
   

 

(ร่าง) 

มาตรฐานสินคา้เกษตร 

การปฏิบติัทางการเกษตรทีดี่ส าหรบัฟารม์สุกร  

1.  ขอบข่าย  

1.1  มาตรฐานสนิค้าเกษตรนี้  ก าหนดการปฏบัิติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสกุรตามที่ก  าหนด

นิยามไว้ในข้อ 2.1 ครอบคลุมองค์ประกอบฟาร์ม การจัดการฟาร์ม บุคลากร สุขภาพสัตว์  

สวัสดิภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อม และการบันทึกข้อมูล เพ่ือให้ได้สุกรที่มีความเหมาะสมในการ

น าไปเล้ียง หรือน าไปใช้เป็นอาหาร โดยค านึงถึงความปลอดภัยอาหาร สุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ 

และสิ่งแวดล้อม  

1.2  มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ใช้กับฟาร์มที่เล้ียงสุกรที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Sus scrofa ทั้งที่เป็น

สกุรบ้านและสกุรป่า  

2.  นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1  ฟาร์มสุกร (pig farm) หมายถึง สถานประกอบการที่ เล้ียงสุกรพ่อแม่พันธุ์ สุกรอนุบาล  

หรือสกุรขุน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างรวมกนั  

3.   ขอ้ก าหนด  

3.1  องคป์ระกอบฟารม์ 

3.1.1   สถานทีต่ั้ง 

หลกัการ 

การเลือกสถานที่ต้ังเพ่ือประกอบกิจการฟาร์มสุกรมีความส าคัญ ต้องค านึงถึงการปนเป้ือน 

ของอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพจากสภาพแวดล้อม  การคมนาคมที่สะดวก  

และการมีแหล่งน ้าที่ เหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

และสวัสดิภาพสัตว์ สามารถขนส่งสุกร อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ได้สะดวก  

และไม่เกดิปัญหาการขาดแคลนน า้ใช้ 

(ร่าง) 
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3.1.1.1  มีหลักฐานแสดงการยินยอมให้ประกอบกจิการจากราชการส่วนท้องถิ่น  

3.1.1.2  ต้ังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ไม่เสี่ยงต่อการปนเป้ือนของอันตรายทางกายภาพ เคมี  

และชีวภาพ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของสุกร

และคน รวมทั้งสวัสดิภาพสตัว์ หรือมีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม  

3.1.1.3  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที ่มีเส้นทางการคมนาคมที่สามารถขนส่งสุกร อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์  

และอุปกรณ์ต่างๆ ได้สะดวก ไม่อยู่ในบริเวณที่น า้ทว่มขังได้  

3.1.1.4  มีแหล่งน า้ที่สะอาดและใช้เพียงพอ 

3.1.2  ผงัและลกัษณะฟารม์ 

 หลกัการ 

การวางผังฟาร์มและการจัดแบ่งพ้ืนที่ภายในฟาร์มอย่างเหมาะสม จะช่วยป้องกัน 

การปนเป้ือน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ 

สวัสดิภาพสตัว์ และสิ่งแวดล้อม 

3.1.2.1  มีพ้ืนที่ขนาดเพียงพอและเหมาะสมในการเล้ียงสุกร ไม่หนาแน่นจนก่อให้เกิดปัญหา

สิ่งแวดล้อม สขุภาพ และสวัสดิภาพสัตว์  

3.1.2.2 มีร้ัวหรือแนวกั้นธรรมชาติที่สามารถควบคุมการเข้า-ออกของคนและป้องกันสัตว์อื่ น  

จากภายนอกได้ 

3.1.2.3  มีการวางผังฟาร์มสุกรที่เอื้อต่อการปฏบัิติงานอย่างถูกสุขลักษณะ ก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

เป็นสัดส่วน เช่น พ้ืนที่เล้ียงสัตว์ พ้ืนที่เกบ็อาหารสัตว์ พ้ืนที่ส าหรับแยกและรักษาสุกรป่วย  

พ้ืนที่รวบรวมขยะและมูล พ้ืนที่ท  าลายซาก และพ้ืนที่จ าหน่ายสุกร จัดแบ่งพ้ืนที่อาคาร

ส านักงานและที่พักอาศัยเป็นสัดส่วนแยกจากบริเวณเล้ียงสัตว์  

3.1.2.4 มีมาตรการในการป้องกันสัตว์ต่างๆ เข้าสู่พ้ืนที่ส่วนการผลิต และมีการควบคุมการเข้า-ออก

ของคนผ่านทางช่องทางเข้า-ออกที่ก  าหนด เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนข้าม 

3.1.3 โรงเรือน 

หลกัการ 

โครงสร้างโรงเรือนที่แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีพ้ืนที่ เพียงพอ และมีการจัดการให้มี

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเล้ียงสกุร จะส่งผลดีต่อสขุภาพและสวัสดิภาพสตัว์ 

3.1.3.1 มีโครงสร้างแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศที่ ดี ง่ายต่อการท าความสะอาด 

และบ ารุงรักษา  
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3.1.3.2 มีพ้ืนที่เพียงพอในการเล้ียงสุกร และมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนเหมาะสมกับสายพันธุ ์

ขนาด และอายุของสกุร 

3.1.3.3  กรณีโรงเรือนปิดซ่ึงมีการควบคุมสภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภมูิ ความช้ืน การระบายอากาศ 

และแสงสว่าง ให้มีสัญญาณเตือนและมีมาตรการด าเนินการในกรณีอุปกรณ์อัตโนมัติไม่ท างาน 

ไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง  

3.2  การจดัการฟารม์ 

3.2.1  คู่มือการจดัการฟารม์ 

 หลกัการ 

คู่มือการจัดการฟาร์มสุกรที่มีรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ส าคัญของฟาร์มสุกร จะช่วยให้

บุคลากรที่ เกี่ ยวข้องสามารถน าคู่ มือไปใช้ในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก  าหนดไว้ 

อย่างถูกต้อง และช่วยให้การจัดการฟาร์มสกุรเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ  

3.2.1.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงรายละเอยีดการปฏบิัติงานที่ส าคัญภายในฟาร์ม.ได้แก่  

1) การเตรียมโรงเรือนก่อนน าสกุรเข้าเล้ียง  

2) การจัดการฟาร์ม 

3) ระบบการเล้ียงสกุร 

4) การจัดการอาหารและน า้ส าหรับสกุร  

5) การท าความสะอาดและบ ารุงรักษาโรงเรือน และอุปกรณ์ 

 6) การจัดการด้านสขุภาพสกุร  

 7) การควบคุมสตัว์พาหะ 

 8) การจัดการด้านสขุาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 

 9) การจัดการด้านสวัสดิภาพสตัว์ 

 10) การบันทกึข้อมูล 

3.2.1.2 มีการจัดท าเอกสารส าหรับขั้นตอนและวิธปีฏบัิติงานที่ส าคัญ  

3.2.2  การจดัการอาหารและน ้ า 

 หลกัการ 

การจัดการให้สุกรได้รับอาหารและน ้าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ จะส่งผลดี 

ต่อสขุภาพและสวัสดิภาพสตัว์ 

3.2.2.1 ใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมส าหรับการเล้ียงสุกร ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ พ.ศ. 2558  

3.2.2.2 ห้ามใช้สารต้องห้ามตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ พ.ศ. 2558  
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3.2.2.3 การผสมยาลงในอาหารสัตว์ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร  

แยกพ้ืนที่เกบ็อาหารสตัว์ผสมยาออกจากพ้ืนที่เกบ็อาหารทั่วไป และมีป้ายบ่งช้ี   

3.2.2.4 มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสตัว์ทางกายภาพเบ้ืองต้น 

3.2.2.5  จัดภาชนะและอุปกรณ์ให้อาหารเหมาะสมกับอายุ ขนาด และจ านวนของสุกร และจัดวาง

ในต าแหน่งที่สกุรทุกตัวเข้ากนิอาหารได้ 

3.2.2.6 มีสถานที่เกบ็อาหารสตัว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สะอาด ระบายอากาศดี สามารถป้องกัน

ความช้ืน เช้ือรา และสัตว์พาหะต่างๆ ได้ โดยแยกออกจากสถานที่เกบ็เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

และสารเคมีเป็นพิษ  

3.2.2.7 น าอาหารสตัว์ที่เกบ็ไว้ก่อนออกใช้ก่อน (first in - first out) 

3.2.2.8 น ้าที่ใช้ในฟาร์มได้รับการป้องกันการปนเป้ือนจากสิ่งที่เป็นอันตราย หรือมีมาตรการในการ

ปรับปรุงคุณภาพก่อนน ามาใช้ 

3.2.2.9  มีน า้สะอาดให้สกุรกนิได้อย่างทั่วถึง 

3.2.3  การจดัการโรงเรือน อุปกรณ ์และการบ ารุงรกัษา 

 หลกัการ 

 การจัดการโรงเรือน อุปกรณ์ ให้สะอาด เป็นการลดการสะสมของเช้ือก่อโรค และการบ ารุง 

รักษาโรงเรือน อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจะช่วยให้ปฏบัิติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ

และปลอดภัยต่อสกุรและบุคลากร  

3.2.3.1 ท าความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ให้ถูกสุขลักษณะ และบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี 

พร้อมใช้งาน ไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อสกุรและบุคลากร  

3.2.3.2 น ามูลสัตว์ออกและท าความสะอาด ไม่ให้เกิดการหมักหมมภายในโรงเรือนและบริเวณ

รอบๆ  

3.2.3.3 ภายหลังจากย้ายสุกรออกจากโรงเรือน ให้ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือคอกและอุปกรณ์  

และปิดพักไว้ก่อนน าสกุรรุ่นใหม่เข้าเล้ียง ตามระยะเวลาที่กรมปศุสตัว์ก าหนด  

3.2.3.4  มีมาตรการควบคุมและก าจัดสตัว์พาหะที่เหมาะสม 

3.3  บุคลากร 

 หลกัการ 

บุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีสุขลักษณะส่วนบุคคล 

และสุขภาพดี จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสุกรได้รับการดูแล

สขุภาพและสวัสดิภาพอย่างถูกต้อง 
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3.3.1 มีจ านวนบุคลากรเพียงพอ จัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยค านึงถึง

จ านวนสกุรที่เล้ียง 

3.3.2  บุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน บุคลากรที่ท  าหน้าที่ เล้ียงสุกร 

ต้องมีความรู้ โดยได้รับการฝึกอบรมหรือการฝึกอบรมในขณะปฏบัิติงานในการเล้ียงสุกร  

3.3.3  มีสตัวแพทย์ที่มีใบรับรองเป็นสตัวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสกุรจากกรมปศุสตัว์ 

3.3.4 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี และได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี รวมถึงโรคติดต่อ

ระหว่างสตัว์และคนที่ส าคัญ  

3.3.5 มีมาตรการป้องกันการปนเป้ือนเช้ือก่อโรคเข้าสู่ส่วนการผลิตผ่านทางบุคลากร เช่น การจัดเตรียม

ห้องอาบน า้ เคร่ืองแต่งกายและรองเท้าส าหรับผู้ปฏบัิติงาน 

3.3.6  บุคลากรที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือซ่ึงอาจปนเป้ือนสู่ระบบการผลิต ห้ามเข้าปฏิบัติงานภายใน

ส่วนโรงเรือนเล้ียงสกุร  

3.4  สุขภาพสตัว ์

3.4.1 การป้องกนัและควบคุมโรค 

 หลกัการ 

มาตรการป้องกันและควบคุมโรค เช่น ความปลอดภัยทางชีวภาพ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

ที่เหมาะสม และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีความส าคัญ 

ต่อสขุภาพของสุกร ช่วยให้สามารถป้องกนัการแพร่กระจายและควบคุมเช้ือก่อโรคผ่านทางคน 

สตัว์ และยานพาหนะได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

3.4.1.1 มีมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเหมาะสม ภายใต้

การก ากับดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ 

ผู้ควบคุมฟาร์มสกุร 

3.4.1.2 มีมาตรการป้องกนัโรคที่อาจมากบัสกุรรุ่นใหม่ที่น าเข้าฟาร์ม  

3.4.1.3 มีการป้องกันและควบคุมโรคที่มากับยานพาหนะ อุปกรณ์ และบุคคลก่อนเข้า-ออกฟาร์ม 

รวมถึงมีการจดบันทกึการผ่านเข้า-ออกฟาร์มที่สามารถตรวจสอบได้  

3.4.1.4 มีโปรแกรมการสร้างภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงการก าจัดพยาธิภายในและภายนอก ภายใต้การดูแล

ของสตัวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสกุร 

3.4.1.5 กรณีที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. 2558 และค าแนะน าของกรมปศุสตัว์  
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3.4.2  การบ าบดัโรคสตัว ์

 หลกัการ 

การบ าบัดโรคสัตว์จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร  

เพ่ือให้สุกรได้รับการตรวจวินิจฉัย การรักษา การป้องกันการเกิดโรคอย่างถูกต้อง  

และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ รวมทั้งไม่เกิดอันตราย 

ต่อผู้บริโภค 

3.4.2.1 การบ าบัดโรคสัตว์ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสัตวแพทย์ ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร  

โดยปฏบัิติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติยา  

พ.ศ. 2510     

3.4.2.2 การใช้เขม็ฉีดยาสุกร ต้องมีวิธีปฏิบัติงานในการป้องกันไม่ให้เขม็ฉีดยาหักค้างในตัวสัตว์ 

และมีมาตรการแก้ไขในกรณีที่เกดิปัญหา 

3.5 สวสัดิภาพสตัว ์

 หลกัการ 

การจัดการการเล้ียงสุกรต้องค านึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพ่ือให้สุกรสามารถแสดง

พฤติกรรมตามธรรมชาติ มีความเป็นอยู่ที่ดี และไม่เกดิความทุกข์ทรมาน  

3.5.1 เล้ียงหรือดูแลให้สุกรมีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู่ อาหาร  

และน ้าอย่างเพียงพอ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม และการจัด 

สวัสดิภาพสตัว์ พ.ศ. 2557  

3.5.2  กรณีที่สุกรป่วย บาดเจ็บ หรือพิการ ซ่ึงไม่สามารถรักษาให้หายได้ ให้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม

ไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมาน โดยการพิจารณาท าการุณยฆาตให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกรหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุม

ฟาร์มสกุร 

3.6 สิง่แวดลอ้ม 

 หลกัการ 

การจัดการซาก ขยะ ของเสีย และน ้าเสียจากฟาร์มสุกรจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

จึงต้องมีการปฏบัิติอย่างถูกต้อง 

3.6.1 จัดเกบ็ขยะมูลฝอยในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด น าไปก าจัดอย่างเหมาะสมและถูกสขุลักษณะ 

3.6.2 มีวิธกีารจัดการมูลฝอยติดเช้ือและขยะอนัตราย แยกจากขยะทั่วไป 
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3.6.3 ก าจัดและท าลายซากสุกรด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุม

ฟาร์มสกุร 

3.6.4 มีระบบบ าบัดน ้าเสียเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของน ้าทิ้ ง โดยน ้าทิ้ งจากฟาร์มสุกรต้องเป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการก าหนดให้การเล้ียงสุกรเป็น

แหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่

สิ่งแวดล้อม และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยมาตรฐานควบคุม

การระบายน า้ทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการเล้ียงสุกร 

3.6.5 มีการจัดการมูลสกุรและการป้องกนักล่ินรบกวน 

3.7 การบนัทึกขอ้มูล 

 หลกัการ 

  การบันทกึและเกบ็รักษาข้อมูลมีความส าคัญที่จะช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่มาของปัญหา 

หรือข้อผิดพลาดในการจัดการ และตามสอบการท างานในแต่ละขั้นตอนว่ามีความถูกต้อง 

ตามวิธปีฏบัิติที่ก  าหนดไว้ 

3.7.1 มีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในข้ันตอนที่ส าคัญในการจัดการฟาร์ม ที่มีผลกระทบ 

ต่อสุขภาพสุกรและการควบคุมโรค การจัดการด้านการผลิต รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ดังน้ี 

1) ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสุกร เช่น หมายเลข อายุ เพศ พันธุ์ ประวัติการผสมพันธุ์ การคลอด  

การได้รับวัคซีน และการรักษาพยาบาล  

2) การจัดการอาหารและน า้ เช่น แหล่งที่มาของอาหารและน า้ การให้อาหารและน า้ 

3) การรับสกุรที่แสดงแหล่งที่มา  

4) การจ าหน่ายและกระจายสกุร  

5) การเข้า-ออกของบุคคลและยานพาหนะ 

6) การใช้สารเคมี ยาฆ่าเช้ือ หรือวัตถุอนัตราย 

7) การใช้วัคซีนและยาสตัว์ เช่น ใบสั่งยาสตัว์ ใบมอบหมายการใช้ยาสตัว์ 

8) ข้อมูลบุคลากร เช่น ประวัติบุคลากร ประวัติการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้  

หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการตรวจสขุภาพประจ าปี 

9) บันทกึที่เกี่ยวข้องกบัการบ าบัดน า้เสยี 

3.7.2 ให้เกบ็รักษาบันทกึข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี  


