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เครือข่ายแพะ แกะ


ระเบียบการเป็นเครือข่าย
 คุณสมบัติของผู้ที่ร่วมเป็นฟาร์ม/เกษตรกรเครือข่าย
1.
2.
3.
4.

เกษตรกรจะต้องเลี้ยงแพะแกะก่อนแล้วอย่างน้อย 10-30 แม่ และเป็นฟาร์มปลอดโรคระบาดสัตว์
มีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ หรือสามารถหาพืชอาหารสัตว์อย่างเพียงพอสาหรับเลี้ยงแพะแกะตลอดปี
สามารถเก็บข้อมูลการผลิตตามแบบฟอร์ม และรายงานให้กรมปศุสัตว์ได้
หรือสามารถทาการเก็บข้อมูลลงในโปรแกรม Thai goat/sheep database ของกรมปศุสัตว์ หรือ
โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลอื่น และรายงานส่งให้กับกรมปศุสัตว์ได้อย่างต่อเนื่อง

 การพิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เครือข่ายแพะแกะกรมปศุสัตว์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามศักยภาพของเกษตรกร เช่น พันธุ์สัตว์ที่
เลี้ยงมีพันธุกรรมดี มีความรู้และเข้าใจหลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์อย่างถูกต้อง ระดับความเป็นมาตรฐานฟาร์ม
ขนาดฟาร์ม มี การจัดเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ มีพันธุ์ประวัติที่เก็บอย่างต่อเนื่อง มีการเสริมอาหารข้น และมี
เสบียงอาหารหยาบเพียงพอกับความต้องการของสัตว์ เป็นต้น โดยแต่ละระดับจะได้รับพันธุ์สัตว์ที่มี พันธุกรรม
ดีเด่นแตกต่างกันตามเป้าหมายการผลิตของแต่ละเครือข่าย
1. เครือข่ายการใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี
มีลักษณะที่ซื้อพันธุ์สัตว์จากสานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ไปใช้ในการผลิต รวมทั้งการใช้องค์ความรู้ และนา
เทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม และระบบสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ไปใช้ในฟาร์ม
1.1 มีความสนใจและมีความตั้งใจเลี้ยงแพะแกะ
1.2 มีคอกเลี้ยงจานวนไม่หนาแน่นเกินไป มีรางอาหาร ทาวัคซีน ถ่ายพยาธิ เป็นต้น
1.3 เกษตรกรยินยอมเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม
1.4 มีแปลงหญ้าอย่างเพียงพอ
2. เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์
เครือข่ายประเภทนี้จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลแบบเดียวกับสานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูล และสื่อสารระหว่างฟาร์ม และสานักพัฒนาพันธุ์สัตว์อย่างต่อเนื่องและสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ เครือข่ายประเภทนี้จะสามารถพัฒนาให้เป็นฟาร์มต้นแบบที่ผลิตและใช้เทคโนโลยี ของ
กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์สามารถให้การรับรองพันธุ์สัตว์ภายในฟาร์มของเครือข่ายได้
2.1 เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่เลี้ยงแพะหรือแกะอยู่แล้วอย่างน้อย 30 แม่
2.2 มีความสนใจและมีความตั้งใจจริงที่เป็นฟาร์มผลิตสัตว์พันธุ์ ของกรมปศุสัตว์
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2.3 มีคอกเลี้ยงสัตว์ที่เป็นสัดส่วน สามารถควบคุมการผสมพันธุ์ให้เป็นไปตามแผนได้ จานวนสัตว์ใน
แต่ละคอกไม่แน่นเกินไป มีรางอาหารพอกับจานวนสัตว์ มีการทาวัคซีน ถ่ายพยาธิ
2.4 มีแปลงหญ้าอย่างเพียงพอ เพื่อจะได้มีการใช้ประโยชน์แบบหมุนเวียนหรือมีการพักแปลง ตัด
แต่งตอ ปลูกซ่อม ใช้ตัดให้กินสด หรือตัดเก็บไว้เป็นเสบียงสารองในช่วงฤดูแล้ง
2.5 เกษตรกรจะต้องเลี้ยงดูและเอาใจใส่ ดูแลสัตว์เป็นอย่างดี
2.6 เกษตรกรต้องมีทุนเพียงพอสาหรับการเลี้ยงดูสัตว์ที่กรมปศุสั ตว์จะจาหน่ายให้ และซื้อแพะแกะ
จากกรมปศุสัตว์ได้
2.7 การเก็บข้อมูล เกษตรกรจะต้องยินยอมในการเก็บข้อมูลภายใต้การกากับดูแลของเจ้าหน้าทีก่ รม
ปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด เช่น การชั่งน้าหนักตัวสัตว์ และเข้ารับการอบรมโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล
(เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ ที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
 ตัวอย่างข้อมูลที่เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์จะต้องบันทึกเพื่อใช้ในการประเมินค่าทางพันธุกรรม
1) เบอร์แพะ พันธุ์ สายพันธุ์ เพศ เบอร์พ่อ เบอร์แม่ วันเดือนปีเมื่อเกิดและเมื่อชั่งน้าหนัก
2) ชั่งน้าหนักเมื่ออายุแรกเกิด หย่านม (อายุ 3 เดือน) อายุ 6 เดือน และเมื่อจาหน่าย
3) วันที่ผสมพันธุ์ และพ่อพันธุ์ที่ใช้ผสมพันธุ์ (เบอร์ พันธุ์ สายพันธุ์)
4) วันที่คลอด จานวนลูกเกิด จานวนลูกหย่านม
5) ปริมาณอาหารที่แพะกินตลอดการเลี้ยงแพะขุน
6) ชนิดของอาหารที่ใช้เลี้ยงทุกระยะ (ยี่ห้อ สูตรอาหารแพะทุกระยะ ราคาอาหารทุกสูตร)
7) ข้อมูลเรื่องซากแพะที่ชาแหละ (คุณภาพซาก เปอร์เซ็นต์ซาก) ฯลฯ
3. เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง
มีลักษณะเป็นเกษตรกร/ กลุ่มเกษตรกร/ ชมรม/ สมาคมซึ่งเป็นผู้เลี้ยงสัตว์พันธุ์พื้นเมือง กลุ่มนี้จะมี
ลักษณะการใช้ประโยชน์จ ากพันธุกรรมสัตว์ เป็นการรักษาพันธุ์แท้ของแต่ละสายพันธุ์ เช่น แพะพื้นเมือง
ภาคใต้ ซึ่งกรมปศุสัตว์สามารถให้การรับรองพันธุ์สัตว์ภายในฟาร์มของเครือข่ายได้
3.1 เกษตรกรจะต้องเป็นผู้ที่เลี้ยงแพะแกะอยู่แล้วอย่างน้อย 10 แม่ มีประสบการณ์เลี้ยงมาก่อน
3.2 มีความสนใจและมีความตั้งใจจริงที่จะเลี้ยงแพะแกะพันธุ์พื้นเมืองไทย
3.3 มีคอกเลี้ยงสัตว์ที่เป็นสัดส่วน สามารถควบคุมการผสมพันธุ์ให้เป็นไปตามแผนได้
3.4 การเก็บข้อมูล เกษตรกรจะต้องยินยอมทาการเก็บข้อมูล และส่งข้อมูลต่อเนื่อง
3.5 มีแปลงหญ้าหรือพืชอาหารสัตว์ให้สัตว์กินอย่างเพียงพอ
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 เกษตรกรเครือข่าย มีหน้าที่ ดังนี้
1. เครือข่ายประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี
1) ใช้สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์เป็นพ่อหรือแม่พันธุ์ เพื่อผลิตลูกและเลี้ยงดูพ่อหรือแม่พันธุ์ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้พ่อหรือแม่พันธุ์อยู่ในฝูงยาวนานขึ้น กระจายพันธุ์ได้มากขึ้น
และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ยกเว้น กรณีใช้สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ไปเป็นสัตว์ขุน
2) ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ตามที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์แนะนา เช่น การ
คัดเลือกพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการฟาร์ม การบันทึกข้อมูล มาตรฐานฟาร์ม ฯลฯ
3) ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ในการตรวจติดตามเยี่ยมเยียน เพื่อให้คาแนะนา
และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการผลิต การตลาด การป้องกันกาจัดโรค ฯลฯ
4) เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรืออื่นๆ ตามที่กรม
ปศุสัตว์กาหนด เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน ฯลฯ
5) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีชนิดนั้นๆ
2. เครือข่ายประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์
1) ใช้สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์เป็นพ่อหรือแม่พันธุ์ เพื่อผลิตลูกสายพันธุ์แท้ อาจเป็นสายพันธุ์แท้
ของกรมปศุสัตว์ หรือของสมาคมที่มีพันธุ์ประวัติรับรอง
2) ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ตามที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์แนะนา เช่น การ
คัดเลือกพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการฟาร์ม การบันทึกข้อมูลฟาร์ม การบันทึก
ประจาตัวสัตว์ มาตรฐานฟาร์ม ฯลฯ
3) บันทึกข้อมูลฟาร์ม บันทึกข้อมูลประจาตัวสัตว์ บันทึกเกี่ยวกับสุขภาพ ฯลฯ เช่น
 บันทึกข้อมูลประจาตัวสัตว์
- หมายเลขประจาตัวสัตว์, ว/ด/ป เกิด, เพศ ฯ
 บันทึกการผสมพันธุ์
- ว/ด/ป ผสม, ว/ด/ป คลอด, พ่อ-แม่พันธุ์
 บันทึกการจัดการฟาร์ม
- การชั่งน้าหนัก การวัดรอบอก
 บันทึกผลผลิต
- จานวนไข่ จานวนลูกเกิด
 บันทึกการซื้อ/ขาย/ไถ่/โอน
- การเปลี่ยนเจ้าของ การซื้อ-ขาย
 บันทึกรายรับ-รายจ่าย
- กาไร ขาดทุน ผลตอบแทน
 บันทึกด้านสุขภาพ
- การทาวัคซีน การรักษา การถ่ายพยาธิ ฯลฯ
 บันทึกด้านอาหารสัตว์
- อาหารข้น อาหารหยาบ
4) ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในการตรวจติดตามเยี่ยมเยียน เพื่อให้คาแนะนา
และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการผลิต การตลาด การป้องกันกาจัดโรค มาตรฐานฟาร์ม ฯลฯ
5) เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรืออื่นๆ ตามที่กรม
ปศุสัตว์กาหนด เช่น การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน ฯลฯ
6) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ชนิดนั้นๆ
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3. เครือข่ายประเภทอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง
1) ใช้สัตว์พันธุ์พื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์แท้
2) อนุรักษ์สัตว์พันธุ์พื้นเมืองร่วมกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3) บันทึกข้อมูลฟาร์ม ข้อมูลสมาชิก และอื่นๆ
4) เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรืออื่นๆ ตามที่กรม
ปศุสัตว์กาหนด เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน
5) ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในการตรวจติดตามเยี่ยมเยียน เพื่อให้คาแนะนา
และแลกเปลี่ยนข้อมูล
6) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
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วันเกิด นน.เกิด วันหย่านม นน.หย่านม

สมุดคุมทะเบียนบัญชีตัวสัตว์
วันที่ชั่ง
นน.

หมายเหตุ
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แบบฟอร์มการผสมพันธุ์
ที่

เบอร์
แม่แพะ

พันธุ์

เบอร์
พ่อแพะ

ผสม ว.ด.ป. ผลการ กาหนด
พันธุ์ ครั้งที่ ผสมพันธุ์ ผสมพันธุ์ คลอด วันคลอด หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
* เกษตรกรลงแบบฟอร์มการผสมพันธุ์ เพื่อทาทะเบียนพันธุ์ประวัติ ป้องกันการผสมเลือดชิด
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แบบฟอร์มการเก็บบันทึกข้อมูลจากโปรแกรม Thai Goat Database
1) แบบฟอร์มการบันทึกพันธุ์ประวัติ

2) แบบฟอร์มการบันทึกการชั่งน้้าหนักและสัดส่วนร่างกาย
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3) แบบฟอร์มการบันทึกการผสมพันธุ์
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