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บทคัดยอ

 ในอนาคต ความยั่งยืน (Sustainability) ของการเลี้ยงสัตวในชุมชนมีแนวโนมลดลง เปนผลสะทอนจากการเลี้ยงสัตวใน

ชุมชนมีความเปราะบาง (Vulnerability) เพิ่มขึ้น อาจไดรับผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงจากหลายดานท่ีมีแนวโนมความรุนแรง  

เพิ่มขึ้น ที่อาจมีผลตอการสูญเสียวัฒนธรรมการเลี้ยงสัตวของชุมชนชนบทในอนาคต บทความน้ีตองการสะทอนถึงการเลี้ยงสัตว

ในชุมชนที่จำเปนตองมีการปรับตัว (Adaptation) และเพ่ิมความยืนหยัด (Resilience) ตอการเปลี่ยนแปลง ดวยการพัฒนาความ

สามารถ (Capacity) ในการจัดการระบบการเลี้ยงสัตวดวยตนเอง มีการบูรณาการรวมกันกับชุมชน ใหไดระบบการเลี้ยงสัตวที่

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรฐกิจ-สังคมและระบบนิเวศในทองถิ่น เนนกิจกรรมการผลิตสัตวแบบผสมผสานกับปลูกพืช 

เพาะเล้ียงสัตวน้ำ กับการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรปาไม พื้นที่ชุมน้ำใหมากขึ้น ประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น 

(Indigenous Technical Knowledge) กับการใชฐานความรูทางวิทยาศาสตร ผานกระบวนการเรียนรูจากประสบการณ 

(Experiential Learning Cycle) ตามวิถีของเกษตรกร เพิ่มการจัดการองคความรูเพื่อการเรียนรูและการถายทอดใหแกเกษตรกร

และเยาวชนอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการเรียนรูและการปรับตัว ผลคือทำใหความเปราะบางลดลง ลดผลกระทบจากปจจัย

คุกคามจากธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย เพิ่มความยั่งยืนในสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในชุมชน 

ธำรงคไวซึ่งวิทยาการ ศิลปะ และวัฒนธรรมของการเล้ียงสัตวในชุมชน  

คำสำคัญ : การเล้ียงสัตว / ความยั่งยืน / ความยืนหยัด / ความเปราะบาง / ชุมชนเปนฐาน  

ABSTRACT

 The trend of sustainable animal husbandry system in local community is decreasing with the vulnerability 

trend is increasing, exposure to various treat factors which cause severely damage in effect to the loss of animal 

raising culture in the community. The article aims to reflect the need of community-bases adaptation and reducing 

vulnerability of the system. Increasing of self-management capacities are necessarily. Implementation needed 

interaction from farmers, community and development agencies for developing of appropriate animal husbandry. 

Promoting of integrated farming system of aquaculture in to crop-animal husbandry, restoration and conservation of 

local forest and wetland ecosystems. The development process should adopt the Experiential Learning Cycle (ELC) 

integrating with Indigenous Technical Knowledge (ITK) and scientific based-knowledge in animal husbandry. Local 

knowledge management is required for further exchanging among the animal raising farmers and transferring to 

young generation. It is concluded that proper establishment on learning and adaptation process in animal husbandry 

facilitate the decreasing in system’s vulnerability, increasing resiliency to natural and man-made threat-factors. 

Consequently increases the sustainability of community animal raising system. These accomplishment of production 

technologies, arts and cultures of animal husbandry in the community will be maintained enduring.  

Keywords : Animal Husbandry / Community-Based / Resilience / Sustainability / Vulnerability 
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บทนำ

 การเลี้ยงสัตวไดรับผลกระทบจากการเปล่ียน แปลง

ทางเศรษฐกิจ-สังคม ระบบนิเวศ ทำใหการผลิตสัตว (Animal 

Production) เปลี่ยนแปลงไปจากวิถีการเล้ียงสัตว (Animal 

Husbandry) ในอดีต ที่มีผลมาจากความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรสาขาสัตว (Animal Sciences) และสาขาที่

เกี่ยวของ มีผลใหเกิดการขาดสมดุลของระบบการเล้ียงสัตว

ในชุมชนและการใชประโยชน จากการเลี้ยงสัตวในภาพรวม 

(Tribe. 1992) จากปจจัยขางตนทำใหระบบการเล้ียงสัตวมี

ความเปราะบาง (Vulnerability) สูงตอปจจัยดานความเสี่ยง 

(Risks) ทำใหความยืนหยัด (Resilience) การเล้ียงสัตวลดลง 

อาจนำมาซึ่งความเสียหายของการเลี้ยงสัตวและสมดุล  

ของการดำรงชีพของเกษตรกร การเพิ่มความยืนหยัดหรือ  

การปรับตัวของการเล้ียงสัตวในระดับชุมชนในอนาคต จึงมี

ความจำเปนและเปนประเด็นทาทายตอการพัฒนาอยางย่ิง 

บทความนี้มีวัตถุประสงคที่จะเสนอแนวทางในการสรางความ

ยืนหยัดและความยั่งยืนของระบบการพัฒนาการผลิตสัตว   

ที่พึ่งตนเองไดสอด คลองกับทิศทางการพัฒนาในสภาวะ  

การเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและวิกฤติการดานการขาดแคลน

อาหารของโลกในอนาคต 

ความสำคัญของความเปราะบางของเกษตรกร 

 ผูเปราะบางมักจะหมายถึงกลุมผูที่มีขอจำกัดทาง

ดานเศรษฐกิจ และดอยทางสังคม ซึ่งเปนประชาชนโดย

ทั่วไปในสังคมที่มักจะไดรับความทุกขยากลำบากอยาง

รุนแรงจากการเปล่ียนเปลงทางสังคม-เศรษฐกิจ ทาง

กายภาพ ทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

โดยผูที่อยู ในภาววะเปราะบางจะมีความสามารถหรือ

ศักยภาพในการตอบสนองในแบบที่แตกตางๆ ในบริบทของ

การเปลี่ยนแปลงแตกตางกันต่ำ ผูแปราะบางมีความจำเปนที่

จะตองทำความเขาใจตอศักยภาพของตนเอง และผลกระทบ

จากการเปลี่ยน แปลงท่ีอาจสรางความเสียหายท่ีรุนแรง จน

ยากตอการฟนฟู ทั้งนี้เพื่อกำหนดทางเลือกตางๆ ในการ

จัดการ ปองปน หรือปรับตัวรองรับใหเหมาะสม โดยทั่วไป

แลวความเปราะบางทางสังคม และเศรษฐกิจนั้นมีความ

เขาใจแลววาเปนความยากจน ดังนั้นนโยบายในการลดความ

ยากจน จึงเปนการลดความเปราะบาง เพิ่มความเขมเข็ง   

ยืนหยัดตอการเปล่ียนแปลง นั้นคือการพัฒนาที่นำไปสู  

การพึ่งพาตนเอง เพิ่มความเขมแข็งไดกลุมเปาหมาย ตั้งแต

ระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน  

ความมั่นคงทางดานอาหารและความเปราะบางของ
เกษตรกรในชุมชนชนบท 

 ความรุนแรงของการขาดสารอาหารของคนไทยมี

แนวโนมลดลง จากความสามารถในการเขาถึงแหลงอาหาร

ผานการใชจายจากรายไดของครัวเรือนเพิ่มข้ึน ดังการศึกษา

ของ Prachason (2009) ไดพบวาภาพรวมของประชากร  

อายุระหวาง 15-59 ป ของภาคอีสานมีการบริโภคสารอาหาร

อัตราสวนของพลังงาน (1,300-1,500 กิโลแคลอรี่) ตามเกณฑ

ของ Dietary Reference Intake (DRI) ของกระทรวง

สาธารณสุข สวนการบริโภคโปรตีน (54 กรัมตอคนตอวัน)   

ก็อยูในเกณฑ ของระดับอางอิงมาตรฐาน โดย 1 ใน 3 เปน

โปรตีนจากสัตว จากการบริโภคเนื้อไก เนื้อหมู และเน้ือวัว 

ในปริมาณ 10.7, 7.32 และ 2.05 กิโลกรัมตอคนตอป   

ตามลำดับ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 1-3 ตอป ขณะที่

การบริโภคเนื้อปลาและอาหารทะเลอยูในอัตรา 30.5 กิโลกรัม

ตอคนตอป มีแนวโนมเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 3 ตอป   

เชนกัน สอดคลองกับรายงานของ York และ Gossard 

(2004) ที่พบวาประเทศไทยมีการบริโภคเนื้อสัตวนอยกวา

บริโภคปลา โดยบริโภคเน้ือสัตวปริมาณ 26 กิโลกรัมตอคน

ตอป การบริโภคโปรตีนของประชากรมีเนวโนมเพิ่มข้ึนจาก

ปริมาณอาหารที่มีมากขึ้น จากความสามารถในการเขาถึง

และไดมาซึ่งอาหารท่ีตองการ จากหลายชองทาง เชน จาก

การผลิตเอง การแลกเปลี่ยน การซื้อจากการมีรายไดของ

ครอบครัว ที่พบวามีแนวโนมเพิ่มข้ึนมากวาการผลิตเอง   

ดังรายงานของ Prachason (2009) ที่พบวาประชากรรอยละ 

35 ใชเงินจากรายไดถึงรอยละ 65 หรือมากกวาสำหรับ

อาหาร สวนใหญเปนประชากรในชนบทและเปนกลุมที่มีฐาน

ทางดานการเกษตร แนวโนมการไดมาซึ่งอาหารของอาหาร

ที่มาจากตลาดมากกวาการอาหารที่ไดมาจากธรรมชาต ิและ

พบวามีตลาดหลายประเภทเกิดขึ้น ในทองถิ่น เชน ตลาดนัด 

หรือตลาดในวันสุดสัปดาหและตลาดชั่วคราวอื่นๆ รวมทั้ง

ตลาดเคล่ือนที่ (Mobile Markets) ประมาณการวาเพ่ิมจาก 

995 แหงไปเปน 3,125 แหงในระหวางป 1996-2000 สวนใหญ

มีคุณภาพอาหารไมไดมาตรฐานสุขลักษณะของกระทรวง

สาธารณสุข นอกจากน้ีจากการศึกษาของ Saardchom 

(2010) ไดยืนยันการลดลงของเกษตรกรผูผลิตอาหาร โดยได

พบวามีแนวโนมการทำการเกษตรลดลงของเกษตรกรใน

ภาคอีสาน เนื่อง จากไดพบวาเกษตรกรจำนวนมากไดกลาย

เปนผู ใชเเรงงานมากกวาเปนผูจัดการการผลิต พื้นที่

การเกษตรเดิมไดถูกปลอยใหวางเปลาหรือใชในกิจกรรม
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อื่นๆ ที่ไมใชการเกษตร ทำใหแนวโนมผลผลิตดานเกษตร

ของครัวเรือนลดลง ทำใหตองพ่ึงพาผลผลิตในระบบอุตสาหกรรม

การเกษตรเพ่ิมขึ้น ขอมูลเหลานี้เปนสัญญาณเตือนระบบ  

การผลิต การบริโภค รวมทั้งการบริโภคเนื้อสัตวในชนบทที่

พึ่งพาผลผลิตในชุมชนนอยลง สะทอนถึงความเสี่ยงของ

ระบบการผลิต ความมั่นคงทางดานอาหารลดลง ความสามารถ

ในการพึ่งพาตนเองของประชาชนในชนบทที่เปนกลุมคน

สวนใหญของประเทศลดลง เกษตรกรในชนบทกำลังมีความ

เปราะบางตอความมั่นคงทางดานอาหารที่สูงย่ิง มีการพ่ึง

ตนเองดานการผลิตอาหารลดลง จากแนวโนมการใชเงินเพื่อ

การซื้ออาหารของเกษตรในประเทศไทยมีแนวโนมสูงข้ึน  

แนวคิดของความยืนหยัด การปรับตัวและเตรียมความ

พรอมของชุมชนตอการเล้ียงสัตว 

 แนวคิดทางดานการพัฒนาในการสรางชุมชนใหมี

ความยืนหยัดและเขมแข็ง มีความสามารถในการปรับตัว  

ตอการเปล่ียนแปลงตางๆ นั้นเปนเปาหมายสำคัญใน

กระบวนการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน ในภาวะการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังที่ Adger (2000) ไดใหความ

หมายของชุมชนท่ีอยูในสภาวะดังกลาววา เปนปรากฏการณ

ที่มีความสัมพันธระหวางสังคมและนิเวศวิทยาท่ีมีความ  

ยั่งยืน หมายถึงสภาพของบุคคลหรือกลุมคนที่อยูรวมกัน   

มีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ผานกลไก

และเชื่อมโยงกันผานระบบนิเวศในชุมชนและกิจกรรมทาง

ดานเศรษฐกิจของชุมชน สามารถท่ีจะสรุปไดอยางสังเขปวา 

ชุมชนไดใชความสามารถตางๆ ที่มีของตนเองในการปรับตัว

ตออิทธิพลของการเปล่ียนแปลงทางดานสิ่งแวดลอม สังคม

และเศรษฐกิจ (US-IOTWS. 2007) ดังนั้นการจัดการเพื่อ

การอนุรักษและดูแลรักษาระบบนิเวศนจึงมีความสำคัญ

โดยตรงตอการดำรงชีพของชุมชน เชนเดียวกันการดำรงชีพ

ของชุมชน จะตองตระหนักถึงการเกิดผลลบตอระบบนิเวศน

นั้นจึงตองมีควบคูกัน เชนกันการเลี้ยงสัตวในอดีตนั้นมีความ

สอดคลองกับลักษณะของระบบนิเวศ ในภูมิศาสตรที่เตกตางกัน 

การเสื่อมโทรมและการสูญเสียระบบนิเวศในปจจุบัน จึง

กระทบตอการเล้ียงสัตวอยางรุนแรง และจะรุนแรงมากข้ึน  

ในอนาคต และกอใหเกิดผลลบในวงกวางโดยเฉพาะกับ

ประชาชนผูเปราะบางในชนบท 

ภาวะคุกคามจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและ

การเตรียมพรอมรับมือของผูเลี้ยงสัตว 

 ผลกระทบจากภาวะโลกรอนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโลกที่นับวันจะทวีความรุนแรงข้ึนในรูป แบบ  

ฉับพลัน (Shock) เชน ภัยน้ำทวม ภัยแลงที่รุนเรง   

โรคระบาดไขหวัดนก โรควัวบา หรือ แมแตภาวะวิกฤติทาง

เศรษฐกิจ เชน การลดคาเงินบาท มีผลเฉียบพลันตอระบบ

เศรษฐกิจการผลิตสัตวเชนกัน หรือจากการเปลี่ยนเปลงที่

เปนเนวโนม (Trend) ที่สรางความเครียดตอการเลี้ยงสัตว

และระบบการเล้ียงสัตว เชน อุณหภูมิที่สูงข้ึน การขาดแคลน

วัตถุดิบอาหารสัตว การกีดกันการสงออก หรืออีกทั้งการเกิด

ภัยที่มักมาเปนฤดูกาล (Season) ที่เกิดเปนประจำมีผล

กระทบตอสัตวในระดับความรุนแรงแตกตางกัน เชน การเกิด

โรคอหิวาหไก การโรคปากและเทาเปอยในสัตวมีกีบ การเกิด

ความแหงแลงตามฤดูกาล ราคาของปศุสัตวตกต่ำ เปนตน 

อันตรายหรือความเสียหายอาจรุนแรงมากถาหากระบบ  

การเลี้ยงสัตวอยูในสภาวะท่ีมีความออนแอหรือเปราะบาง 

ไมมีความสามารถในการปองกันความเสียหาย ทำใหระบบ

การผลิตมีความเสี่ยงสูงขึ้นตอปริมาณการเลี้ยงสัตวในชุมชน

ที่ลดลงในอนาคต การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

จะทำใหเกษตรกรมีขอมูลในการรับมือและกำหนดวิธีการ 

ตอบสนองตอการดำรงชีวิตของชุมชนในการลดความเสี่ยง

จากความเสียหายอยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหเกิด  

การฟนฟูสูสภาวะเดิมไดดวยตนเองอยางรวดเร็วทำใหระบบ

การผลิตยืนหยัดอยูไดอยางแทจริง การไดรับขาวสารการเกิด

การระบาดของโรคสัตวจากขาวสารจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เชน ปศุสัตวจังหวัด และระบบเครือขายอาสาปศุสัตวชุมชน 

จะชวยใหเกิดการสื่อสารถึงประชาชนไดอยางทันทวงท ี  

ถือเปนดานสำคัญตอการตอบสนองในการลดความเส่ียงได

อยางทันทวงที ทำใหเกิดความเสียหายนอยลง อยางไรก็ตาม

การเตรียมพรอมปองกัน (Preparedness) ลวงหนา ดวย  

วิธีการ (Measures) ตางๆ ที่เหมาะสมเพื่อบรรเทา (Mitigation) 

หรือปองกัน (Prevention) หรือลดความเสียหายจากปจจัยเสี่ยง 

จึงเปนแนวทางท่ีจำเปนสำหรับการเตรียมความพรอม  

ลวงหนา เพื่อใหมีความสามารถในการรับมือที่มีประสิทธิภาพ 

เชน การเตรียมอาหาร-น้ำสำรองลวงหนา มีกระบวนการ

อพยพที่ชัดเจน การเตรียมพื้นที่รองรับการอพยพสัตว มีโรงเรือน

รองรับสำหรับกักขังสัตวที่ปลอดภัย มีกิจกรรมการทำวัคซีน

ลวงหนา และระบบการรักษาสัตวที่เจ็บปวยท่ีทันทวงที่   



102
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8

อีกทั้งมีระบบขอมูลสัตวเพื่อการชวยเหลือและชดเชยที ่ 

เชื่อถือได เปนตน กระบวนการเหลานี้หากแตเปนกระบวนการ

ที่ เนนการเตรียมความพรอมและตอบสนองโดยชุมชน  

เปนฐาน (Community-based Preparedness and Responses) 

ที่มีธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) รวมกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ เชน องคการปกครองสวนทองถิ่น ปศุสัตวอำเภอ

หรือจังหวัด ที่จะตองทำงานในการสรางความสามารถ (Capacity) 

ใหเกิดแกชุมชนและระบบการผลิตสัตว 

กระบวนการสรางความยืนหยัดและระบบการเลี้ยงสัตว

ในอนาคต 

 การผลิตสัตวในประเทศไทยมีแนวโนมที่จะไดรับผล

กระ-ทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น ภาครัฐโดย

กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร (2550) ไดไดกำหนด

นโยบายใหการผลิตสัตวและประมงอยูบนพื้นฐานการพัฒนา

ที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) ที่ใสใจ

ดานการลดภาวะโลกรอน ที่คำนึงถึงความยั่งยืนของการผลิต 

การติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำ และทรัพยากร

ประมง รวมทั้งการผลิตสัตวเศรษฐกิจที่สำคัญไดแก โคเนื้อ 

โคนม สุกร สัตวปก ที่สงผลตอการเกิดกาซเรือนกระจก   

การเพิ่มการจัดการระบบของเสียในภาคปศุสัตว การจัดการ

ระบบการผลิตสัตวชนิดตางๆ ที่อาจมีสวนทำใหเกิดภาวะ

โลกรอน ซึ่งจะมีผลตอความม่ันคงทางอาหารของประชากร

ในอนาคต  

 กระบวนการสรางความสามารถของระบบการผลิต

สัตวและลดความเปราะบาง มีภาพอนาคต มีกระบวนการดัง

ภาพที่ 1 มีจุดมุงหมายเพ่ือสรางระบบการผลิตสัตวใหสามารถ

ตอบสนองตอการผลิตตอเนื่องอยางยั่งยืน ที่ยืนหยัด หรือ  

ยืดหยุน อยูไดโดยสามารถรองรับผลกระทบเพื่อลดความ  

เสียหาย ฟนฟูไดดวยตนเอง ทำใหระบบการผลิตคงอยูทำให

ระบบการผลิตมีความเสี่ยงลดลง (Risk Reduction) แนวทาง

การการพัฒนาดังกลาวดำเนินการผานกระบวนการวิเคราะห

ความเปราะบางและความสามารถของระบบการเลี้ยงสัตว 

(Vulnerable and Capacity Analysis (VCA)) ภายใตกรอบ

ความเปราะบางทางดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานกายภาพ 

และดานสิ่งแวดลอม มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิ

อากาศลดลง การวิเคราะหระบบผานการประยุกตใชกระบวนการ

และเครื่องมือประเมินสภาวะชุมชนชนชทอยางมีสวนรวม 

(Participatory Rural Appraisal : PRA) ภายใตกรอบ  

หลักเกณฑของความยืนหยัดของชุมชน (Community 

Resilience) ภายใตกรอบท่ีเชื่อมโยงกรอบของการสราง

ความยืนหยัดของ UNISDR (2005) ที่กำหนดกรอบไว   

5 ดาน คือ 1) การบริหารจัดการ 2) ดานเศรษฐกิจ-สังคม   

3) ดานการจัดการองคความรู 4) ดานการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 5) การจัดการความเสี่ยง 

สามารถประยุกตใชหลักเกณฑที่พัฒนาโดย IOTWS (2007) 

ภายใตกรอบเดียวกัน ผานการเรียนรูจากประสบการณ  

การฟนฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ที่มีมิติของความยืนหยัด   

8 ดาน คือ 1) ทางดานการบริหารจัดการ 2) ทางดานเศรษฐกิจ

และสังคม 3) การจัดการทรัพยากร 4) การใชที่ดินและ

โครงสรางพื้นฐาน 5) ความรูพื้นฐานทางดานความเส่ียง   

6) การแจงเตือนภัยและการอพยพ 7) การตอบสนองตอ

สภาวะฉุกเฉิน 8) การฟนฟูความเสียหาย ผลที่ไดจาก  

การประเมิน จะสามารถนำเสนอเปนแผนภาพใยแมงมุม 

เปนภาพรวมของระบบการผลิตที่มีมิติของระดับของความ

ยืนหยัดทั้ง 8 ดาน การวางแผนพัฒนา อยูบนความรวมมือ

จากหนวยงานรัฐ เอกชนเขามามีสวนรวมในระดับตางๆ กัน

กับชุมชน แผนงานหรือกิจกรรมตางๆ เปนการดำเนินงาน

โดยชุมชนเปนฐาน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาภาย

ใตกรอบท่ีจะสรางความยืนหยัดของระบบการเล้ียงสัตวใน

ชุมชน ของผลการประเมินในทุกมิติจะบงบอกถึงระดับของ

ความยืนหยัดและความยั่งยืนของระบบการผลิตสัตวใน

อนาคตอยางสมดุล 

ภาพที่ 1 กระบวนการสรางความย่ังยืนของระบบการเลี้ยง

สัตวในสภาวะการเปล่ียนแปลงของโลก ในอนาคต 
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ภาพอนาคตของการประยุกตใช วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และระบบการเล้ียงสัตว 
 ผลของความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทางวิทยาศาสตร
กับการเลี้ยงสัตว ที่ทำใหระบบการเลี้ยงสัตวสูญเสียเอกลักษณ
ที่เคยมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับวิถีของเกษตรกร
ทั่วไป ระบบการผลิตสัตวในภาพรวมในปจจุบันจึงมีแนวโนม
ที่แยกออกจากวิถีชีวิตของเกษตรกรที่รวมถึงผลตอบแทน
ทางจิตใจและการใชประโยชนของผูเล้ียงสัตว เปนผลจาก
ความถดถอยของศิลปะในดานการเล้ียงสัตวที่ขาดการสาน
ตอและสืบทอดมายังปจจุบันและไปสูอนาคต การขาดความ
สมดุลดังกลาวมีผลทำใหวัฒนธรรมในการเลี้ยงสัตวเปลี่ยนไป 
และอาจจะสูญหายในอนาคต ตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ-สังคมและระบบนิเวศ หนึ่งในหลายนโยบาย ใน
การสรางสมดุลของวัฒนธรรมการเลี้ยงสัตวในสังคมใหคงอยู 
คือ การสรางความตระหนักและเพิ่มการอนุรักษพันธุกรรม
สัตวพื้นเมือง และตองอนุรักษระบบการเลี้ยงสัตวในระดับ
ครัวเรือนและชุมชนควบคูไปดวย การผลิตสัตวในระดับครัว
เรือนเปนรากฐานของความมั่นคงในการดำรงชีพของของ
ชุมชน (Chanthalukhana and Skunmun. 2002) การพัฒนา 
การเล้ียงสัตวจึงตองอยูบนหลักคิดและใชแนวทางของการ
เชื่อมโยงอดีตของการเลี้ยงสัตวที่มีมิติของความยืนหยัด มั่นคง
และยั่งยืนสูงภายใตการเปล่ียนแปลงสูอนาคตที่มีมิติและ
วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ในการกำหนด
ระบบการผลิตอยางกลมกลืนเปนรูปธรรม ตอบสนองตอวิถี
การดำรงชีวิตของชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ทำใหพลังใน
การขับเคลื่อนระบบการผลิตและการเลี้ยงสัตวในอนาคต 
ดวยพลังของภูมิปญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตรสมัยใหมที่
เหมาะสมและกลมกลืน โดยพลังของเกษตรกร  

 การสรางความย่ังยืนของระบบการเล้ียงสัตวจึงอยู
บนพื้นฐานของระบบนิเวศชุมชนและกระบวนการเรียนรู  
ดวยประสบการณและการตอยอดดวยความรูที่เหมาะสม  
จากภายนอก เปนผลใหเกิดการปรับตัวและมีวิถีการผลิต   
มีการถายทอดคความรูและทักษะการจัดการการผลิต  
มีความสามารถในการตัดสินใจในเชิงสรางสรรคตอระบบและ
มีทัศนคติเชิงบวกตอการพัฒนาดานการผลิตสัตว ใหความ
สำคัญกับการผลิตของเกษตรกรรายยอยมีระบบการผลิตที่
สอดคลองกับทรัพยากรและการใชประโยชนจากสัตวในทองถิ่น 
ที่ตอบสนองตอความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหารใน
ระดับชุมชนตอการเปล่ียนแปลงที่มีมากสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม (ภาพที่ 2)  

แนวทางการปรับตัวของเกษตรกร โดยชุมชนเปนฐาน
เพื่อความยืนหยัดและยั่งยืนในอนาคต 
 ระบบการการผลิตสัตวผสมผสานไดรับการยอมรับ
วาเปนกิจกรรมที่ใหผลผลิตที่หลากหลาย มีผลิตผลที่มีตนทุน
การผลิตที่ต่ำมาก ชวยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลน
อาหารและรายไดของครัวเรือน ชวยใหเกษตรกรพึ่งพาตนเอง
ไดอยางแทจริง กิจกรรมการพัฒนาจะตองพิจารณาถึง  
การประยุกตใชองคความรูที่หลากหลายทางดานวิทยาศาสตร
ในแตละระบบยอย ตองประยุกตใชความสัมพันธระหวาง
ระบบเพ่ือเพิ่มการจัดการการผลิตใหสมดุล มีประสิทธิภาพ
ตอตนทุนการผลิตและมีประสิทธิผลในเชิงผลผลิตและ  
ผลตอบแทนสูงสุดทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมการผลิตที่มี
ทั้งหมดในระบบ ความสำเร็จมีพื้น ฐานจากเกษตรกรจะตอง
มีความรู และมีทักษะที่หลากหลาย ความยั่งยืนของระบบ
การเลี้ยงสัตวของเกษตรกรและชุมชนในอนาคตเกิดจาก
ความสามารถของผูเลี้ยงสัตวเละชุมชนในการบูรณาการใน
การจัดการกับความเปราะบาง ระบบการผลิตสัตวตอปจจัย
เสี่ยงทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ทางดานกายภาพ ทาง
ดานสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ระบบจะยืนหยัดอยูไดสามารถรับมือ
และทำใหความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ลดลง การปรับตัวของ
ผูเกี่ยวของจึงมีความจำเปนอยางมากตอการรับมือและ
ปองกันการเสียหายของระบบการผลิตโดยใชฐานของความ
รวมมือในชุมชน การพัฒนาความ สามารถของเกษตรกร
ดานการเล้ียงสัตวจึงมีความจำเปนเรงดวนและทาทาย  
อยางมาก เนื่องจากมีผูเกี่ยวของและมีระบบการผลิตสัตวที่
หลากหลาย โดยเฉพาะเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวในชุมชนซึ่งเปน
ผูผลิตสัตวกลุมใหญ เปนฐานการผลิตที่สนับสนุนความมั่นคง
ทางดานอาหารอยางแทจริง  

ภาพที่ 2 ความสัมพันธของศิลปะ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี  

ระบบและเปาหมายของการเลี้ยงสัตว 

เทคโนโลยี

การผลิตสัตว

ศิลปะ วัฒนธรรม 

สังคม การเล้ียงสัตว

ระบบ

การเลี้ยงสัตว

เปาหมาย

1. วัฒนธรรม

2. สุนทรียภาพ

 วิถีชีวิตและ

 การเลี้ยงสัตว

3. ความมั่นคง

 ทางดาน

 อาหาร

วิทยาศาสตรการผลิตสัตว
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การประยุกตใชการเรียนรูจากประสบการณเพื่อ  

การพัฒนาเกษตรกร 

 กระบวนการพัฒนาจึงตองเริ่มโดยภาครัฐจะตอง

กำหนดนโยบาย แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งพัฒนา

ความสามารถของบุคคลากรของรัฐ ในการพัฒนาระบบการ

ใหการศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อใหมีกลุมเกษตรกรที่มีความ

พรอมทางดานความรูและทักษะ จะเปนกำลังสำคัญในการ

พัฒนาระบบปศุสัตวของประเทศ รวมทั้งผูสำเร็จการศึกษา

ดานสัตวศาสตรจากสถาบันการศึกษาระดับสูง การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเหลานี้ก็เชนกันที่ตองเนนพื้นฐานความรู

ทางวิทยาศาสตรและทักษะดานการเลี้ยงสัตวอยางแทจริง 

สามารถเชื่อมโยงองคความรูดานการเล้ียงสัตวผานวิถีดั้งเดิม

ที่เนนการเลี้ยงสัตวเบบผสมผสานและการผลิตสมัยใหมใน

เชิงอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีในการผลิตสูงขึ้น เนนความ

เขาใจในเชิงระบบการผลิตทั้งพืช-สัตว-ประมง-ระบบนิเวศ-

เศรษฐกิจ-สังคม ผานการปฏิบัติจริงจากระบบการผลิตที่

หลากหลาย  

 มีความสามารถในการประยุกตใชประโยชนของ

ทักษะและองคความรูในการเลี้ยงสัตวอยางกลมกลืน สราง

ทัศนคติที่ดีและสรางสรรคผานการกระบวนการตัดสินใจ 

(ภาพที่ 3) มีมิติที่มีธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของประสบการณ 

(ภาพที่ 4) เกิดจากกระบวนการเรียนรูเพื่อการใชประโยชน

และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยเสี่ยงจากธรรมชาติ

และมนุษย ที่อาจมีผลกระทบตอความเสียหายของระบบการ

ผลิตในอนาคต สงผลใหเกิดกระบวนการปรับตัว การพึ่งพา

ตนเองและการดำรงอยูของเล้ียงสัตวของเกษตรกรอยางมาก 

นโยบายของรัฐกับการสรางความยืนหยัดของการผลิต

สัตวในอนาคต 

 กรมปศุสัตว (2554) ไดกำหนดมีเปาหมายหลักใน

การสรางความเขมแข็งของเกษตรกรรายยอย และสอดคลอง

กับปญหาการผลิตสัตวและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

และโดยไดกำหนดยุทธศาสตรการสงเสริมพัฒนาการเลี้ยง

สัตวสำหรับเกษตรกรขึ้นผานการจัดทำแผนการพัฒนา  

การเลี้ยงสัตวแบบมีสวนรวม เพื่อใหเกษตรกรรวมกัน  

ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนแผนสูการแกไขปญหาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตวของตนเองดวยตนเอง บนพื้นฐาน

ของทรัพยากรในทอง ถิ่น และความตองการของเกษตรกร 

ทั้งดานการถายทอดเทคโนโลยีดานการเลี้ยงสัตว ศักยภาพ

ของการพึ่งพาตนเอง มีเปาหมายและเกณฑช้ีวัดความสำเร็จ

ที่กำหนดไวชัดเจนเพื่อใหยุทธศาสตรไดรับการขับเคลื่อน  

ในป 2554 ดังนี้ คือ 1 จังหวัด มี 3 ชนิดสัตวยุทธศาสตร 

เปนอยางนอย ใน 1 อำเภอ มี 1 กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวที่

เขมแข็ง เปนอยางนอย 1 กลุมเกษตรกร มี 3 แหลงเรียนรู  

ที่มีคุณภาพ เปนอยางนอย 1 กลุมเกษตรกร มี 1 แผน/

โครงการพัฒนาตนเอง มี 1 ผลสำเร็จ ทั้งนี้การพัฒนาปศุสัตว

และประมงจะมีการบูรณาการภายใตกรอบแผนงาน ภายใต

แผนบรรเทาภาวะโลกรอน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

2550) 

ความทาทายของการพัฒนาระบบการผลิตสัตว 

 การพัฒนาระบบของระบบการผลิตสัตวในระดับ

ชุมชนในปจจุบันและอนาคตใหมีความย่ังยืนนั้น จะตองเปน

ระบบที่เชื่อมโยงระหวางผูผลิตและผูบริโภคที่ชัดเจน ในทุก

ระดับทุกระบบการผลิต โดยคำนึงถึง อุปสงคและอุปทานที่

ตองเชื่อมโยงระบบการผลิตสัตวใหมากขึ้น การผลิตที่ขาด

ความเชื่อมโยงและเกินศักยภาพของระบบมัก จะไมยืนหยัด

ภาพท่ี 4 กระบวนการเรียนรูจากประสบการณ ของ  Kolb’s 

Experiential Learning Cycle, ELC (Smith. 

2001) 

ภาพท่ี 3 กระบวนการพัฒนาบุคลากรท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ 

  ประยุกตจาก Baartman and Brujin (2011) 
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อยูไดมีผลทำใหเกิดความไมยั่งยืน เปนสิ่งที่มักพบเห็นได

เสมอดังนั้นระบบการผลิตสัตวจึงตองพิจารณาในเชิงพื้นที่ 

หรือตามลักษณะของระบบนิเวศ เปนตน ขณะที่ระบบการ

ผลิตจะตองมีรูปแบบเกษตรผสมผสาน เปนเกษตรกรรมที่มี

ของเสียเปนศูนย (Zero Waste Agriculture) มีพื้นฐาน  

การหมุนเวียนใชประโยชนของผลพลอยได เศษเหลือหรือ

ของเสียจากระบบการผลิต มุงเนนใหมีการนำธาตุอาหาร

กลับเขาสูกระบวนการผลิต มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจาก

นี้ยังกอใหเกิดผลดีตอการลดการเกิดมลภาวะเปนพิษของ  

สิ่งแวดลอม หรือ มลพิษเปนศูนย (Zero Pollution) มากไป

กวานั้นจะตองเนนการสรางความเขมแข็งในระดับครัวเรือน

กอนระดับชุมชนและระดับตำบลที่มีองคการปกครองสวน

ทองถิ่นเปนหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่หลักในการพัฒนาการดำรง

ชีวิตของประชาชน โดยทำงานรวมกับประชาชน หนวยงาน

สวนกลางและสวนภูมิภาค การพัฒนาระบบการผลิตจึงตอง

พิจารณาในเชิงการผลิตและบริโภคในพื้นที่เปนหลัก ระบบ

การผลิตจะดำรงอยูไดสอดคลองกับการท่ีผูผลิตมีความ

สามารถรับมือกับความเสี่ยงของระบบการผลิตได  

สรุปผล

 การสรางความยืนหยัดของระบบการเลี้ยงสัตวใน

อนาคตจะตองผสมผสานระบบและวิถีการเล้ียงสัตวในอดีต

ผสานกับหลักวิทยาศาสตรในปจจุบันที่สอด คลองเหมาะสม

ตอระบบสังคมเศรษฐกิจ และระบบนิเวศ ใหสามารถปรับตัว

ตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยเส่ียงภายนอกและภายใน

ระบบเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนอยางแทจริง ระบบการผลิตตอง

สนับสนุนการบริโภคในทองถ่ินอยางเพียงพอ ผานระบบการ

จัดการการผลิตระหวางผูผลิตและผูบริโภคผานระบบอุปสงค

และอุปทานทางดานการตลาด ใหความสำคัญตอระบบการ

ผลิตสัตวแบบผสมผสานเนื่องจากเปนระบบท่ีตอบสนองตอ

การผลิตเพ่ือความยืนหยัดของเกษตรกรและสรางความ

มั่นคงทางดานอาหารและการดำรงชีพไดดี เปนระบบการ

ผลิตท่ีมุงเนน ตอบสนองตอนโยบายของโลกที่ใหความสำคัญ

ตอกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด กระบวนการพัฒนาจึงตองเนน

การสรางความสามารถของผูเกี่ยวของทางดานการเลี้ยงสัตว

และระบบการผลิตอื่นๆ ใหมีความรูและทักษะที่กอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงของวิธีการเลี้ยงสัตวที่สอดคลองกับนโยบาย

และการเปล่ียน แปลงอยางมีทิศทาง ผานระบบการเรียนรู

โดยประสบการณการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม ภูมิปญญา

ทองถิ่น ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา โดยความรวม

มือของรัฐทุกระดับ สถาบันการศึกษา เอกชนและเกษตรกร 

จะทำใหวิถีเกษตรกรยืนหยัดอยูไดในสภาวะวิกฤติทางดาน

อาหารและการเปล่ียนแปลงของโลก  
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