับบริเวณอวัยวะเพศ
ของสัตว์ สังเกตสีและความเข้ม
ของเส้นเลือดภายในอวัยวะ หาก
มีสีเข้มสดไม่ซีด จะท�าให้ทราบ
ว่าสัตว์ตัวนั้นมีระบบสืบพันธุ์ปกติ 
นอกจากนี้ ยังสามารถสังเกตได้
โดยการเปิดเปลือกหูหรือเปลือก
ตาของสั ตว์ เพื่ อดู ความสดใส
ของเส้นเลือด หากไม่มีลักษณะ
ซีดเซียว ก็สามารถสังเกตลักษณะ
ระบบสืบพันธุ์เบื้องต้นของสัตว์ได้
เช่นกัน 

  การขยายพันธุ์แพะ

  แพะเป็นสัตว์ที่มีความสมบูรณ์พันธุ์เร็ว มีความเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว โดยปกติแพะตัวเมีย 

  จะสมบูรณ์พันธุ์เมื่ออายุประมาณ 8 เดือน ซึ่งหมายความว่าแพะได้เข้าสู่วัยพร้อม 

  ผสมพนัธุแ์ลว้ โดยแพะจะผสมพนัธุก์นัเองตามธรรมชาต ิหากเปน็สดัแลว้ มกัจะผสมพนัธุ ์

  ทันทีผู้เลี้ยงไม่จ�าเป็นต้องจัดการเพื่อเอื้อต่อการผสมพันธุ์เพิ่มเติมเมื่อเปรียบเทียบกับ 

  การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น



เดือนที่ 13 เดือนที่ 14 เดือนที่ 15 เดือนที่ 16 เดือนที่ 17 เดือนที่ 18 เดือนที่ 19

ลูกแพะครอกที่ 1
พรอมผสมพันธุ

รุนที่ 1 ระยะเลี้ยงดูครอก 2 รุนที่ 1 ระยะตั�งทองครอก 3

รุนที่ 1 ระยะตั�งทองครอก 1

แพะมีระยะตั�งการทอง 5 เดือน

รุนที่ 1 ระยะเลี้ยงดูครอก 1

แมแพะควรใหนมลูกเปนเวลา
3 เดือน อยางนอย 2-3 เดือน

กอนที่จะผสมพันธุใหม

รุนที่ 1 เร�่มตนเลี้ยง รุนที่ 1 ตั�งทองครอกแรก

รุนที่ 1 ระยะเลี้ยงดูครอก 3

รุน 1
คลอดครอก 2

รุน 1
คลอดครอกแรก

รุน 1
คลอดครอก 3

เดือนที่ 20 เดือนที่ 21 เดือนที่ 22 เดือนที่ 23 เดือนที่ 24

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 เดือนที่ 7 เดือนที่ 8 เดือนที่ 9 เดือนที่ 10 เดือนที่ 11 เดือนที่ 12

ปที่ 1

ปที่ 2

รุน 1
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  วงรอบการเป็นสัด 

  ตามธรรมชาต ิแพะเปน็สตัวท์ี่ไมม่ฤีดกูาลผสมพันธุเ์หมอืนสัตว์ประเภทอืน่ๆ แพะผสมพันธุ์

  ได้ตลอดทั้งปี โดยจะมีช่วงระยะเวลาการเป็นสัด 3 วัน และมีวงรอบการเป็นสัด 21 วัน 

  ซึ่งระยะเวลาการเป็นสัดจะค่อนข้างสม่�าเสมอในแม่พันธุ์ที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ดี 

  ดังนั้น เพื่อให้การผสมพันธุ์เกิดผล ผู้เลี้ยงควรสังเกตและศึกษาฤดูกาลเป็นสัดของสัตว์

  ที่เลี้ยง 

  อยา่งไรกต็าม เมือ่สงัเกตการเปน็สดัของแพะในพืน้ทีอ่.เยนนัชอง ประเมนิไดว้า่ชว่งเปน็สดั

  มี 2 ช่วงคือ เดือนมีนาคมและเดือนพฤษภาคม แม่แพะมีระยะการตั้งครรภ์ประมาณ 

  5 เดือน จึงมักคลอดลูกช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน แล้วเริ่มต้นรอบการผสมพันธุ์ใหม ่

  โดยแม่แพะจะมีระยะการเจริญพันธุ์เป็นแม่พันธุ์ต่อเนื่องได้ 4-5 ปี 

  การผสมพันธุ์

  โดยปกต ิแพะจะผสมพนัธุก์นัตามธรรมชาต ิแตถ่า้ผูเ้ลีย้งสงัเกตเหน็ชว่งเวลาทีแ่พะเปน็สดั

  และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการผสมพันธุ์ได้ดี โอกาสได้ลูกแพะก็จะมีมากขึ้น 

ภาพที่ 40
แผนภ�พแสดงระยะเวล�และประม�ณก�รให้ผลผลิตของแพะ

โดยในระยะเวล� 2 ปี แพะรุ่นแรกจะส�ม�รถให้ลูกแพะได้ 2-3 ตัว หรือประม�ณ 1.5 ตัว/ปี
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  การสังเกตช่วงเวลาที่เหมาะสมของการผสมพันธุ์  

  ให้สังเกตที่แพะตัวผู้ เพราะตัวผู้จะรู้ว่าตัวเมียพร้อม 

  ผสมพันธุ์หรือไม่ 

  การเป็นหมัน 

  แพะตัวผู้บางตัวอาจเป็นหมัน โดยต้องสังเกตในช่วง 

  ผสมพันธุ์  แต่การจะคัดออกหรือไม่ขึ้ นอยู่ กับ 

  วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆ โครงการต้องท�าความเข้าใจ 

  และปรับการท�างานให้ไม่ขัดกับวัฒนธรรมประจ�าถิ่น 

  เพือ่ใหเ้กยีรตชิาวบา้นในพืน้ที ่ในกรณขีองพืน้ทีพ่ฒันา  

  อ.เยนันชอง ถ้าแพะตัวผู้เป็นหมัน ชาวบ้านบางบ้าน 

  จะเกบ็ไวเ้พราะมีความเชือ่วา่เป็นสิง่น�าโชค แลว้จงึหาซือ้ 

  ตัวผู้ใหม่มาแทน 

 3.2.2 การขนย้ายแพะ

 การขนย้ายแพะเป็นขั้นตอนละเอียดอ่อนและส�าคัญมาก  

 เนื่องจากแพะอาจได้รับบาดเจ็บหรือเกิดอาการเจ็บป่วย 

 ได้ง่ายระหว่างการขนย้าย 

 ขั้นตอนการขนย้ายแพะมีดังนี้

 1. นัดเวลาและสถานที่กับผู้จ�าหน่ายแพะ โดยสถานที่นั้น  

  รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ต้องเข้าถึงได้ง่าย 

 2. เพือ่ใหไ้ดแ้พะทีส่มบรูณ ์มลีกัษณะตรงตามพนัธุ ์ควรน�า 

  ผู้เชี่ยวชาญไปเลือกซื้อแพะด้วย ในกรณีของเยนันชอง  

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม

ผู้เลี้ยงสามารถสังเกตได้ว่าถึงช่วง 
ผสมพันธุ์แล้ว เมื่อแพะตัวเมียยอม
ให้แพะตัวผู้เข้าใกล้ เพราะโดยปกต ิ
ตัวเมียจะไม่ยอมให้ตัวผู้ผสมพันธุ์ 
(ขึ้นขี่)

เพื่อให้มั่นใจว่าการผสมพันธุ์แต่ละ
ครั้งมีโอกาสจะติดลูกสูง หลังจาก 
แพะตัวเมียมีประจ�าเดือน ควรจัด 
สภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อให้เกิดการ 
ผสมพันธุ์ครั้งแรกภายใน 10 ชั่วโมง 

ในช่วงเวลานี้ผู้เลี้ยงควรสังเกตและ 
จับเวลาดูว่าแพะผสมพันธุ์ ไปแล้ว 
กี่ชั่วโมง หากครบ 10 ชั่วโมงแล้ว 
ควรให้ผสมพันธุ์อีกครั้ง เพื่อเพิ่ม 
โอกาสติดลูก

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม

ระหว่างการขนส่ง ถ้าแพะล้ม  

คนดแูลตอ้งจบัใหแ้พะยนื ไมเ่ชน่นัน้ 

แพะตวัอืน่ๆ จะลม้ตามและเสีย่งกบั 

การบาดเจ็บมากขึ้น

  คือ LBVD จึงมั่นใจได้ว่าโครงการสามารถซื้อแพะที่มีคุณภาพจากผู้จ�าหน่ายที่ไว้ใจได้

 3. ใช้รถบรรทุกแบบกระบะท้ายเปิดโล่ง ขนแพะครั้งละ 40 ตัว มีคนดูแลแพะ 2 คน  

  คนขับรถ 1 คนและควรมีผู้ช่วยคนขับถ้าหากขนส่งระยะทางไกล

 4. ถ้าหากการขนย้ายแพะมีระยะทางไกลควรหยุดพักเป็นระยะ เพื่อไม่ให้แพะเหนื่อยล้า 

  จากการเดินทางมากเกินไป
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 5. ขณะขนส่งต้องเตรียมอาหารส�าหรับแพะ โดยเตรียม 

  พืชที่หาง่ายในท้องถิ่น รวมถึงเตรียมภาชนะเพื่อใส่น้�า 

  ให้แพะได้ดื่มระหว่างหยุดพักการเดินทางด้วย

 6. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขนแพะ คือ ตอนเช้าหรือ 

  ตอนเย็น เพื่อไม่ให้อากาศร้อนจัด ซึ่งจะท�าให้แพะ 

  ป่วยได้

 7. ฤดกูาลทีเ่หมาะจะขนยา้ยสตัว ์คอื ฤดหูนาวกบัฤดรูอ้น  

  เพราะไมม่ฝีนตก เนือ่งจากแพะเปน็สตัวท์ี่ไมช่อบความ 

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
การสังเกตว่าแพะตัวไหนสุขภาพ 
ไม่ดี สามารถสังเกตได้จากตอน 
ลงรถ ถ้าหากแพะมีอาการเหมือน 
คนเมารถ เช่น เซื่องซึม ไม่ยอม 
กินอาหารที่จัดไว้ให้ และนอนอยู่
เฉยๆ ไม่เดินไปมาแสดงว่าแพะ 
ตัวนั้นสุขภาพไม่ดี

  ชืน้แฉะ หากแพะโดนฝนจะปว่ยงา่ย แต่ในพืน้ทีเ่ยนนัชองเปน็พืน้ทีแ่หง้แลง้ ฝนไมค่อ่ยตก 

  จึงสามารถขนแพะในฤดูฝนได้ 

 8. เมื่อแพะถึงที่หมายแล้ว ต้องตรวจสุขภาพแพะ และแยกแพะที่ก�าลังตั้งท้องไว้คอกหนึ่ง  

  ส่วนแพะตัวอื่นๆ สามารถฉีดวัคซีนและให้ยาถ่ายพยาธิได้เลย 

 9. เมือ่ฉดีวคัซนีและใหย้าถา่ยพยาธแิพะแลว้ ควรเฝา้ดอูาการอยา่งนอ้ย 7 วนั กอ่นจะแจกจา่ย 

  ให้ชาวบ้าน

 กระบวนการของมูลนิธิฯ ให้ความส�าคัญกับการสังเกตอาการสัตว์อย่างมาก โดยสาเหตุที่ 

 ต้องเตรียมความพร้อมแพะก่อนแจกจ่ายให้ชาวบ้านนั้น เพราะเคยมีประสบการณ์ในอดีต 

 ที่ไม่ได้รอดูอาการแพะและเตรียมความพร้อมให้แพะแข็งแรงก่อน แต่รีบส่งมอบแพะ 

 ให้กับชาวบ้าน ส่งผลให้แพะตายเป็นจ�านวนมาก 

ภาพท่ี 41
ก�รเตรียมก�รขนย้�ยสัตว์โดยให้ระมัดระวัง 

ไม่ให้เกิดผลกระทบกับสัตว์

ภาพที่ 42
ผู้ดูแลประจำ�รถขนย้�ยแพะ
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ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
ในการสร้างคอกที่เหมาะสม ต้อง
ค�านึงถึงความหนาแน่นของแพะ
ภายในคอก ซึ่งในอัตราที่เหมาะสม 
ควรมีพื้นที่ 1.25-2 ตารางเมตร 
ต่อแพะ 1 ตัว 

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
ถ้าหากไม่สามารถหายาฆ่าเชื้อได้ 
ให้โรยปูนขาวทั่วบริเวณ จะช่วย
ฆ่าเชื้อโรคได้

 3.2.3 การเตรียมสถานที่รับแพะ 

 1. เลือกสถานที่ที่เป็นดิน ทางคมนาคมสะดวก รถบรรทุก 

  สัตว์สามารถเข้าถึงได้

 2. เปน็พืน้ที่ใกลแ้หลง่น้�าและแหลง่อาหารสัตว์ของหมูบ้่าน

 3. ควรอยู่ตรงกลางระหว่างหมู่บ้านต่างๆ หรือมีระยะทาง 

  ไม่ไกลจากหมู่บ้านเป้าหมาย

 4. คอกแพะต้องมีความกว้างและยาวพอที่จะสามารถรับ 

  แพะจ�านวน 100-500 ตัว โดยไม่แออัดจนเกินไป

ภาพท่ี 43
สถ�นที่รับแพะของชุมชน

ภาพที่ 44
ลักษณะโรงเรือนภ�ยในสถ�นที่รับแพะของชุมชน

 5. ล้อมรั้วสูงประมาณ 1.5 เมตร เพื่อไม่ให้แพะกระโดดออกจากคอก

 6. มีโรงเรือนให้ร่มเงา ป้องกันแดดฝนได้ดี เพื่อให้แพะเข้ามาหลบได้ 

 7. มีบริเวณที่นอนยกจากพื้นสูงประมาณหัวเข่าส�าหรับ 

  ให้แพะนอน

 8. มีรางอาหาร รางน้�าที่เพียงพอกับจ�านวนแพะ

 9. ควรฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่รับแพะก่อนแพะ 

  มาถึง 2 วัน เพื่อให้สถานที่รับแพะปลอดเชื้อโรค 

  ป้องกันแพะป่วย 

 10. ต้องจัดเวรดูแลแพะ โดยเลือกจากชาวบ้านท่ีรับแพะผลัดเวรกันมาดูแลแพะ ตลอด 24 ช่ัวโมง
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ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
ควรหาอาสาสมัครในหมู่บ้านเพิ่ม 
โดยเลือกจากผู้ที่จะเข้าโครงการ 
รับแพะ เพื่อช่วยดูแลและสังเกต
อาการแพะในระหว่างนี้ เพราะ 
ชาวบ้านที่จะรับแพะจะใส่ใจสุขภาพ 
ของแพะเป็นอย่างดี และสามารถ 
หาอาหารจากแหล่ งอาหารใน 
ท้องถิ่นให้แพะกินได้

ภาพท่ี 45
ก�รใช้ปูนข�วโรยบริเวณพื้นคอกเพื่อฆ่�เชื้อโรคภ�ยในคอกสัตว์

ภาพที่ 46
อ�ส�สมัครของชุมชนที่ม�ดูแลแพะก่อนก�รแจกจ่�ย
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 3.2.4 การดูแลแพะก่อนการแจกจ่าย

 การพัฒนาปศุสัตว์ให้ประสบความส�าเร็จ เจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจปัจจัยเสี่ยงทั้งทางด้านกายภาพ 

 และชีวภาพของสัตว์ และพยายามลดความเสี่ยงนั้นให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งวางแผนป้องกัน 

 ไม่ให้เกิดความเสี่ยง

 เมือ่แพะมาถงึ ตอ้งเตรยีมความพรอ้มเฝา้ระวงัเรือ่งสขุภาพแพะเปน็เวลา 2 สปัดาห ์เพือ่สงัเกต 

 อาการ เฝ้าระวังเรื่องโรค และให้เวลาแพะปรับสภาพ ก่อนแจกจ่ายให้ชาวบ้าน เพราะแพะมา 

 รวมกันจากหลายแหล่ง โดยธรรมชาติ แพะเป็นสัตว์ที่เครียดง่าย หากเครียด แพะจะแสดง 

 อาการของโรคต่างๆ ออกมา และอาจตายได้ในที่สุด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ต้องคัดแยกว่า 

 ตวัไหนสขุภาพดหีรอืไมด่ ีแลว้ท�าการฉดีวคัซนีปอ้งกนัโรคตดิตอ่ เชน่ โรคปากเทา้เปือ่ย (FMD)  

 1 ครั้ง และอีกสองสัปดาห์ก่อนแจกจ่ายจะฉีดอีก 1 ครั้ง รวมถึงฉีดยาบ�ารุงด้วย ส่วนแพะ 

 ตัวที่สุขภาพไม่แข็งแรงให้รอดูอาการประมาณ 1 สัปดาห์แล้วจึงฉีดวัคซีน

 นอกจากนี้ ยังต้องคัดแยกแพะเป็นกลุ่มๆ ตามวันที่แพะเดินทางมาถึง และต้องใส่ปลอกคอ 

 แพะที่ระบุกลุ่มหรือล๊อตที่มาถึง

ภาพท่ี 47
ฝูงแพะก่อนก�รแจกจ่�ยให้ช�วบ้�นในชุมชน

ภาพที่ 48
ก�รจัดแพะเป็นคอกจำ�นวน 11 ตัว  

(ตวัผู ้1 ตวั ตวัเมยี 10 ตวั) เพือ่รอก�รแจกจ่�ยให้ช�วบ้�น

 3.3 กลไกการแจกจ่ายแพะ

 กลไกการแจกจ่ายแพะของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จะด�าเนินการในรูปแบบ “กองทุน” เพราะไม ่

 ต้องการแจกสัตว์ให้ชาวบ้านแบบให้เปล่า แต่กองทุนปศุสัตว์จะท�าหน้าที่เหมือน “ธนาคาร”  

 โดยชาวบ้านที่รับสัตว์ไปจะต้องน�าสัตว์มาคืนให้กับกองทุนตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันไว้ 
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 แล้วล่วงหน้า เพื่อให้กองทุนน�าสัตว์เหล่านั้นไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้รับสัตว ์

 ต่อไปได้ และมักเริ่มด�าเนินการกับ 30% ของชุมชนก่อน เพราะบางครัวเรือนยังไม่มี 

 ความพร้อมที่จะเลี้ยง และเพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการติดตาม และรักษา 

 อาการเจ็บป่วยของปศุสัตว์ในช่วงแรก

 ที่ อ.เยนันชอง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ใช้กลไกการแจกจ่ายในรูปแบบกองทุน และเริ่มจาก 

 ครัวเรือนที่ยากจนที่สุดประมาณ 30% เช่นกัน (สามารถศึกษารายละเอียดเกณฑ์และ 

 กระบวนการคัดเลือกชาวบ้าน ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมคน) โดยโครงการจะมอบแพะ 

 ให้ชาวบ้าน 11 ตัวต่อ 1 ครัวเรือน เป็นแพะตัวผู้ 1 ตัว ตัวเมีย 10 ตัว เพราะเป็นจ�านวนที่ 

 ชาวบ้านสามารถดูแลได้อย่างเหมาะสมและสร้างรายได้ให้ชาวบ้านเพียงพอกับการใช้ชีวิต 

 ในพื้นที่ได้ โดยผู้รับแพะต้องน�าแพะวัยเจริญพันธุ์มาคืนกองทุนให้ครบทั้ง 11 ตัว ภายใน  

 3 ปี โดยจะทยอยน�ามาคืนหรือจะคืนในครั้งเดียวก็ได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและการบริหาร 

 จัดการของผู้รับแพะรายนั้น

ภาพที่ 49
ช�วบ้�นผู้รับแพะและผู้อำ�นวยก�รโครงก�รในประเทศเมียนม�
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 3.3.1 กระบวนการแจกจ่ายแพะ

 1. แจ้งวันที่จะแจกจ่ายให้ชัดเจน โดยแจ้งกับคณะกรรมการของหมู่บ้านและอาสาสมัคร 

  พัฒนาปศุสัตว์ของหมู่บ้าน เพื่อหาวันที่เหมาะสมกับการรับแพะและแจ้งให้ชาวบ้าน 

  เตรียมพร้อมรับแพะ

 2. คัดแยกแพะตัวเมียเป็น 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญ่ 

 3. จัดแพะตัวเมียเป็นชุดๆ ละ 10 ตัว โดยในแต่ละชุดประกอบด้วยแพะทั้ง 3 ขนาด 

 4. ไม่จ�าเป็นต้องแยกขนาดตัวผู้ เพราะตามธรรมชาติแพะตัวผู้ 1 ตัว สามารถผสมพันธุ์กับ 

  ตัวเมียได้ถึง 30 ตัว

 5. ผู้รับแพะจับฉลากชุดแพะ เพื่อความยุติธรรม

 6. ติดแท็กที่ใบหูข้างซ้ายของแพะทุกตัว เพื่อความสะดวกในการติดตามและบันทึกประวัติ 

  การเจริญเติบโตและสายพันธุ์แพะ โดยก�าหนดหมายเลขตามการแจกของแต่ละบ้าน  

  โดยการเรียงล�าดับเลขจะมาจากการรับแพะของหมู่บ้านนั้นๆ เช่น แพะล็อตใหญ่ที่ 

  เตรียมพร้อมเพื่อแจกให้กับหมู่บ้าน ก และ ข จ�านวน 2,000 ตัว เลขก็จะล�าดับไปตาม 

  จ�านวนแพะที่รับไป รายที่ 1 ได้รับแพะหมายเลข 2401-2411 รายที่ 2 ได้รับแพะ 

  หมายเลข 2412-2422 เป็นต้น 

ภาพที่ 50
ก�รติดแท็กท่ีใบหูแพะเพื่อเก็บข้อมูลแพะในโครงก�รอย่�งเป็นระบบ
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ภาพท่ี 51
ก�รติดแท็กบริเวณใบหูสัตว์ส่วนท่ีไม่มีเส้นเลือด 
เพื่อหลีกเลี่ยงก�รเสียเลือดม�กและก�รติดเชื้อ

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
กระบวนการติดแท็กแพะตามบ้าน 
จะท�าให้สามารถส่งคืนแพะให้
เจ้าของได้หากแพะเกิดพลัดหลง
ไปกับคอกอื่นๆ การติดแท็กที่ใบหู
ของแพะจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นเลือด
บริเวณหู เพราะหากติดแท็กใน
บริเวณเส้นเลือดจะท�าให้แพะเสีย
เลือดมากและเป็นอันตราย

ภาพที่ 52
อ�ส�สมัครพัฒน�ใช้เครื่องมือเจ�ะหูสัตว ์

โดยให้เจ้�ของเป็นผู้จับสัตว์
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 3.4 โรคและการดูแลสุขภาพสัตว์

	 3.4.1	 โรคตามฤดูกาล

   โรคในฤดูร้อน (เดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม)

   1.	ท้องอืด 

   สาเหตุ : แทะเล็มพืชบางชนิดมากเกินไป จะท�าให้แพะท้องอืดตาย 

   อาการ : อาการเริ่มแรกคือ แพะจะซึมยืนนิ่ง คอตก น้�าลายไหลมาก สักพักท้อง 

   ด้านซ้าย ซึ่งเป็นกระเพาะอาหารของแพะจะมีขนาดโตขึ้น อาการรุนแรง คือ สัตว ์

   ล้มตัวลงนอนและหายใจหอบ

   การรักษา : หากตรวจสอบแลว้พบวา่มอีาการทอ้งอดืในสตัวก์ระเพาะหมกั เชน่ แพะ  

   โค กระบือ ควรรักษาอย่างเร่งด่วนเพราะกระเพาะจะเพิ่มแก๊สได้เร็ว ท�าให้เกิด 

   อันตรายได้มาก 

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
เมื่อจะเจาะท้อง ควรให้แพะนอน
ตะแคงโดยหันด้านซ้ายของล�าตัว 
อยู่ข้างบน เพราะกระเพาะแพะ 
อยู่ทางด้านซ้ายของล�าตัว จะท�าให ้
เห็นต�าแหน่งกระเพาะที่โผล่ขึ้นมา 
ผิดปกติอย่างชัดเจน ลดความ 
ผิดพลาดในการเจาะช่องท้อง 
ของสัตว์ได้ 

   หากอาการอยู่ในช่วงเริ่มต้น ให้แพะกินน้�ามันงา  

   50 มิลลิลิตร และผู้เลี้ยงควรไล่ให้แพะลุกเดิน  

   อย่าให้นอนน่ิงเพราะจะท�าให้แก๊สในกระเพาะเพ่ิมข้ึน  

   และอาจเจาะกระเพาะระบายลมช่วย โดยส�าหรับแพะ  

   สามารถใชเ้พยีงเขม็ฉดียาขนาดใหญ ่เชน่ เขม็ฉดียา 

   เบอร์ 16 ได้ เพื่อให้แผลมีขนาดเล็ก ดูแลแผล 

   หลังการเจาะท้องได้สะดวก ในสัตว์กระเพาะหมัก 

   ขนาดใหญ่ หากรุนแรงจนสัตว์ล้มลงนอน ต้องให้ 

   สัตว์นอนตะแคง เอาด้านซ้ายของตัวสัตว์พลิกขึ้น 

   ข้างบนเพื่อไม่ให้น้�าหนักตัวสัตว์กดทับกระเพาะ 

   แล้วใช้อุปกรณ์เจาะท้องเพื่อระบายลมออก จากนั้น ดูแลเย็บแผลภายหลังการเจาะ 

   ช่องท้องให้สะอาด 

	 	 	 2.	ท้องเสีย

   สาเหตุ : อาการทอ้งเสยีในสตัวเ์กดิขึน้มาจากหลายสาเหต ุเชน่ การเปลีย่นแปลง 

   ของอุณหภูมิ การติดเชื้อ หรืออาจเป็นอาการที่ตามมากับโรคอื่นๆ แต่สาเหตุของ 

   โรคท้องเสียที่พบได้บ่อยในฤดูร้อน มาจากการกินอาหารของสัตว์ เช่น การกิน 
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   อาหารจ�าพวกผลไม้สุก เช่น ผัก ผลไม้สุก หรือ 

   หญ้าอ่อน ในช่วงหน้าร้อนเชื้อแบคทีเรียจะเจริญ 

   เติบโตได้ดี หนอนแมลงวันและพยาธิจะวางไข่ไว้ 

   ตามผลไม้ ใบพืช หรือใบหญ้าที่เป็นอาหารของ 

   แพะ เมื่อแพะกินเข้าไป ท�าให้ไข่พยาธิไปฟักตัว 

   ในร่างกายแพะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารหรือ 

   อาการท้องเสียอาจเกิดตามมาจากโรคอื่นๆ

   อาการ : ถา่ยอจุจาระเหลวบอ่ยครัง้ บรเิวณกน้ 

   มีคราบอุจจาระเลอะ มีอาการอ่อนเพลีย

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
โ ดยมาก  ส า เหตุ ขอ งอากา ร 
ท้องเสีย เกิดจากการติดพยาธิ  
ดังนั้น นอกจากการฉีดยาเมื่อสัตว์ 
มีอาการแล้ว การป้องกันที่ต้นเหตุ  
คือ การให้ยาถ่ายพยาธิก่อนทุก  
6 เดือน แต่ห้ามให้ยาในสัตว์ 
ตั้งท้องเพราะอาจท�าให้แท้งได้

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม

ในเวลาปกติจะพบว่าภายใน flood  

way ไม่มีน้�าและมีลักษณะเป็น 

ล�าธารท่ีแห้งขอด สามารถเดนิสญัจร 

ผ่านไปมาได้ แต่เมื่อใดที่เกิดน้�า 

หลาก จะมีกระแสน้�าที่เชี่ยวกราก 

มากและสามารถพัดพาสัตว์เลี้ยง 

หรือคนที่ก�าลังเดินข้ามล�าห้วย 

ไปตามน้� าได้ ในเวลาเพียงไม่กี่ 

นาที จึงเป็นอันตรายทั้งกับคนและ 

สัตว์ ดังนั้น ในหน้าฝนจึงต้องเพิ่ม 

ความระมัดระวังและควรประเมิน 

สถานการณ์ให้ถี่ถ้วนเพื่อลดความ 

เสี่ยงที่จะเกิดกับแพะได้

   การรักษา : ในเบื้องต้น ให้กินน้�าเกลือหรือกินน้�าตาลส�าหรับรักษาโรคท้องเสีย 

   ในสัตว์ หรือฉีดยาฆ่าเชื้อ ตามขนาดของแพะและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

   โรคในฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม)

   1.	ไข้	(Cool	Fever)

   สาเหตุ : เกิดจากหลายสาเหตุ โดยมากเกิดจากการติดเชื้อโรคในช่วงฤดูฝนต่อ 

   ช่วงฤดูหนาว หรือในช่วงที่มีสภาพอากาศชื้น

   อาการ : ไขข้ึน้สงู ซมึ เบือ่อาหาร หายใจหอบ  

   มีน้�ามูกข้น ผู้เลี้ยงสามารถสังเกตได้โดยการวัด 

   อุณหภูมิของแพะ โดยจับที่ตัวแพะว่ามีความร้อน 

   เพิ่มขึ้นหรือไม่

   การรกัษา: ฉดียาลดไข ้หรอืถา้มอีาการออ่นเพลยี 

   ให้ฉีดน้�าเกลือและยาบ�ารุง 

   โรคที่พบมากในฤดูฝนคล้ายกับโรคที่ เกิดใน 

   ฤดูร้อนผู้เลี้ยงควรระมัดระวังป้องกันเหมือนกับ 

   การปอ้งกนัโรคในหนา้รอ้นดว้ย แต่ใน อ.เยนนัชอง 

   ต้องมีการระมัดระวังเพิ่มเติม ดังนี้ 

   1. ในหน้าฝนควรตรวจดูสภาพหลังคากันน้�าฝน 

    ของกระท่อมให้อยู่ในสภาพดี ไม่เกิดน้�ารั่วซึม  
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    เพราะแพะเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบความชื้น หากไม่ระมัดระวังจะท�าให้แพะป่วยได้ 

   2. ระมัดระวังเรื่องน้�าหลากพัดพาแพะขณะเดินข้ามทางน้�าหลาก (Flood Way)  

    ซึ่งเกิดขึ้นได้ในพื้นที่เยนันชอง

   3. ระมดัระวงัเรือ่งน้�าดืม่ของแพะ เพราะในหนา้ฝน น้�าฝนจะชะเอาตะกอนสิง่สกปรก 

    มารวมกันในแหล่งน้�า เมื่อแพะดื่มกิน อาจท�าให้เกิดอาการท้องเสียได้

   โรคในฤดูหนาว (เดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์)

   1.	โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

   สาเหตุ : เพราะอากาศหนาวมากท�าให้หายใจไม่สะดวก หรือเป็นโรคปอดอักเสบ 

   จากการติดเชื้อแบคทีเรีย

   อาการ : มีน้�ามูก ไอ

   การรักษา : ฉีดยาปฏิชีวนะ

  	 2.	 โรคพยาธิภายนอก	(เห็บ,หมัด,เรื้อน,ไร)

   สาเหตุ : พยาธิภายนอกระบาดในหน้าหนาวและหน้าร้อน

   อาการ : แพะมอีาการคนัและขนไมส่วย ขนหลดุเปน็หยอ่มๆ หรอือาจสงัเกตเหน็ 

   ตัวหมัดตามตัวแพะ ท�าให้สุขภาพไม่ดี ร่างกายทรุดโทรม ผอม และให้ผลผลิตน้อยลง

   การรักษา : ท�าความสะอาดคอกให้สะอาดโดยเน้นจุดที่หมักหมม ถ้าเป็นในลูกแพะ  

   สามารถหยดยากันหมัดของสุนัขได้ แต่ต้องหยดในบริเวณที่ลูกแพะจะเลียไปไม่ถึง  

   คือ 1. กลางหน้าผาก 2. ท้ายทอย 3. หาง ท�าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ในแพะโตเต็มวัย 

   ให้หยดยากันหมัดและฉีดยาฆ่าหมัดร่วมด้วย 

	 	 	 3.4.2	โรคติดต่อ

	 	 	 1.	โรคปากเท้าเปื่อยในแพะ	(	Foot	and	Mouth	Disease)	

   สาเหตุ : ติดเชื้อไวรัส

   อาการ : มแีผลพพุองในปาก ท�าใหก้นิอาหารไมไ่ด ้มแีผลบรเิวณเทา้ ท�าใหเ้ดนิไป 

   กินอาหารไม่ได้ และมีอาการเซื่องซึม 

   การรักษา : กันสัตว์ที่ป่วยแยกออกจากฝูง ท�าความสะอาดแผลและให้ยาปฏิชีวนะ  
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   แผลจะแห้งไปเอง การป้องกันโรค FMD ควรให้ 

   ความส�าคัญกับการฉีดวัคซีนตามระยะเวลา 

   ที่ก�าหนดอย่างสม่�าเสมอ 

	 	 	 3.4.3	โรคที่ควรระวังอื่นๆ

	 	 	 1.	โรคท้องผูก

   สาเหตุ : กินอาหารแห้งเกินไป กินอาหาร 

   ผิดประเภท

   อาการ : แพะท�าท่าถ่ายอุจจาระตามปกติ 

   แต่ไม่มีอุจจาระออกมา

   การรักษา : ใชน้้�าผสมเกลอืแกง 1 ลติร/1ชอ้นชา  

   หรือให้กินหญ้าอ่อนๆ หากแพะยังไม่ถ่าย ให้ใช ้

   สบู่ก้อนเหลาให้เล็กแล้วสวนเข้าไปในก้นแพะ  

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
เชื้อไวรัส FMD แข็งแรงมากใน 
สิง่แวดลอ้ม สามารถเกาะบนเสือ้ผา้  
รองเท้าบู๊ทของคนที่ ไปโดนสาร 
คัดหล่ังจากแพะท่ีเป็นโรคน้ี แล้วแพร่ 
เชื้อโรคไปยังแพะตัวอื่นๆ ได้ ดังนั้น  
นอกจากแยกแพะให้ห่างจากฝูง  
คนที่ท�างานกับสัตว์ตัวที่เป็นโรค 
ตอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้ อาบน้�าใหส้ะอาด  
ใสถ่งุมอืกอ่นจบัสตัว ์และวธิท่ีีดท่ีีสดุ  
คือ หลังสัมผัสสัตว์ที่ป่วย ต้องงด 
ไปท� างานกับสัตว์ปกติ  3 วัน 
เป็นอย่างน้อย ส�าหรับเสื้อผ้าและ 
รองเท้าบู๊ทควรใช้น้�ายาฆ่าเชื้อ 
ซักให้สะอาดแล้วตากให้แห้ง

   (สวนสบู่เข้าไปโดยไม่ต้องดึงออก) หรือผสมผงซักฟอกละลายน้�าแล้วฉีดเข้าไป 

   ในก้นแพะ ถ้าหากยังไม่หายควรให้ยารักษาอาการท้องผูกในสัตว์

	 	 	 2.	โรคอัมพาต	(Paralise)	

   สาเหตุ : ขาดสารอาหารอย่างรุนแรง

   อาการ : เดินโซเซ เส้นเอ็นยึด เป็นอัมพาต 

   การรักษา : ไม่สามารถรักษาได้

	 	 	 3.	รกค้าง

   สาเหตุ : หลงัแพะคลอดลกู รกจะหลดุออกมาเองภายใน 2 ชัว่โมง แตถ่า้มอีาการ 

   รกค้าง ไม่หลุดออกมา รกจะเน่าอยู่ในตัวแพะท�าให้เกิดอาการติดเชื้อและเกิดโรค 

   แทรกซ้อนตามมาท�าให้แพะตายในที่สุด

   อาการ : เมื่อแพะคลอดลูกแล้ว แต่รกยังคงค้างอยู่ที่บริเวณก้นไม่หลุดออกจาก 

   ตัวแพะ

   การรักษา : ฉีดฮอร์โมนอ็อกซีโตซีนเพื่อขับให้รกหลุดออกมา และสังเกตอาการ 

   ต่อไปอีก 24 ชั่วโมง ให้ยาป้องกันรักษาตามอาการต่อไป
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การแท้งของแพะแม้จะไม่สามารถ 
รักษาได้แต่สามารถลดการแท้งได้  
โดยการหาสาเหตุการแท้งว่าเกิด 
จากอะไร เช่น มีการติดเชื้อใน 
แมแ่พะหรอืมสีิง่กระตุน้ความเครยีด 
มากเกนิไปชว่งตัง้ทอ้ง หรอืแมแ่พะ 
ขาดสารอาหารมากเกินไป 

   4.	การแท้ง

   สาเหตุ : แพะเป็นสัตว์ที่ตกใจง่าย ในบางครั้ง  

   เมื่อมีเหตุการณ์ที่ท�าให้แม่แพะตกใจมากๆ ท�าให ้

   แม่แพะวิ่งหรือกระโดดอย่างรุนแรง ไปชนเข้ากับ 

   สิ่งของท�าให้เกิดการกระทบกระเทือนถึงลูกแพะ 

   ที่อยู่ในท้อง ท�าให้ลูกแพะตายอยู่ในตัวแม่แพะ  

   หรือในบางกรณีแม่แพะคลอดก่อนก�าหนด ก็เป็น 

   สาเหตุให้การคลอดลูกแพะไม่สมบูรณ์ท�าให้เกิด 

   การแท้งได้

   การรักษา : หากมีอาการแท้งลูก จะไม่สามารถรักษาลูกแพะไว้ได้ แต่ให้ช่วยเหลือ 

   แม่แพะ ด้วยการให้อาหารที่ดีเพื่อบ�ารุงให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

	 	 	 5.	การกินขยะพลาสติก

   สาเหตุ : กินขยะพลาสติกที่มีอยู่ตามแหล่งที่ผู้เลี้ยงน�าแพะไปเลี้ยง

   การรักษา : รักษาไม่ได้ จึงต้องระมัดระวังเมื่อเลี้ยงดูแพะหรือพาแพะไปกินอาหาร

   6.	 เบื่ออาหาร

   สาเหตุ : เป็นอาการแรกเริ่มของการป่วยหลายๆ โรค

   การรักษา : ให้อาหารที่ดี มีคุณภาพและหลากหลาย หาหญ้าอ่อนหรือกากถั่ว 

   ให้แพะกิน หรือผสมเกลือลงในอาหารปกติที่ให้แพะ เพื่อกระตุ้นความอยากอาหาร 

   และท�าให้แพะกลับมากินอาหารมากขึ้น 

	 	 	 3.4.4	การช่วยทำาคลอดแพะเบื้องต้น

   ในบางกรณี แพะอาจไม่สามารถคลอดลูกได้ตามธรรมชาติ มักเกิดกับแม่แพะที่ม ี

   ร่างกายไม่สมบูรณ์ ขาดธาตุอาหารบางชนิด หรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น  

   อุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัยระหว่างการคลอด ผู้เลี้ยงจึงควรหมั่นสังเกตแม่แพะที ่

   ก�าลังจะคลอดว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ หากแม่แพะใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง 

   แต่ยังไม่สามารถคลอดลูกได้ ผู้เลี้ยงต้องเข้าช่วยเหลือแม่แพะทันที หากผู้เลี้ยง 

   ไม่มีความรู้เรื่องท�าคลอดลูกแพะ ควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทันที
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	 	 	 การปฏิบัติเมื่อสังเกตเห็นว่าแม่แพะไม่สามารถคลอดลูกได้ตามปกติ	มีดังนี้	

   1. ตัดเล็บมือให้สั้น ไม่มีความคม ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่

   2. ล้างบริเวณอวัยวะเพศ/ด้านท้ายของสัตว์ให้สะอาดด้วยสบู่

   3. ควรจับให้แม่แพะยืน เพราะจะท�าให้การช่วยเหลือง่ายขึ้น แต่ถ้าหากแม่แพะ

    ไม่สามารถยืนได้ ให้จับแม่แพะนอนลงทางด้านขวาของตัวแม่แพะแล้วจับ

    บริเวณคอ

   4. ค่อยๆ ใช้ส่วนมือหรือนิ้วล้วงสวนเข้าไปในอวัยวะเพศ โดยขั้นตอนนี้ ผู้ปฏิบัติ

    ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะแพะเป็นสัตว์ตัวเล็ก ช่องคลอดจึงมีขนาดเล็ก 

    หากท�ารุนแรงเกินไปอาจท�าให้แพะเจ็บและตายได้

   5. ใช้นิ้วมือสัมผัสตัวลูก ให้รู้ต�าแหน่งของหัวและเท้า โดยปกติลูกแพะจะคลอด 

    2 แบบ แบบแรกคือเอาขาหน้าออกพร้อมกันทั้งสองข้าง และแบบที่สองคือเอา

    ขาหลังออกพร้อมกันทั้งสองข้าง 

   6. ดึงเท้าหน้าหรือหลังให้ออกมาทั้ง 2 ข้าง ในท่าที่ถูกต้องช้าๆ หากขาหน้า

    ออกมาก่อนให้ระมัดระวังส่วนหัวลูกแพะ โดยให้สังเกตส่วนจมูกจะต้องโผล่ออกมา

    พร้อมกัน
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หากลูกแพะคลอดโดยขาหน้าออก
มาก่อน อาจเกิดปัญหาหัวลูกแพะ
แนบติดกับล�าตัวท�าให้คลอดยาก 
ผู้ช่วยท�าคลอดต้องจัดต�าแหน่งของ
หัวลูกแพะให้อยู่ระหว่างขาหน้า 
แล้วค่อยๆ ดึงขาลูกแพะออกมา
พร้อมกันท้ังสองข้าง โดยกระบวนการ
ช่วยท�าคลอดแพะทั้งหมดจะต้อง
ใช้เวลาไม่เกิน 45 นาที

ภาพท่ี 53
ภ�พจำ�ลองก�รใช้นิ้วมือสอดไปท�งช่องคลอดของสัตว์เพ่ือช่วยทำ�คลอด

   7. เมื่อลูกแพะออกมาแล้ว เช็ดเลือดและของเหลวบริเวณปากจมูกเพื่อกระตุ้นให้

    ลูกแพะหายใจหรือปล่อยให้แม่แพะเลียตัวลูกแพะเพื่อท�าความสะอาด
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วิธีการน�าเมือกออกจากปากและ
ล�าตัวลูกแพะ สามารถท�าได้โดย  
เปิดปากลูกแพะแล้วใช้ผ้าสะอาด 
กวาดเมือกออกให้หมด ใช้กระบอก 
ฉีดยาเบอร์ใหญ่ดูดเมือกออกจาก 
จมูก ถูตัวลูกแพะแรงๆโดยไม่ต้อง 
กลัวลูกแพะเจ็บ การถูตัวจะท�าให้ 
เกิดความอบอุ่น กระตุ้นการหายใจ  
โดยให้ลงน้� าหนักการถู ให้ เกิด 
การเสียดทานแต่ไม่กดน้�าหนัก 
มากเกินไป วิธีการนี้จะช่วยกระตุ้น 
ความรู้สึกลูกแพะหลังคลอดได้ดี 
ที่สุด ในกรณีช่วยคลอดแล้วลูกแพะ 
ไม่หายใจ หรือมีเมือกอุดที่ปาก 
มากเกนิไป ใหย้กขาลกูแพะลอยขึน้  
เอาหวัหอ้ยลง แลว้โยกเบาๆ ใหเ้มอืก 
ไหลออกมาแต่ต้องระมัดระวังเป็น
อย่างมาก
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นมของแม่แพะหลังคลอดจะเป็น
ส่วนที่มี เอนไซม์หรือภูมิคุ้มกัน
ส�าคัญที่ถูกส่งต่อมายังลูกแพะ
เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ทั้ งยังมี
ฮอร์โมนซึ่งมีความส�าคัญต่อการ
เจริญเติบโตของลูกแพะอย่างมาก

   8. ในกรณีอื่นที่ไม่สามารถท�าคลอดลูกแพะได้ ผู้เลี้ยงควรปรึกษาสัตวแพทย์ทันที

	 	 	 3.4.5	การอนุบาลแพะเกิดใหม่

   การอนุบาลแพะเกิดใหม่เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญมาก  

   เพราะแพะที่เกิดใหม่จะมีร่างกายอ่อนแอ เป็นโรค 

   ง่าย และมีอัตราการตายสูง หากไม่ดูแลจะท�าให ้

   สูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมาก

   1. เมื่อมีลูกแพะเกิดใหม่ในคอก ผู้เลี้ยงจะต้อง 

    ดูแลเรื่องเมือกต่างๆ ที่จะเข้าไปติดในจมูก  

    ซ่ึงท�าใหแ้พะหายใจไม่ออก ผูเ้ลีย้งควรสงัเกตวา่ 

    มีเมือกติดอยู่ในจมูกของแพะหรือไม่และเช็ดออก

   2. ตามธรรมชาติ แม่แพะจะเลียขนลูกแพะเพื่อ 

    ท�าความสะอาด แตถ่า้หากยงัมคีราบหลงเหลอื  

    ผู้เลี้ยงควรเช็ดคราบที่ล�าตัวแพะให้สะอาด 

   3. ต้องให้ลูกแพะกินนมน้�าเหลืองจากแม่แพะ 

    ภายใน 6 ชั่วโมงแรกหลังคลอด

   4. ส�าหรบัแมแ่พะทีเ่พิง่คลอดลกู ควรฉดียาบ�ารงุ 

    และใหก้นิอาหารทีด่ ีเชน่ หญา้สดทีม่คีณุภาพด ี 

    เพื่อให้ร่างกายฟื้นกลับมาแข็งแรงได้เร็วยิ่งขึ้น

ภาพท่ี 54
แม่แพะกำ�ลังเลียทำ�คว�มสะอ�ดร่�งก�ยให้ลูกแพะเกิดใหม่
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ภาพที่ 55
ลูกแพะต้องได้กินนมนำ้�เหลืองจ�กแม่แพะทันทีที่เกิด  

เพื่อสร้�งภูมิคุ้มกันที่ดีแก่ร่�งก�ย

ภาพที่ 56
ผู้เลี้ยงต้องดูแลให้ลูกแพะกินนมนำ้�เหลืองของแม่แพะหลังคลอดทันที



แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการพัฒนาปศุสัตว์แบบครบวงจร / 
การพัฒนาปศุสัตว์อย่างครบวงจร กรณีศึกษาที่ 1 โครงการธนาคารแพะ 

อ.เยนันชอง ภาคมะกวย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

61

	 	 	 3.4.6	ข้อควรระวังเรื่องการตายของแพะ

   แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ ซึ่งท�าให้เกิดความเสี่ยง 

   ทางธรรมชาตติอ่คนและสตัวแ์ตกตา่งกนั สง่ผลใหเ้กดิโรคสตัวป์ระจ�าถิน่ จงึตอ้งศกึษา 

   พื้นที่และอาศัยความระมัดระวังและการป้องกันที่เหมาะสมรัดกุม จึงจะช่วยลดอัตรา 

   การตายด้วยสาเหตุตามธรรมชาติ โรคสัตว์ประจ�าถิ่น และอุบัติเหตุได้ 

	 	 	 ตัวอย่างการระมัดระวังเพิ่มเติมในพื้นที่	อ.	เยนันชอง	มีดังนี	้

   1. มีงูพิษอยู่มากและมักกัดทั้งคนและสัตว์ จึงต้องระมัดระวังเมื่อน�าแพะไปกินหญ้า 

    ในพื้นที่รกเพราะเป็นที่อยู่อาศัยของงู และสัตว์มีพิษอื่นๆ 

   2. ระวังสุนัขกัดแพะเป็นแผล เพราะอาจท�าให้ติดเชื้อจนตายได้

   3. การน�าแพะไปเลีย้งในพืน้ทีท่ีมี่ขยะมาก ท�าใหแ้พะกนิพลาสตกิเขา้ไป เมือ่สะสมมาก  

    จะเป็นสาเหตุท�าให้แพะตายได้

   4. ช่วงเวลาที่แม่แพะยังให้นมลูกแพะอยู่ ถ้าหาก 

    แมต่าย ลกูแพะจะไมไ่ดก้นินม และตายไปดว้ย  

    หากเกดิกรณีแม่แพะตายระหวา่งทีย่งัใหน้มลูก  

    ต้องให้ลูกแพะกินนมจากแม่แพะตัวอื่นๆ  

    ในคอกหรือให้กินนมผงชงกับน้�าอุ่นหรือท�า 

    นมเทียมให้ลูกแพะ
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ลู ก แพะจ ะกิ นนมแม่ ต่ อ เ นื่ อ ง  
3 เดือน ดังนั้นในช่วงนี้ จึงควร 
ระมัดระวังเรื่องการตายของแม่ 
แพะและควรให้แม่แพะกินอาหาร 
ที่ดีเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

   หลังจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เข้ามาพัฒนาปศุสัตว์อย่างครบวงจรในพื้นที่ อัตรา 

   การตายของสัตว์ลดลงมาก โดยเฉพาะการตายจากโรคลดน้อยลงมาก โดยสาเหตุ 

   ของการตาย 4 อันดับของแพะภายหลังการด�าเนินงานของโครงการ คือ

   1. งูกัด/หมากัด

   2. ตกเหว

   3. เป็นไข้หวัด

   4. ท้องอืดตาย (จากการกินพืชบางชนิดมากเกินไปและการกินขยะพลาสติก)

   อย่างไรก็ตาม การลดอุบัติเหตุในสัตว์มาจากการเอาใจใส่ดูแลของผู้เลี้ยง ที่ต้อง 

   คอยระมัดระวังไม่ให้แพะตากฝนหรือนอนในคอกที่มีความหมักหมมชื้นแฉะ และ 
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   ไม่น�าแพะไปกินอาหารในพื้นที่เสี่ยง เช่น บริเวณทางน้�าหลากหรือหน้าผาสูงชัน  

   และคอยระมัดระวังสุนัขหรืองูที่จะมากัดแพะ รวมถึงระมัดระวังเรื่องการกินขยะ 

   พลาสติกของแพะด้วย

	 	 	 3.4.7	ภาวะเลือดชิด	(Inbreeding)

   ภาวะเลือดชิด หรือ การผสมพันธุ์กันเองในครอก นั่นคือ ลูกผสมพันธุ์กับพ่อหรือ 

   แม่อีกทีหนึ่ง เป็นเหตุท�าให้ลูกรุ่นต่อมามีร่างกายอ่อนแอ ไม่ทนต่อสภาพแวดล้อม  

   โตช้า อัตราการผสมพันธุ์ต่ �าลง และมีอัตราการตายสูง ในพื้นที่ อ.เยนันชอง  

   มีวิธีการจัดการ คือ สลับตัวพ่อพันธุ์ ให้แม่พันธุ์ได้ผสมกับพ่อพันธุ์ตัวอื่น เพื่อ 

   เป็นการกระจายพันธุกรรมที่ดีและหลีกเลี่ยงภาวะเลือดชิด นอกจากนี้ อีกวิธีหนึ่ง 

   ที่ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหานี้คือ การเวียนเอาแพะตัวผู้จากหมู่บ้านใกล้เคียงมาผสมพันธุ ์ 

   ซึ่งท�าให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดการผสมพันธุ์ที่ไม่พึงประสงค์

 3.5 ยารักษาโรคและกองทุนยาเวชภัณฑ์

 ยารักษาโรคที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง ยารักษาโรค 

 ประจ�าแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดสัตว์และโรคที่มักเกิดในพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูล 

 ที่ได้จากการส�ารวจพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการ (สามารถศึกษารายละเอียดยารักษาโรค  

 ในภาคผนวก หัวข้อ ยารักษาโรค) หลักการส�าคัญในการด�าเนินงาน คือ การน�ายารักษาโรค 

 ที่มีคุณภาพไปไว้ในชุมชน เพื่อให้แน่ใจว่าปศุสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจ จะได้รับยาที่ม ี

 คุณภาพและทันเวลาในราคาที่ชาวบ้านจ่ายได้ ส่งผลให้อัตราการตายลดลง และสัตว์มีสุขภาพ 

 แข็งแรง

	 	 	 3.5.1	กองทุนยาและเวชภัณฑ์

   การตั้งกองทุนยาเวชภัณฑ์ในหมู่บ้าน เป็นกลไกเพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาปศุสัตว ์

   แบบครบวงจรจะมีความยั่งยืน นั่นคือ แต่ละหมู่บ้านจะมีกองทุนยาเวชภัณฑ์  

   ซึ่งมีอาสาสมัครปศุสัตว์ประจ�าแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล ผู้น�าและคณะกรรมการ 

   หมูบ่า้นเป็นผูต้รวจสอบ ตลอดจนตอ้งรายงานผลการด�าเนินงานในที่ประชมุหมูบ่า้น 

   ทุกเดือน กองทุนนี้เกิดจากการเก็บค่าบริการรักษาสัตว์และค่ายาจากชาวบ้าน 

   แต่ละราย เก็บสะสมไว้ เพื่อให้ชุมชนมีทุนเพียงพอที่จะซื้อยารักษาสัตว์เองได้ 
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ภาพที่ 57
กองทุนย�รักษ�สัตว์ของช�วบ้�น

ภาพที่ 58
ภ�ยในกล่องย�จะมีย�ท่ีจำ�เป็นในก�รรักษ�สัตว์เบื้องต้น โดยอ�ส�สมัครปศุสัตว์จะดูแลก�รเบิกจ่�ย 

และเก็บรักษ�ย�ให้อยู่ในสภ�พที่พร้อมใช้เสมอ
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	 	 	 3.5.2	การจัดการกองทุนยาและเวชภัณฑ์	

   1. สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านเรื่องประโยชน์ 

    ของการมีกองทุนยาและเวชภัณฑ์ในหมู่บ้าน  

    และขอความเห็นชุมชนบ้านเรื่องมาตรการ 

    การเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการของอาสา 

    สมัครปศุสัตว์และค่ายาในเบื้องต้น เพื่อเป็น 

    กองทุนสะสมในการซื้อยาและอุปกรณ์ที่ 

    เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อชาวบ้านเห็นด้วยจึงจะตั้ง 

    กองทุนยาและเวชภัณฑ์ได้

   2. อาสาสมัครปศุสัตว์ (Livestock Volunteer)  

    มีหน้าที่ ให้การรักษาสัตว์ของชาวบ้านใน 

    เบื้องต้น และต้องเก็บเงินค่ารักษาสัตว์ตาม 

    อัตราที่ชาวบ้านทุกคนเห็นชอบร่วมกัน  

    จดบันทึกอย่างละเอียด สรุป และน�าเสนอ 

    ในที่ประชุมชาวบ้านทุกครั้ง 

   3. การเก็บค่ายารักษา คิดจากการน�าต้นทุนยา 

    สัตว์มาหารตามจ�านวนปริมาณยาที่ฉีด  

    (หน่วยเป็นCC.)

   4. การรักษาสัตว์แต่ละครั้ง อาสาสมัครปศุสัตว์ 

    จะเก็บค่าบริการครั้งละ 200 จ๊าด เพื่อสะสม 

    ไว้ในกองทุนเป็นค่ายาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
ในช่วงเริ่มโครงการ อาสาสมัคร 
ปศุสัตว์รักษาสัตว์ โดยไม่เก็บค่า 
บรกิาร แตเ่มือ่โครงการเกบ็คา่บรกิาร  
ชาวบ้านก็เข้าใจ เพราะแต่เดิม  
ชาวบ้านต้องไปตามหมอที่ในเมือง  
บางครั้งการเดินทางยากล�าบาก 
ต้องรอให้มีสัตว์ป่วยหลายตัวเพื่อ 
ที่จะเข้ามารักษาทีเดียว เมื่อมีคน 
ที่ สามารถรักษาได้ ในหมู่ บ้ าน 
ชาวบ้านจึงไม่มีปัญหาหากจะมี 
การเก็บเงินค่ารักษา

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
ตัวอย่างการคิดราคาต้นทุนยา 
ในการรักษาสัตว์แต่ละครั้ง เช่น  
ยาปฏิชีวนะ ใน 1 ขวดมีปริมาณยา  
200 cc/ml (ซีซี) ราคา 10000 จ๊าด  
ดังนั้น ต้นทุนของยาสัตว์ชนิดนี้จะ 
คดิเปน็ cc ละ 50 จา๊ด ถา้อาสาสมคัร 
ปศุสัตว์ ใช้ยาชนิดนี้ ในการรักษา 
สัตว์ 10 cc/ครั้ง เท่ากับเจ้าของ 
แพะจะต้องจ่ายเงินในการรักษา  
500 จ๊าด

    เพราะราคายาอาจสูงขึ้นในอนาคต และยังมีค่าอุปกรณ์ เช่น เข็มฉีดยา เป็นต้น

   5. หากต้นทุนยาบางชนิดเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลท�าให้ค่ายาต่อการรักษาเพิ่มขึ้น ต้องแจ้ง 

    ชาวบ้านให้ทราบก่อนการรักษาทุกครั้ง
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   6. ยาที่ซื้อมารักษาสัตว์ในพื้นที่ต้องเป็นยาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ควรซื้อยา 

    ตามที่ขึ้นทะเบียนกับองค์กร/หน่วยงานราชการให้การรับรองคุณภาพ

   7. อาสาสมัครปศุสัตว์ ต้องจดบันทึกการรักษาและรายการเงินเข้า-ออกของกองทุน 

    ทกุครัง้ โดยรายละเอยีดในการบนัทกึ ประกอบดว้ย ขอ้มลูเจา้ของแพะ จ�านวนแพะ 

    ที่ป่วย ยาที่ฉีด จ�านวนที่ฉีด และค่ายา เพื่อรายงานให้สัตวแพทย์ประจ�าโครงการ 

    รับทราบ โดยในช่วงแรก ทุกหมู่บ้านรายงานตรงไปที่สัตวแพทย์ประจ�าโครงการ  

    และสตัวแพทย์กเ็ขา้มาติดตามการท�างานพรอ้มกบัตรวจสมดุบนัทกึของอาสาสมคัร 

    แตล่ะคนทีบ่า้นเปน็ประจ�า ตอ่มาจงึรายงานเดอืนละครัง้ และในชว่งหลงัทีอ่าสาสมคัร 

    ปศสุตัวม์ปีระสบการณด์แูลรกัษาสตัว ์3-4 ปแีลว้ จงึใหร้ายงานขอ้มลูไปทีห่วัหนา้ 

    อาสาสมัครปศุสัตว์ และหัวหน้าจะรายงานต่อไปที่โครงการ

   8. ในการประชุมหมู่บ้านประจ�าเดือน อาสาสมัครปศุสัตว์จะแจ้งในที่ประชุมเรื่อง 

    จ�านวนแพะที่เข้าออกในหมู่บ้านและจ�านวนเงินในกองทุนยาของหมู่บ้านให้ 

    ชาวบ้านทราบ

 3.6 อาหาร

 แพะมีนิสัยกินจุกจิกตามธรรมชาติ สามารถกินอาหารได้หลากหลายแบบและปรับตัวให้ชิน 

 กับพืชพื้นถิ่นได้ดี โดยทั่วไป แพะสามารถเดินหาอาหารได้ถึงวันละ 6-8 กิโลเมตร อาหาร 

 ที่แพะชอบ ได้แก่ ไม้พุ่ม และใบไม้ ซึ่งเหมาะกับสรีระของแพะ ที่จะเงยคอขึ้นเพื่อหาอาหาร 

 และเฝ้าระวังภัย ซึ่งต่างจากแกะที่จะโน้มคอลงต่�าเพื่อกินหญ้าและมักไม่เงยคอขึ้นหรือ 

 ปีนป่ายหาอาหาร แพะกินได้วันละ 6-10 % ของน้�าหนักตัว และกินน้�ามากกว่าอาหาร  

 4-5 เท่า ดังนั้น ผู้เลี้ยงควรเข้าใจธรรมชาติของแพะ และเมื่อคุมฝูงแพะออกไปกินอาหาร  

 ต้องเอาใจใส่และหมั่นตรวจสอบว่าปริมาณอาหารที่แพะได้รับจะเพียงพอต่อความต้องการ 

 ของแพะในแต่ละวันหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรค�านึงถึงปริมาณอาหารที่เพียงพอต่อ 

 ลูกแพะ ซึ่งจะช่วยให้แพะเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง

	 	 	 3.6.1	การจัดการอาหารเมื่อเลี้ยงแพะแบบปล่อย

   1. โดยปกติ แพะกินอาหาร 2 ช่วง คือช่วงเช้า 6.00-11.30 น. และช่วงบ่าย  

    13.00-17.30 น. ที่ อ.เยนันชอง ชาวบ้านเลี้ยงแพะแบบอิสระ และพาแพะ 

    ไปกินอาหารที่แหล่งอาหารและแหล่งน้�าใกล้หมู่บ้านวันละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเช้า  

    6.00 น.และบ่ายเวลา 15.00-16.00 น.
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   2. หากมีพื้นที่ ควรส่งเสริมให้ปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร ช่วยให้ 

    แพะได้สารอาหารที่หลากหลายมากขึ้น และเตรียมแหล่งอาหารให้เพียงพอ 

    ต่อจ�านวนแพะที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

   3. พชืทีพ่บไดใ้นทอ้งถิน่บางชนดิสามารถน�ามาเปน็อาหารใหแ้พะได ้เชน่ ที ่อ.เยนนัชอง  

    มีต้นตาล ผู้เลี้ยงสามารถน�าลูกตาลมาสับให้แพะกินเป็นอาหารได้ ต้นฝ้ายเล็กๆ  

    แพะก็สามารถกินได้ทั้งล�าต้นตั้งแต่เปลือกไม้ไปจนถึงกิ่งก้านและใบตามแต่จะ 

    สามารถปีนป่ายถึง เศษถั่วงาในไร่ เศษหญ้า และเศษฝ้ายที่เหลือจากการก�าจัด 

    วัชพืชก็สามารถน�ามาใช้เพื่อเลี้ยงแพะได้เช่นกัน แต่ต้องระมัดระวังและสังเกต 

    ว่าพืชชนิดใดที่แพะกินแล้วท้องอืด

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
แพ ะ เ ป็ น สั ต ว์ ที่ ต้ อ ง ก า ร ก า ร 
เอาใจใส่ดูแล โดยเฉพาะการพา 
ฝูงแพะออกไปตามแหล่งอาหาร 
ต่างๆ ดังนั้น เวลาของผู้เลี้ยงจึงมี 
ส่วนส�าคัญอย่างมาก การคัดเลือก 
ผู้รับแพะที่ อ.เยนันชอง จึงต้อง 
คัดเลือกชาวบ้านที่มี เวลาเลี้ยง  
สามารถต้อนแพะออกไปกินอาหาร 
ยังแหล่งอาหารที่มี ในชุมชนได้ 
เป็นเวลานาน 

   4. Mineral Block เป็นอาหารเสริมที่ช่วยให้แพะ 

    แข็งแรงขึ้น แต่ไม่ท�าให้แพะอ้วนขึ้น อย่างไร 

    ก็ตาม หากผู้เลี้ยงแพะมีศักยภาพที่จะซื้อได้  

    ควรจัดหา Mineral Block มาให้แพะแทะเลีย 

    เพื่อเสริมอาหารและเพิ่มแร่ธาตุที่จ�าเป็น  

    โดยเฉพาะ ผู้เลี้ยงแพะในคอกปิด เพราะแพะ 

    จะไม่ได้รับแร่ธาตุตามธรรมชาติเหมือนแพะ 

    ที่ปล่อยเลี้ยงแบบอิสระ

	 	 	 3.6.2	การส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกหญ้าอาหารสัตว์

   ในการพัฒนาปศุสัตว์อย่างครบวงจร อาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและ 

   มีต้นทุนต่�าเป็นปัจจัยส�าคัญ นักพัฒนาต้องแน่ใจว่ามีน้�าและอาหารเพียงพอต่อ 

   การกินของสัตว์อย่างสม่�าเสมอ โดยต้องค�านึงถึงจ�านวนสัตว์ซึ่งจะมีมากขึ้น 

   ในอนาคต โครงการจึงส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกหญ้าอาหารสัตว์ โดยได้คัดเลือก 

   ชนิดหญ้าที่เหมะสมกับพื้นที่และทดลองปลูกจริง สรุปผลได้ ดังนี้
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ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
การค�านวณปริมาณอาหารท่ีเหมาะสม 
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย คือ หญ้าอาหารสัตว์  
1 ไร่ สามารถปล่อยแพะแทะเล็ม 
ได้ประมาณ 5-10 ตัว หญ้าอาหารสัตว์  
1 ไร่ สามารถปล่อยโค กระบือ  
ได้ประมาณ 1-2 ตัว

	 	 	 ประเภทของหญ้าอาหารสัตว์

ชื่อเรียก การ 
ขยายพันธุ์

ภูมิอากาศ 
ที่เหมาะสม

ความ 
ต้องการน้�า

การ 
ให้ผลผลิต 
(กล./ไร่)

ปริมาณ 
โปรตีน  
(%)

หญ้ารูซี่ เมล็ดและแยกกอ เขตร้อน 
และแห้งแล้ง

น้อย 3,400 8-10

หญ้ากินนี เมล็ดและแยกกอ เขตร้อน ปานกลาง 2,000 8.2

หญ้าเนเปีย ท่อนพันธุ์ เขตร้อน ปานกลาง 2,000-4,200 8-10

ถั่วสไตโล เมล็ดพันธุ์ แห้งแล้ง น้อย 1,800 18

ถั่วฮามาตา เขตร้อน 
และแห้งแล้ง

น้อย 1,300-1,900 18

	 	 	 ขั้นตอนการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ 

   1. ท�าความเข้าใจกับอาสาสมัครปศุสัตว์ประจ�าหมู่บ้าน และสอบถามข้อมูลเบื้องต้น 

    ว่าในหมู่บ้าน มีหญ้าค้างปีที่ปลูกครั้งเดียวแล้วเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีหรือไม่  

    เพื่อกระตุกให้ชาวบ้านคิดและเห็นความส�าคัญของการมีอาหารที่เพียงพอต่อ 

    สัตว์เลี้ยง 

   2. ทดลองปลูกหญ้าอาหารสัตว์ก่อนส่งเสริมให้ 

    ชาวบ้านปลูกจริง เพราะพืชบางชนิดอาจมี 

    ขอ้จ�ากดัในการปลกูตามสภาพภมูปิระเทศและ 

    ภูมิอากาศที่แตกต่างกัน และคัดเลือกพืช 

    อาหารสตัวท์ีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีเ่ปา้หมายทีส่ดุ

   3. ส�ารวจพื้นที่ส�าหรับการปลูกพืชอาหารสัตว์  

    โดยค�านวณจากความต้องการทั้งหมดของ 

    สัตว์ในโครงการ
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   4. เลือกที่ดินที่เหมาะสม สามารถปลูกพืชอาหารสัตว์ได้ โดยควรเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ 

    ใชป้ลกูพชืตามฤดูกาล และไดร้บัความยนิยอมและความสมคัรใจจากเจ้าของพ้ืนที่

   5. หากเป็นที่ดินผืนเดียวกันหรือแปลงร่วม ต้องสร้างความเข้าใจกับเจ้าของที่ดิน 

    เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกันและจัดสรรพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์

   6. ชาวบ้านต้องเป็นผู้ดูแลแปลงพืชอาหารสัตว์ โดยให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์ นั่นคือ  

    ผู้ที่น�าหญ้าอาหารสัตว์ไปให้สัตว์เลี้ยง เป็นคนร่วมกันดูแล

ภาพที่ 59
แปลงส�ธิตก�รปลูกหญ้�อ�ห�รสัตว์ของช�วบ้�น

ภาพที่ 60
อ�ส�สมัครนำ�หญ้�ไปเลี้ยงสัตว์
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	 	 	 3.6.3	การเสริมอาหารให้สัตว์ช่วงฤดูแล้ง

	 	 	 การทำา	UMB	(Urea	Molasses	Block)

   ในฤดูแล้งที่อาหารตามธรรมชาติเริ่มหายาก โครงการควรส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงท�า UMB  

   หรือก้อนกากน้�าตาลยูเรีย โดยใช้ส่วนประกอบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เพื่อเป็นอาหาร 

   เสริมให้สัตว์ได้รับสารอาหารเพียงพอ วิธีการท�า UMB ดังนี้ 

   1. เตรียมส่วนประกอบ ได้แก่ 

    • กากน้�าตาล 31%

    • ร�าข้าว 25%

    • ปูนซีเมนต์ 15%

    • กากถั่ว 13%

    • ยูเรีย 10%

    • ปูนขาว 3%

    • เกลือแกง 3%

   2. เตรียมภาชนะส�าหรับผสมส่วนประกอบทั้งหมด เช่น ถังพลาสติก ขันน้�า 

   3. ใส่ส่วนประกอบที่ปริมาณมากที่สุดก่อน จากนั้น ใส่ส่วนประกอบอื่นๆ ลงไปตาม 

    ล�าดับ ได้แก่ กากน้�าตาล > ร�าข้าว > ปูนซีเมนต์ > กากถั่ว > ยูเรีย > ปูนขาว >  

    เกลือแกง

   4. ผสมส่วนประกอบทั้งหมดจนเป็นเนื้อเดียวกัน ส่วนผสมที่ได้จะมีลักษณะเหนียว 

    จนสามารถปั้นเป็นก้อนได้

   5. น�าส่วนผสมที่ได้ใส่ลงไปในเครื่องอัดก้อน แล้วน�าก้อน UMB ที่ได้ไปตากในที่ร่ม  

    แดดไมล่งจดั เพราะหากแดดจดัจนเกนิไป อาจท�าใหก้อ้น UMB แหง้และแตกงา่ย  

    การตากในที่ร่มจะใช้เวลา 3-4 วัน 

   6. ผู้เลี้ยงควรตรวจสอบก้อน UMB อย่างสม่�าเสมอ ถ้าพบว่าก้อน UMB มีราขึ้น 

    หรือไม่อยู่ในรูปทรงเดิมให้เปลี่ยนก้อนใหม่ให้สัตว์เลียแทน เพราะก้อน UMB  

    ท่ีหมดสภาพการใช้งานอาจเป็นแหล่งบ่มเพาะเช้ือโรคท่ีเป็นอันตรายส�าหรับสัตว์ได้

ภาพที่ 61
ก�รทำ�ก้อนอ�ห�รเสริมสำ�หรับสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง
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ภาพที่ 62
ก�รใช้เครื่องอัดก่อน UMB

ภาพที่ 63
ก�รแขวนก้อน UMB ภ�ยในโรงเรือน 

เพื่อให้แพะม�เลียธ�ตุอ�ห�รที่จำ�เป็นต่อร่�งก�ย
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	 	 	 การทำาหญ้าหมัก

   การท�าหญ้าหมักเป็นการส�ารองอาหารส�าหรับสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง การท�าหญ้าหมัก 

   คล้ายกับการถนอมอาหารของคน คือ การดองอาหาร ดังนั้น ในช่วงที่มีอาหาร 

   ตามธรรมชาติ เช่น ในช่วงฤดูฝนที่มีหญ้าขึ้นมากในพื้นที่ ควรเก็บส�ารองหญ้าและ 

   ท�าหญ้าหมักไว้ เพื่อใช้ในฤดูแล้ง 

   วิธีการท�าหญ้าหมัก มีดังนี้

   1. เตรียมส่วนประกอบ ได้แก่

    • หญ้า 100 กิโลกรัม

    • กากน้�าตาล 4 กิโลกรัม

    • เกลือแกง 500 กรัม

    • น้�า 4 ลิตร 

   2. ละลายกากน้�าตาลและเกลือแกงในน้�า

   3. หั่นหรือสับหญ้าสดให้มีขนาด 2-3 ซม.

   4. น�าสารละลายที่ผสมไว้แล้ว รดลงไปบนหญ้า 

    สับให้ชุ่ม คลุกเคล้าให้ทั่ว

   5. บรรจุหญ้าลงในถุงพลาสติก อัดให้แน่น เพื่อ 

    ไล่อากาศออกให้หมด 

   6. ใชย้างรดัปดิปากถงุใหส้นทิ น�าไปเกบ็ไว้ในทีร่ม่  

    ระมัดระวังอย่าให้ถุงขาด

   7. หมักไว้ 3-4 สัปดาห์ จึงสามารถน�าไปเลี้ยง 

    สัตว์ได้

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
การท�าอาหารลดต้นทุนจะแตกต่าง
ไปตามวัตถุดิบท้องถิ่น ดังนั้นจึง
ควรปรับสูตรอาหารลดต้นทุนอยู่
เสมอ จากวัตถุดิบที่เหมาะสมและ
หาได้ง่ายในพื้นที่นั้นๆ 

ในพืน้ที ่อ.เยนนัชอง ชาวบา้นปลกูถัว่ 
เป็นจ�านวนมากและเก็บรักษากากถ่ัว 
ที่ได้จากการบีบน้�ามัน บางครั้งเมื่อ 
หญ้าอาหารสัตว์ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง  
ตอ้งใชห้ญา้แหง้เสรมิใหส้ตัว ์กากถัว่ 
จะมีประโยชน์อย่างมากในการเพิ่ม
ปริมาณโปรตีนให้กับอาหารสัตว์ 

การใช้กากถ่ัวท�าได้โดยการน�ากากถ่ัว 
ไปแช่น้�าและรดผสมลงไปในหญ้า 
แห้งที่เป็นอาหารสัตว์ นอกจากจะ 
ช่วยเสริมโปรตีนแล้วยังท�าให้สัตว์ 
มีความอยากอาหารและกินอาหาร 
ได้มากขึ้นอีกด้วย

   8. เมื่อเริ่มใช้หญ้าหมัก ควรเริ่มจากการให้หญ้าหมักพร้อมหญ้าสด แล้วค่อยเพิ่ม 

    ปริมาณหญ้าหมักขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้สัตว์ชินกับหญ้าหมัก 
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 3.7 โรงเรือน

 โรงเรือนเป็นปัจจัยส�าคัญอีกด้านหนึ่งของการพัฒนาปศุสัตว์อย่างครบวงจร เพราะมีผล 

 โดยตรงต่อสุขภาพและสุขอนามัยสัตว์ จึงต้องปรับรูปแบบโรงเรือนให้เหมาะสมกับสภาพ 

 พื้นที่ ภูมิอากาศ และชนิดสัตว์ รวมทั้งค�านึงถึงความสะดวกในการจัดการโรคและการจัดการ 

 ประจ�าวันด้วย

	 	 	 3.7.1	แนวทางการสร้างคอกแพะ

   1. คอกส�าหรับรับแพะ 11 ตัว ควรมีความกว้าง 

    ประมาณ 6x6 เมตร หากมีจ�านวนแพะเพิ่ม 

    มากขึ้น ควรขยายคอกให้ใหญ่ขึ้น เพื่อไม่ท�า 

    ให้แพะอยู่อย่างแออัดมากจนเกินไป

   2. ล้อมรั้วคอกแพะด้วยวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น  

    แต่ต้องแน่นหนาและสูงประมาณ 1.5 เมตร 

    ขึ้นไป เพื่อไม่ให้แพะกระโดดออกไปได้

   3. ภายในคอกแพะต้องมีโรงเรือนเพื่อกันแดด 

    และฝน ความสูงอย่างน้อย 3 เมตร 

   4. เพือ่ใหโ้รงเรอืนโปรง่ ระบายอากาศด ีควรสรา้ง 

    โรงเรือนแบบหลังคากระท่อมทรงหน้าจั่ว และ 

    ใช้วัสดุที่กันแดดกันฝน เพื่อไม่ให้น้�าฝนซึม 

    ผ่านหรือรั่วลงมาโดนแพะ 

   5. ภายในโรงเรือนต้องมีตั่งนอนส�าหรับแพะ  

    ยกพ้ืนสูงจากดินประมาณหัวเข่า เพราะธรรมชาติ 

    ของแพะไม่นอนบนพืน้โดยตรง และเพือ่ปอ้งกนั 

    ไม่ใหแ้พะนอนบนพืน้เปยีกและชืน้ ซึง่จะท�าให ้

    เกิดโรคปอดบวมได้ โดยต้องระวังไม่ยกพื้น 

    สูงเกินไป เพราะลูกแพะจะไม่สามารถกระโดด 

    ขึ้นได้

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
ที ่อ.เยนนัชองมีกิง่ของต้นตาลแหง้  
ซึ่งชาวบ้านน�ามาท�าเป็นรั้วบ้าน  
ด้วยการสานสลับต้นและปลายก้าน 
ตาลอยูแ่ลว้ ชาวบา้นจงึน�ากา้นตาล 
มาสรา้งคอกแพะในลกัษณะเดยีวกนั 
ด้วย แต่สานให้ห่างกว่าเพื่อให้คอก 
แพะมีลมถ่ายเทสะดวกและไม่เกิด 
กลิ่นเหม็น

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
ควรตั้งคอกใต้ร่มเงาต้นไม้ เพื่อ 
บังแดดให้แพะในเวลากลางวัน  
นอกจากนี้ ร่มเงาต้นไม้ยังช่วย 
กรองอากาศและเสียงได้อีกด้วย

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
การสร้างตั่งนอนส�าหรับแพะควร
สร้างด้วยวัสดุแข็งแรงทนทาน 
สามารถรองรับน้�าหนักตัวของแพะ
ได้ ควรใช้วัสดุที่สามารถท�าความ
สะอาดได้ง่าย ที่ อ. เยนันชองมัก
จะใช้ไม้กระดานมาสร้างเป็นตั่ง
นอนของแพะ โดยที่ซี่ไม้กระดาน
จะต้องแนบติดกันไม่มีช่องว่าง 
เพื่อป้องกันไม่ให้ขาแพะเข้าไปติด
และบาดเจ็บได้
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ภาพที่ 64
ก�รตั้งโรงเรือนใกล้ต้นไม้เพ่ือลดแรงปะทะของลม

และส�ม�รถช่วยกรองอ�ก�ศและเสียงในบริเวณโรงเรือนได้

ภาพที่ 65
ตั่งหรือแคร่ไม้ภ�ยในโรงเรือนสำ�หรับให้แพะ
ไม่สัมผัสคว�มชื้นของพ้ืนคอกม�กจนเกินไป
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   6. ต้องมีรางอาหารและภาชนะใส่น้�าให้แพะ  

    ซึ่งควรมีลักษณะเป็นรางยาว เพื่อให้แพะ 

    สามารถกินอาหารได้ทีละหลายๆ ตัว

   7. ก่อนรับแพะ อาสาสมัครปศุสัตว์ต้องฉีดพ่นยา 

    ฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องฉีดพ่นยาภายในคอก 

    แพะ แล้วปล่อยคอกทิ้งไว้ 1 วันก่อนน�าแพะ 

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
หากไมม่ยีาฆา่เชือ้โรค ให้ใชป้นูขาว 
โรยให้ทั่วคอกแพะ ปูนขาวจะช่วย 
ฆ่าเชื้อโรคและไม่เป็นอันตรายกับ 
สัตว์

    เข้าคอก ข้อควรระวังคือ ยาฆ่าเชื้อในคอกมีลักษณะคล้ายน้�าเปล่า คือ ไม่มีส ี

    และไม่เหนียวข้น แต่มีกลิ่น ควรระมัดระวังในการใช้ 

ภาพที่ 66
ก�รใช้ปูนข�วโรยบริเวณพ้ืนคอกเพ่ือฆ่�เชื้อโรค 

โดยปูนข�วจะไม่เป็นอันตร�ยกับสัตว์
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	 	 	 3.7.2	ข้อกำาหนดการทำาความสะอาดคอก

   1. ควรท�าความสะอาดคอกวันละ 2 ครั้ง โดยท�าความสะอาดหลังจากที่แพะออกจาก 

    คอกแล้ว เวลาที่เหมาะสมคือ ช่วงเช้าประมาณ 6.00 น. และช่วงบ่าย หลังจาก 

    เอาแพะออกจากคอกอีก 1 ครั้ง เวลาประมาณ 15.00-16.00น.

   2. ควรก�าจัดขี้แพะ โดยเก็บขี้แพะออกไปไว้ภายนอกคอก กลบฉี่แพะด้วยทราย  

    หากพื้นที่ไม่มีทราย ให้กลบฉี่ด้วยขี้เถ้า

ประสบก�รณ์ภ�คสน�ม
ขี้ แพะสามารถน� า ไปขาย เพิ่ ม 
รายได้ให้ชาวบ้านได้อีกทางหนึ่ง 
เพราะเป็นปุ๋ยคอกที่มีคุณภาพดี
กวา่ขีว้วัและขีค้วาย (ขีแ้พะจะจบัตวั 
เป็นก้อนแข็ง ละลายได้ยากกว่า 
ขี้วัวขี้ควายที่มีความนิ่มละลายง่าย 
ท�าให้ไม่สามารถให้สารอาหาร 
ที่จ�าเป็นกับพืชได้นาน)

ภาพท่ี 67
ก�รรักษ�คว�มสะอ�ดภ�ยในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ของช�วบ้�น

 3.8 การติดตามประเมินผลและยกระดับสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

	 	 	 3.8.1	ระบบการติดตามประเมินผล

   เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา คือ ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไปได ้

   ด้วยตนเอง โครงการจึงให้ความส�าคัญกับการติดตามการด�าเนินงานของอาสาสมัคร 

   ปศสุตัวแ์ละชาวบา้นทีเ่ขา้รว่มโครงการอยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ การดแูลสตัว ์การซือ้-ขาย 

   สัตว์ การจัดการโรคระบาดและการรักษา เพื่อให้อาสาสมัครปศุสัตว์และชุมชนเข้าใจ  

   ท�าเป็น สามารถประยุกต์และปรบัวธิกีารด�าเนนิงานใหเ้ข้ากบัสถานการณท์ีเ่กดิข้ึนจรงิ  

   จึงแน่ใจว่าชุมชนจะสามารถวางแผนรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
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   3.8.2	การบันทึกข้อมูล

   การเก็บข้อมูลจริงตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานท�าให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน 

   การด�าเนินงาน และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด พร้อมทั้งสามารถสะท้อนข้อมูลจริง 

   ให้กับชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเกิดความตระหนักเรื่องการดูแลสัตว์อย่างสม่�าเสมอ  

   (สามารถศึกษาแนวทางการบันทึกข้อมูลได้ในภาคผนวก 2 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 

   โครงการ)

	 	 	 3.8.3	การตั้งร้านยาสัตว์

   เดิม พื้นที่อ.เยนันชองไม่มีร้านขายยาสัตว์ เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงยารักษาสัตว์ 

   ที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็วและสม่�าเสมอ โครงการจึงตั้งร้านขายยาส�าหรับสัตว์ 

   ขึ้นที่ตัวอ�าเภอ ซึ่งมีระยะทางไม่ไกลจากหมู่บ้าน เพื่อให้ร้านขายยาเป็นแหล่งยา 

   ที่มีคุณภาพในพื้นที่ และให้ร้านขายยาติดต่อกับแหล่งยาที่มีคุณภาพในเมืองใหญ่ๆ  

   เพื่อซื้อยาในคราวเดียว จึงได้ราคาถูกลง ส่งผลให้หมู่บ้านต่างๆ สามารถมาซื้อยา 

   ที่มีคุณภาพไปไว้ที่กองทุนยาและเวชภัณฑ์ของแต่ละหมู่บ้านได้

   ในการด�าเนินงานช่วงแรก โครงการจะร่วมบริหารจัดการร้านยากับอาสาสมัคร 

   ปศุสัตว์ที่สนใจเป็นเจ้าของกิจการและร่วมลงทุนซื้อยามาขายในร้าน จากนั้น  

   เมื่อร้านยาสัตว์สร้างผลก�าไรได้พอสมควรและอาสาสมัครมีความรู้ความสามารถ 

   ในการด�าเนินกจิการต่อได้ด้วยตนเอง โครงการจึงส่งมอบรา้นขายยาใหก้บัอาสาสมคัร 

   ปศุสัตว์ดูแลเองทั้งหมด

   การจำาลองสถานการณ์การจัดการร้านยาสัตว์

   เพื่อให้แน่ใจว่าอาสาสมัครสามารถดูแลร้านขายยาได้จริง และลดความเสี่ยงในการ 

   ประกอบธุรกิจ โครงการจึงฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้อาสาสมัคร 

   ปศุสัตว์ ด้วยการจ�าลองสถานการณ์การท�ากองทุนยาในหมู่บ้าน ดังนี้

   1. แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพื่อฝึกทักษะให้อาสาสมัคร 

    ท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

   2. ให้เงินทุน (จ�าลอง) เบื้องต้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในร้านยาและ 

    เป็นทุนส�าหรับซื้อยาและอุปกรณ์รักษาสัตว์ ค่าเดินทางในการไปซื้อยาหรือไป 
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    รักษาสัตว์ตามบ้านของชาวบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการประกอบกิจการ  

    เป็นต้น 

   3. ให้อาสาสมัครศึกษารายละเอียดของสินค้า เช่น ต้นทุนยาสัตว์ อายุการใช้งาน  

    การเก็บรักษา การใช้ยาในสัตว์ของยาแต่ละชนิด   

   4. ให้อาสาสมัครจัดท�าบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อให้เห็นถึงความส�าคัญของการเก็บ 

    ข้อมูลจ�านวนเงินที่มีอยู่ในกองทุน

   5. ให้อาสาสมัครท�าบันทึกสต๊อคยาหรือจ�านวนยาในคลัง เพื่อให้เห็นจ�านวนยา 

    ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในคลัง และสามารถวางแผนการใช้ การซื้อยา น�าไปสู่การ 

    วางแผนการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   6. ในการจ�าลองสถานการณ์ ควรมีทั้งสถานการณ์ปกติ สถานการณ์พิเศษ เช่น  

    เกิดโรคระบาดที่ท�าให้ชาวบ้านมาใช้บริการมาก และสถานการณ์ที่ชาวบ้านไม่ม ี

    ความต้องการใช้บริการ รวมถึงการให้สถานการณ์ประกอบการตัดสินใจ เช่น  

    มีข่าวการขึ้นลงของราคายารักษาสัตว์ ข่าวการแพร่ของโรคระบาดในหมู่บ้าน 

    ใกล้เคียง ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจของอาสาสมัครในการซื้อยา บริหารคลังยา  

    และปรับค่าบริการ

   7. ให้แต่ละกลุ่มน�าเสนอวิธีการท�างาน การแก้ปัญหา กระบวนการคิด และผลลัพธ ์

    ของกิจการจ�าลองที่ตนบริหาร 

   8. ทีมพัฒนาแนะน�าวิธีการจัดการ เพื่อให้อาสาสมัครน�าไปปรับปรุงแก้ไข

   3.8.4	การยกระดับมาตรฐานการเลี้ยง	

   การตระหนักถึงความส�าคัญของการเลี้ยงแพะที่มีคุณภาพ มีลักษณะดีตามสายพันธุ ์

   ที่คัดเลือกมา เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงแพะสามารถรักษาคุณภาพ 

   ของผลผลิตจากแพะได้ ส่งผลให้สามารถน�าไปขยายพันธุ์ แปรรูป เพิ่มมูลค่าได้ 

   หลากหลาย ดังนั้น เมื่อด�าเนินการไประยะหนึ่ง โครงการต้องยกระดับความตระหนัก 

   และเน้นย้�าให้ชาวบ้านเข้าใจความส�าคัญนี้ โครงการจึงจัดกิจกรรม Goat Day ขึ้นที ่ 

   อ. เยนันชอง
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   Goat	Day

   โครงการจัดกิจกรรม Goat Day หรือการประกวดแพะพันธุ์ดีและจัดแสดงผลิตภัณฑ ์

   จากแพะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความส�าคัญของการมีแพะสายพันธุ์ดี สุขภาพ 

   แข็งแรง สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รับแพะเรียนรู้วิธีการจากผู้ที่ชนะการประกวดแพะ  

   กระตุ้นตลาดแพะในพื้นที่ และท�าให้ อ.เยนันชองมีชื่อเสียงและเป็นศูนย์กลาง 

   การผลิตแพะของประเทศเมียนมา 

   การจัดกิจกรรม Goat Day ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดแพะ 

   สุขภาพดีและลักษณะดี โดยมีเงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรมอบให้ จากนั้นจะให้ 

   ผู้ชนะได้เล่าประสบการณ์และวิธีการเลี้ยงแพะ การประกวดการท�าอาหารจากเมน ู

   ที่มีส่วนประกอบของเนื้อแพะหรือการแปรรูปเนื้อแพะ และการแสดงผลิตภัณฑ์ 

   จากชุมชนที่เกิดจากกิจกรรมพัฒนาของโครงการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่กระตุ้น 

   ให้งานสนุกสนาน ได้แก่ การเล่นเกมปิดตาจับแพะภายในเวลาที่ก�าหนด โดยผู้ที่ 

   สามารถจับแพะได้จะได้รับแพะตัวนั้นกลับบ้านไป และที่ส�าคัญคือการมอบ 

   ใบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ โดยมี LBVD ร่วมเป็นสักขีพยาน  

   เพื่อให้อาสาสมัครปศุสัตว์สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง

   การจัดกิจกรรม Goat Day ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดีจาก LBVD  

   และหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ในพื้นที่โครงการ มีผู้เลี้ยงแพะเข้าร่วมการประกวดแพะ 

   จ�านวนมาก และยังมีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายแหล่ง ได้แก่ ชาวบ้านรอบพื้นที่ 

   โครงการ นักศึกษาที่มีความสนใจ หน่วยงานที่ท�างานอยู่ในพื้นที่ พ่อค้าแม่ค้าและ 

   ประชาชนทั่วไป

ภาพที่ 69
ก�รประกวดพันธุ์แพะในง�น Goat day  

ช่วยเสริมสร้�งคว�มตระหนักเรื่องก�รรักษ�พันธุ์แพะของช�วบ้�น

ภาพท่ี 68
ก�รประกวดแพะสุขภ�พดี 

ของช�วบ้�นในง�น Goat day
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   3.8.5	การถ่ายโอนและส่งมอบการบริหารจัดการให้ชุมชน

   ประสบการณ์การท�างานพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ท�าให้มูลนิธิฯ ประเมินว่า 

   น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 ปี จึงสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่  

   อ.เยนันชองได้ เมื่อใกล้ถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ จึงด�าเนินการประเมินคุณภาพ 

   ชีวิตของชุมชนอย่างรอบด้านโดยหน่วยงานภายในองค์กรเองและจากองค์กร 

   ภายนอก รวมถึงการประเมินการท�างานของอาสาสมัครปศุสัตว์ และเสียงสะท้อน 

   จากชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมพัฒนา ผลจากการประเมินแสดงให้เห็น 

   ชัดเจนว่าชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนในชุมชนสามารถประกอบอาชีพที่สุจริต 

   และมีรายได้เพียงพอต่อการด�ารงชีวิต มีภูมิคุ้มกันจากการเป็นหนี้ มีสุขภาพที่ด ี

   และพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และไม่มีใครที่ถูกทิ้ง 

   ให้เผชิญกับความยากจน 

   ข้อมูลสรุปโครงการธนาคารแพะพื้นที่เยนันชอง

ข้อมูล 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 รวม

จ�านวน
แพะใน
โครงการ

2,090 3,434 4,962 7,673 8,828 8,539 8,539

จ�านวน
ลูกแพะ

1,499 2,081 3,371 3,524 3,453 13,928

จ�านวน
แพะตาย

153 518 689 846 1,720 (3,926)

จ�านวน
ที่ขาย
และกิน

2 35 741 1,523 2,022 4,323

มูลค่าที่
ขาย

0 - 3,300 57,750 1,222,650 2,512,950 3,336,300 7,132,950 

มูลค่า
แพะใน
โครงการ

0 3,448,500 5,666,100 8,187,300 12,660,450 14,566,200 14,089,350 14,089,350
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ข้อมูล 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 รวม

มูลค่า
รวม

- 3,448,500 5,669,400 8,245,050 13,883,100 17,079,150 17,425,650 21,222,300

จ�านวน
ผู้รับแพะ

190 198 295 443 545 638 638

หมายเหตุ **ข้อมูลดังกล่าวมาจากการคิดมูลค่าแพะในอัตรา 1,650 บาทต่อตัว

   ข้อมูลสรุปการลดอัตราการตายของสัตว์จากการดำาเนินงานของอาสาสมัครพัฒนา 

	 	 	 ปศุสัตว์	พื้นที่เยนันชอง

ข้อมูล 2011 2012 2013 2014 2015 2016 เฉลี่ย

2012-2016

รวม

2012-2016

จ�านวน
ปศุสัตว์
ทั้งหมด

7.13% 4.55% 5.47% 3.76% 4.49% 7.39% 5.24%

จ�านวน
รวม

10,926 14,257 24,165 26,676 27,720 20,749 103,744 

จ�านวน
สัตว์
ที่ตาย

497 780 908 1,199 2,048 1,086 5,432 

มูลค่า
เพิ่มจาก
การลด
อัตราการ
ตาย

7,153,569 7,796,412 15,231,868 14,633,882 13,776,110 11,718,368 58,591,841

แพะ 12.90% 8.08% 8.74% 6.30% 6.91% 11.65% 8.46%

จ�านวน
รวม

5,592 8,146 13,529 16,466 17,138 12,174 60,871

จ�านวน
สัตว์ที่
ตาย

452 712 852 1,137 1,996 1,030 5,149 
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ข้อมูล 2011 2012 2013 2014 2015 2016 เฉลี่ย

2012-2016

รวม

2012-2016

มูลค่าเพ่ิม
จากการ
ลดอัตร 
การตาย
(1,650 
บาท 
ต่อตัว)

444,457 559,076 1,473,848 1,628,738 354,423 892,108 4,460,542

วัว 7.58% 0.67% 0.87% 0.33% 0.48% 0.33% 0.49%

จ�านวน
รวม

4,637 5,163 9,059 8,738 8,830 7,285 36,427

จ�านวน
สัตว์ท่ีตาย

31 45 30 42 29 35 177

มูลค่าเพ่ิม
จากการ
ลดอัตร 
การตาย
(21,000 
บาทต่อตัว)

6,730,177 7,273,463 13,790,116 13,027,148 13,446,594 10,853,500 54,267,499

หมู 0.90% 6.04% 5.43% 2.72% 2.83% 2.95% 3.28%

จ�านวน
รวม

182 276 955 672 747 566 2,832 

จ�านวน
สัตว์ท่ีตาย

11 15 26 19 22 19 93

มูลค่าเพ่ิม
จากการ
ลดอัตรา
การตาย
(2,250 
บาทต่อตัว)

(21,065) (28,161) (39,161) (29,142) (34,373) (30,380) (151,902)

แกะ N/A 0.58% 1.19% 0.00% 0.13% 0.10% 0.36%

จ�านวน
รวม

515 672 622 800 1,005 723 3,614 
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ข้อมูล 2011 2012 2013 2014 2015 2016 เฉลี่ย

2012-2016

รวม

2012-2016

จ�านวน
สัตว์ท่ีตาย

3 8 - 1 1 3 13

มูลค่าเพ่ิม
จากการ
ลดอัตรา
การตาย
(1,950 
บาทต่อตัว)

(7,967) 7,065 7,137 9,466 3,926 15,702 

   การเตรียมการเพื่อส่งมอบโครงการให้กับชุมชน

   1. สื่อสารสร้างความเข้าใจกับชุมชนเรื่องการส่งมอบโครงการ ก่อนเวลาจริง 

    ประมาณ 1 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมให้ชุมชน โดยเฉพาะการเรียนรู้รายละเอียด  

    ทักษะ ความรู้ที่ยังไม่มั่นใจ เช่น การจัดการเงินที่หมุนเวียนอยู่ในโครงการ

   2. พัฒนาความสามารถของชุมชน ในเรื่องพื้นฐานการท�าธุรกิจ เช่น การท�าบัญชี  

    ต้นทุน ก�าไร โดยเฉพาะอาสาสมัคร 

   3. พัฒนาคู่มือมาตรฐานส�าหรับการดูแลรักษากิจกรรมพัฒนาต่างๆ ในชุมชน เช่น  

    การบ�ารุงรักษาตู้แช่เซรุ่มแก้พิษงู การบ�ารุงรักษาและการซ่อมแซมอ่างเก็บน้�า  

    การให้ยาปศุสัตว์ เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการท�างานของชุมชนได้ 

   4. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนส�ารองโดยชุมชนเองอย่างน้อยหนึ่งปีก่อนจบโครงการ  

    เช่น กองทุนยา กองทุนเมล็ดพันธุ์ กองทุนน้�า และตรวจสอบความเข้าใจถึง 

    กลไกการสร้างกองทุนของชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

   5. จัดการองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการท�าโครงการและเรียนรู้จาก 

    ประสบการณ์การท�างาน
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ภาพที่ 70
ช�วบ้�นผู้รับแพะในโครงก�ร
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และพื้นที่พัฒน� อ.ท่�วังผ� อ.สองแคว และอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่�น
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[04]
การพัฒนาปศุสัตว์แบบครบวงจร กรณีศึกษาที่ 2  
กองทุนหมูเหมยซาน (หมูดำา) พื้นที่พัฒนา บ้านปางมะหัน ต.เทอดไทย 

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และพื้นที่พัฒนา อ.ท่าวังผา อ.สองแคว และ 

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

เมื่อมูลนิธิแม่ฟ้�หลวงฯ ลงพื้นที่จริงสำ�รวจข้อมูลพื้นฐ�น ปัญห� และคว�มต้องก�รของชุมชน  

พบว่�หล�ยพื้นที่ในประเทศไทยยังประสบปัญห�คว�มไม่มั่นคงท�งอ�ห�ร ต้องกู้กินกู้ใช้  

และร�ยจ่�ยส่วนใหญ่ม�จ�กก�รอุปโภคบริโภค เนื้อหมูเป็นอ�ห�รที่คนไทยนิยมบริโภค  

แต่ด้วยก�รเลี้ยงหมูพันธุ์พื้นเมืองแบบปล่อยให้ห�กินเอง ไม่มีโรงเรือน ไม่มีก�รจัดก�ร 

เรื่องอ�ห�รและก�รดูแลอย่�งถูกวิธี อีกทั้งยังซื้ออ�ห�รสำ�เร็จรูปซึ่งมีร�ค�แพง ส่งผลให้หม ู

ไม่แข็งแรง ให้ผลผลิตไม่ได้ต�มม�ตรฐ�น และต้นทุนสูง 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงด�าเนินกิจกรรมพัฒนาปศุสัตว์แบบครบวงจรในหลายพื้นที่ในประเทศไทย  

โดยเน้นไปที่หมู เพื่อแก้ไขปัญหาการบริโภคพื้นฐานของคนในพื้นที่ ลดการกู้เงินเพื่อซื้ออาหาร  

และยังต่อยอดเป็นอาชีพทางปศุสัตว์ที่ให้ผลตอบแทนได้ดีด้วย 

4.1. การเตรียมความพร้อม ‘คน’

 4.1.1 อาสาสมัครปศุสัตว์

 อาสาสมคัรปศสุตัวค์อืหวัใจส�าคญัของการพฒันาปศสุตัวอ์ยา่งครบวงจร เพราะคอืการสรา้งคน 

 ในพื้นที่ให้มีองค์ความรู้ด้านการป้องกันและรักษาโรคสัตว์เบื้องต้น เพื่อให้สุขภาพสัตว์ 

 ในพื้นที่แข็งแรง เจริญเติบโตตามมาตรฐานพันธุ์ ให้ลูกดก คุ้มค่าคุ้มทุน ส่งผลให้ชาวบ้าน 

 ลดรายจ่ายจากการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยตนเอง และเพิ่มรายได้จากการขาย 

 ผลผลิต ไปจนถึงแปรรูปได้ อาสาสมัครปศุสัตว์ยังเป็นคนที่เชื่อมระหว่างโครงการและ 

 ชาวบ้าน มีหน้าที่สร้างความเข้าใจกับชุมชน และท�างานใกล้ชิดกับชุมชนมาก เพื่อแก้ปัญหา 

 สุขภาพของสัตว์ ส่งผลให้อัตราการตายของสัตว์ลดลง ในขณะเดียวกัน อาสาสมัครก็เป็น 

 ตัวแทนของชาวบ้านที่ท�าให้โครงการรับรู้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน  

 รวมทั้งปัญหาในระหว่างการด�าเนินงานเพื่อแก้ไขได้โดยเร็ว 
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 กระบวนการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ในพื้นที่ปางมะหันและ 3 อ�าเภอในจังหวัดน่านจึงใช้ 

 หลักการและกระบวนการอบรมเช่นเดียวกับการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ใน อ.เยนันชอง  

 และยังร่วมกับภาคีส�าคัญคือกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ แต่ปรับรายละเอียดเนื้อหาที่เน้นเรื่องแพะ 

 และวัว เป็นหมู ไก่ วัว ควาย ซึ่งเป็นปศุสัตว์ที่ชาวบ้านในประเทศไทยเลี้ยงอย่างแพร่หลาย 

 4.1.2 ชาวบ้านผู้รับหมู

 การเตรียมความพร้อมผู้รับเป็นขั้นตอนส�าคัญของการพัฒนาปศุสัตว์แบบครบวงจร เพราะ 

 ชาวบ้านคือผู้เลี้ยง ผู้ดูแล และผู้รับประโยชน์ จึงส่งผลต่ออัตราการตายของปศุสัตว์โดยตรง  

 การเตรียมความพร้อมชาวบ้านครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกผู้รับร่วมกับชุมชน การอบรม 

 ทักษะและความรู้ในการเลี้ยง รวมถึงสูตรอาหารลดต้นทุนและอาหารหมัก การสังเกตอาการ 

 ผิดปกติเบื้องต้น และโรงเรือนที่ถูกสุขลักษณะ และการติดตาม 

	 	 	 4.1.2.1	การสร้างความเข้าใจเพื่อเป็นสมาชิกกองทุน

   โครงการเริ่มต้นด้วยการท�าความเข้าใจกับผู้น�าชุมชนเกี่ยวกับหลักการด�าเนินงาน 

   ของกองทุนหมู และให้ผู้น�าเป็นผู้สร้างความเข้าใจเบื้องต้นกับชุมชน จากนั้นจึง 

   คัดเลือกชาวบ้านที่สมัครใจเข้าร่วมกองทุน หลักการส�าคัญในการสร้างความเข้าใจ  

   คือ การบอกเหตุผลว่าท�าไมโครงการส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงหมู และท�าไมโครงการ 

   ต้องส่งเสริมในลักษณะของกองทุน ที่ต้องคืนสัตว์ 

   สรุปประเด็นการสร้างความเข้าใจกับชุมชน ดังนี้

   1. เพื่อการเลี้ยงหมูเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ชาวบ้านสามารถเลี้ยง 

    เองได้ จึงลดการซื้อจากภายนอก และลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหาร

   2. สามารถน�าไปประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อได้ 

   3. การส่งเสริมในลักษณะกองทุนจะท�าให้ช่วยคนได้มากขึ้น เพราะกองทุนจะน�าหม ู

    ทีช่าวบา้นคนืมาใหก้องทนุ ไปใหช้าวบา้นคนอืน่ๆ ตอ่ได ้และหมนุเวยีนไปเรือ่ยๆ  

    นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกฝังแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมกัน การยอมรับและปฏิบัติ 

    ตามกฎระเบียบที่ร่วมกันตั้งขึ้น และความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่กันระหว่างคนในชุมชน
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   4.1.2.2	การคัดเลือกสมาชิก

   ผู้น�าและคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้คัดเลือกชาวบ้านผู้รับหมูร่วมกับอาสาสมัคร 

   ปศุสัตว์ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

   1) อยู่ในพื้นที่โครงการ

   2) มีรายได้ต่�ากว่าเกณฑ์ (อิงจากข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมที่โครงการส�ารวจ) และ 

    ได้รับความเห็นชอบจากผู้น�าหมู่บ้านและคณะกรรมการว่าเป็นผู้มีรายได้ต่�าจริง 

   3) ต้องการเข้าร่วมกองทุนด้วยความสมัครใจ 

   4) ขยัน ซื่อสัตย์สุจริต สนใจเลี้ยงสัตว์ เพราะคุณสมบัติดังกล่าวเป็นพื้นฐานของ 

    ผู้เลี้ยงที่มีอุปนิสัยเอาใจใส่ดูแลสัตว์ ไม่เลี้ยงสัตว์แบบปล่อยทิ้งขว้าง 

   5) พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามกฎระเบียบของกองทุน

   6) กระตอืรอืรน้และใส่ใจทีจ่ะเขา้รว่ม โดยสงัเกตจากการเตรยีมคอกหมแูละตน้กลว้ย 

    ส�าหรับเป็นอาหารหมู เป็นต้น แต่หากชาวบ้านผู้รับมีรายได้ต่�ามาก ไม่สามารถ 

    สร้างคอกหมูได้ โครงการพร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย  

    ไม้ค้�า และคา แต่ชาวบ้านผู้รับต้องร่วมลงแรงสร้างคอก และ/หรือน�าวัสดุที่ม ี

    อยู่แล้ว เช่น ไม้ค้�า หรือคา มาร่วมสร้างด้วย

   4.1.2.3	การคัดเลือกผู้เลี้ยงพ่อพันธุ์หมู

   หลักส�าคัญอีกข้อหนึ่ง คือ ชาวบ้านต้องเป็นผู้รับผิดชอบการผสมพันธุ์หมูเอง  

   สัดส่วนจ�านวนผู้เลี้ยงพ่อพันธุ์หมูต่อจ�านวนแม่พันธุ์ควรอยู่ที่อัตราส่วน 1:5 โดยม ี

   เกณฑ์การคัดเลือกผู้เลี้ยงหมูพ่อพันธุ์ ดังนี้ 

   1) สนใจและสมัครใจที่จะเลี้ยงหมูพ่อพันธุ์ เพราะการเลี้ยงหมูพ่อพันธุ์จะได้ผลก�าไร 

    น้อยกว่าการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ กล่าวคือ ผู้เลี้ยงพ่อพันธุ์จะได้ค่าตอบแทนจากการ 

    ผสมพันธุ์เป็นลูกหมูครั้งละ 1 ตัวในกรณีที่ผสมติด ใน 1 ปี พ่อพันธุ์สามารถ 

    ผสมพันธุ์ได้ประมาณ 10 ครั้ง ดังนั้น ผู้เลี้ยงพ่อพันธุ์จึงได้ค่าตอบแทนเป็น 

    ลูกหมูประมาณ 10 ตัวต่อ 1 ปี

   2) มีประสบการณ์เลี้ยงพ่อพันธุ์มาก่อน มีทัศนคติที่ดีในการเลี้ยงสัตว์ และสามารถ 

    บริการจัดการการให้บริการของพ่อพันธุ์ได้ โดยโครงการจะอบรมเทคนิควิชาการ 

    และการดูแลรักษาหมูพ่อพันธุ์เพิ่มเติม รวมถึงเทคนิควิธีการน�าหมูไปผสมพันธุ ์ 

    เป็นต้น
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   3) เข้ากับสมาชิกคนอื่นๆ ได้ดี

   4) มีเวลาและสามารถน�าหมูพ่อพันธุ์ไปให้บริการในหมู่บ้านได้

   4.1.2.4	การอบรมสมาชิก

   โครงการตอ้งจดัอบรมผูร้บัทกุราย เพือ่ปรบัพืน้ฐานความเขา้ใจของชาวบา้นเกีย่วกบั 

   การเลี้ยงหมูที่ถูกต้อง และเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมเรื่องโรงเรือน อาหาร โรค 

   เบื้องต้น และกฎระเบียบของกองทุน เพื่อให้แน่ใจว่าชาวบ้านจะประสบความส�าเร็จ 

   และได้รับประโยชน์จากการเลี้ยงหมู

   การอบรมและถ่ายทอดความรู้นี้จะด�าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที ่ 

   เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และความคุ้นเคยระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และชุมชน และปูทาง 

   ให้ทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมกันสานต่องานได้หลังจากโครงการถอนตัว 

   วิธีการอบรมสมาชิก

   เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงหมูอยู่แล้วในเบื้องต้น โครงการ 

   จึงเน้นการแนะน�า พูดคุย พร้อมทั้งสอบถามลักษณะวิธีการเลี้ยงหมูของชุมชน  

   และให้ชาวบ้านผู้รับหมูถามค�าถามหรือข้อสงสัยในการเลี้ยงสัตว์ จากนั้นจึงแนะน�า 

   แต่ละคนอย่างใกล้ชิด โดยย้�าเรื่องการจัดการโรงเรือนให้สะอาด และการสังเกต 

   อาการสัตว์ป่วยเบื้องต้น เพื่อให้ชาวบ้านสังเกตและสามารถตัดสินใจรักษาสัตว์ 

   ได้อย่างเหมาะสม

4.2. การเตรียมความพร้อมสัตว์

 4.2.1 พันธุ์

 หมูที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เลือกสนับสนุนในพื้นที่พัฒนา คือ หมูพันธุ์เหมยซาน ซึ่งเป็นหม ู

 พนัธุด์ตีระกลู “หมูไทห่”ู จากสาธารณรฐัประชาชนจนี เลีย้งแพรห่ลายในบรเิวณมณฑลเซีย่งไฮ ้ 

 เพราะเปน็พนัธุท์ีม่คีวามทนทานตอ่โรคสงู ไมต่อ้งอาศยัการสตัวบาลมาก กนิงา่ย ใหล้กูดก และ 

 ถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติและวัฒนธรรมประจ�าถิ่นของพื้นที่ โดยเน้นการสนับสนุนให ้

 ชาวบ้านเลี้ยงเพื่อการบริโภค ซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายด้านอาหารก่อน จากนั้น เมื่อปริมาณหมู 

 ที่เลี้ยงมีมากขึ้น จึงสนับสนุนให้ชาวบ้านน�าไปจ�าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ ทั้งนี้ ข้อดีของหม ู
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 คือศักยภาพในการเพิ่มมูลค่า กล่าวคือ หมูสามารถจ�าหน่ายเป็นวัตถุดิบ และแปรรูป 

 เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ซึ่งท�าให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยการแปรรูป 

 ผลิตภัณฑ์นี้ หากใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการ 

 ของตลาด และอิงตามศักยภาพของทุนในพื้นที่ ทั้งทุนมนุษย์และทุนทางทรัพยากร ชาวบ้าน 

 ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

	 ลักษณะเด่นของหมูพันธุ์เหมยซาน

 1. มีล�าตัวสีด�า หน้าย่น หนังหนา 

 2. ใบหูยาวใหญ่ปรกหน้า 

 3. ขนด�า ล�าตัวตั้งตรง สันหลังตรง 

 4. มีเต้านม 16-22 เต้า

 5. มีเท้าเป็นสีขาวทั้ง 4 ข้าง

ภาพที่ 71
ลักษณะเด่นของหมูเหมยซ�น
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 คุณสมบัติเด่นของหมูเหมยซาน

 1. ให้ลูกดก น้�านมมาก เลี้ยงลูกเก่ง มีอัตราการรอดของลูกหมูเมื่อหย่านมสูง

 2. ทนทานต่อโรคสูง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศได้ดี 

 3. เลี้ยงง่าย เพราะสามารถใช้อาหารหยาบต่างๆ เช่น กล้วย ใบบอน เศษผัก เศษอาหาร 

  ได้เป็นอย่างดี 

 4. มักไม่เป็นโรคในระบบสืบพันธุ์ เช่น โรคแท้งติดต่อ ซึ่งท�าให้เกิดการสูญเสียมากที่สุด

 วิธีการสังเกตลักษณะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หมูเหมายซานที่ดี

 1. มลีกัษณะตรงตามสายพนัธุข์องเหมยซาน คอื มลี�าตวัสดี�า หนา้ผากยน่ ใบหยูาวปรกหนา้  

  ขนด�า สันหลังตรง สะโพกใหญ่ มีเต้านม 16-22 เต้า 

 2. ส�าหรับพ่อพันธุ์ ต้องทรงตัวได้ดี 

 3. ลักษณะของอวัยวะเพศปกติ 

 4. กระตือรือร้น ไม่เซื่องซึม ไม่ดุร้าย

	 การขยายพันธุ์หมู

 หมเูปน็สตัวท์ีม่คีวามสมบรูณพ์นัธุเ์รว็คลา้ยแพะ นัน่คือ เมือ่มอีายคุรบ 8 เดอืนถงึ 1 ปี หมตูวัเมยี 

 จะเข้าสู่วัยพร้อมผสมพันธุ์ และใช้เวลาในการตั้งท้อง 112-115 วัน หรือ 3 เดือน 3 สัปดาห์  

 3 วัน ซึ่งผู้เลี้ยงอาจใช้วิธีการจ�าว่า 3-3-3 เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ�า 

 ผู้เลี้ยงหมูพันธุ์เหมยซานที่มีความรู้ และต้องการขยายพันธุ์หมูให้มีลักษณะดี มักจะน�า 

 แม่พันธุ์หมูเหมยซานไปผสมกับพ่อพันธุ์หมูพันธุ์ดูร็อกซ์ เพราะจะได้ลูกหมูที่แข็งแรงขึ้น  

 มีเนื้อแดงมากขึ้น และไขมันน้อยลง 

 วงรอบการเป็นสัด

 หมูมีวงรอบการเป็นสัด 21 วัน มีเวลาไข่ตก ประมาณ 4 ชั่วโมง ในช่วงที่ไข่ตกนี้ มีโอกาสสูง 

 ที่ผสมพันธุ์แล้วเกิดลูก ดังนั้น ผู้เลี้ยงควรสังเกตอาการเป็นสัดของหมู เมื่อแน่ใจว่าแม่พันธุ์ 

 หมูนั้นอยู่ในช่วงเป็นสัด โดยหมูแม่พันธุ์ที่เป็นสัดจะมีอาการกระวนกระวาย ไม่กินอาหาร  

 ปีนคอก มีน้�าเมือกไหลออกมาจากอวัยวะเพศ และหากกดช่วงหลังแล้วยังยืนนิ่งแสดงว่า 

 มีอาการเป็นสัดแน่นอน ให้น�าพ่อพันธุ์มาผสมพันธุ์ในวันถัดไปและวันรุ่งขึ้น รวมเป็น 2 ครั้ง  

 จะท�าให้มีโอกาสเกิดลูกมากขึ้น 
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 การผสมพันธุ์

 เนื่องจากหมูพ่อพันธุ์แม่พันธ์มีขนาดใหญ่และน้�าหนักมาก ดังนั้นเมื่อจูงพ่อพันธุ์ ไปผสม 

 กับแม่พันธุ์ ผู้เลี้ยงต้องดูแลให้พ่อพันธุ์ผสมพันธุ์ได้ส�าเร็จ ดังนี้

 1. ล้างท�าความสะอาดแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ โดยใช้น้�าอุณหภูมิห้อง อาบบนตัวหมูและ 

  ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง

 2. ให้พ่อพันธุ์ขึ้นคร่อมตามธรรมชาติ 

 3. หากสังเกตแล้วว่าพ่อพันธุ์ไม่สามารถแทงอวัยวะเพศเข้าไปที่แม่พันธุ์ได้ ผู้เลี้ยงอาจช่วย 

  ผสมพันธุ์ด้วยการพยุงให้พ่อพันธุ์สามารถคร่อมแม่พันธุ์ ได้ หรือประคองอวัยวะเพศ 

  ของพ่อพันธุ์ให้ผสมพันธุ์ ประมาณ 5-10 นาที โอกาสติดลูกจะมีมากขึ้น

 4. สังเกตการกลับสัด หรือการกลับมาเป็นสัดอีกรอบในระยะเวลา 21 วัน หากแม่พันธุ์ 

  แสดงอาการติดสัด แสดงว่าผสมพันธุ์ไม่ติด ต้องผสมใหม่ 

 5. หากสังเกตไม่เห็นอาการกลับสัด ให้จดวันที่ผสม นับให้ได้ 112-115 วันหรือตามสูตร 

  การนับ 3-3-3 และให้สังเกตว่าเต้านมมีน้�านมออกมาหรือไม่ หากมีแสดงว่าใกล้คลอด

 4.2.2 ขั้นตอนการขนย้ายหมู

 1. ท�าหนังสือขออนุญาตน�าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรจาก 

  ปศุสัตว์อ�าเภอต้นทางไปยังปศุสัตว์อ�าเภอปลายทาง 

 2. หลังจากตกลงราคาและยืนยันการซื้อ-ขายแล้ว จัดหารถขนย้ายหมูไปยังโรงอนุบาลหม ู 

  ในกรณีที่พื้นที่เป้าหมายเข้าถึงยากและสูงชัน การขนส่งลูกหมูควรใช้รถกระบะ 4WD 

 3. ลูกหมูที่จะเคลื่อนย้ายควรมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมเดินทาง เพื่อลดการสูญเสีย 

 4. การเคลื่อนย้ายลูกหมูระยะทางตั้งแต่ 50 กิโลเมตรขึ้นไป ต้องฉีดยาแก้ปวดลดไข้ตัวละ  

  0.3 ซีซี พร้อมกับยาแก้แพ้ตัวละ 0.2 ซีซี ก่อนเวลาขนย้ายจริง 30 นาที 

 5. ช่วงเวลาที่เหมาะสมส�าหรับการเคลื่อนย้ายลูกหมู คือ ช่วงเช้าตรู่หรือช่วงเย็นที่อากาศ 

  ไม่ร้อนจัด แต่มีแสงสว่างเพียงพอที่ผู้ดูแลสัตว์สามารถเห็นพฤติกรรมของลูกหมูระหว่าง 

  การเคลื่อนย้ายได้ เพราะหากมีปัญหาเกิดขึ้น จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 

 6. รถกระบะ 1 คัน ควรบรรทุกลูกหมูไม่เกิน 50 ตัว เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหมูเครียด และ 

  เกิดอาการช็อค เนื่องจากความแออัด แต่ถ้าน้อยกว่า 50 ตัว ก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการ 

  เคลื่อนย้ายสูง 
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 7. พื้นกระบะรถต้องปูด้วยฟางข้าวหรือแกลบเหลืองให้มีความหนา 20 ซ.ม.เพื่อป้องกัน 

  การกระแทกและไม่ให้หมูลื่นไหลจนได้รับบาดเจ็บจากเคลื่อนย้าย และต้องฉีดน้�าหรือ 

  พรมน้�าฟางและแกลบเหลืองให้เปียกชุ่ม เพื่อระบายความร้อนที่เกิดจากตัวหมูด้วย

 4.2.3 การดูแลหมูก่อนการแจกจ่าย

 1. ในกรณีที่รวบรวมลูกหมูจากหลายแหล่ง และ/หรือใช้เวลาในการเดินทางเกิน 1 วัน หรือ 

  เกิน 300 กิโลเมตร ควรมีโรงเรือนอนุบาลลูกหมูที่ใกล้กับแหล่งรวบรวม เพื่อน�าลูกหม ู

  มาพักและปรับสภาพไม่ต่�ากว่า 20 วัน ก่อนขนส่งต่อไปยังพื้นที่เป้าหมาย เพราะระยะทาง 

  ที่ไกลเกินไปจะท�าให้ลูกหมูอ่อนเพลียและเกิดภาวะช๊อค 

 2. เมื่อลูกหมูเดินทางมาถึงพื้นที่ ต้องน�าลูกหมูไปปรับสภาพในโรงเรือนอนุบาลหมูที่จัด 

  เตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 7-10 วัน เพื่อพักฟื้นจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง  

  และเพื่อเตรียมความพร้อมให้ลูกหมูก่อนการแจกจ่าย ด้วยการปรับอาหารของลูกหม ู

  ให้เข้ากับสภาพอาหารในพื้นที่และฉีดวิตามินบ�ารุงร่างกายให้ลูกหมู

 3. ท�าบันทึกประวัติหมูก่อนแจกจ่าย เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการเรื่องการฉีด 

  วคัซนี การรกัษาโรค และตดิตามประวตัยิอ้นหลงัของพอ่และแมห่ม ูปอ้งกนัภาวะเลอืดชดิ 

  ในอนาคต

	 วิธีการบันทึกประวัติหมู

 การท�าบันทึกประวัติหมู คือ การท�าประวัติหมูแต่ละตัวอย่างละเอียดในแบบฟอร์มบันทึก 

 ประวัติหมู (สามารถศึกษาแนวทางการบันทึกข้อมูลได้ในภาคผนวก 2 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 

 โครงการ) เพื่อบันทึกข้อมูลประจ�าตัวหมู เรื่องการฉีดยา ให้อาหาร และตรวจสอบประวัต ิ

 ย้อนหลังพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ของหมู ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการบริหารจัดการ 

 ในอนาคต 

 การบันทึกประวัติหมูในแบบดั้งเดิม ใช้วิธีการตัดเบอร์บนหูหมู พร้อมทั้งชั่งน้�าหนัก แต่ใน 

 ปัจจุบัน มักใช้การฝังไมโครชิปที่ใบหูแทน ในเบื้องต้น การตัดเบอร์บนหูหมูมีวิธีการ ดังนี้

 1. แบ่งใบหูหมูออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ  กันตามแนวตั้งฉาก คือ โคนหู (หมายเลข 1) กลางหู  

  (หมายเลข 9) และ ปลายหู (หมายเลข 3) 
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 2. ต�าแหน่งบริเวณใบหูขวาด้านบนเป็นหลักพัน 

  ต�าแหน่งบริเวณใบหูซ้ายด้านบนเป็นหลักร้อย

  ต�าแหน่งบริเวณใบหูซ้ายด้านล่างเป็นหลักสิบ

  ต�าแหน่งบริเวณใบหูขวาด้านล่างเป็นหลักหน่วย

 3. ล�าดับที่ 3,977 จะตัดตามต�าแหน่งดังต่อไปนี้

  ช่อง 3000 : 1 ช่อง ดังนั้น หลักพันจึงเท่ากับ 3000

  ช่อง 900 : 1 ช่อง ดังนั้น หลักร้อยจึงเท่ากับ 900

  ช่อง 30 : 2 ช่อง/ช่อง 10 : 1 ช่อง ดังนั้น หลักสิบจึงเท่ากับ 70

  ช่อง 3 : 2 ช่อง/ช่อง 1 : 1 ช่อง ดังนั้น หลักหน่วยจึงเท่ากับ 7

  แต่ละส่วนของใบหูที่แบ่งทั้งด้านบนและด้านล่าง จะตัดช่องละไม่เกิน 2 รอย เช่น ล�าดับ

  ที่ 7,827 จะตัดตามต�าแหน่งดังต่อไปนี้

  ช่อง 3000 : 2 ช่อง/ช่อง 1000 : 1 ช่อง ดังนั้น หลักพันจึงเท่ากับ 7000

  ช่อง 300 2 ช่อง/ช่อง 100 : 2 ช่อง ดังนั้น หลักร้อยจึงเท่ากับ 800

  ช่อง 10 : 2 ช่อง ดังนั้น หลักสิบจึงเท่ากับ 20

  ช่อง 3 : 2 ช่อง/ช่อง 1 : 1 ช่อง ดังนั้น หลักหน่วยจึงเท่ากับ 7
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ภาพที่ 72
ตัวอย่�งภ�พหูหมูลำ�ดับที่ 3,977
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4.3 กลไกการแจกจ่ายหมู

หนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ผู้รับหมูปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองทุน คือ การให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการตั้งกฎระเบียบตั้งแต่ต้น เพราะกฎระเบียบเหล่านั้นจะเป็นกฎระเบียบที่เกิดจากชุมชน จึงได้รับ 

การยอมรับจากชุมชนเอง อีกทั้ง ไม่มีใครรู้สภาพจริงและลักษณะภูมิสังคมของพื้นที่ดีเท่ากับคน 

ที่อยู่ในพื้นที่เองแล้ว โดยกฎระเบียบของกองทุนหมูในเบื้องต้น มีดังต่อไปนี้ 

1. หากได้รับแม่พันธุ์หมูเหมยซาน 1 ตัว ผู้รับต้องคืนลูกหมูอายุ 45 วันหรือน้�าหนักตั้งแต่  

 8-15 กิโลกรัม ให้กับกองทุนจ�านวน 3 ตัว ภายใน 3 ปี โดยลูกหมูต้องมีสุขภาพแข็งแรง  

 สมบูรณ์ และไม่เป็นโรค

ภาพที่ 73
ก�รปฐมพย�บ�ลหลังก�รตัดใบหูเพ่ือบันทึกประวัติ

 4. รอยที่ตัดเรียงเบอร์ตามล�าดับไปเรื่อยๆ

 5. หลังตัดใบหูเสร็จ ต้องห้ามเลือดและทาแผลด้วยยาใส่รักษาแผลสดและยาผงก�าจัดหนอน 

  เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงวันวางไข่ที่แผล หลังจากนั้น จึงท�าประวัติหมู
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2. ผู้เลี้ยงพ่อพันธุ์หมูสามารถเก็บลูกหมู 1 ตัว ในแต่ละครอกที่ให้บริการ เพื่อเป็นค่าตอบแทน  

 โดยจะเก็บเมื่อลูกหมูมีอายุไม่น้อยกว่า 45 วัน โดยผู้เลี้ยงหมูพ่อพันธุ์ต้องคืนลูกหมูให้กับ 

 กองทุน 1 ตัว ภายในระยะเวลา 3 ปี และลูกหมูต้องมีอายุ 45 วันขึ้นไป หรือมีน้�าหนักตั้งแต่  

 8-15 กิโลกรัม มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ท้องไม่เสีย และไม่เป็นโรค

3. ผู้เลี้ยงพ่อพันธุ์หมูและแม่พันธุ์หมู อาจตกลงกันว่าจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินแทนการคืน 

 ลูกหมูที่ราคา 500 บาทต่อการผสมติด 1 ครั้ง 

4. หากผสมพันธุ์ไม่ติด ผู้เลี้ยงหมูพ่อพันธุ์จะไม่สามารถเรียกเก็บลูกหมูหรือค่าตอบแทนใดๆ ได้

5. ห้ามจ�าหน่ายหมูแม่พันธุ์ โดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับการพิจารณาจากทีมพัฒนาให้มีการ 

 ปรับเปลี่ยน เช่น แม่พันธุ์ไม่สมบูรณ์ ผสมพันธุ์ไม่ติดอย่างน้อย 3 ครั้งหรือแม่พันธุ์เกิด 

 อุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ ไม่สามารถเป็นแม่พันธุ์ต่อได้ในอนาคต

6. ห้ามน�าหมูแม่พันธุ์ไปฆ่า กิน หากยังคืนลูกหมูไม่ครบตามเงื่อนไข เพราะแม่พันธุ์หมูยัง 

 ถือเป็นทรัพย์สินของโครงการและเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

 และชุมชนด้วย

7. หากหมูพ่อแม่พันธุ์ตาย ให้สมาชิกชดใช้หมูให้กับกองทุนตามขนาด น้�าหนัก และอายุ  

 ภายใน 1 อาทิตย์หลังจากเกิดเหตุการณ์ และน�าหมูส่งมอบให้กับสมาชิกรายใหม่หรือ 

 รายเดิมตามความเห็นชอบของทีมพัฒนาและเจตนาของสมาชิก เหตุที่โครงการต้องเข้มงวด 

 กับสมาชิกเพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ชุมชนยอมรับร่วมกันตั้งแต่ต้น 

8. กรณีหมูพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ตายเนื่องจากโรคที่ได้ถูกก�าหนดไว้ใน พรบ.โรคระบาดสัตว์  

 พ.ศ. 2558 เช่น โรคอหิวาต์หมู โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคแท้งติดต่อ เป็นต้น สมาชิก 

 ผู้เลี้ยงหมูไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับกองทุนหมู

9. ในกรณีที่โครงการออกตรวจสภาพหมูหลังการส่งมอบให้ชาวบ้าน แล้วพบว่าหมูอยู่ในสภาพ 

 ที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมีสาเหตุจากการไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม โครงการมีสิทธิที่จะ 

 ยึดหมูคืน นอกจากนี้ หากเจ้าของไม่ต้องการเลี้ยงหมูอีกต่อไป โครงการสามารถน�าหมู 

 ที่ยึดมาได้นั้นไปมอบให้ชาวบ้านรายอื่นที่สนใจต่อไปได้ โดยโครงการจะเป็นผู้ดูแลรักษาหม ู

 เหล่านั้นที่ศูนย์พักฟื้นก่อนส่งมอบ แต่หากเจ้าของยังต้องการเลี้ยงหมูต่อไป โครงการจะน�า 

 ลูกหมูเหล่านั้นมารักษาที่ศูนย์พักฟื้น โดยเจ้าของหมูต้องเป็นผู้ออกค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
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โครงการมักเริ่มมอบแม่พันธุ์หมูให้ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33 ของชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมดก่อน เพราะ

ต้องการสนับสนุนชาวบ้านที่ยากจนและต้องการเลี้ยงสัตว์จริงๆ ทั้งยังท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการและการดูแลติดตามของอาสาสมัครปศุสัตว์ หากชาวบ้านเลี้ยงดูสัตว์อย่างดีและปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขของกองทุน นั่นคือ คืนลูกหมู 3 ตัวภายใน 3 ปี กองทุนก็สามารถน�าลูกหมูไปให้ชาว

บ้านคนอื่นๆ ที่ต้องการเลี้ยงกู้ยืมต่อได้ครบทั้งชุมชนในระยะเวลา 3 ปี

เพื่อความยุติธรรม การส่งมอบหมูให้แก่ชาวบ้านจะใช้วิธีจับฉลาก เพราะหมูแต่ละตัวมีขนาดไม่เท่า

กันจากนั้นจึงลงทะเบียนผู้รับหมู ประกอบด้วยการลงลายมือชื่อ ถ่ายรูป และท�าประวัติการส่ง-มอบ

หมูเพื่อเป็นหลักฐานด้วย 

4.4. โรคและการดูแลสุขภาพสัตว์

การสังเกตสุขภาพสัตว์เบื้องต้น แม้จะไม่รู้ได้ชัดเจนว่าหมูเป็นโรคอะไร แต่ผู้เลี้ยงจะสามารถแยก

สัตว์ออกจากฝูง เพื่อสังเกตอาการและไม่ให้เกิดการติดโรคในฝูงได้

ภาพที่ 74
ช�วบ้�นจับฉล�กเพ่ือรับหมู
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1. สังเกตที่ตา หากตามีสีแดง เยื่อบุตาแดงและอักเสบ น้�าตาไหล มีขี้ตา หรือตาปิดจากขี้ตา  

 สามารถสันนิษฐานได้ว่า ระบบทางเดินหายใจผิดปกติ หรือปอดอักเสบ

2. สังเกตล�าตัว หากขนพองตัว ตัวสั่น สามารถสันนิษฐานได้ว่า มีอาการป่วยจากสภาพอากาศ 

 ที่เปลี่ยนแปลง

3. สังเกตการทรงตัว หากหมูเดินโอนเอน ดูไม่แข็งแรง สามารถสันนิษฐานได้ว่า สุขภาพโดย 

 รวมมีปัญหา

4. หมูป่วยบางตัวอาจจะไม่ลุกเดิน นอนอยู่เฉยๆ สามารถสันนิษฐานได้ว่า หมูอาจโดนแมลง 

 สัตว์มีพิษกัดต่อย เช่น ตะขาบ 

5. สงัเกตมลูสตัวท์ีข่บัถา่ยออกมา เชน่ ทอ้งเสยี หรอืมนี้�ามกูตดิมากบัอจุจาระ สามารถสนันษิฐาน 

 ได้ว่า อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

 4.4.1 โรคระบาดของสัตว์

   1.	โรคอหิวาต์หมู

   สาเหตุ : เกิดจากการสัมผัสสิ่งปฏิกูล ปัสสาวะ อุจจาระ เลือดของหมูที่ป่วย 

   เป็นโรค ซึ่งเกิดจากการจัดการโรงเรือนไม่สะอาด หรืออาจมีพาหะอื่นที่น�าเชื้อไวรัส 

   เข้ามา ได้แก่ นก หนู แมลง คน สัตว์เลี้ยงของคน และรถยนต์ที่เข้ามาในพื้นที่ 

   อาการ : ระยะแรก หมูจะมีอาการเซื่องซึม เบื่ออาหาร ต่อมา จะอาการหนักอย่าง 

   รวดเร็ว คือ มีไข้สูง หนาวสั่น นอนสุมกัน เยื่อตาอักเสบ มีน้�ามูกและน้�าตาไหล  

   เป็นอัมพาต และชักอย่างรุนแรงเมื่อใกล้ตาย 

   การรักษา : หากสังเกตอาการในช่วงแรกแล้ว ควรกันหมูที่ป่วยออกจากคอกให้เร็ว 

   ที่สุด และตามสัตวแพทย์หรือสัตวบาลในพื้นที่เพื่อตรวจสอบโรค ถ้าหากพบว่าเป็น 

   โรคอหิวาต์หมูจริง ให้ก�าจัดหมูตัวนั้นทันที และท�าความสะอาดคอกหมูให้สะอาด 

   โดยใช้โซดาไฟ ผงซักฟอก และเทปูนขาวให้ทั่วพื้นคอกเพื่อฆ่าเชื้อโรค

   การบริโภค : ไม่ควรน�าเนื้อหมูที่ติดโรคไปบริโภคโดยเด็ดขาด
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   2.	โรคปากเท้าเปื่อย

   สาเหตุ : ติดเชื้อไวรัส จากในโรงเรือนและ/หรือได้รับเชื้อจากอาหารที่ปนเปื้อน

   อาการ : อาการจะเหมือนกับหมูที่ป่วยด้วยโรคทั่วไป คือ มีไข้สูงและเซื่องซึม  

   แตห่ากสงัเกต จะเหน็ตุม่น้�าใสบรเิวณจมกู ไรกบี เตา้นม และหวันม ผวิหนงัลอกหลดุ  

   ลุกลามไปจนกระทั่งกีบหลุด ไม่ลุกเดิน

   การรักษา : ท�าวัคซีนปากเท้าเปื่อยตามก�าหนด จัดการโรงเรือนให้สะอาดและอาหาร 

   ที่ดี

   การบริโภค : ไม่ควรน�าเนื้อหมูที่ติดโรคไปบริโภคโดยเด็ดขาด

   3.	โรคไข้หนังแดงหรือไฟลามทุ่ง

   สาเหตุ : ติดเชื้อไวรัส จากในโรงเรือนและ/หรือการได้รับเชื้อจากอาหารที่ปนเปื้อน 

   มูลสัตว์

   อาการ : ข้ออักเสบจนเดินไม่ปกติหรือก้าวขาไม่สัมพันธ์กัน มีไข้สูง นอนซุก  

   ตาแดง อาจมีขี้ตา ไม่ยอมกินอาหาร ไอ ขี้มูกไหล เริ่มต้นท้องผูก ต่อมาท้องร่วง 

   อย่างแรง บางตัวมีอาการอาเจียน บวมแดงที่ผิวหนังหรือมีตุ่มคล้ายตุ่มลมพิษ

   การรักษา : ท�าวัคซีนโรคไข้หนังแดงตามก�าหนด กันสัตว์ที่มีอาการออกจากฝูง  

   ให้ยาปฏิชีวนะติดต่อกันตามก�าหนด ถ้าหากสัตว์ตายให้ฝังดินและท�าความสะอาด 

   คอกสัตว์ด้วยโซดาไฟ

   การบริโภค : ไม่ควรน�าเนื้อหมูที่ติดโรคไปบริโภคโดยเด็ดขาด

   4.	โรคกระเพาะอาหารและลำาไส้อักเสบติดต่อ

   สาเหตุ : ติดเชื้อไวรัส

   อาการ : อาเจียน อุจจาระร่วงสีเหลืองถึงสีเขียว มีอาการขาดน้�าอย่างรุนแรง ถ้าเป็น 

   ในลูกหมู จะมีโอกาสตายกือบ 100% ถ้าเป็นในแม่พันธุ์หรือพ่อพันธุ์ โอกาสตาย 

   จะลดลง แต่อาจแท้งลูกได้

   การรักษา : ฉีดยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน ให้น้�าและเกลือแร่

   การบริโภค : ไม่ควรน�าเนื้อหมูที่ติดโรคไปบริโภคโดยเด็ดขาด
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	 	 	 5.	โรคพิษสุนัขบ้าเทียม

   สาเหตุ : ติดเชื้อไวรัสเฮอเพส (Herpes virus)

   อาการ : แท้งได้ในทุกช่วงของการตั้งท้อง โดยสัตว์จะมีไข้สูง อาเจียน ท้องร่วง  

   ทรงตัวไม่ได้ ชักกระตุก และตาย แต่มักไม่แสดงอาการท�าให้ติดต่อไปสู่ลูกได้เมื่อ 

   ลูกดูดนมแม่ เมื่อลูกสัตว์ติดเชื้อถ้าอายุเกิน 6 เดือน จะแสดงอาการ ไอ จาม หายใจ 

   ล�าบาก คัน และอาจมีอาการตาบอดร่วมด้วย

   การรักษา :  ไม่ควรรักษา ควรก�าจัดทิ้ง ท�าลายซากทันที

   การบริโภค : ไม่ควรน�าเนื้อหมูที่ติดโรคไปบริโภคโดยเด็ดขาด

 4.4.2 โรคทั่วไป

   1.	โรคพยาธิภายในและภายนอก

   สาเหต ุ: เลีย้งหมบูนพืน้ดนิที่ไมไ่ดท้�าความสะอาดอยา่งสม่�าเสมอและการกนิอาหาร 

   ที่มีไข่พยาธิ

   อาการ : พบเห็นพยาธิภายนอก เช่น เห็บ หมัด ไร ท�าให้เกิดอาการคัน อาจท�าให้ 

   เกิดโรคขี้เรื้อน พยาธิภายใน เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิเนื้อ จะท�าให้ระบบทางเดิน 

   อาหารของหมูบกพร่อง กินอาหารได้น้อย การเจริญเติบโตช้ากว่าหมูปกติ  

   ท�าให้ผอม

   การรักษา : ป้องกันด้วยการให้ยาถ่ายพยาธิเป็นประจ�าทุก 6 เดือน

   การบริโภค : ปรุงเนื้อหมูให้สุกก่อนน�าไปรับประทาน

   2.	โรคท้องร่วงในสุกร

   สาเหตุ : ติดเชื้อไวรัส อุณหภูมิเปลี่ยน อาหารและโรงเรือนไม่สะอาด

   อาการ : อาเจียน อุจจาระร่วงสีเหลืองถึงเขียว มีกลิ่นเหม็นคาวจัด ลูกหมูแรกเกิด 

   ตายใน 3-4 วัน เกือบ 100 % หมูใหญ่หายเองภายใน 7 วัน
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   การรักษา : ไม่มีวัคซีนป้องกันแต่ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารและน้�าอย่างเข้มงวด 

   ในระหว่างที่มีอาการท้องร่วง ระวังการติดต่อทางมูลสุกรร่วมด้วย

   การบริโภค : ปรุงเนื้อหมูให้สุกก่อนน�าไปรับประทาน

	 	 	 3.	โรคปอดบวม

   สาเหตุ : ติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (Gram-negative bacteria)

   อาการ : เฉียบพลัน ไอสั้นๆ ไข้สูง อาเจียน มักพบเลือดออกทางจมูกหลังจากไอ  

   สุกรรุ่นขุนจะตายเร็วมาก เรื้อรัง หายใจล�าบาก หายใจด้วยท้องและปาก ปลายห ู

   สีม่วงคล้�า

   การรักษา : ยาที่ได้ผล ได้แก่ Gentamycin, Amoxycillin เป็นต้น ฉีดและกิน  

   2 สัปดาห์ติดต่อ และต้องอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์ การป้องกันควรท�าวัคซีน 

   ในหมูเล็ก 2 ครั้ง (หย่านมแล้วไม่ต่�ากว่า 17 วัน) ช่วยลดโอกาสติดเชื้อโรคนี้จาก 

   แม่ได้

   การบริโภค : ปรุงเนื้อหมูให้สุกก่อนน�าไปรับประทาน

 4.4.3 การปฏิบัติเมื่อแม่พันธุ์ตั้งท้อง

 1. ดูแลไม่ให้คอกเปียก ห้ามฉีดน้�าใส่ล�าตัว เพราะหมูมักจะทิ้งตัวลงนอน จึงมีโอกาสแท้ง 

  ลูกได้

 2. ดูแลเรื่องอาหาร อย่าให้อาหารมากเกิน 2-2.5 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน เพราะจะเกิด 

  ความผิดปกติในกระบวนการฝังตัวอ่อน และท�าให้แม่หมูแท้งลูก

 3. ดูแลสุขภาพโดยรวม ให้น้�าอย่างเพียงพอ

 4. 3 สัปดาห์แรกหลังผสมพันธุ์ ให้ดูแลเรื่องอาหาร จนถึงก่อนคลอด 2 สัปดาห์ให้ลด 

  อาหารลง เพื่อให้ร่างกายหมูขับอาหารส่วนเกิน ตามตารางปริมาณโปรตีนในอาหารสัตว ์ 

  เพื่อให้ลูกหมูในครรภ์มีพื้นที่ในการเจริญเติบโตและคลอดง่าย 
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 4.4.4 การปฏิบัติระหว่างแม่หมูคลอดลูก

 1. ถ้าคลอดแบบผิดปกติ เช่น ช่วงเวลาคลอดยาวนานกว่า 4 ชั่วโมง และต้องช่วยท�าคลอด  

  ต้องฉีดยาแก้อักเสบ ตามขนาดและวิธีใช้ในเอกสารก�ากับยา เข้ากล้ามเนื้อลึก ติดต่อ 

  กันสามวัน 

 2. ฉีดยาช่วยคลอด ในกรณีที่คลอดผิดปกติ คือ ช่วงเวลาคลอดยาวนานกว่า 4 ชั่วโมง  

  หรือรกค้าง

 3. เมื่อคลอดออกมาแล้ว ให้สังเกตดูว่าแม่หมูกัดลูกหรือไม่ เพราะแม่หมูบางตัวอาจเกิด 

  อาการเครียดในระหว่างคลอดแล้วกัดลูก ผู้เลี้ยงจึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อคลอดแล้ว  

  เช็ดตัวลูกให้สะอาดและแยกออกจนกว่าแม่จะคลอดลูกเสร็จ

 4.4.5 การอนุบาลลูกหมูแรกคลอด

 1. ใช้ผ้าสะอาดกวาดเอาเสมหะหรือเมือกต่างๆ ในปากของลูกหมูออกให้หมด เพื่อท�าให ้

  ระบบทางเดินหายใจสะดวก

 2. เอาผ้าแห้งเช็ดน้�าเมือกออกจากตัวให้ตัวลูกหมูแห้งและสะอาด

 3. หลังจากลูกหมูเกิด ให้ตัดเขี้ยวลูกหมูทันที เพราะเขี้ยวลูกหมูแรกเกิดจะคมมาก เวลา 

  กินนมจากเต้า เขี้ยวอาจจะท�าให้เกิดแผลบนเต้านมแม่ ซึ่งจะท�าให้เต้านมอักเสบและ 

  ไมส่ามารถใหน้มลกูได ้สามารถแกป้ญัหาไดโ้ดยการ ตดัฟนับนสีซ่ี ่ฟนัลา่งสีซ่ี ่และตดัใหช้ดิ 

  เหงือก พร้อมทั้งเอามือลูบว่ายังมีคมหรือไม่ 

 4. ให้กินนมน้�าเหลืองของแม่หมู ตั้งแต่แรกคลอด-48 ชั่วโมง ต้องดูให้ลูกหมูกินครบ 

  ทุกตัว 

 5. หลังจากคลอดแล้ว 2 วัน ต้องฉีดธาตุเหล็ก 1 cc ให้ลูกหมูทันที เข้ากล้ามเนื้อคอหรือ 

  กล้ามเนื้อขาเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็ก 
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 4.4.6 การดูแลลูกหมูหลังคลอด

 1. ดูแลท�าความสะอาดโรงเรือนทุกเช้า - เย็น ไม่ให้โรงเรือนชื้นแฉะ เพื่อลดการติดเชื้อ 

  ในระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร 

 2. ตดิหลอดไฟ 100 วตัต ์เพิม่แสงสวา่งใหโ้รงเรอืนในชว่งการอนบุาลลกูหม ูโดยใหแ้สงสวา่ง 

  ตลอดทั้งคืนเป็นระยะเวลา 7 วัน เพื่อลดความเครียดของหมู สร้างความอบอุ่นและท�าให ้

  ผู้ดูแลสามารถดูแลได้อย่างสะดวกและใกล้ชิด โดยหลังจาก 7 วันให้ลดแสงในโรงเรือนลง

 3. ในเวลากลางคืนให้ใช้ผ้าพลาสติกกั้นโรงเรือนทั้ง 4 ด้าน เพื่อไม่ให้ลมโกรกเข้าสู่คอก 

  เลี้ยงหมู ท�าให้หมูอบอุ่น และกันฝนสาด แต่โรงเรือนต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่โปร่ง อากาศ 

  ถ่ายเทได้สะดวก ให้ลมพัดผ่านโรงเรือน ไม่ให้อับ 

4.5 ยารักษาโรคและกองทุนยาเวชภัณฑ์

ยารักษาโรคที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง ยารักษาโรคประจ�า 

แต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดสัตว์และโรคที่มักเกิดในพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการ 

ส�ารวจพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการ (สามารถศึกษารายละเอียดยารักษาโรค ในภาคผนวก หัวข้อ  

ยารักษาโรค) หลักการส�าคัญในการด�าเนินงาน คือ การน�ายารักษาโรคที่มีคุณภาพไปไว้ในชุมชน  

เพื่อให้แน่ใจว่าปศุสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจ จะได้รับยาที่มีคุณภาพและทันเวลาในราคาที่ชาว 

บ้านจ่ายได้ ส่งผลให้อัตราการตายลดลง และสัตว์มีสุขภาพแข็งแรง

 4.5.1 กองทุนยา

 โครงการจัดตั้งกองทุนยาเพื่อลดอัตราการตายของหมู โดยมีหลักการส�าคัญ คือ การน�ายา 

 รักษาโรคที่มีคุณภาพไปไว้ในพื้นที่ ประกอบกับการมีผู้ที่สามารถใช้ยารักษาอาการเจ็บป่วย 

 ในเบือ้งตน้ได ้ในปแีรกโครงการจะสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของกองทนุยา โดยใหอ้าสาสมคัร 

 ปศุสัตว์เป็นผู้ดูแล บันทึก และให้บริการรักษาเบื้องต้น ซึ่งในช่วงนี้ หากอาสาสมัครปศุสัตว์ 

 รักษาสัตว์ได้ดี ชาวบ้านจะเกิดความเชื่อมั่น และเห็นประโยชน์ของกองทุน และพร้อมที่จะ 

 จ่ายค่ายา รวมทั้งค่ายานพาหนะ และค่าเสียเวลาในการเข้าไปดูแลสัตว์ป่วยตามที่ชุมชน 

 ตกลงร่วมกัน เช่น 10-20 บาทตามระยะทาง และร่วมกันบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง 

 ต่อไป
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4.6 อาหาร

หากได้รับสารอาหารครบถ้วน หมูจะเจริญเติบโตดี มีน้�าหนักมาก สุขภาพแข็งแรง ส่งผลให้อัตรา 

การตายลดลง ปริมาณอาหารส�าหรับแต่ละครัวเรือนมากขึ้น และน�ารายได้สู่ครอบครัวเพิ่มขึ้น 

ตามล�าดับ นอกจากการได้รับสารอาหาร โดยเฉพาะโปรตีนอย่างเหมาะสมตามวัยแล้ว สิ่งส�าคัญ 

ที่ทีมพัฒนาต้องค�านึงถึง คือ การคิดสูตรอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น หรือสูตรอาหารลดต้นทุน  

เพื่อลดค่าจ่ายด้านอาหารสัตว์ กองทุนหมูจึงจะตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาความยากจนได้จริง

ในการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงหมูเบื้องต้นแก่ชาวบ้าน โครงการต้องอบรมการเตรียมอาหารควบคู่ 

ไปด้วย และต้องให้ชาวบ้านทดลองผสมอาหารเอง เพื่อให้แน่ใจว่าชาวบ้านผู้รับหมูจะท�าได้จริง

ระยะ 
การเติบโต

ระยะ 
การให้อาหาร

ปริมาณ
โปรตีน (%)

ปริมาณที่ให้
(กก./วัน)

พ่อพันธุ์ จากระยะคัดเมื่ออายุ 5-6 เดือน 12-16
11-14

1.8-2.2
2.2-3.1

แม่สุกรสาว
  ระยะก่อนผสม
  ระยะผสม
  ระยะอุ้มท้อง

  ระยะให้นม-เลี้ยงลูก

จากระยะคัดเมื่ออายุ 5-6 เดือน ถึงระยะผสม
เมื่ออายุ 7-9 เดือน
ก่อนผสม 3 สัปดาห์
ให้เพิ่ม 0.5-1.0 ก.ก. ระยะ 3-5 สัปดาห์
ก่อนคลอด
ช่วงก่อนหย่านมลูก 3 สัปดาห์

12-16
11-14
11-14
12-14
11-14
13-16

1.8-2.2
2.2-3.1
2.4-4.0
1.8-2.7
2.2-3.1
2.7-4.0

แม่สุกรนาง
  ช่วงผสมและอุ้มท้อง

  ระยะให้นม-เลี้ยงลูก

ตั้งแต่เริ่มกลับสัดหลังคลอด
ให้เพ่ิม 0.5-1.0 ก.ก. ระยะ 3-5 สัปดาห์ก่อนคลอด
ช่วงก่อนหย่านมลูก 3 สัปดาห์

12-15
11-14
13-15

1.5-1.8
1.8-2.2
5.0-6.8

อาหารแทนนมลูกสุกร
  สุกรหลังหย่านม
  สุกรรุ่นขุน

ใช้เฉพาะหย่านมก่อนอายุ 3 สัปดาห์
ให้ลูกสุกรหัดกินและใช้ต่อไปจนถึงอายุ 8 สัปดาห์
จากอายุ 8 สัปดาห์ จนถึงขาย

20-24
18-20
12-16

เต็มที่ 
เต็มที่
เต็มที่

ภาพที่ 74
ปริม�ณอ�ห�รท่ีเหม�ะสมกับหมูช่วงวัยต่�งๆ
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ในพื้นที่จ.น่าน โครงการแจกอาหารข้นให้ชาวบ้านผู้รับหมูทุกราย เพื่อให้ลูกหมูบริโภคเป็นระยะเวลา  

1 เดือน โดยแต่ละราย จะได้รับอาหารข้น 10.5 กิโลกรัมต่อลูกหมู 1 ตัว ซึ่งค�านวณจากปริมาณ 

อาหารข้นที่ลูกหมูควรบริโภคต่อวัน นั่นคือ 350 กรัมต่อตัวต่อวัน ชาวบ้านผู้รับหมูจะน�าอาหารข้นนี ้

ไปผสมกบัสตูรอาหารลดตน้ทนุในอตัราสว่น 1 ตอ่ 1 จงึรวมเปน็อาหารใหล้กูหม ู700 กรมัตอ่ตวัตอ่วนั  

อย่างไรก็ตาม ควรแจ้งให้สมาชิกทราบว่าสูตรอาหารนี้จะช่วยให้หมูมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น และอัตรา 

การตายลดลง แต่ไม่ไดเ้ป็นหลกัประกนัวา่หมูทกุตวัทีก่นิอาหารสูตรนีจ้ะตวัโตสมบรูณเ์หมอืนกนัทกุตวั  

เพราะยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตด้วย เช่น การจัดการด้านสุขภาพ ความสะอาดของ 

โรงเรือน และการถ่ายพยาธิทั้งภายนอกและภายใน

 4.6.1 สูตรอาหารลดต้นทุน

   หยวกกล้วยหมัก

	 	 	 วัตถุดิบ

   1. ต้นกล้วยสับ 50 กิโลกรัม

   2. น้�าตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม หรือต้นอ้อยสับ 20 กิโลกรัม

   3. เกลือ (อิงกับปริมาณต้นกล้วยสับ) 0.5 กิโลกรัม

   4. ถังขนาด 100 ลิตร จ�านวน 1 ถัง หรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่

   ขั้นตอนการทำา

   1. สับต้นกล้วยให้ละเอียด มีชิ้นเล็กพอประมาณ (ขนาดพอที่สัตว์จะสามารถเคี้ยว 

    ได้ง่าย)

   2. ผสมต้นกล้วยสับ ต้นอ้อยปอกเปลือกสับละเอียดหรือน้�าตาลทรายแดงและเกลือ  

    ตามสัดส่วนการหมัก (100-4-1)

   3. ใส่ส่วนผสมที่คลุกจนเข้ากันแล้วทั้งหมดในถังหรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่

   4. ปิดฝาถังหรือมัดปากถุงให้แน่น เพื่อไม่ให้อากาศเข้าไป 

   5. หมักไว้ 7-10 วัน โดยระหว่างนี้ห้ามเปิดถังหรือถุงที่ใช้หมักส่วนผสมให้อากาศ 

    เข้าไป เมื่อครบ 10 วันแล้วจึงน�ามาเป็นอาหารสัตว์
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   สูตรอาหารลดต้นทุนนี้เป็นวิธีการอย่างง่าย เพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนในอาหารสัตว ์

   จากพืชท้องถิ่น เพราะกระบวนการหมักจะท�าให้มีปริมาณโปรตีนในอาหารสัตว์ 

   เพิ่มขึ้นมากถึง 5-7% 

 4.6.2 การปรับอาหารหมู 

 หมูเป็นสัตว์ติดถิ่นและกิจวัตรเดิมที่เคยท�า เมื่อย้ายพื้นที่และเปลี่ยนอาหาร ต้องค่อยๆ ปรับ 

 ให้หมูคุ้นเคยกับอาหารในพื้นที่ใหม่ หากไม่ปรับอาหาร หมูอาจจะกินได้น้อย ส่งผลให้สุขภาพ 

 ไม่แข็งแรง

   วิธีการปรับอาหารหมู

   1. ในระยะ 3 วันแรกหลังรับลูกหมู ให้อาหารลูกหมูด้วยสูตรอาหารเดิมที่ลูกหม ู

    เคยกิน

   2. ในวนัที ่4 เริม่ใหส้ตูรอาหารใหม ่(สตูรอาหารลดตน้ทนุ) ผสมสตูรเดมิ ในอตัราสว่น  

    40 ต่อ 60 

   3. เพิ่มอัตราส่วนสูตรอาหารใหม่ต่อสูตรอาหารเดิม จนกระทั่งลูกหมูกินสูตรอาหาร 

    ใหม่ทั้งหมดได้ภายใน 7-10 วัน

 4.6.3 การจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนอาหาร

 กองทุนอาหารหมูเหมยซานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้การส่งเสริมการเลี้ยงหมูเหมยซานประสบ 

 ความส�าเร็จ เพราะเป็นกลไกที่ท�าให้แน่ใจว่าหมูจะได้รับสารอาหารเพียงพอ จึงเป็นการเพิ่ม 

 จ�านวนหมูที่มีน้�าหนักใกล้เคียงมาตรฐาน และลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์ อีกทั้งยังส่งเสริม 

 ให้ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

	 	 	 หลักการกองทุนอาหารหมู

   เพื่อให้กองทุนอาหารยั่งยืนและสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ชาวบ้านต้องเข้าใจ และ 

   เห็นประโยชน์ของกองทุนอย่างแท้จริง โดยโครงการจะสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้าน  

   ด้วยการน�าเสนอความแตกต่างระหว่างการมีและไม่มีกองทุนอาหารสัตว์ และย้�าว่า 

   กองทุนนี้ไม่ได้มีเพื่อแจกอาหารสัตว์ ให้กับชาวบ้าน แต่มีเพื่อขายอาหารสัตว์  

   (สูตรลดต้นทุน) ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดให้กับชาวบ้าน เพื่อลดรายจ่าย และเป็น 
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   ตลาดทีร่บัซือ้ผลผลติสว่นเกนิจากการเกษตร (วตัถดุบิในการท�าอาหารหม)ู ซึง่จะชว่ย 

   เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน แต่สิ่งส�าคัญ คือ ชาวบ้านต้องเรียนรู้ที่จะผสมอาหาร  

   ร่วมกันบริหารจัดการกองทุน และเป็นเจ้าของกองทุนนี้ร่วมกัน 

   โครงการจะสนับสนุนเงินทุนตั้งต้นส�าหรับจัดตั้งกองทุนและถ่ายทอดวิธีการผสม 

   อาหารให้กับชาวบ้านผู้รับหมู โดยกองทุนจะเลี้ยงตัวเองได้จากการขายอาหารหม ู

   ให้กับสมาชิกในกองทุน 

	 	 	 ขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งกองทุนอาหารหมูเหมยซาน

   1. สร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้เลี้ยงหมูเรื่องปัญหาและสาเหตุของการเกิดโรคในหม ู 

    ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการซื้ออาหารส�าเร็จรูป ชี้แจงประโยชน์และคุณค่า 

    ทางโภชนาการของอาหารหมู และผลตอบแทนที่ชาวบ้านจะได้รับในระยะ 1-3 ปี 

    จากการจัดตั้งกองทุนอาหารหมู

   2. ส�ารวจประเภทอาหารที่ใช้อยู่เดิมในพื้นที่ว่าเหมาะสมหรือไม่ และตรวจสอบ 

    ความพร้อมของชุมชนในการจัดตั้งกองทุนอาหารหมู 

   3. วิเคราะห์ จัดท�าแผนการด�าเนินงาน และประเมินขนาดของกองทุนอาหารหม ู

    จากจ�านวนหมูในพืน้ที ่เพือ่สนบัสนนุการจดัซือ้อาหารขน้ในรอบแรก โดยค�านวณ 

    ว่าหมูที่มีอายุ 45 วัน ต้องการสารอาหารที่มีโปรตีนร้อยละ 17 ในปริมาณ 350  

    กรัมต่อตัวต่อวัน ดังนั้นภายในระยะเวลา 1 เดือน หมูจะใช้อาหารข้นจ�านวน  

    10.5 กิโลกรัมต่อตัว 

   4. จดัเตรยีมสถานทีท่ีเ่หมาะสมส�าหรบัการผสมอาหารและเกบ็อาหาร นัน่คอื มลีาน 

    กว้างและสะอาด เพื่อใช้ผสมอาหารสัตว์ มีโรงเรือนส�าหรับเก็บวัตถุดิบที่จะใช้ 

    ผสมอาหาร เก็บอาหารข้น และเก็บอาหารสูตรลดต้นทุนที่ผสมเสร็จแล้ว  

    โดยโรงเรือนควรมีหลังคา มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีรั้วรอบขอบชิดเพื่อป้องกัน 

    สัตว์ และยกระดับชั้นวางอาหารเพื่อป้องกันความชื้นจากพื้น

   5. ในการเกบ็วตัถดุบิเพือ่ผสมอาหารขน้ในพืน้ทีท่ีม่คีวามชืน้สงู ไมค่วรเกบ็นานเกนิ  

    1 เดือน เพราะอาจมีราขึ้นได้
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ภาพที่ 75
โรงเรือนเก็บอ�ห�รสัตว์ภ�ยในชุมชน

ภาพที่ 76
กองทุนอ�ห�รสัตว์ของช�วบ้�น
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   การคัดเลือกคณะทำางานกองทุนอาหารหมู 

   คณะท�างานของกองทุนอาหารหมูอาจเป็นคณะท�างานชุดเดียวกับกองทุนหมูก็ได้  

   แต่ต้องมีต�าแหน่งตัวแทนผู้ค้าอาหารสัตว์เพิ่มเข้ามา โดยตัวแทนผู้ค้าอาหารสัตว์  

   คือ ชาวบ้านที่มีความประสงค์เป็นตัวแทน และได้รับเลือกจากคณะกรรมการและ 

   ชาวบ้านผู้รับหมู อีกทั้งยังต้องท�าสัญญากับกองทุนด้วย 

   หน้าที่ของตัวแทนผู้ค้าอาหารสัตว์ คือ จัดหาวัตถุดิบส�าหรับผสมอาหารสัตว์  

   แจ้งราคาวัตถุดิบที่รับซื้อโดยติดป้ายราคาไว้ ณ ที่ท�าการกองทุน ควบคุมการ 

   ประกอบสูตรอาหารสัตว์ให้มีคุณค่าตามโภชนาการครบถ้วนและจ�าหน่ายราคาเหมาะสม  

   แจ้งราคาจ�าหน่ายอาหารหมูสูตรลดต้นทุน จัดท�าทะเบียนคุมการรับ-จ่ายวัตถุดิบ  

   และท�าบันทึก เพื่อรายงานต่อสมาชิกกองทุนอาหารสัตว์และโครงการ ตลอดจน 

   ควบคุมดูแลและประเมินผลกองทุน

	 	 	 การบริหารจัดการกองทุน

   • การตั้งราคาขายอาหารสัตว์: ค�านวนจากราคาต้นทุนทั้งหมด (ตามราคาตลาด)  

    ที่ใช้ต่อ 1 กิโลกรัม และกองทุนจะคิดก�าไรกิโลกรัมละ 2 บาท

   • การตรวจสอบรายรับ รายจ่ายของกองทุนอาหาร: ที่ปรึกษากองทุนเป็นผู้ 

    ตรวจสอบรายรับรายจ่ายของกองทุนอาหาร

	 	 	 การติดตามผลและประเมินผล

   1. ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุน เพื่อปรึกษาแนวทางการด�าเนินงาน 

    ร่วมกัน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เช่น เกิดอุบัติเหตุหรือมีปัญหา 

    สุขภาพเร่งด่วน ต้องแจ้งให้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนรับทราบทันที

   2. สอบถามปัญหา ความต้องการ และแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นร่วมกับ 

    ชมุชน เพราะการด�าเนนิงานของกองทนุแตล่ะที่ไมเ่หมอืนกนั เพือ่เรยีนรู ้เทคนคิ  

    ปัญหา ความต้องการของแต่ละพื้นที่

   3. ชี้แจงงบประมาณของกองทุนที่ได้จากการจ�าหน่ายอาหารหมูให้สมาชิกทุกคน 

    รับทราบทุกครั้งเมื่อมีการประชุม หรือเมื่อสมาชิกต้องการทราบข้อมูล
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4.7 โรงเรือน

ปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งที่ท�าให้การเลี้ยงหมูในพื้นที่ประสบผลส�าเร็จ คือ การมีโรงเรือนที่สะอาด 

และมีรางให้อาหารหมูที่ถูกต้องตามหลักการสัตวบาล เพราะจะช่วยป้องกันปัญหาจากโรคสัตว์ 

ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อโรคได้ในเบื้องต้น

หนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับหมู คือ ชาวบ้านต้องสร้างโรงเรือนที่ถูกหลักสัตวบาล เพื่อเตรียม

พร้อมรับหมู และยังเป็นการแสดงถึงความต้องการและความกระตือรือร้นของชาวบ้านผู้รับแต่ละ

คนด้วย อย่างไรก็ตาม หากชาวบ้านผู้รับมีความต้องการจริง แต่ไม่มีทุนทรัพย์ในการสร้างคอก 

เช่น ปูน ทราย เป็นต้น โครงการพร้อมที่จะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ก่อน แล้วชาวบ้านผู้รับหมู

ค่อยคืนเงินทุนหรือลูกหมูตามที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้น หลังจากที่หมูแม่พันธุ์ที่ได้รับให้ผลผลิตแล้ว

โครงการจะอบรมชาวบ้านผู้รับเรื่องโรงเรือนที่ถูกสุขลักษณะและง่ายต่อการจัดการประจ�าวัน จาก

นั้น ชาวบ้านจะต้องกลับไปสร้างหรือปรับปรุงโรงเรือนที่มีอยู่แล้วให้เรียบร้อยก่อนรับหมู โดยทีม

พัฒนาพร้อมด้วยอาสาสมัครปศุสัตว์จะร่วมกันออกตรวจสภาพโรงเรือนของชาวบ้านผู้รับแต่ละราย 

เพื่อป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นได้จากสภาพความเป็นอยู่ ลดการสูญเสียหมูจากความไม่รู้ และความ

ไม่เข้าใจที่ถูกต้องของชาวบ้านในพื้นที่ 

 4.7.1	 การสร้างโรงเรือน

 การสร้างโรงเรือนที่เหมาะสม ไม่จ�าเป็นต้องมีทุนทรัพย์ในการก่อสร้างมาก แต่สามารถเลือก 

 ใช้วัสดุในท้องถิ่นและลักษณะของพื้นที่มาประยุกต์เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงได้ เช่น สามารถ 

 ใช้หลังคามุงจากแทนการมุงกระเบื้อง ใช้ไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อล้อมโรงเรือน เป็นต้น

	 ข้อควรคำานึงในการสร้างโรงเรือน

 1. โรงเรือนควรสูงกว่าที่ราบเล็กน้อยเพื่อให้สามารถขุดระบายน้�าและของเสียจากโรงเรือน 

  ได้

 2. โรงเรือนควรตั้งตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เพื่อให้แสงอาทิตย์ส่องถึงภายใน 

  โรงเรือน 

 3. โรงเรือนควรอยู่ห่างจากตัวบ้านประมาณ 20 เมตร เพื่อป้องกันโรคที่สามารถติดต่อจาก 

  หมูถึงคนได้ เช่น ปากและเท้าเปื่อย แอนแทรค และโรคพยาธิภายนอก เช่น ไร เห็บ เหา 
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 4. โรงเรือนต้องมีรางอาหารและรางน้�าที่เหมาะสมกับหมู 

 5. โรงเรือนส�าหรับหมู 2 ตัว ควรมีขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1 เมตร 

	 รูปแบบโรงเรือน

 การสร้างโรงเรือนหรือคอกหมู มี 2 แบบ คือ โรงเรือนแบบยกพื้น และโรงเรือนแบบไม่ยกพื้น 

 • โรงเรือนแบบยกพื้น

  โรงเรือนแบบยกพื้น คือ การสร้างโรงเรือนโดยยกพื้นให้สูง 50 ซ.ม. จากพื้นราบ โรงเรือน 

  ลกัษณะนีม้ขีอ้ด ีคอื สามารถระบายของเสยี เชน่ น้�า มลูหม ูและเศษอาหาร ท�าใหโ้รงเรอืน 

  แห้งอยู่เสมอ และช่วยป้องกันศัตรู เช่น งู ตะขาบ และสัตว์ร้ายอื่นๆ

ภาพที่ 77
โรงเรือนแบบยกพื้น ทำ�ให้ผู้เลี้ยงส�ม�รถกำ�จัดมูลสัตว์และทำ�คว�มสะอ�ดโรงเรือนได้ง่�ย 

ส�ม�รถป้องกันอันตร�ยจ�กสัตว์เล็กและแมลงได้
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 • โรงเรือนแบบไม่ยกพื้น

  หากสร้างโรงเรือนแบบไม่ยกพื้น ต้องปรับพื้นให้มีความลาดเอียงประมาณ 25 องศา  

  แล้วเทพื้นด้วยปูนซีเมนต์ เพื่อระบายน้�าและของเสียไม่ให้น้�าขังอยู่ในคอก

 ในกรณีที่สร้างโรงเรือนขนาดใหญ่ คือ จ�านวน 10 ตัว ขึ้นไป ควรสร้างบ่อบ�าบัดน้�าเสีย และ 

 รางระบายน้�าคอนกรีต ห่างจากโรงเรือนเลี้ยงหมู 10-20 เมตร เพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆ  

 โดยขนาดของบ่อขึ้นอยู่กับการขับถ่ายของเสียของหมู และน้�าเสียที่ เกิดจากการท�า 

 ความสะอาดคอก โดยผู้เลี้ยงควรขุดบ่อที่ขนาดความจุเป็น 3 เท่าของของเสียของหมู ทั้งนี้  

 หมูหนึ่งตัวขับถ่ายของเสียเฉลี่ย 3-5 ลิตรต่อวัน และน้�าเสียหลังจากการท�าความสะอาด 

 คอกเฉลี่ยวันละ 20 ลิตรต่อหนึ่งตัวต่อวัน 

ภาพที่ 78
โรงเรือนแบบไม่ยกพื้น ทำ�ให้ผู้เลี้ยงส�ม�รถรักษ�คว�มสะอ�ดโรงเรือนได้ง่�ย  

ป้องกันอันตร�ยจ�กเชื้อโรคท่ีอยู่ในพ้ืนดินและควบคุมคว�มชื้นได้ง่�ย
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 4.7.2	การทำาความสะอาดและการกำาจัดของเสียในโรงเรือน

 การจัดการคอกมีหลักการส�าคัญ คือ ผู้เลี้ยงต้องคิดอยู่เสมอว่าสัตว์ก็ไม่ต่างจากคน สัตว ์

 ต้องการที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย สะอาด และสบาย การคิดเช่นนี้จะท�าให้ผู้เลี้ยงใส่ใจใน 

 การเลี้ยงสัตว์และสามารถจัดการคอกสัตว์ได้อย่างเหมาะสม 

 การท�าความสะอาดคอกหมูควรท�าวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น โดยใช้ไม้กวาดท�าความสะอาด  

 หากยังไม่สะอาด ควรใช้แปลงขัด หรือหากโรงเรือนมีลักษณะเปิดโล่ง และอยู่ในพื้นที่แสงแดด 

 ส่องถึง สามารถใช้น้�าแรงดันสูงฉีดบนพื้นคอกให้สะอาด แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้ฉีดน้�า 

 โดนตวัหมูโดยตรง ทัง้นี ้หากอยู่ในฤดหูนาวและฤดฝูน ควรลา้งคอกหลงัเวลา 10.00 น. เปน็ตน้ไป  

 เพื่อให้โรงเรือนแห้งอย่างรวดเร็ว ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหมู

 4.7.3	การตรวจสภาพโรงเรือน

 ทีมพัฒนาร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์ตรวจสภาพโรงเรือนของชาวบ้านผู้รับหมูทุกรายว่าผ่าน 

 เกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันไว้หรือไม่ และตรวจเป็นระยะหลังจากชาวบ้านรับหมูไปแล้ว

 เกณฑ์การตรวจสภาพโรงเรือน

 1. สภาพพื้นโรงเรือนไม่ช�ารุดเสียหาย ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการหมักหมม 

  ของมูลสัตว์และสิ่งสกปรกอื่นๆ ภายในโรงเรือน

 2. หลังคาโรงเรือนอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม  

 3. รั้วล้อมคอกแข็งแรง

 4. โรงเรือนสะอาดเรียบร้อย จัดเก็บมูลสัตว์อย่างเหมาะสม

 5. ไม่ส่งกลิ่นรบกวนบริเวณรอบคอก

4.8 การติดตามประเมินผลและยกระดับสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

	 4.8.1	 ระบบการติดตามประเมินผล

 1. จัดท�าแผนออกตรวจเยี่ยม ดูความเรียบร้อย พร้อมทั้งให้ความรู้และแก้ไขปัญหาที่พบ 

  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
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 2. อบรมใหค้วามรูแ้กผู่เ้ลีย้งหม ู6 เดอืนตอ่ครัง้ และเมือ่เกดิโรคระบาดในพืน้ที ่ตอ้งใหค้วามรู ้

  และวิธีการป้องกันในทันที เพื่อลดการสูญเสียสัตว์เลี้ยง

 3. เข้าพบปะ พูดคุยกับผู้เลี้ยงหมูเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสม  

  และยึดเวลาที่ชาวบ้านสะดวกเป็นหลัก เช่น เวลากลางวัน ชาวบ้านจะออกไปท�างานหลัก  

  เช่น ท�าไร่ ท�านา ท�าสวน จึงไม่สามารถเข้าไปหาและพูดคุยได้ ควรไปพบชาวบ้านตอน 

  เช้าตรู่หรือตอนเย็นที่ชาวบ้านกลับจากการท�างานแล้ว

 4. ประชุมทีมปศุสัตว์ในพื้นที่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือจัดประชุมด่วนกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เช่น  

  เกิดโรคระบาด หมูตายโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นต้น และต้องรายงานผลการด�าเนินงาน 

  ทุกสัปดาห์

 5. บันทึกปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันและ/หรือจัดการ 

  ปัญหาในอนาคต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับพื้นที่อื่นๆ ซึ่งต่างก็มีปัญหาที่แตกต่าง 

  กันออกไป

 6. ติดต่อประสานงานและรายงานหน่วยงานปศุสัตว์อ�าเภอ ปศุสัตว์จังหวัด อย่างสม่�าเสมอ

ภาพท่ี 78
ก�รเตรียมก�รขนย้�ยสัตว์โดยให้ระมัดระวัง 

ไม่ให้เกิดผลกระทบกับสัตว์

ภาพที่ 80
ผู้ดูแลประจำ�รถขนย้�ยแพะ



แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการพัฒนาปศุสัตว์แบบครบวงจร / 
กองทุนหมูเหมยซาน (หมูด�า) พื้นที่พัฒนา บ้านปางมะหัน ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

และพื้นที่พัฒนา อ.ท่าวังผา อ.สองแคว และอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

113

	 4.8.2	 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู

 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู

 คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่รักษากฎระเบียบ เงื่อนไข และกติกาของกองทุน และคอยดูแล 

 ให้แน่ใจว่าสมาชิกกองทุนปฏิบัติตามกฎระเบียบ เงื่อนไข และกติกาที่ชุมชนร่วมกันก�าหนด  

 โดยคณะกรรมการทั้งหมดจะคัดเลือกโดยชาวบ้านผู้รับหมู หรือเรียกว่าสมาชิกกองทุน  

 โดยมีทีมพัฒนาเป็นที่ปรึกษาในช่วงแรก เพื่อให้ชุมชนเป็นเจ้าของและบริหารจัดการกองทุน 

 ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ในคณะกรรมการ ยังมีผู้น�าท้องถิ่นและผู้แทนส่วนราชการด้วย  

 เพื่อให้ผู้น�าและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับทราบการด�าเนินงานของกองทุน

 คณะกรรมการกองทุน

ต�าแหน่ง คุณสมบัติ การคัดสรร หน้าที่

1. ประธาน ชาวบ้านผู้รับหมูและไม่มี
ต�าแหน่งทางราชการ

สมาชิกเป็นผู้คัดเลือก ด�าเนินการประชุม

2. รองประธาน ชาวบ้านผู้รับหมูและไม่มี
ต�าแหน่งทางราชการ

ประธานเป็นผู้คัดเลือก ช่วยประธานท�างานและท�าหน้าที่
แทนประธานในกรณีที่ประธาน
ไม่อยู่

3. เลขานุการ ชาวบ้านผู้รับหมูและไม่มี
ต�าแหน่งทางราชการ

สมาชิกเป็นผู้คัดเลือก บันทึกและเก็บข้อมูลต่างๆ
ของกองทุน

4. เหรัญญิก ชาวบ้านผู้รับหมูและไม่มี
ต�าแหน่งทางราชการ

สมาชิกเป็นผู้คัดเลือก บันทึกและเก็บข้อมูลทางการเงิน
ของกองทุน

5. กรรมการ 1 ชาวบ้านผู้รับหมู สมาชิกเป็นผู้คัดเลือก เสนอแนะ ติดตาม ประสานงาน 
และสนับสนุนกิจกรรมกองทุน

6. กรรมการ 2 ชาวบ้านผู้รับหมู สมาชิกเป็นผู้คัดเลือก เสนอแนะ ติดตาม ประสานงาน 
และสนับสนุนกิจกรรมกองทุน

7. กรรมการ 3 ผู้น�าท้องถิ่น สมาชิกเป็นผู้คัดเลือก เสนอแนะ ติดตาม ประสานงาน 
และสนับสนุนกิจกรรมกองทุน

8. กรรมการ 4 ผู้แทนส่วนราชการ สมาชิกเป็นผู้คัดเลือก เสนอแนะ ติดตาม ประสานงาน 
และสนับสนุนกิจกรรมกองทุน

9. ที่ปรึกษา 1 อาสาสมัครปศุสัตว์ สมาชิกเป็นผู้คัดเลือก เสนอแนะ ติดตาม ประสานงาน 
และสนับสนุนกิจกรรมกองทุน

10. ที่ปรึกษา 2 อาสาสมัครปศุสัตว์ สมาชิกเป็นผู้คัดเลือก เสนอแนะ ติดตาม ประสานงาน 
และสนับสนุนกิจกรรมกองทุน
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	 4.8.3.	 การตั้งโรงพักฟื้นหมู

 แม้จะจัดการอบรมเรื่องวิธีการดูแลสัตว์ การดูแลโรงเรือน อีกทั้งตรวจความพร้อมของ 

 ชาวบ้านก่อนการแจกจ่าย แต่ในหลายกรณี ก็ยังเกิดปัญหาสุขภาพหมูหลังการแจกจ่ายได้  

 ภายหลังการแจกจ่ายจึงต้องติดตามผล หากหมูป่วยสาหัสหรือป่วยเป็นโรคร้ายแรง ต้องมี  

 “ศูนย์พักฟื้น” เพื่อให้ชาวบ้านน�าลูกหมูมาให้ทีมพัฒนาและอาสาสมัครปศุสัตว์ดูแลชั่วคราว  

 ก่อนน�ากลับไปคืนให้สมาชิกอีกครั้ง ข้อควรระวัง คือ ระหว่างการเคลื่อนย้ายหมูจากพื้นที ่

 มายังโรงพักฟื้น ห้ามแวะรักษาหรือตรวจเยี่ยมหมูรายอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจาย 

 ของโรคระบาด 

 ศนูยพ์กัฟืน้หมคูวรตัง้อยูท่ีส่�านกังานกองทนุหม ูโดยโครงการเปน็ผูด้แูลเรือ่งการสรา้ง สถานที ่

 และการด�าเนินงานทั้งหมด เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ของโครงการพร้อมด้วยอาสาสมัครปศุสัตว์ 

 เป็นผู้รับผิดชอบดูแลสุขภาพสัตว์อย่างใกล้ชิด รวมถึงดูแลเรื่องน้ �า อาหาร และความสะอาด 

 ของศูนย์พักฟื้น การดูแลรักษาหมูที่ป่วยจะใช้เวลารักษาประมาณ 7 - 30 วัน (ในบางกรณี  

 อาจนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น) แต่เจ้าของหมูที่ป่วยจะต้องเป็นผู้ออก 

 ค่ารักษาพยาบาลหมูในขณะที่หมูพักฟื้นอยู่ที่ศูนย์พักฟื้น เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ  

 และศูนย์พักฟื้นมีเงินในการบริหารจัดการต่อไป โดยค่าใช้จ่ายในการรับดูแลรักษาหมู 

 อยู่ที่ 20 บาทต่อวัน คิดเป็นค่าอาหาร 13 บาท และค่าแรง 7 บาท แต่ไม่คิดค่ายารักษาโรค 

 เพิ่มเติมเนื่องจากน�ามาจากกองทุนยา โดยเงินที่ได้รับจะน�าไปเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อบริหาร 

 จัดการศูนย์พักฟื้นต่อไป หากเกิดกรณีที่หมูตายระหว่างที่รักษาตัวอยู่ในศูนย์พักฟื้น เจ้า 

 หน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าของทราบและสอบถามความต้องการว่าเจ้าของสนใจที่จะเลี้ยงอีกครั้ง 

 หรือไม่
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บทสรุป

ก�รดำ�เนินโครงก�รเพื่อแก้ไขปัญห�คว�มย�กจนและพัฒน�คุณภ�พชีวิตของคนในพื้นที่ 

เป้�หม�ย ต้องเริ่มจ�กก�รศึกษ�ข้อมูลภูมิสังคมของพื้นที่นั้นๆ อย่�งถ่องแท้ นั่นคือ ข้อมูล 

ที่ได้จ�กก�รสำ�รวจ รับฟัง พูดคุยกับชุมชน ทั้งข้อมูลด้�นเศรษฐกิจสังคม และข้อมูลก�ยภ�พ  

ประกอบด้วยทุนท�งธรรมช�ติ สภ�พปัญห�และศักยภ�พในก�รประกอบอ�ชีพ เมื่อศึกษ� 

บริบทพื้นที่จนเข้�ใจแล้ว นักปฏิบัติก�รพัฒน�จะทร�บว่�สิ่งใดที่ชุมชนมีอยู่แล้วและส�ม�รถ 

ต่อยอดได้ หรือสิ่งใดที่ชุมชนยังข�ดอยู่แต่สำ�คัญ และชุมชนมีศักยภ�พที่จะดำ�เนินก�รได้  

ก็เริ่มดำ�เนินง�นพัฒน�อย่�งครบวงจร ดังเช่นที่มูลนิธิแมฟ้�หลวงฯ ดำ�เนินโครงก�รพัฒน� 

ปศุสัตว์อย่�งครบวงจรที่ อ. เยนันชอง ภ�คมะกวย ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม� และ  

บ้�นป�งมะหัน ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้�หลวง จ.เชียงร�ย และ อ.ท่�วังผ� อ.สองแคว และ  

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่�น

การท�าปศุสัตว์แบบครบวงจรให้ประสบความส�าเร็จมีหลักการส�าคัญ คือ การท�าให้ทักษะ องค์ความรู ้ 

ยารักษาโรค อาหาร และเครื่องมือสนับสนุนต่างๆ มีพร้อมในชุมชน ด้วยการสร้างอาสาสมัครปศุสัตว ์ 

การเตรียมความพร้อมชาวบ้านผู้รับ การมีโรงเรือนที่เหมาะสม การตั้งกองทุนยาและเวชภัณฑ์  

กองทุนอาหาร และกลไกการแจกจ่ายและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยุติธรรมในชุมชน

ในระยะแรก การท�าปศุสัตว์แบบครบวงจร จะเน้นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน  

ในระยะต่อมา ต้องยกระดับให้เกิดความยั่งยืน ครอบคลุมการมีระบบติดตามและกลไกการบริหาร 

จัดการและดูแลสุขภาพสัตว์โดยชุมชน การส่งต่อความรู้ให้คนรุ่นใหม่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กับชุมชนอื่นๆ เป็นต้น การพัฒนาจึงจะยั่งยืน
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ภาคผนวก

1. รายชื่อยาและอุปกรณ์ส�าหรับการรักษาของอาสาสมัครปศุสัตว์

	 1.1	กลุ่มยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

 ชื่อการค้า : Limoxin-200 (ไลม็อกซิน-200)

 สารออกฤทธิ์ : Oxytetracycline 

 (ใน 1 ซีซี มียา อ็อกซีเตตระไซคลิน 200 มก.)

 ประโยชน์ : ใช้เมื่อลูกวัว วัวโต แพะ แกะ และหมู ติดเชื้อ

 แบคทีเรียจนเป็นโรคข้ออักเสบ การติดที่ระบบทางเดินอาหาร

 และระบบหายใจ เนื่องจากยาชนิดนี้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 

 ชื่อการค้า : Penstrep-400 (เพนสเต๊ป-400)

 สารออกฤทธิ์ : Procine pen G + Dihydrostreptomycin

 (ในน้�า 1 ซีซี มียา เพนนิซิลิน จี 20,000 ไอยู 

 ผสมไดไฮโดร สเต็ปโตมายซิน 200 มก.)

 ประโยชน์ : ใช้เมื่อลูกวัว วัวโต แพะ แกะ และหมู 

 ติดเชื้อเป็นโรคข้ออักเสบ เต้านมอักเสบ หรือการติดเชื้อ

 ที่ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ หรือการ

 ติดเชื้อในระบบปัสสาวะ 

 ชื่อการค้า : Interflox-100 (อินเตอร์ฟล็อก-100)

 สารออกฤทธิ์ : Enrofloxacin 

 (ในน้�า 1 ซีซี มียา เอ็นโรฟล็อกซาซิน 100 มก.)

 ประโยชน์ : ใช้เมื่อลูกวัว วัวโต แพะ แกะ และหมูติดเชื้อ

 ในทางเดินอาหาร ระบบหายใจและทางเดินปัสสาวะ

ย�นำ้�ฉีด บรรจุ 100 ซีซี

ย�นำ้�ฉีด บรรจุ 100 ซีซี

ย�นำ้�ฉีด บรรจุ 100 ซีซี
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 ชื่อการค้า : Metamizol 500 (เมททาไมซอล)  

 สารออกฤทธิ์ : Metamizole

 (ในน้�า 1 ซีซีประกอบด้วยยานี้ 250 มิลลิกรัม)

 ประโยชน์ : ใช้เมื่อต้องการลดไข้ หรือรักษาการอักเสบ 

 มีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อ

 ชื่อยา : Biocillin-150 LA

 (ไบโอซิลลิน-150 แบบออกฤทธิ์ยาวนาน)

 สารออกฤทธิ์ : Amoxycillin 

 (ในน้�า 1 ซีซี มียา อะม็อกซีซิลลิน 150 มก.)

 ประโยชน์ : ใช้เมื่อลูกวัว วัวโต แพะ แกะ และหมู 

 ติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินอาหาร ระบบหายใจ

 และในทางเดินปัสสาวะ 

 ชื่อยา : Genta-100

 สารออกฤทธิ์ : Gentamycin 

 (ในน้�า 1 ซีซี มียา เจนตามัยซิน 100 มก.)

 ประโยชน์ : ใช้เมื่อสัตว์เป็นโรคไข้ไทฟอยด์ ติดเชื้อ

 พาสทูเรลลา ปอดอักเสบ มดลูกอักเสบ

 และการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ

 ชื่อยา : Biomycin-M (ไบโอมายซิน เอ็ม)

 สารออกฤทธิ์ : Amoxycillin trihydrate+

 Neomycin sulphate (ใน 1 ซีซีมีอะม็อกซีซิลลิน 100 มก.

 ผสมนีโอมายซิน 50 มก.)

 ประโยชน์ : ชื่อเรียกทั่วไปว่า “ยาสอด” ใช้เมื่อสัตว์มีอาการ

 เต้านมอักเสบ

ย�นำ้�ฉีด บรรจุ 100 ซีซี

ย�นำ้�ฉีด บรรจุ 100 ซีซี

ย�นำ้�ฉีด บรรจุ 100 ซีซี

หลอดย�
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 ชื่อยา : Limoxin-25 Spray(สเปรย์ไลม็อกซิน-25)

 สารออกฤทธิ์ : Oxytetracycline hydrochloride + 

 Gentian violet ในน้�า 1 ซีซี มียาอ็อกซีเตตระไซคลิน 

 25 มก.ผสมยาม่วง 5 มก.

 ประโยชน์ : ใช้ฉีดพ่นบนแผลภายนอกร่างกาย ตามผิวหนัง

 หรือฝาเท้า ใช้ป้องกันและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เพื่อเพิ่ม

 ประสิทธิภาพควรล้างท�าความสะอาดแผลก่อนฉีดพ่นสเปรย์

 1.2	กลุ่มยาบำารุง

 ชื่อยา : Introvit (อินโทรวิท)

 สารออกฤทธิ์ : วิตามิน 12 ชนิดและกรดอะมิโนจ�านวนมาก

 ประโยชน์ : ป้องกันและรักษาการขาดไวตามินและกรดอะมิโน 

 ใช้ในสัตว์ที่แสดงอาการเครียด (หลังท�าวัคซีน, ป่วยหลัง

 ขนย้ายสัตว์, ในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้

 วิตามินยังช่วยกระตุ้นการกิน ปรับสมดุลไวตามินในร่างกาย

 ชื่อยา : Vitol -140 (ไวโทล-140)

 สารออกฤทธิ์ : Vit A + Vit D3 + Vit E

 (ในน้�า 1 ซีซี มียาวิตามินเอ 80,000 ไอยู+วิตามินดี 

 40,000 ไอยู และวิตามิลอี 20 มก.)

 ประโยชน์ : ป้องกันและรักษาการขาดวิตามินเอ ดี และอี 

 ใช้ในสัตว์ที่แสดงอาการเครียด (หลังท�าวัคซีน, ป่วยหลัง

 ขนย้ายสัตว์, ในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง) นอกจากนี้

 วิตามินยังช่วยกระตุ้นการกิน ปรับสมดุลวิตามินในร่างกาย

กระปองสเปรย์

ย�นำ้�ฉีด บรรจุ 100 ซีซี

ย�นำ้�ฉีด บรรจุ 100 ซีซี
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	 1.3	กลุ่มยาอื่นๆ

 ชื่อยา : Oxytocin (อ็อกซีโตซิน)

 สารออกฤทธิ์ : Oxytocin 

 (ในน้�า 1 ซีซีมียา อ็อกซีโตซิน100 ไอยู)

 ประโยชน์ : ใช้เพื่อกระตุ้นการคลอด ขับรก 

 และกระตุ้นการไหลของน้�านม

 ชื่อยา : vetrimec 1%

 สารออกฤทธิ์ : Ivermectin 

 (ในน้�า 1 ซีซี มียาไอเวอร์เมคติน 10 มก.)

 ประโยชน์ : ใช้เมื่อลูกวัว วัวโต แพะ แกะ และหมู 

 ติดพยาธิตัวกลมในล�าไส้ พยาธิในปอด ติดเหา ไร 

 และเรื้อนบนผิวหนัง 

 ชื่อการค้า : Bio-Dexa (ไบโอ เด๊กซา)

 สารออกฤทธิ์ : Dexamethasone 

 (ในน้�า 1 ซีซีมียา เด็กซาเมททาโซน 150 มก.)

 ประโยชน์ : ใช้เมื่อสัตว์มีอาการอักเสบรุนแรง 

 มีภาวะน้�านมแห้ง 

 โรคตับวาย ภาวะคีโตนในเลือดสูง และภาวะช็อค

 จนมีอุณหภูมิร่างกายต่�าลง

 หมายเหตุ : มก. คือตัวย่อของ มิลลิกรัม หรือ mg.

 ซีซี (cc) คือตัวย่อของ มิลลิลิตร หรือ ml.

ย�นำ้�ฉีด บรรจุ 50 ซีซี

ย�นำ้�ฉีด บรรจุ 50 ซีซี

ย�นำ้�ฉีด บรรจุ 100 ซีซี
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	 1.4	กลุ่มเครื่องมือ

 ชื่อเครื่องมือ : เข็มฉีดยา ที่นิยมใช้ทางปศุสัตว์

 คือเบอร์ 18, 20, 21 และ 22

 ประโยชน์ : ใช้แทงเข้าผิวหนัง เพื่อให้ยาหรือเก็บเลือด

 ชื่อเครื่องมือ : กระบอกฉีดยา มีหลายขนาดตั้งแต่ 

 1, 5,10, 20 ซีซี เป็นต้น

 ประโยชน์ : บรรจุสารน้�าหรือยา

 ชื่อเครื่องมือ : ด้ามมีดและใบมีด 

 ใบมีดที่นิยมทางปศุสัตว์คือเบอร์ 21 และ 22 

 ประโยชน์ : ใช้ผ่าตัดหรือกรีดเนื้อเยื่อ

 ชื่อเครื่องมือ : แท่งท่อเจาะ โทรคา

 และแคนนูลา (trocar and canular)

 ประโยชน์ : รักษาโรคท้องอืดแบบฉุกเฉิน โดยแทงทะลุ

 ผิวหนังเข้ากระเพาะอาหารเพื่อระบายแก๊ส

#4 HANDLE

#21      #22      #23      #24  
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ภาคผนวก 2
การจัดเก็บข้อมูล

2.1 แบบฟอร์มการจดบันทึกข้อมูลในภายในโครงการธนาคารแพะ

	 2.1.1	 รายงานการทำาวัคซีนสัตว์

ที่ ประเภทของวัคซีน
จำานวนปศุสัตว์

โค แกะ แพะ หมู รวม

รวม
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 2.1.2	 การบันทึกข้อมูลจำานวนแพะภายในโครงการ
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 2.1.3	 จำานวนแพะที่ลงทะเบียนในโครงการของหมู่บ้าน
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 2.1.4	 อัตราการตายของสัตว์
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จำานวนสัตว์ตาย จำานวนรวมสัตว์ อัตราการตาย % จำานวนที่ขายได้
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 2.1.5	 การบันทึกสาเหตุการตายของสัตว์

ที่ สาเหตุการตาย

จำานวนการตาย ร้อยละ
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 2.1.6	 รายงานการรักษาสัตว์

ที่ สาเหตุการตาย

จำานวนการตาย ร้อยละ
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2.2 แบบฟอร์มการจดบันทึกภายในกองทุนยาสัตว์

	 2.2.1	 บันทึกกองทุนยาสัตว์ของแต่ละหมู่บ้าน

ที่
ปี รายรับ

รายจ่าย เงินสดในกองทุน หมายเหตุ
เดือน ราคายา กองทุน กองทุนวัคซีน

Year 20 Opening Cash

1 มกราคม

2 กุมภาพันธ์

3 มีนาคม

4 เมษายน

5 พฤษภาคม

6 มิถุนายน

7 กรกฏาคม

8 สิงหาคม

9 กันยายน

10 ตุลาคม

11 พฤศจิกายน

12 ธันวาคม

รวม
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	 2.2.2	 กองทุนยา	(รายเดือน)
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	 2.2.3	 สรุปข้อมูลกองทุนยา

ที่ เนื้อที่ หมู่บ้าน
ปี 20.......

เงินในกองทุน
ต้นทุนค่ายาคงเหลือ 

(หมู่บ้าน)
จำานวนรวม

รวม
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คณะผู้จัดทำาหนังสือ

แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง 

เรื่องการพัฒนาปศุสัตว์แบบครบวงจร

ที่ปรึกษา 

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล

Mr. U Hkam Awng

นายณรงค์ อภิชัย

นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

ทีมปฏิบัติการภาคสนามผู้ให้ข้อมูล

นายพิชิต ยาละ

นายเกษม จึงพิชาญวาณิช

Mr. Myo Hlaing Oo

Mr. Myo Thura Swe Aung

Ms. May Thu Aung

Ms. Htet Htet Khaing

Ms. Chit Yee Lai

Ms. Nang Seng Awn

อาสาสมัครพัฒนาปศุสัตว์
ประจ�าหมู่บ้านของโครงการ

ผู้ถอดบทเรียนองค์ความรู้

นางสาวปรารถนา ส�าราญสุข

นางสาวพัชราพรรณ ศิลปิกุล

บรรณาธิการ

นางสาววิสิษฐ์อร รัชตะนาวิน

ผู้เรียบเรียง

นางสาวปรารถนา ส�าราญสุข

ผู้ช่วยเรียบเรียง

นางสาวพัชราพรรณ ศิลปิกุล



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันไหนดีให้จดไว้
จะได้ใช้เป็นแนวท�งต่อไป
สิ่งไหนที่เป็นคว�มล้มเหลว
ก็ให้จดบันทึกไว้ เพื่อจะได้ไม่ทำ�อีก 
พระร�ชดำ�รัสพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 9

128



ขนาด 18.5x26 cm. (ยังไมกาง)

ขนาด 37.2x26 cm. (กางออกแลวรวมสัน)

เวนสันปกเผื่อไว 0.5 cm.

(รบกวนโรงพิมพชวยดูเรื่องขนากสันปกใหอีกทีดวยคะ)

แนวทางการพัฒนา
ตามตำราแมฟาหลวง

เรื่อง

การพัฒนาปศุสัตวแบบครบวงจร

KLC@doitung.org


