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คำนำ 
 

สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรคำนึงถึงในการเริ่มต้นทำฟาร์มปศุสัตว์ที่ดี  
โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจใหม่ที่มีมูลค่าสูงดังเช่นกวางนั้น คือมาตรฐานของการ
เลี้ยงสัตว์ ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการทำฟาร์มที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในที่นี้คือกรมปศุสัตว์ ทำให้การเริ่มต้นอาชีพการเลี้ยง
สัตว์ของประเทศไทยถูกยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากลตั้งแต่เริ่มสร้างฟาร์ม  
จะมีผลดีในอนาคตต่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสินค้าเกษตรที่ได้จาก
ฟาร์ม เป็นการเพิ่มจุดขายให้กับฟาร์มกวางที่อาจพัฒนาไปเป็นแหลง่ท่องเที่ยว
เชิงเกษตรได้ในอนาคต ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเล็งเห็นถึง
คุณประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี้ จึงได้ริเริ่มดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ เพิ่ม
ทักษะและแนวคิดในเชิงปฏิบัติให้กับเกษตรกรผูเ้ลีย้งกวางที่มีประสบการณ์อยู่
แล้ว รวมถึงเกษตรกรที่จะเริ่มต้น ให้มีแนวทางการดำเนินการที่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟารม์กวาง 
Good Agricultural Practices for Deer Farm (GAP) อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

สารบัญ 
 
 หน้า 
คำนำ 1 

สารบญั 2 

ส่วนท่ี 1  ประโยชน์ท่ีได้จากการทำฟาร์มกวาง 3 

ส่วนท่ี 2  การเตรียมฟาร์มกวางเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดสีำหรับฟาร์มกวาง (GAP) 

9 

สรุปประเด็นสำคญั ของข้อกำหนดในมาตรฐาน
สินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับฟาร์มกวาง (มกษ. 6409) ที่เกษตรกรควร
นำไปพิจารณาในการปรับปรุงฟารม์กวางของตนเอง 

12 

การสร้างคอกกวางและการจัดการเพื่อเข้าสู่
มาตรฐาน GAP ฟาร์มกวางมาตรฐาน 

19 

บทสรุป 31 

เอกสารอ้างอิง 32 

ภาคผนวก 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ส่วนที่ 1 ประโยชน์ทีไ่ด้จากการทำฟาร์มกวาง 
 

การเลี้ยงกวางเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการบริโภคเนื้อสัตว์มีการ
พัฒนามาเป็นลำดับ มีการทำในรูปแบบของฟาร์มปศุสัตว์มาช้านาน ทั้ง
รูปแบบของการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย  
นิวซีแลนด์  หรือรูปแบบของการเลี้ยงเป็นฟาร์มที่มีการจัดการที่ดีเยี่ยมอย่าง
ประเทศในยุโรปซึ่งสายพันธ์ุกวางที่เลี้ยงสว่นใหญ่เป็นกวางที่มีถิ่นกำเนิดในเขต
อบอุ่น หรือเขตหนาว ลำตัวมีขนาดใหญ่ผลผลิตเขากวางที่ได้มีขนาดใหญ่ การ
พัฒนาการเลี้ยงแบบ intensive ในประเทศเขตร้อนโดยเกษตรกรที่มีพื้นที่
จำกัดเช่นในประเทศไทย มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน มีความอุดมสมบูรณ์
ในเรื่องของพืชอาหารสัตว์ที่หลากหลายและปริมาณมาก มีวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมากพอที่จะเป็นแหล่งอาหารของการทำปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดี 
ลักษณะเด่นตรงนี้เป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทยต่อสังคมการทำการ
เกษตรกรรมของโลก  ต้นทุนในเรื่องของอาหารสัตว์ต่ำกว่า ต้นทุนในเรื่องของ
แรงงานต่ำกว่า ทำให้ลดต้นทุนการผลิตทางปศุสัตว์ลงมาก  เพราะฉะนั้นการ
เลี้ยงกวางในประเทศไทยจึงมีข้อได้เปรียบในหลาย ๆ ด้าน ขณะเดียวกันก็มี
ข้อจำกัดและปัญหาหลายประการในการผลิตกวางและการผลักดันให้เป็นสัตว์
เศรษฐกิจใหม่หลายด้านเช่นกันกวางเป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ มีลักษณะเป็น  
ปศุสัตว์ทางเลือก เป็นสินค้าเกษตรในระดับพรีเมี่ยมซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงกว่า
สินค้าเกษตรโดยทั่วไป มีความต้องการของตลาดสูง ในขณะที่การผลิตยังมีไม่
เพียงพอ จึงเป็นโอกาสของเกษตรกรและผู้สนใจที่จะทำเป็นธุรกิจที่มีตลาด
โดยไม่ต้องแข่งขันมากนัก 
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สายพันธุ์กวางที่เลี้ยงเชิงเศรษฐกิจในประเทศไทย 
กวางรูซ่า (Rusa deer, Cervus timorensis) 

 
 
มีถิ ่นกำเนิดในเอเซีย ประเทศอินโดนีเซีย รูปร่างขนาดกลาง 

ความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร ความยาวลำตัว 170 – 190 เซนติเมตร 
น้ำหนักเฉลี่ยโตเต็มที่ เพศผู้ 120 กิโลกรัม เพศเมีย 100 กิโลกรัม ขนสี
น้ำตาลเหลือง น้ำตาลเทา น้ำหนักเขากวางอ่อนสด 1 คู่ ประมาณ 1.5 – 
2.0 กิโลกรัม เมื่ออากาศร้อนมักจะนอนคลุกตามปลักน้ำโคลน ปรับตัวเพื่อ
การหากินได้ดี เข้ากับเข้ากับสภาพอากาศร้อนช้ืนของประเทศไทยได้ดีมาก 
ความสมบูรณ์พันธุ์สูง 
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กวางซิก้า (Sika deer, Cervus Nippon) 

 
 

มีถิ่นกำเนิดในเอเซีย ประเทศญี่ปุ่น เวียตนาม จีนตอนใต้ รูปร่าง
ขนาดกลาง น้ำหนักตัวเฉลี่ยโตเต็มที่ เพศผู้ 90 กิโลกรัม เพศเมียน้ำหนัก 
55 กิโลกรัม ลำตัวสีน้ำตาลอมเหลือง มีจุดสีขาวทั่วลำตัวคล้ายกวางดาว 
ความสูง 100 เซนติเมตร ความยาวลำตัว 150 - 170 เซนติเมตร น้ำหนัก
เขากวางอ่อนสดหนึ่งคู่ ประมาณ 1 – 2 กิโลกรัม เป็นที่ต้องการของตลาด
ยาจีนโบราณเป็นอย่างมาก ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้ดีพอสมควร   
กินอาหารได้หลากหลายความสมบูรณ์พันธุ์พอสมควรเมื่อเลี้ยงในประเทศ
ไทย 

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งอยู่ที่สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย บนพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ เริ่มต้นจากงานวิจัยที่
ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 บริหารและดูแลโดยสถาบันวิจัยสัตว์ใน
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ภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผลิตงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำ
ฟาร์มกวาง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้อย่างมากมาย ต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ และเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและเครือข่ายผู้เลี้ยงกวางทั่ว
ประเทศ 

ช่วงเวลาที่ผ่านมาฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ผลิต
งานวิจัยที่ส่งเสริมศักยภาพของการทำฟาร์มกวางในประเทศไทยมาโดยตลอด 
เช่น สามารถกำหนดมาตรฐานเกรดเขากวางอ่อนโดยใช้ระดับฮอร์โมน IGF-1 
และ Testosterone (รังสรรค์และคณะ , 2555) มีงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จากฟาร์มกวางของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อสร้างองค์ความรู้ต่อยอดใน
ภาคการเกษตร ภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม โดยทำการวิจัยเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง (มณีและคณะ 2557) 
รวมถึงการนำกวางแดงซึ่งเป็นกวางเศรษฐกิจที่ให้ปริมาณผลผลิตเขากวางอ่อน
สูง มาพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กวางที่เลี้ยงในประเทศไทยให้ได้สายพันธ์ุใหม่ท่ี
มีขนาดเขาใหญ่และยาวมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตของเขากวางอ่อน และ
ทำการวิจัยเรื่องการขยายพันธ์ุกวางให้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีคุณภาพ จนสามารถ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในระดับพรีเมี่ยมที่ผ่านการทดสอบแล้ว 
ผลิตภัณฑ์หลักของฟาร์มกวาง (มณีและคณะ 2557) คือ เขากวางอ่อนอบแห้ง
บรรจุแคปซูล เนื้อกวางคุณภาพระดับ พรีเมี่ยมที่ผ่านกระบวนการวิจัยของ
ฟาร์มกวาง รวมถึงผลผลิตที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของกวางเช่น  เครื่องประดับ
จากเขากวางแข็ง หนังกวาง ปุ๋ยมูลไส้เดือนจากมูลกวาง ฯลฯ ซึ่งเป็นการใช้
ประโยชน์จากทุกส่ วนของกวางให้ เกิดมูลค่ าเพิ่ ม  อีกทั้ งฟาร์มกวาง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังมีส่วนในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเกษตรกรรอบ 
ๆ ฟาร์มกวางด้วยการสนับสนุนให้เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงปลูกหญ้าเนเปียร์
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ซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์ ส่งเข้ามาขายให้กับฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ในราคาที่เป็นธรรม 

จากคุณค่าทางโภชนาการที่มีการตรวจพบในเขากวางอ่อนเช่น  
IGF-1 ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายของคนและสัตว์ กลายเป็นยา
อายุวัฒนะที่สำคัญเพราะมีผลให้ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ  ฟื้นฟูความ
แข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งปกติในร่างกายของมนุษย์จะผลิตเมื่ออยู่
ในวัย เด็ก  เมื่ อมี การบริ โภค เข้ าไปอีกครั้ งในผู้ สู งอายุ  จะทำให้ รู้ สึ ก
กระชุ่มกระชวยเสมือนกับไปสู่วัยหนุ่มสาวอีกครั้ง อีกทั้งยังมีการตรวจพบ
คอลลาเจนและแคลเซียมในปริมาณมาก สามารถช่วยให้กล้ามเนื้อกลับมา
แข็งแรงเต่งตึง และช่วยเสริมแร่ธาตุให้กับกระดูก จึงมีประโยชน์มากสำหรับ
ผู้สูงอายุท่ีต้องการบำรุงร่างกาย  

เนื้อกวาง (Venison) เป็นเนื้อที่มีโปรตีนสูงและไขมันต่ำ (Lean 
meat) จึงทำให้มีโคเลสเตอรอลต่ำ เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่คำนึงถึงสุขภาพ 
สามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลายชนิด และมีราคาสูง 
เพราะยังไม่ถูกกลไกของตลาดมากำหนดราคา ทำให้เป็นโอกาสของผู้ทำธุรกิจ
ฟาร์มกวางสามารถมีช่องทางการตลาดที่ไม่ต้องแข่งขันมากนัก 

หนังกวาง มีคุณสมบัติหลังการฟอกแล้วที่ดีมาก ปัจจุบันสมาชิกใน
เครือข่ายฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถนำไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่มีราคาสูง เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ยังผลิตได้ใน
ปริมาณน้อย ในส่วนของเครื่องในกวางหลังการแปรรูป สามารถนำไปแปรรูป
ต่อเป็นสินค้าส่งออกในลักษณะวัตถุดิบที่นำไปประกอบเครื่องยาจีนโบราณได้ 
เพราะฉะนั้น หากเครือข่ายเกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถพัฒนาการทำปศุสัตว์
ของตนเอง และนำกวางไปเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ โดยมีมาตรฐาน GAP เป็น
พื้นฐานเบื้องต้น ก็จะสามารถต่อยอดทำรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้ เช่น 
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ในหลาย ๆ ฟาร์มของสมาชิกเครือข่ายฟาร์มกวางฯ สามารถทำฟาร์มเลี้ยง
กวางและเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่ช่วย
ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีได้จากฟาร์มกวางมาตรฐาน GAP มีมูลค่าสูงขึ้น 
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ส่วนที่ 2  การเตรียมฟาร์มกวางเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ  
ฟาร์มกวาง (GAP) 

 

จากการที่ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.สุ โขทัย ได้
ดำเนินการวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในการเลี้ยงกวางมาตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี จึง
ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร 
เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง โดยร่วมกับหน่วยงาน
ของภาครัฐฯ และเอกชนที่เกี่ยวข้องหลากหลายหน่วยงาน จนกระทั่งสำเร็จ
ออกมาเป็นแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 6409 (G) -
2560 GUIDANCE ON THE APPLICATION OF THAI AGRICULTURAL 
STANDARD TAS 6409(G)-2017 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ ฟาร์ม
กวาง GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR DEER FARM สำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอน
พิเศษ 221 ง วันท่ี 8 กันยายน พุทธศักราช 2560 (ภาคผนวก) 

มาตรฐาน (Standards) ข้อตกลงที่จัดทำขึ้นเป็นเอกสาร โดยการ
รวบรวมข้อมูลรายละเอียดหรือข้อกำหนด ทางเทคนิคหรือวิธีการทำงาน ที่
ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้วร่วมกำหนดเป็นเกณฑ์ข้อบังคับขึ้นมาหรือ 
นิยามคำจำกัดความคุณลักษณะเฉพาะ ของสิ่งนั้น ๆ ท่ีจำให้เกิดความเชื่อมั่น
ว่า วัสดุ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือการบริการนั้น ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ 
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คุณสมบัติของผู้ประกอบการ 

1. ผ่านการอบรมมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ 
2. เป็นเจ้าของหรือผู้จัดการฟาร์ม 
3. ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนไปรับรอง/เคยถูกเพิกถอนแล้วยังไม่เกิน 3 ปี 
4. มีการปรับปรุงฟาร์มตามข้อกำหนด 
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สรุปประเด็นสำคัญ ของข้อกำหนดในมาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง       

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง (มกษ. 6409) ที่เกษตรกร
ควรนำไปพิจารณาในการปรับปรุงฟาร์มกวางของตนเอง 
 

ขอบข่ายของข้อกำหนด 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ
ฟาร์มกวางที่มี การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ เชิงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย
ข้อกำหนดตั้งแต่องค์ประกอบฟาร์ม อาหาร น้ำ การจัดการฟาร์ม สุขภาพสัตว์ 
สวัสดิภาพสัตว์ การจัดการเขากวางอ่อน การจัดการ  ด้านสิ่งแวดล้อม และ
การบันทึกข้อมูล เพื่อให้ได้กวางที่มีสุขภาพดี ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ  มีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

 

นิยามของคำท่ีใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กวาง (Deer) หมายถึง สัตว์ในวงศ์ Cervidae 
ฟาร์มกวาง (Deer farm) หมายถึง สถานประกอบการที่ เลี้ยงกวาง ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่เลี้ยง สถานที่เก็บและเตรียมอาหาร โรงจัดการกวางและ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม บริเวณทำลายซาก และจุด รวบรวมของเสีย 
คอก (Pen) หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่มีหลังคาหรือไมม่ีหลังคา มโีครงสร้าง
แข็งแรง มีที่ให้น้ำ และให้อาหาร 

โรงจัดการกวาง (Deer yard) หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการจัดการกวาง เช่น 
ทำเครื่องหมาย ตัวสัตว์ฉีดวัคซีน รักษาสัตว์ และตัดเขากวางอ่อน และมี
เครื่องมือดำเนินงาน เช่น ซองบังคับกวาง (Deer crush) 
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รายการที่  1 องค์ประกอบฟาร์ม 

สถานที่ต้ัง 

- ต้องได้รับการยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่น ควรตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารสิทธิเกี่ยวกับท่ีดินว่าถูกต้องตามกฎหมาย 

หรือมีหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่าได้รับอนุญาตหรือยินยอมจากหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้องให้ใช้ประโยชน์ ในที่ดินนั้น 

- ต้องห่างจากแหล่งชุมชน สถานที่กำจัดขยะและของเสียอันตราย 
อุตสาหกรรมที่มี การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตหรือการล้าง
ทำความสะอาดเครื่องจักร ในระยะที่จะไม่ได้รับอันตราย  ทาง
กายภาพและเคมีจากแหล่งดังกล่าว 

- อยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์หรือตลาดค้าสัตว์ไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร 
เว้น แต่ มี ม าตรการในการป้ องกั น โรคที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

ผังและลักษณะฟาร์ม 
- ต้องมีการจัดวางผัง แบ่งพื้นที่ภายในฟาร์มออกเป็นสัดส่วน โดยใน

แผนผัง ควรแสดงตำแหน่งของสถานท่ีภายในฟาร์ม เช่น ตำแหน่ง
ที่ตั้งของคอก พื้นที่เลี้ยงปล่อยแปลง แปลงหญ้า โรงจัดการกวาง 
โรงเก็บอุปกรณ์เวชภัณฑ์และสารเคมี พ้ืนที่ทำลายซากสัตว์ พื้นที่
รวบรวมขยะและสิ่งปฏิกูล บ้านพักอาศัย แหล่งน้ำใช้หรือสถานที่
กักเก็บน้ำ 

- พื้นที่และขนาดของฟาร์ม รวมถึงคอกเลี้ยงกวาง ควรมีความ
เหมาะสมในการเลี้ยงกวางตาม สายพันธุ์  จำนวนและ รูปแบบ
การเลี้ยง เพื่อให้กวางเจริญเติบโตได้ดีไม่เครียด สามารถป้องกัน
และควบคุมโรคได้ 
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- มีรั้วที่แข็งแรงรอบพื้นที่การเลี้ยงตามลักษณะการเลี้ยงอย่าง
เหมาะสมกับสายพันธ์ุ สามารถป้องกันการเล็ดลอดเข้ามาของสัตว์
ที่จะทำร้ายกวาง และมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันกวางกระโดด
ออกไปภายนอก ควรมีความยืดหยุ่นสูง (High tensile) เพื่อช่วย
ลดการบาดเจ็บจากการวิ่งชนของกวาง 

- มีโรงจัดการกวาง (Deer yard) ที่มีซองบังคับกวาง (Deer crush) 
เพื่อการจัดการกวางอย่างเป็นระบบ เช่น คัดกวางสำหรับแบ่งฝูง 
ช่ังน้ำหนัก ทำเครื่องหมายประจำตัว ตัดเขา ให้ยา ฉีดวัคซีน มี
ทางเชื่อมติดต่อกับคอกกวาง และทางลาดเพื่อขนถ่าย (Loading 
ramps) โดยมีคอกคัดและคอกพักเพื่อคัดแยกกวาง รวมถึงมีท่ีเกบ็ 
อุปกรณ์สำหรับจัดการกวาง ที่สามารถจัดการกวางอย่างเป็น
ระบบและมีความปลอดภัยต่อกวาง 

- คอกต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง มีพื้นที่เพียงพอต่อการเลี้ยงกวาง 
และมีการแบ่งพื้นที่ เพื่อสะดวกในการจัดการกวางแต่ละช่วงอายุ
หรือ ขนาด หรือ วัตถุประสงค์ของการเลี้ยง และสามารถ จัดการ
การเลี้ยงได้อย่างถูกสุขลักษณะ โดยทั่วไปควรมีคอกสำหรับพ่อ
พันธุ์กวาง คอกสำหรับแม่พันธุ์กวาง คอกสำหรับกวางอุ้มท้อง 
คอกอนุบาลลูกกวาง คอกพักกวางสำหรับแยกรักษา  กวางที่
บาดเจ็บซึ่งควรอยู่ห่างจากคอกอ่ืนๆ เพื่อป้องกันการแพร่ของโรค 

 

รายการที่ 2 อาหารสำหรับกวาง 

มีพืชอาหารสัตว์เพียงพอกับจำนวนกวางท่ีเลี้ยง 

- อาหารหยาบ  พวกพืชอาหารของกวางเป็นได้ทั้งหญ้า ใบไม้ 
โดยทั่วไปกวางกินอาหารประมาณ 2.5-3.5% ของน้ำหนักตัว เมื่อ
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คำนวณเป็น วัตถุแห้งต่อวัน หรือพืชอาหารสดประมาณ 10% 
ของน้ำหนักตัว ควรจัดการให้กวางได้รับอาหาร  แต่ละวันอย่าง
เพียงพอ 

- อาหารข้น (Concentrate feed) มีคุณภาพ มีความปลอดภัย
เหมาะสมสำหรับ การเลี้ยงกวาง 

- ควรมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์  ทางกายภาพเบื้องต้น
อย่างสม่ำเสมอ 

- กรณีผสมอาหารสำหรับกวาง วัตถุดิบที่ใช้หรือสิ่งที่เติมในอาหาร
สัตว์ต้องมีคุณภาพ ไม่ใช้สารต้องห้าม  ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

 

รายการที่ 3 น้ำสำหรับกวาง 

- แหล่งน้ำที่ใช้ในฟาร์มต้องอยู่ในบริเวณที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน
จากสิ่งท่ีเป็นอันตราย ควรเป็นน้ำสะอาด และมีปริมาณเพียงพอ 

- ควรมีผลการวิเคราะห์คุณภาพนำ้ กรณีที่เป็นน้ำบาดาล 
 

รายการที่ 4 การจัดการฟาร์ม 

- มีคู่มือฟาร์มที่แสดงให้เห็นรายละเอียดการจัดการฟาร์มตาม
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มกวาง 

- มีจำนวนบุคลากรเพียงพอกับจำนวนกวางที่เลี้ยง 

- บุคลากรที่เลี้ยงกวางต้องมีความรู้ความชำนาญเป็นอย่างดีได้รับ
การพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ต้องมีสุขลักษณะส่วน
บุคคลที่ดี และต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็น ประจำทุกปี 
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- มีสัตวแพทย์ให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านสุขภาพสัตว์ สุขาภิบาล
ฟาร์ม และการใช้ยา ภายในฟาร์ม 

- มีการทำความสะอาดและบำรุงรักษา ความสะอาดคอกกวาง และ
ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ อย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ให้เกิด การสะสมของเช้ือ
โรค และสัตว์พาหะนำเชื้อ 

 

รายการที่ 5 สุขภาพสัตว์ 

การป้องกันและควบคุมโรค 
- อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  จัดให้

มีการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ โรคระบาดที่สำคัญและโรคอุบัติใหม่ 
การใช้ยาภายในฟาร์ม รวมทั้งความปลอดภัยของกวาง และ
ผลิตผล ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

- พ่นน้ำยาฆ่าเช้ือยานพาหนะที่ผ่านเข้าฟาร์ม บริเวณหน้าประตู
ทางเข้าฟาร์ม มีอุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ  สามารถพ่นเป็น
ละอองให้ครอบคลุมทั่วยานพาหนะด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือที่มีความ
เข้มข้นเหมาะสม หรือมี บ่อน้ ายาฆ่าเช้ือ ทำจากวัสดุที่แข็งแรง 
บ่อมีความกว้าง ยาว ลึก และลาดชัน เพียงพอสำหรับยานพาหนะ 

ทุกชนิดแล่นผ่านได้ 
- มีการฆ่าเช้ือรองเท้าหรือเปลี่ยนรองเท้าสำหรับใช้เฉพาะในฟาร์ม 

เพื่อลดความเสี่ยงของการนำเชื้อโรค ที่ติดมากับรองเท้าของบุคคล
เข้าฟาร์ม 

- มีวิธีการทำลายซากกวางที่ตายด้วยโรค โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ
สัตวแพทย์ เพื่อลดโอกาส การแพร่กระจายของโรค 
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รายการที่ 6 สวัสดิภาพสัตว์ 

- ดูแลกวางให้มีความเป็นอยู่ที่สบาย หากกวางป่วย บาดเจ็บ หรือ
พิการ ต้องได้รับการปฏิบัติ ที่เหมาะสม เพื่อมิให้เกิดความทุกข์
ทรมาน 

 

รายการที่ 7 การจัดการเขากวางอ่อน 

- การตัดเขากวางอ่อนควรมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการจับ และบังคับตัวกวาง ใช้เวลาให้
น้อยที่สุดในการต้อน จับ และตัดเขากวางอ่อน โดยไม่ทำให้กวาง
ได้รับ การบาดเจ็บและตื่นตกใจ ห้ามให้ยาซึมหรือยาสลบแก่กวาง 

- การเก็บรักษา เขากวางอ่อนโดยการแช่เย็น หรือแช่แข็ง หรือ
อบแห้ง เพื่อป้องกันการเน่าเสียจากจุลินทรีย์และเป็น  การรักษา
คุณภาพของผลิตผล 

 

รายการที่ 8 สิ่งแวดล้อม 

- กรณีปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้กสาธารณะ ให้บำบัดน้ำเสียจาก
ฟาร์มตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

รายการที่ 9 การบันทึกข้อมูล 

- ฟาร์มกวางต้องมี การบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานในการทำงาน
แต่ละขั้นตอน ว่าถูกต้องตามวิธีปฏิบัติที่ กำหนดไว้หรือไม่  
นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หา
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สาเหตุที่มาของปัญหา หรือข้อผิดพลาด  ในกระบวนการผลิตได้ 
โดยเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจสอบไว้อย่างน้อย 3 ปี 
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การสร้างคอกกวาง 
และการจัดการเพ่ือเข้าสู่มาตรฐาน GAP 

ฟาร์มกวางมาตรฐาน 
จุดเริ่มต้นมาจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) 

ร่วมกับสหกรณ์ กวาง  กรมปศุสัตว์  กรมอุทยานสัตว์ป่ าและพันธุ์พืช 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างมาตรฐานฟาร์มกวาง อัน
จะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐานและ
ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตผลที่ได้จากการ
ทำฟาร์มกวาง ในขณะนี้อยู่ ในขั้นตอนการจัดทำ (ร่าง) การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง ของ (มกอช.) โดยคณะกรรมการวิชาการ
มาตรฐานสินค้าเกษตรได้มีข้อสรุปรูปแบบของฟาร์มกวางไว้ 3 แบบ ดังนี้ 
 

การเลี้ยงแบบขังคอก (Intensive farming) 
1.  ใช้รั้วตาข่ายถัก (Deer fence) หรือรั้วผสมผสานอื่น ๆ ที่เหมาะสมกั้น

รอบพื้นที่คอกเลี้ยง เพื่อเลี้ยงกวางในอัตรา 4 – 5 ตารางเมตรต่อกวาง    
1 ตัว ใช้พื้นที่น้อยและเลี้ยงกวางได้ในจำนวนจำกัด 

2.  มีหลังคากันแดด กันฝน และมีประตูสำหรับต้อนกวางเข้าสู่ทางวิ่ง (Race 
way) ที่นำเข้าสู่โรงจัดการกวาง 

3.  มีภาชนะให้น้ำและอาหารที่สะอาดอย่างเพียงพอ 
4.  มีโรงจัดการกวาง (Deer yard) ซองบังคับกวาง (Deer crush) ทางลาด

เพื่อการขนถ่าย (Loading ramps) ที่เหมาะสมกับจำนวนกวางที่เลี้ยง 
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การเลี้ยงแบบปล่อยแปลง (Semi intensive farming) 
1.  ใช้รั้วตาข่ายถัก (Deer fence) หรือรั้วผสมผสานอื่น ๆ ที่เหมาะสมกั้น

รอบพื้นที่ปล่อยแปลง เพื่อเลี้ยงกวางในอัตราที่มากกว่า 4 – 5 ตาราง
เมตรต่อกวาง 1 ตัว ใช้พื้นที่กว้างและสามารถเลี้ยงกวางได้มากกว่าการ
เลี้ยงแบบขังคอก อาจมีการหมุนเวียนแปลงปล่อยเลี้ยงกวางที่มีพืชอาหาร
สัตว์ที่ข้ึนตามธรรมชาติหรือท่ีปลูกในแปลง เพ่ือปล่อยให้กวางแทะเล็ม 

2.  ภายในแปลงปล่อยมีต้นไม้ใหญ่ และมีหลังคากันแดด กันฝน และมีประตู
สำหรับต้อนกวางเข้าสู่ทางวิ่ง (Race way) ที่นำเข้าสู่โรงจัดการกวาง 

3.  มีภาชนะให้น้ำและอาหารที่สะอาดอย่างเพียงพอ 
4.  มีโรงจัดการกวาง (Deer yard) ซองบังคับกวาง (Deer crush) ทางลาด

เพื่อการขนถ่าย (Loading ramps) ที่เหมาะสมกับจำนวนกวางที่เลี้ยง 
 
การเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งหญ้า (Extensive farming) 
1.  ใช้รั้วตาข่ายถัก (Deer fence) หรือรั้วผสมผสานอื่น ๆ ที่เหมาะสมกั้น

รอบพื้นที่ทุ่งหญ้า ใช้พื้นที่กว้างและสามารถเลี้ยงกวางได้ในอัตราที่
มากกว่าการเลี้ยงแบบปล่อยแปลง อาจมีการหมุนเวียนแปลงปล่อยขนาด
ใหญ่ เลี้ยงกวางที่มีพืชอาหารสัตว์ท่ีขึ้นตามธรรมชาติหรือท่ีปลูกในทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์ เพื่อปล่อยให้กวางแทะเล็มโดยอิสระ 

2.  ภายในทุ่งหญ้ามีต้นไม้ใหญ่ มีหรืออาจไม่มี หลังคากันแดด กันฝน และมี
ประตูสำหรับต้อนกวางเข้าสู่ทางวิ่ง (Race way) ที่นำเข้าสู่โรงจัดการ
กวาง 

3.  มีภาชนะให้น้ำหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และภาชนะใส่อาหารที่สะอาด
อย่างเพียงพอ 
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4.  มีโรงจัดการกวาง (Deer yard) ซองบังคับกวาง (Deer crush) ทางลาด
เพื่อการขนถ่าย (Loading ramps) ที่เหมาะสมกับจำนวนกวางที่เลี้ยง 
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ฟาร์มกวางที่เตรียมเข้าสู่มาตรฐาน GAP  
 
การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัยมาเป็นเทคนิคในการสร้าง
ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
จากการทำวิจัยต่อเนื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงกวาง ครอบคลุมทุก

ประเด็นเกี่ยวเนื่อง ที่ส่งผลต่อธุรกิจฟาร์มกวาง พื้นฐานเบื้องต้นต้องเริ่มจาก
การมีคอกกวางที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และนำไปสู่มาตรฐาน GAP เพื่อ
ยกระดับสินค้าเกษตรที่ได้จากฟาร์มกวาง  

เนื่องจากกวางเป็นสัตว์ที่มีสัญชาติญาณในการระวังภัยสูง ถึงแม้จะ
ถูกนำมาเลี้ยงในเชิงธุรกิจมาระยะเวลาหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เช่ืองเพียงพอในการขัง
ให้อยู่ในคอกแคบ ๆ ในคอกกวางควรมีพื้นที่ให้กวางได้แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ 
ได้อย่างอิสระพอสมควร และมีส่วนที่เป็นร่มเงา เพราะจะเป็นที่หลบภัย กิน
อาหาร พักนอน ให้กับกวาง สร้างความคุ้นเคยและสร้าง Territory ของฝูง
กวาง เพื่อลดการตื่นกลัว ลักษณะของหลังคาร่มเงา อาจใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น 
หญ้าแฝก หรือหญ้าคา ซึ่งมีข้อดีในเรื่องลดอุณหภูมิความร้อนในช่วงกลางวัน
ได้ดี ราคาไม่แพง แต่ไม่คงทนถาวร ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหลังคา
บ่อย ๆ ส่วนการใช้หลังคาที่เป็นวัสดุถาวร เช่น กระเบื้อง สังกะสี เมทัลชีท 
นั้น มีความคงทน ราคาสูงกวางวัสดุธรรมชาติ ในช่วงกลางวันโดยเฉพาะในฤดู
ร้อน อุณหภูมิใต้หลังคาสูงกว่าการใช้วัสดุธรรมชาติ แต่มีความคงทนมากกวาง 
ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนบ่อยครั้ง 
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หลังคาร่มเงาในคอกกวางทั้งวัสดุธรรมชาติและวสัดุถาวร 
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ภายใต้หลังคาร่มเงา มีการจดัเตรยีมตะแกรงใส่หญ้า และภาชนะท่ี
สะอาดใส่อาหารผสม หรือการอาหารสำเร็จรูป ที่จัดวางโดยมรีะยะห่างท่ี
พอเหมาะ 
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มีภาชนะที่สะอาดใส่อาหาร และนำ้สะอาดใหเ้พียงพอ 
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รั้วคอกกวาง ควรจะเป็นรั้วตาข่ายที่มีความยืดหยุ่นสูง  (High 
Tensile)  เนื่องจากกวางเป็นสัตว์ที่มีความระวังภัยสูง อาจเกิดการวิ่งชนรั้วคอ
คอกกวาง ตาข่ายชนิดนี้จะดูดซับแรงกระแทกได้ดีทำให้ลดการบาดเจ็บของ
กวางได้ เสาของคอกกวางควรเป็นท่อเหล็กทนสนิม ขนาด 2 นิ้ว ขึ้นไป เพื่อ
ความแข็งแรงคงทนอายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องซ่อมแซมบ่อย  
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ทางวิ่งกวาง (Deer race way) เข้าสู่โรงเรือนจัดการ  

และประตูเปิดเข้าคอกกวาง 
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แนวอิฐบล๊อกด้านนอกรั้วตาข่ายคอกกวาง ป้องกันสุนัขและสัตวร์้าย 

ขุดดินมุดเข้ามาในคอกกวาง 
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โรงเรือนจัดการกวาง (Deer yard) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับฟาร์มกวาง 
ใช้เพื่อต้อน คัดแยกกวางจากคอกกวางมาทำการจับยึดตัวกวาง เพื่อการดูแล
สุขภาพ ติดทำเครื่องหมายตัวกวาง ปฐมพยาบาล ฉีดยา รวมถึงการตัดเขา
กวางอ่อน ใช้วัสดุที่แข็งแรงในการประกอบเป็นโรงเรือน โดยที่ไม่ทำอันตราย
ต่อกวาง มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เนื่องจากในบ้างครั้งต้องปฏิบัติงานเป็น
เวลานาน 

 
 

มีทางขึ้น-ลง เพื่อขนส่งกวาง (Loading ramp) สำหรับรับกวางเข้า
สู่คอกและต้อนกวางเข้าสู่รถขนส่งกวาง  
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ภายในโรงเรือนจัดการต้องมีเครื่องมือ ที่ใช้เพื่อยึดจับตัวกวางให้อยู่
นิ่งครั้งละ 1 ตัว นั่นคือ ซองบังคับกวาง (Deer crush) 
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บทสรุป 
 
การทำฟาร์มกวางในประเทศไทยนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงกวางใช้องค์

ความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดต่อกันมาโดยส่วนใหญ่มาจากการเลี้ยงกวางจาก
ต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะและรูปแบบในการเลี้ยงแตกต่างกับในประเทศไทย 
เพราะข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ ทำให้มีการปรับรูปแบบการเลี้ยงไปในลักษณะ 
Intensive มากกว่า Ranching อีกทั้งยังมีปัจจัยเรื่องสภาพภูมิอากาศ พืช
พันธุ์ ธัญญาหาร ลักษณะการทำเกษตรกรรม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย
ที่ต้องปรับตัว ปรับวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมกับประเทศไทย โดยยังคงไว้ซึ่ง
การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการทำปศุสัตว์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งต้องเริ่มต้นจาก
คอกกวางที่ได้มาตรฐาน ที่จะเป็นรากฐานในการต่อยอดของผลผลิตต่าง ๆ 
จากฟาร์ม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ ดีสำหรับฟาร์มกวาง 
Good Agricultural Practices for Deer Farm (GAP) ที่เกิดจากการ
รวบรวมประสบการณ์ ของเกษตรกรผู้ เลี้ยงกวาง บวกกับความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ ในช่วงเวลาผ่านมาได้ถูกถ่ายทอดผ่านการจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบจากฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สู่เกษตรกรผู้เลี้ยงกวาง จะทำ
ให้เกิดเป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อสังคมเกษตรกรรมของประเทศไทย
ในอนาคตต่อไป 
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ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 

















































ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย วงศ์วาสนา 
สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมภิาคเขตร้อน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนนุการวิจัย 

 
จัดทำโดย 

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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