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บทบรรณาธิการ  

จุ ลสารมหา ’ลั ยแพะฉบับนี้ เ ป็นฉบับที่  4 
ประจ าปีที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อระหว่างคลินิกสัตว์
เคี้ยวเอื้อง โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
และพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทุกท่าน เพื่อที่น าเอาองค์
ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนตัวอย่าง
ฟาร์มแพะของเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ การแปรรูป
และการตลาดแพะ มาน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
“GFM” Good Farming management 

มาตรฐานฟาร์ม เป็นข้อก าหนดที่ถูกระบุขึ้นมา
เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์เกือบทุก
ชนิด ถึงแม้ว่าเกษตรกรหลายคนมองว่าเป็นข้อก าหนดที่
กลายเป็นข้อจ ากัดต่อการเลี้ยงสัตว์ของท่าน แต่ในความ
เป็นจริงนั้น มาตรฐานฟาร์มที่ถูกก าหนดขึ้นนั้น มีเพื่ อ
ประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ต่อตัวสัตว์ และที่ส าคัญ
ที่สุดคือผู้บริโภคสัตว์  
เรามักจะรู้จัก “GAP” Good Agriculture Practices 
หรือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ซึ่งเป็น
มาตรฐานส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรต่างๆ แต่ด้วย
ข้อจ ากัดที่ค่อยข้างจะยุ่งยาก และมักจะไม่เอื้อให้กับ
เกษตรกรรายย่อย ท าให้ปัจจุบัน มีการปรับมาตรฐาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้ังผู้ผลิตและผูบ้รโิภคมากท่ีสุด คอื 
“GFM” Good Farming management หรือ ระบบ
การป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
โดยมีเป้าหมายหลัก 3 อย่างคือ  
1.ลดปัญหาโรคระบาด ลดปัญหาเชื้อด้ือยา ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ส าคัญมากต่อการผลิตสัตว์ โดยการท าระบบการ
ป้องกันโรค การจัดการสุขภาพสัตว์(เช่น การเฝ้าระวังโรค 
การสร้างภูมิคุ้มกันโรค การถ่ายพยาธิ) 
2.ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยทางอาหาร สามารถ
ตรวจสอบย้อยกลับได้ถึ งที่มาของสัตว์ที่บริ โภค ว่า
ปลอดภัย ถูกต้อง ตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงจนถึงโต๊ะอาหาร 
โดยการมีการบันทึก ทะเบียนฟาร์ม ข้อมูลสัตว์และ
สุขภาพสัตว ์บุคคลและยานพาหนะเข้า-ออกสถานที่ ฯลฯ
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3.ปริมาณและคุณภาพเพ่ิมขึ้น เมื่อเราสามารถลดปัญหา
ในการผลิตสัตว์ และสร้างความมั่นใจต่อตลาดผู้บริโภคได้ 
ก็จะท าให้สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตและคุณภาพของ
สัตว์ที่ผลิตออกมาให้ดีมากขึ้นได้โดย การจัดการสวัสดิ
ภาพสัตว์ พัฒนาพันธุ์และอาหารสัตว์ ดูแลสุขอนามัยการ
จัดการผลผลิต 
ปัจจุบันฟาร์มเป้าหมายของ GFM คือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของ
เกษตรกรรายย่อยได้แก่ 
- สัตว์ปีกพ้ืนเมือง / เป็นเนื้อ <3,000 ตัว  
- เป็ดไข่ <1,000 ตัว – โคเนื้อ / กระบือ <100 ตัว 
- โคนม <50ตัว – แพะ/แกะ <100 ตัว –สุกร <500 ตัว 

ส าหรับฟาร์มแพะที่สนใจในการขอตรวจรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม GFM จะมีเง่ือนไขทั้งหมด 7 หลักเกณฑ์ 
คือ 1.พื้นที่เลี้ยงและโครงสร้าง 2.การจัดการโรงเรือน 3.
การจัดการยานพาหนะ 4.การจัดการบุคคล 5.การจัดการ
ด้านสุขภาพ 6.การจัดการอาหาร น้ าและยาสัตว์ 7.การ
จัดการข้อมูล (ดังเอกสารแนบ) โดยสามารถด าเนินการได้
ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอของท่าน  
มาตรฐานฟาร์มไม่ใช่ภาระของเกษตรกรครับ แต่มันคือ
ประโยชน์ต่อเกษตรกรและสังคม เพ่ือให้ เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมขึ้น มีอาชีพที่มีความมั่นคง ยั่งยืน  และ
ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย 
อ้างอิง 

ก ร ม ป ศุ สั ต ว์  http://pvlo-
pic.dld.go.th/th1/files/2561/GFM/ppt_GFM.pdf 

การเปรียบเทียบชนิดของไข่แดงในสารเจือจาง
น้้าเชื้อที่มีผลต่อคุณภาพน้้าเชื้อแพะลูกผสม      

พันธุ์บอร์ 
Comparison of Egg yolk Extenders in 

Semen Diluents Affecting Sperm Quality 

 การเลี้ยงแพะขยายตัวอย่างกว้างขวางต้นทุน
ค่าอาหารสัตว์ที่สู งขึ้ นประกอบกับความสนใจขอ ง
เกษตรกรที่ต้องการได้ลูกที่ เกิดจากพ่อพันธุ์ดีท าให้
เกษตรกรเลิกเลี้ยงพ่อพันธุ์ไว้ในฟาร์มแต่หันมาใช้บริการ
ผสมเทียมมากขึ้นการผสมเทียมเป็นเทคโนโลยีชีวภาพทาง
วิทยาการสืบพันธุ์ที่มีบทบาทต่อการปรับปรุ งและ

ขยายพันธุ์สัตว์มาอย่างแพร่หลายยาวนานโดยเฉพาะเมื่อมี
การค้นพบวิธีการผลิตน้ าเช้ือแช่แข็งในช่วงปี 1950 (ช่วง
พุทธศักราช 2490) และได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจนเป็น
เทคนิคที่มีประสิทธิภาพและสะดวกในการเก็บรักษา
รวมทั้ งสามารถน า ไปใ ช้ผสมพันธุ์ ให้แก่ปศุสัตว์ ได้
กว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
อาหารเลี้ยงเช้ือท่ีมีผลต่อคุณภาพน้ าเชื้อของแพะพันธุ์บอร์
ลูกผสม โดยทดลองแพะพันธุ์บอร์ลูกผสม อายุ 2-5 ปี 
จ านวน 3 ตัว แบ่งกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ผสมไข่แดงของ
ไข่ไก่ในอาหารเลี้ยงน้ าเช้ือ, ไข่แดงของไข่เป็ดในอาหาร
เลี้ยงน้ าเช้ือ และไข่แดงของไข่นกกระทาในอาหารเลี้ยง
น้ าเชื้อ เพื่อหาค่าอัตราการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ จ านวนตัว
เป็นตัวตาย ค่าความเป็นกรด -ด่าง แล้วน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า อัตราการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิไข่
แดงของไข่เป็ดมีอัตราการเคลื่อนที่ดีกว่าไข่แดงของไข่ไก่
และไข่แดงของไข่นกกระทา จ านวนตัวเป็นตัวตายไข่แดง
ของไข่ไก่และไข่แดงของไข่เป็ดมีจ านวนตัวตายน้อยกว่าไข่
แดงของไข่นอกกระทามีผลแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) และค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 7.0 ซึ่ง
จะลดลงในวันที่ 14 เท่ากับ 6.0 ซึ่งไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) เมื่อน าผลการทดลอง
ดังกล่าวมาค านวณหาค่าตอบแทนจากการลงทุน พบว่าไข่
แดงของไข่เป็ดมีประสิทธิภาพในการอาหารเลี้ยงเช้ือที่มี
ผลต่อคุณภาพน้ าเช้ือของแพะพันธุ์บอร์ลูกผสมดีกว่าไข่
แดงของไข่ไก่และไข่แดงของไข่นกกระทา 
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